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Ved »odontologisk fokussanering« forstås undersø-

gelse, diagnostik og fjernelse af odontogene infek-

tiøse foci. Dette udføres før strålebehandling for 

hoved-hals-cancer, indsættelse af kunstige hjerteklapper, 

organtransplantation, ved kemoterapi, før højdosis intra-

venøs bisfosfonatbehandling for maligne knogletilstande 

og ved medicinske tilstande, hvor man mistænker et odon-

togent fokus. Endelig har spørgsmålet været rejst, om fo-

kussanering er relevant for patienter, der skal have kun-

stige led, fx en ny hofte.

Formålet med dette temanummer er at opstille retnings-

linjer for fokussanering, at øge informationsniveauet og 

samarbejdet mellem hospitalerne og primærsektoren samt 

at øge læsernes bevidsthed om de eksisterende videnska-

belige og etiske dilemmaer, dette område repræsenterer.   

Fokussanering udføres for en stor del på landets kæbeki-

rurgiske hospitalsafdelinger, men også i almen tandlæge-

praksis. Omfanget af fokussanering i Danmark kendes ikke, 

men der kan opstilles nogle tal for det maksimale behov: 

Hvert år diagnosticeres 1.000 nye hoved-hals-cancere; der 

indsættes 1.450 hjerteklapper; der er 470 tilfælde af infekti-

øs endocarditis; der udføres over 300 organtransplantatio-

ner; der gives knap 14.000 kemoterapier, og endelig er der 

skønsmæssigt 2.500 patienter årligt, der skal have intrave-

nøs bisfosfonatbehandling. I alt er der potentielt knap 20.000 

patienter årligt i Danmark, der får en af ovennævnte proce-

durer. Andelen, der henvises til hospital for fokussanering, 

er ukendt, men skønsmæssigt af størrelsesordenen 2.000- 

2.500 patienter årligt. Det antages, at samtlige 1.000 patien-

ter med hoved-hals-cancer, der skal have strålebehandling, 

henvises til en kæbekirurgisk afdeling for fokussanering.

Dette temanummer omfatter seks artikler, hvor bag-

grunden for fokussanering ved de ovennævnte situationer 

gennemgås.  Gennem det sidste år har seks tandlæger un-

der specialistuddannelse i tand-, mund- og kæbekirurgi 

gennemgået litteraturen og undersøgt, hvilken videnska-

belig evidens der ligger til grund for den herskende prak-

sis. Resultatet har været nedslående, idet evidensen for ef-

fekten af fokussanering er svag, og der er et udtalt behov 

for kontrollerede videnskabelige undersøgelser. 

Man kunne hævde, at danske tandlæger udfører fokus-

sanering hver dag, og at det er en naturlig del af tandlæ-

gers arbejdsområde. Med et ideelt sundhedssystem, hvor 

alle patienter til enhver tid var velbehandlede, dvs. uden 

odontogene foci (eller under behandling for nyopståede 

foci), ville behovet for fokussanering være 0.  Hvorfor skal 

en stor del af de patienter, der skal have strålebehandling 

eller have nye hjerteklapper, så have ekstraheret tænder?  

En del af forklaringen kan være, at mange af disse pa-

tienter enten ikke har en fast tandlæge eller måske har væ-

ret gennem et langvarigt sygdomsforløb, hvor de ikke har 

orket at passe deres tænder?  Vi oplever desværre også, at 

patienter, der har gået regelmæssigt til tandlæge, alligevel 

har foci. Dette kalder på mere regelmæssig røntgenunder-

søgelse, samt at man tager konsekvensen af forekomst af fx 

apikale parodontopatier, så patienter ikke skal udsættes 

for akutte tandekstraktioner oven i en nydiagnosticeret al-

vorlig almensygdom.   

Uanset hvilken forklaring der er rigtig, har de danske 

tandlæger en udfordring i konstant at sikre deres patienter 

den bedst mulige orale sundhedstilstand.  Vi har også ge-

nerelt et samfundsmæssigt ansvar for at sikre, at flest mu-

lige danskere udnytter tilbuddet om regelmæssig tandple-

je inklusive mundhuleundersøgelse.   

Der anvendes dagligt mange ressourcer i det danske 

sundhedsvæsen på fokussanering.  

I Danmark anvendes de samme retningslinjer for fokus-

sanering som dem, der anbefales internationalt. Det er be-

skæmmende, at sundhedssystemerne hverken nationalt el-

ler internationalt har kunnet dokumentere effekten af fo-

kussanering på outcome. For eksempel: Har patienter med 

udført fokussanering før organtransplantation bedre over-

levelse eller bedre organfunktion end en tilsvarende grup-

pe, der ikke har fået fokussanering? Kan fokussanering 

hindre eller reducere incidensen af osteoradionekrose ef-

ter strålebehandling? 

Svarene er med vores nuværende viden komplicerede og 

ikke entydige. Man kan opstille tilsvarende videnskabeli-

ge spørgsmål for alle behandlingsgrupperne, men kan ik-

ke besvare dem uden kontrollerede videnskabelige under-

søgelser.

Her har vi dilemmaet. Hvem vil være i kontrolgruppen, 

som ikke får foretaget fokussanering, vel vidende at de 

rent faktisk har et fokus?

Vi støder således på et videnskabeligt og etisk dilemma, 

som ikke kan løses og måske aldrig vil blive løst. 

God læselyst! 

Morten Schiødt

Tema om fokussanering
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Fokussanering før 
strålebehandling
Rannvá Matras, Lena Specht og Søren Hillerup

Osteoradionekrose (ORN) i kæberne er en af de mest 

belastende og frygtede komplikationer til højdosis-

strålebehandling i hoved- og halsområdet. Derfor 

forsøges ved fokussanering før strålebehandling at 

forebygge enhver form for oral kirurgi efter stråle-

behandling - herunder tandudtrækninger, som ofte er 

den udløsende årsag til ORN. Artiklen opsummerer 

strålebehandlingens biologiske skadevirkninger på 

kæberne, idet dette skal give den forståelsesmæssige 

baggrund for præirradiativ fokussanering.

Hoved-hals-kræft er en samlebetegnelse for kræft- 

 svulster udgået fra de øvre luft- og spiseveje og  

 de tilhørende kirtler (1). De hyppigste er mund-

hule-, svælg- og strubekræft, men også kræftsvulster ud-

gået fra øre, næse, bihuler, læbe og spytkirtler hører til 

denne gruppe. Det drejer sig oftest om planocellulære kar-

cinomer; dog består spytkirtelsvulsterne af en lang række 

forskellige histologiske typer. I hoved-hals-området ses 

også, om end sjældnere, maligne lymfomer, melanomer, 

sarkomer samt metastaser fra kræftsvulster i andre dele af 

kroppen (Fig. 1 og 2).

Epidemiologi

Der diagnosticeres knap 1.000 nye tilfælde af hoved-hals-

kræft i Danmark om året. Selv om de enkelte svulstformer 

i gruppen hver for sig ikke er særlig hyppige, er hoved-

hals-kræft taget under ét en af de 10 hyppigste kræftfor-

mer. For de hyppigste typer, de planocellulære karcinomer 

i mundhule, svælg og strube, gælder, at de er hyppigere 

hos mænd, og at incidensen stiger med alderen, således at 

de fleste patienter er over 50 år gamle.

Ætiologi

For de hyppigste typer, de planocellulære karcinomer i 

mundhule, svælg og strube, gælder, at de er klart relateret 

til stort tobaks- og alkoholforbrug. 

Behandling

Hoved-hals-kræft holder sig længe lokalt på halsen. Det er 

derfor muligt at helbrede en betydelig del af patienterne 

med lokal behandling, enten operation eller strålebehand-

ling eller en kombination af disse modaliteter. Princippet 

er, at man anvender kirurgi til mindre svulster, der sidder 

i områder, hvor operation ikke er svært mutilerende, ty-

pisk i mundhulen. Strålebehandling anvendes til større 

svulster og til svulster, der sidder i områder, hvor operati-

on er umulig eller svært mutilerende. Strålebehandling an-

vendes desuden altid, hvis den primære operation ikke er 

radikal. Ved store svulster, fx i mundhulen eller i bihuler-

ne, går tendensen i retning af en kombination af kirurgi og 

strålebehandling. Patienter med store svulster og/eller 

lymfeknudemetastaser behandles med strålebehandling, 

og såfremt patientens almentilstand tillader det, gives der 

under strålebehandlingen kemoterapi (såkaldt konkomi-

tant kemoradioterapi), hvilket øger effekten (men også bi-

virkningerne) af behandlingen. 

Strålebehandling

Størstedelen af patienter med hoved-hals-kræft får i Dan-
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mark strålebehandling. Strålebehandling er behandling 

med ioniserende stråler. I praksis anvendes ved ekstern 

strålebehandling oftest elektromagnetisk stråling (rønt-

genstråling) eller sjældnere partikelstråling (i praksis elek-

tronstråling). Begge dele kan frembringes i det almindeligt 

anvendte stråleapparat, den lineære accelerator (Fig. 3). 

Den biologiske effekt af begge typer stråling er den samme 

og skyldes dannelse af frie elektroner i vævene. De frie 

elektroner slår atomer og molekyler i vævene i stykker, 

hvorved strålingens energi afgives. Den afgivne stråledo-

sis, dvs. den energi der er absorberet i det bestrålede om-

råde, måles i Joule/kg, og denne enhed kaldes Gray (Gy). 

For at opnå en rimelig stor chance for helbredelse af ho-

ved-hals-kræft skal man op på totaldoser på 66–70 Gy. 

Den helt overvejende del af virkningen af strålebehand-

ling skyldes beskadigelse af cellernes DNA. Svulstceller og 

normale celler er i varierende grad i stand til at reparere 

stråleskadet DNA. Hurtigtvoksende svulstceller, som pla-

nocellulære karcinomer i hoved-hals-området, er dårligt i 

stand til det, mens de sent reagerende normale væv (fx 

mht. kronisk nerveskade og vævsfibrose) er i stand til at 

reparere en betydelig del efter små stråledoser. Det er der-

for nødvendigt at give strålebehandlingen i mange små en-

keltdoser (såkaldte fraktioner, typisk på 2 Gy), således at 

man kan nå op på den store totaldosis mod svulsten uden 

at påføre patienten svære senskader. Da svulstcellerne de-
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Fig. 1. Eksempel på cancer i mundbunden. Pile markerer de 

voldformede rande.

Fig. 1. Cancer in the floor of the mouth. Note the raised margins 
(arrows).

Fig. 2. Submandibulær metastase til lymfeknude fra primær 

oral cancer.

Fig. 2. Submandibular metastasis to lymph node from primary oral 
cancer. 

Fig. 3. Lineær accelerator. Patienten ligger på lejet i 

fiksationsudstyr. Indstillingerne kontrolleres før start på 

strålebehandling for hoved-hals-kræft.

Fig. 3. Linear accelerator. The patient is lying in a fixed position. The 
device is controlled before start of radiation therapy for head- and 
neck cancer.
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ler sig hurtigt, må der imidlertid ikke gå længere end højst 

nødvendigt mellem hver fraktion, hvorfor der anvendes 

accelerering af strålebehandlingen til mange patienter med 

hoved-hals-kræft. Det gøres ved, at der gives seks behand-

linger om ugen i stedet for fem.

Strålebehandling har i de seneste 10-15 år været inde i 

en rivende udvikling. Tekniske forbedringer inden for bil-

leddiagnostik, dynamisk præcisionsapparatur til strålebe-

handling og avanceret computerteknologi til dosisplan-

lægning har medført, at man i langt højere grad end 

tidligere er i stand til at give den ønskede stråledosis, præ-

cis hvor man ønsker den. Al strålebehandling af hoved-

hals-kræft planlægges nu tredimensionalt med en CT-

scanning, som ofte kombineres med en FDG-PET-scanning 

(FluoroDeoxyGlucose-Positron Emission Tomografi) og/

eller en MR-scanning for så nøjagtigt som muligt at defi-

nere tumorområdet. Der planlægges flere felter fra forskel-

lige vinkler, enten som tredimensional, konformeret strå-

lebehandling eller som det endnu mere avancerede 

intensitetsmoduleret radioterapi (IMRT). Ved moderne 

strålebehandling af hoved-hals-kræft kan man således of-

te ikke angive »strålefeltet«, man må se på den tredimen-

sionale dosisplan for at se stråledosis forskellige steder i 

patienten. Fig. 4 viser et enkelt snit i en sådan dosisplan. 

Strålebehandlingens bivirkninger

Selv med moderne strålebehandling er det uundgåeligt, at 

de normale væv i hoved-hals-området bliver medbestrålet 

i større eller mindre grad. Bivirkninger optræder både i 

den akutte fase, dvs. under og i ugerne efter strålebehand-

lingen, og i den kroniske fase måneder og år efter behand-

lingen (2).

De akutte bivirkninger, der optræder i varierende grad, 

omfatter svampeinfektion og sårdannelse (strålemucositis)

i mundhule og svælg (Fig. 5), smerter, ændring eller tab af 

smagssansen, synkebesvær og deraf følgende problemer 

med fødeindtagelse og vægttab. De akutte bivirkninger af-

tager og forsvinder i løbet af 1-2 måneder.

De kroniske bivirkninger er derimod irreversible. Celler 

i strålefeltet tager skade i varierende grad forårsagende hy-

pocellulære, hypovaskulære og hypoxiske forhold. Resul-

tatet bliver en langsomt progredierende forringelse af væ-

vets helingspotentiale, regenerationsevne og for 

knoglevævs vedkommende øget risiko for vævsdød (ORN). 

Der er ikke fundet bevis for spontan revaskularisering 

over tid, men derimod tegn på, at forholdene langsomt for-

værres med årene (3). Det bestrålede væv er således per-

manent skadet, og den progredierende forringelse af væ-

vet pågår resten af patientens liv.

I mundhulen findes varige stråleforandringer i form af 

teleangiektasier og ildrøde slimhinder forårsaget af en re-

aktiv inflammation i den orale og faryngeale mucosa. Strå-

leskade på spytkirtelvæv medfører en betydelig reduktion 

i sekretion af især serøs saliva, udtalt mundtørhed og ned-

sat oral clearance. Samtidig ændres salivas kemiske sam-

mensætning, bl.a. afspejlet i reduceret pH og bufferkapaci-

Fig. 4. Snit fra dosisplan til intensitetsmoduleret strålebe-

handling (IMRT) af patient med oropharynxcancer. 

Fig. 4. Section from plane of dosage of intensity modulated radiation 
of patient with oro-pharynx cancer. 

Fig. 5. Strålemucositis. 

Fig. 5. Radiation induced mucositis.
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tet. Følgen heraf er øget risiko for og aggravering af caries, 

parodontitis og svampeinfektioner.  

Ekstraoralt ses ødemtendens pga. fibrose af underhud 

samt manglende skægvækst. Fibrose af tyggemuskulatu-

ren forårsager trismus. Fibrose af kæbeled, hvor dette har 

været inddraget i strålefeltet, bidrager til nedsat gabeevne 

(4). 

Osteoradionekrose 

ORN er rapporteret i næsten alle knogler  (5), men er kon-

stateret med størst frekvens og i sværeste grad i mandiblen 

efter højsdosisstråleterapi i forbindelse med behandling 

for cancer i hoved-hals-regionen (5,6) (Fig. 6). Incidensen af 

ORN i Danmark kendes ikke (6), men man regner med, at 

op mod 5 % af strålebehandlede cancerpatienter udvikler 

ORN på et senere tidspunkt (5,7).   

Klinisk er ORN karakteriseret ved en intraoral eller, 

sjældnere, ekstraoral ulceration med blottelse af nekrotisk 

mandibelknogle (Fig. 6 og 7). Sondering på knoglen giver 

ingen smerter. Den omgivende slimhinde findes med eller 

uden infektion og bærer ofte præg af tidligere foretaget 

stråleterapi i form af rødme og telangiektasier. Patienterne 

har desuden oftest udtalt xerostomi og i mange tilfælde 

svamp, dårlig parodontal status og gross-caries (Fig. 8).

Radiologisk er ORN typisk karakteriseret ved knogle 

med opklaringer af »mølædt« udseende. Tilstanden er of-

test lokaliseret til underkæbens molar- og præmolarom-

råde sv.t. processus alveolaris eller corpus mandibulae. 

Såfremt processen involverer canalis mandibularis, kan 

der forekomme føleforstyrrelser sv.t. til innervationsom-

rådet for n. alveolaris inferior. Hos betandede patienter 

kan parodontalspalten være udvidet, formentlig pga. fi-

brose af parodontalmembranen forårsaget af stråletera-

pien (4,8). ORN kan give anledning til infektionsspred-

ning i kæben, antagelig pga. det afficerede vævs 

manglende evne til at begrænse den infektion, der i man-

ge tilfælde opstår i relation til ulceration med ekspone-

ring af nekrotisk knogle til mundhulen. I tilfælde hvor 

processen antager et udbredt omfang, opstår patologisk 

fraktur (Fig. 9).

Behandling af ORN

Behandlingen af ORN sigter primært mod at bekæmpe in-

fektion og opnå smertefrihed. Siden hen stiles mod funk-

tionel rehabilitering.  Midlerne er:

• Hyperbar iltbehandling (HBO).

• Kirurgi i form af resektion og rekonstruktion.

• Protetisk rehabilitering.

Hyperbar iltbehandling

Siden Greenwood & Gilchrist i 1973 (5) rapporterede  gavn-

lig effekt af  hyperbar iltbehandling (HBO), har denne haft 

en vigtig, om end kontroversiel, rolle i behandling af ORN. 

Formålet med HBO er at øge den nedsatte ilttension i det be-

strålede væv, for dermed at genskabe den manglende oxy-

gengradient mellem sårcentrum og det omkringliggende 

væv. Oxygengradienten udgør en central faktor i sårheling, 

bl.a. ved at virke ved kemotaktisk tiltrækning på reparati-

onsceller samt igangsættelse af kardannelse og karindvækst 

(angiogenese). I behandlingen af patienter med ORN anven-

des HBO således i forsøg på, via den kunstigt etablerede ilt-

gradient, at stimulere sårheling samt at igangsætte angioge-

nese, således at vaskulariteten forbedres i de afficerede væv 

Fig. 6. Klinisk osteoradionekrose. Pile viser denuderet 

knogle.

Fig. 6. Clinical presentation of osteoradionecrosis. Arrows show 
exposed bone. 

Fig. 7. Klinisk udbredt osteoradionekrose i mandiblen.

Fig. 7. Clinical wide spread osteoradionecrosis of mandible.
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generelt, men også for at understøtte sårheling efter et kirur-

gisk indgreb. Behandlingen af ORN sigter mod infektions-

frihed, smertefrihed og funktionel rehabilitering.

Protokol for HBO og kirurgisk behandling

Alle patienter tilbydes initialt HBO-behandling i form af 

30 tryksætninger a 2,4 ATM i 90 min. HBO kombineres 

med antibiotikaterapi i tilfælde af infektion. 

Efter HBO-behandling følger en observationsperiode, i 

hvilken nogle patienter responderer med spontan sårhe-

ling, evt. med eksfoliering af sekvestre. Hos andre persi-

sterer eksponeret nekrotisk knogle. Disse patienter får 

foretaget sekvestrektomi, der i omfang kan strække sig fra 

overfladisk afglatning af nekrotiske knoglekanter til blok-

resektion eller kontinuitetsresektion. For nogle patienter 

vil denne behandling medføre heling af det afficerede om-

råde, hvorimod andre responderer dårligt på behandling. 

Disse patienter får foretaget kontinuitetsresektion og sene-

re evt. rekonstruktion med en titaniumskinne og/eller 

transplanteret knogle, evt. med bløddelslap, alt efter hvad 

patientens almene tilstand tillader, og det funktionelle be-

hov tilsiger. 

Rekonstruktion

Rekonstruktion kan foretages, når bløddelsvævene er he-

let, dehiscenser er lukkede, og alle tegn på infektion er 

væk, ofte ca. tre måneder efter resektionen. Den mest an-

vendte form for rekonstruktion omfatter autotransplanta-

tion af knogle, der høstes fra hoften eller fra lægbenet. Ef-

ter en omfattende resektion mangler der næsten altid både 

knogle og bløddele. Såfremt det har væsentlig betydning 

for patientens funktionelle behov, kan man rekonstruere 

den fjernede kæbedel med en karstilket osteokutan fibula-

lap. 

Diskussion 

Set i lyset af det bestrålede vævs nedsatte helingspotentia-

le og nedsatte regenerationsevne samt risiko for osteora-

dionekrose findes det forståeligt, at en patient efter at være 

behandlet med højdosisstrålebehandling dårligt tåler oral 

kirurgi af enhver art, inkl. tandekstraktioner. Helingen ef-

ter kirurgi vil være kompliceret af forsinkelse eller ingen 

heling og udvikling af ORN. Klinisk ORN kan opstå spon-

tant, men giver sig hyppigst til kende ved tandekstraktio-

ner og anden kirurgi. Thorn fandt ORN opstået efter post-

irradiativ tandekstraktion i 55 % (N=80) tilfælde, spontant 

opstået ORN i 29 %, ORN foranlediget af tryk fra protese i 

3 % og ORN som følge af anden kirurgi (biopsi, suppleren-

de tumorkirurgi) i 14 % (9). 

ORN vil initialt være til stede i »steril form« i knoglen 

uden at give anledning til kliniske symptomer. Ved denu-

dering af knogle, med eksponering til det orale miljø, vil 

der oftest opstå infektion, og aggressiv progression af in-

fektionen, hvilket skyldes vævets manglende evne til at 

indkapsle tilstanden mhp. bekæmpelse af infektion. Det 

aggressive præg af progression er også karakteristisk for 

pågående infektioner, som f.eks. parodontitis, pericoroni-

tis og svampeinfektioner, der måtte være til stede i mund-

hulen under strålebehandling. Disse tenderer ofte til at bli-

ve ukontrollable. Derfor er forebyggende tiltag, forud for 

strålebehandling, ekstremt vigtigt (fokussanering). 

Fokussanering

Den forebyggende fokussanering har til formål at elimi-

nere et fremtidigt behov for oral kirurgi af enhver art. Pro-

Fig. 9. Røntgenbillede af osteoradionekrose med patologisk 

fraktur i mandiblen.

Fig. 9. Radiograph showing osteoradionecrosis and pathological 
fracture of the mandible.

Fig. 8. Carierede tænder efter strålebehandling.

Fig. 8. Decayed teeth following radiation treatment.
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fylaksen omfatter også information til patienten om kend-

te bivirkninger til strålebehandling, så patienten forstår 

betydningen af egen indsats i forebyggende og vedligehol-

dende tandpleje. Informationen skal gerne føre til en æn-

dret holdning på grundlag af viden og forståelse, og ved 

behov en ændret adfærd mht. til mundhygiejne og kostva-

ner.

Der findes en del litteratur omhandlende senfølger af 

højdosisstrålebehandling i hoved-hals-området og også en 

del litteratur omhandlende anbefalede retningslinjer for, 

hvordan disse patienter bør saneres før strålebehandling. 

Den foreliggende litteratur rangerer imidlertid på lavt evi-

densniveau, hvorfor retningslinjer generelt er besluttet ud 

fra princippet »best practice«, dvs. anbefalinger der er ba-

seret på alment accepterede holdninger og klinisk erfaring 

(Tabel 1).

I litteraturen findes bred enighed om, at patienter bør 

have fjernet pågående infektioner og potentielle infektiøse 

foci forud for stråleterapi (9-15). Dog hersker der gråzone-

områder i begge aspekter, idet der findes forskelligt syn på, 

i hvilken grad inflammation kan tillades, og hvilke tilstan-

de der i fremtiden vil give ophav til problemer. Der findes 

ligeledes uenighed om, hvorvidt dentitionen i både over-

kæbe og underkæbe bør saneres uanset strålefelt. ORN har 

kun lav forekomst i maksillen, trods inddragelse i strålefel-

tet. Indtil videre forklares denne »overlevelse« med mak-

sillens mindre sårbare vaskularisering, der i højere grad 

kan bidrage til respons på infektioner og imødekomme he-

ling. Af den grund er der i litteraturen en tendens til pri-

mært at fokusere på tænder i strålefeltet og primært i man-

diblen, der fra naturens hånd er af mere kompakt karakter 

og frembyder en mere sårbar vaskularisering.

Der findes patienter, der ikke er motiveret for eller evner 

at udføre tilfredsstillende mundhygiejne og udviser mang-

lende erkendelse af igangværende tandsygdom og nødven-

digheden af forebyggelse af kommende bivirkninger. Dis-

se patienter er prædisponeret for dentale problemer og 

dermed ORN, alene som følge af denne adfærd, hvorfor 

man i sådanne tilfælde må være mere radikal mht. behand-

ling (10-12). Dårlig kooperation regnes således også for 

skærpende indikation for ekstraktion.

Caries – Caries af ukompliceret karakter kan behandles 

med fyldningsterapi, hvorimod kompliceret caries giver 

anledning til ekstraktion. Dette uanset om tanden er re-

staurérbar, eftersom succes af en evt. endodontisk behand-

ling kræver oberservation over en længere periode – tid, 

som i den aktuelle situation ikke er til rådighed.

Parodontitis marginalis - Der er enighed om, at tænder 

med parodontitis marginalis udgør en øget risiko for ORN. 

Hvorvidt den parodontale tilstand giver anledning til eks-

traktion af tanden, eller hvorvidt den forsvarligt kan over-

lades til konserverende behandling, bedømmes på dybden 

af tilstedeværende pocher og furkaturinvolvering. Pocher 

på >5 mm er foreslået at være skelsættende for ekstraktion 

af den aktuelle tand (6,13,16). Gingivaretraktion >6 mm og 

mobilitet på >2mm foreslås desuden at være indikation for 

ekstraktion, ligesom spontan blødning af gingiva er det 

(11). Der tages imidlertid ikke stilling til differentiering 

mellem en blødende og ikke blødende poche, eller med 

andre ord en aktiv og en ikke aktiv parodontitis. Furkatur-

involvering angives som indikation for ekstraktion, men 

omtales ikke detaljeret. Der er derfor ikke taget stilling til, 

hvorvidt gennemgående furkaturinvolvering, der tillader 

sufficient renhold, på molarer, der i øvrigt måtte findes 

med tilstrækkeligt marginalt fæste, kan accepteres. Tæn-

der med marginalt fæstetab, men uden pocher, anses ikke 

som et potentielt fokus. Dog foreslås som anført ekstrakti-

on, såfremt der findes mobilitet, der overskrider 2 mm, el-

ler med andre ord 3.-grads-løsning (11). 

Parodontitis apicalis - Mindre symptomløse apikale op-

klaringer tillades af flere forfattere (10-13). Nogle accepte-

rer såkaldte »mindre apikale opklaringer«. Mindre end 3 

mm er foreslået som det maksimalt tilladte (11), men de fle-

ste forfattere forholder sig ikke nærmere til specifikation af 

opklaringens størrelse. Andre forfattere angiver apikale 

infektioner som ubetinget indikation for fjernelse af tan-

den (6,16) uanset muligheden for, at opklaringen repræ-

Tabel 1: Tabel over evidensbaseret litteratur.

Hancock PJ

Epstein JB

Sadler GR

2003 Review       4c

Schiødt M

Hermund NU
2001 Review       4c

Jansma J

Vissink A

Spijkervet FKL

Roodenburg JLN

Panders AK

Vermey A

Szabo BG

1992 Review       4c

Gravenmade EJ 2000 Review       4c

Thorn JJ 2000 Review       4c
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senterer en fibrøs heling efter tidligere endodontisk be-

handling eller rodspidsresektion. 

Ved avitale tænder, der findes uden apikal forandring, 

men lokaliseret i strålefeltet, tilrådes profylaktisk ortograd 

rodfyldning samt rodspidsresektion (11). 

Retinerede tænder - Der findes bred enighed om, at semi-

retinerede tænder, residuale rødder og helretinerede tæn-

der med omkringliggende cystisk opklaring repræsenterer 

et odontogent fokus og derfor bør fjernes profylaktisk 

(6,10-13,16). Derimod regnes helretinerede visdomstæn-

der, der er lejret i knogle uden patologisk forandring, ikke 

for nogen trussel (10,13). 

Ved ekstraktion af tænder anbefales afglatning af skarpe 

kanter samt primær lukning mhp. at fremskynde heling 

(6,13). Enkelte forfattere anbefaler fjernelse af tori mandi-

bulae af hensyn til evt. fremtidig protesefremstilling 

(10,13), og en forfatter går ind for profylaktisk fjernelse af 

hyperplasier og fibromer, såfremt disse ville være til gene 

for patienten i forbindelse med evt. fremtidig protesefrem-

stilling (13). 

Tid – Der er angivet forskellige tidsfrister mht. kirurgi 

forud for strålebehandling. Nogle forfattere har fundet 10 

og 14 dage tilstrækkeligt for heling af kirurgiske sår (14-16), 

mens andre (3,13), anbefaler 21 dages heling som mini-

mum før påbegyndelse af stråleterapi og tilføjer, at risiko 

for ORN stiger med reduceret tid til heling.

Logistik

Onkologisk afdeling er ansvarlig for, at patienten henvises 

til tand-mund-kæbe-kirurgisk afdeling mhp. vurdering og 

evt. sanering af tandsættet forud for strålebehandling. 

Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling bærer ansvaret 

for sanering af patienten og forestår kontakt til patientens 

egen tandlæge i tilfælde, hvor der er mulighed for beva-

ring af tænder ved hjælp af konserverende behandling, 

udført af patientens egen tandlæge, og såfremt patienten 

kan behandles omgående.

Retningslinjer for fokussanering af patienter, der skal 

behandles med højdosisstråleterapi for cancer i 

hoved-hals-regionen

Tænder omfattet af strålefeltet skal vurderes tidligst muligt i 

forløbet, og operative behandlinger bør ligeledes foretages 

tidligst muligt, optimalt min. 21 dage før påbegyndelse af 

stråleterapi. 21 dage er dog oftest urealistisk, fordi stråle-

behandlingen skal starte hurtigst muligt, idet patientens 

prognose forringes, for hver uge behandlingen udsættes. 

Patienten kan først saneres, når det er besluttet, at han/

hun skal have strålebehandling. I praksis må accepteres et 

kompromis på ca. 14 dage fra tandekstraktion til start af 

strålebehandling. 

Følgende tilstande bør behandles med ekstraktion:

 • Kompliceret caries. 

 •  Parodontitis marginalis med pocher > 5 mm, hvor 

der samtidig ses blødning og/eller pus ved sonde-

ring. Desuden giver pocher > 5 mm i molarområdet i 

underkæben altid anledning til ekstraktion uanset 

frihed for blødning eller pus pga. den øgede risiko 

for ORN i disse områder.

 •  Parodontitis marginalis med løsning af >= 1. grad

 •  Furkaturinvolvering med poche/kompromitteret 

renhold. 

 •  Asymptomatisk periapikal opklaring >3 mm, på en 

tidligere endodontisk behandlet tand.

 •  Asymptomatisk periapikal opklaring på en ikke 

rodbehandlet tand.

 •  Symptomgivende apikale opklaringer.

 •  Radix relicta med eksponering til mundhulen. En-

dodontisk behandlet rod med fyldning tillades.

 •  Pericoronitis.

 •  Semiretinerede tænder. Hvis der er mindre end 14 

dage til påbegyndelse af strålebehandling, kontak-

tes en onkologisk afdeling, om stråling kan udsky-

des en uge mhp. på akut operativ fjernelse af tanden; 

er dette ikke tilfældet, afstås fra fjernelse af tanden.

 •  Helretineret tand/radix relicta med cystisk opkla-

ring  omkring.

 •  Manglende mundhygiejne er skærpende indikation 

for  ovennævnte.

Følgende tilstande behandles konserverende 

forud for strålebehandling:

 •  Ukompliceret caries.

 •  Simpel gingivitis.

 Profylaktiske tiltag vedr. strålebehandlede 

patienter:

 Pga. ekstrem mundtørhed skal patienten generelt og 

livslangt betragtes som værende i højrisikogruppe 

mht. caries, parodontitis og candidose.

 •  Hyppig depuration. Initialt anbefales 2-3 måneders 

intervaller, herpå stillingtagen til fortsat behov.

 •  Grundig instruktion i mundhygiejne og løbende 

kontrol heraf.
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 •  Information om minimalt indtag af sukkerholdige 

og syrlige fødeemner.

 •  Daglig påføring af fluorid gel under anvendelse af 

individuelt fremstillet skinne, alternativt: tandbørst-

ning under anvendelse af tandpasta med højere ind-

hold af fluor.

 •  I tilfælde af candidose: systemisk antimykotisk be-

handling med fx kapsler: Diflucan. Obs. kontraindi-

kationer som lever- og renal dysfunktion samt AK-

behandling. Alternativt: Amphotericin B, 0,1 mg/ml 

mundskyllevæske. Proteser opbevares i Atamonop-

løsning om natten (ca. en  teskefuld Atamon i ½ glas 

vand).

 •  Ved udtalte smerter fra slimhinder anbefales: Lido-

cain  viskøs 2 %, mikstur. Kortvarig virkning.

 •  Til daglig mundskylning: fysiologisk saltvand eller  

hjemmelavet som: 1 tsk. almindeligt salt i ¼ l kogt 

vand, stilles til afkøling. Danskvand eller kold ka-

millete kan også anvendes. 

 •  NB: mundskyllevæsker indeholdende alkohol har en   

udtørrende og irritativ effekt på orale slimhinder. 

Anvendelse af klorhexidin 0,1 % mundskyllevæske 

bør derfor begrænses til perioder med særligt behov, 

fx infektion eller candidose.

 •  Tilpasning af proteser.

 •  Oral gel med antimikrobiel effekt, anvendes efter 

behov.

 tilskudsordning

  Sundhedsstyrelsen har bekendtgjort følgende med 

virkning fra 1. januar 2005 (17):

 •  Visse kræftpatienter kan efter odontologisk fokussa-

nering få dækket udgifter til rekonstruktion af tand-

sættet.

 •  Den tandprotetiske rekonstruktion betragtes som en 

sygehusopgave.

 •  Sygehusmyndighederne beslutter, om den proteti-

ske rekonstruktion skal varetages af sygehuset, eller 

om opgaven skal udlægges til varetagelse andet-

steds, fx til praktiserende tandlæger eller tandlæge-

skolerne.

 •  Hvorvidt den pågældende patient er berettiget til til-

skud/få dækket udgifter, beror på et væsentligheds-

kriterium og en helhedsvurdering, dvs. om det pro-

tetiske behandlingsbehov ubehandlet vil resultere i 

varig funktionsnedsættelse.

 

 •  Patienterne vil som hovedregel få tilbudt aftagelig 

protese. Hvor denne løsning er særlig uhensigts-

mæssig, kan der i ganske få tilfælde bevilges be-

handling med fast protetik.

Det er besluttet, at tandekstraktioner foregår i sygehusregi 

og protetisk rehabilitering i primærsektoren. Det afgøres 

allerede i forbindelse med saneringen, hvilke tænder pa-

tienten findes berettiget til erstatning af. Patienten medgi-

ves dokumentet til egen tandlæge. Efter udfærdigelse af 

behandlingsoverslag vedrørende den pågældende tander-

statning fremsendes dette til stedlige kæbekirurgiske afde-

ling, der foretager en vurdering af sagen. I hvert enkelt til-

fælde må der fra en radioterapiafdeling udfærdiges en 

erklæring om, hvilken strålebehandling der er givet, og 

om, hvorvidt de relevante dele af kæberne har fået en bety-

dende dosis. Desuden skal angives, om de store spytkirtler 

har været medbestrålet i betydeligt omfang. Hvis behand-

lingsplan med overslag godkendes, modtager egen tand-

læge skriftlig besked herom, og først herefter kan egen 

tandlæge udføre den pågældende behandling. Udgifterne 

afholdes af tilhørende regionstandpleje. I tilfælde, hvor pa-

tienten skifter bopæl til anden region efter sanering, men 

før udførelse af protetisk rekonstruktion, er det bopælsre-

gionen, som er forpligtet til at afholde udgifterne.

Sundhedsministeren har i en skrivelse af den 26. januar 

2007 om tandskader som følge af strålebehandling udtrykt 

følgende (18):

•  Patienter, der skal have strålebehandling for cancer i ho-

ved-hals-region, bør forud herfor undersøges på en ho-

spitalsafdeling for tand-, mund- og kæbekirurgi mhp. fo-

kussanering af tandsættet før strålebehandlingen.

•  Patienter, der modtager strålebehandling i hoved- hals-

området, skal informeres om mulighederne for tilskud 

til tandbehandling. 

•  Regionsrådet skal yde et særligt tilskud til tandpleje til 

kræftpatienter, der efter strålebehandling i hoved- eller 

halsområdet har betydelige dokumenterede tandproble-

mer (sundhedsloven, § 166).

•  Forudsætningen for, at patienten omfattes af den særlige 

tilskudsordning, er, at det kan dokumenteres, at det dre-

jer sig om betydelige tandproblemer, og at disse skal 

kunne relateres til strålebehandlingen.

•  Støtten ydes i form af forebyggende behandling (instruk-

tion, afpudsning, tandrensning mv.) og konserverende 

behandling (tandfyldning, rodbehandling, kroner, pro-

teser mv.).
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•  Ansøgningen vedlægges lægelig dokumentation for syg-

dom og behandling samt journaloptegnelser, der kan do-

kumentere, at der er opstået særlige problemer efter strå-

lebehandlingen.

•  Godkendelse af behandlingstilbud foretages på bag-

grund af en vurdering af patientens samlede odontologi-

ske status og prognose for tandsættet.

•  Det påhviler patienten at søge regionsrådet om at komme 

med i ordningen. Patienter, der godkendes til ordningen, 

modtager en særlig tilskudsbevilling fra regionsrådet, 

hvoraf de nærmere vilkår for støtten vil fremgå.

•  Patientens egen tandlæge bør vejlede patienten om, hvor 

man skal henvende sig og være behjælpelig med kontak-

ten til regionsrådet.

English summary

Removal of odontogenic infectious foci prior to radiation therapy 
for head and neck
Osteoradionecrosis is one of the most serious complica-

tions after high dose radiotherapy for cancer in the head 

and neck region. The risk of overt osteoradionecrosis may 

be reduced by timely eradication of potential and actual 

infectious foci before radiotherapy.  The protocol for thera-

peutic management of head end neck cancer in DK is brief-

ly reviewed. 

The paper reviews the literature on pre-irradiation elimi-

nation of dental infectious foci. No solid evidence based lite-

rature on the subject has been found. Guidelines are given 

for pre-irradiation dental treatment based on best practice.
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Fokussanering og 
hjerteklapsubstitution
Lene Helsted, Poul Vedtofte og Christian Hassager

Fokussanering af patienter, der skal have indsat kun-

stige hjerteklapper, er nødvendig, idet der er risiko 

for, at dentale foci kan udløse infektiøs endocarditis 

(IE) omkring hjerteklapprotesen; dette er en livstru-

ende sygdom.

Patienterne henvises via en kardiologisk afdeling 

til egen tandlæge eller en nærværende kæbekirurgisk 

afdeling, hvor undersøgelse udføres, hvorefter fokus-

sanering udføres enten i hospitalsregi eller i primær-

sektoren.

Patienter, der tidligere har fået indsat kunstige 

hjerteklapper, tilhører en risikogruppe og skal derfor 

behandles med antibiotisk profylakse ved tandbe-

handlinger, der medfører forbindelse med blodbanen.

Infektiøs endocarditis (IE) er en livstruende infektion i  

 hjertets endoteloverflade, oftest på hjerteklapperne.  

 Den rammer hyppigst patienter med underliggende 

hjertefejl, som udvikler bakteriæmi, hvorefter en bakteriel 

endocarditis (BE) opstår. De kliniske symptomer viser sig 

oftest som en subakut sygdom med langvarig feber og al-

mene symptomer: træthed, kvalme, vægttab, led- og mu-

skelsmerter (1). En forudsætning for etablering af IE er, a) 

at hjertets endotelbeklædning er beskadiget, således at 

bakterierne kan adhærere til den, samt b) at der er bakteri-

æmi, og c) at bakterierne er virulente (2). Ved mistanke om 

bakteriæmi og IE skal man straks foretage bloddyrkning 

og derefter påbegynde antibiotisk behandling. En positiv 

bloddyrkning skal medføre ekkokardiografi, der kan på-

vise vegetation og/eller destruktion af klappen. Mikrosko-

pi anvendes til undersøgelse af væv fra klapper og emboli-

er. Behandlingen af IE omfatter flere ugers behandling med 

antibiotika intravenøst og ofte ledsagende hjertekirurgi.

Incidens

Der er stigende evidens for, at IE hyppigere udvikles som 

følge af spontan bakteriæmi hos risikopatienter end som 

følge af specifikke, dentale behandlinger (3). Incidensen er 

dog lav, og mange tilfælde diagnosticeres først ved obduk-

tion. I 2005 blev der i Danmark konstateret ca. 470 tilfælde 

af IE. Femårs overlevelsen er kun på 70-85 % (1).

Klassifikation

WHO inddeler sygdommen i akut, subakut og kronisk. 

Den kan dog også inddeles efter mikrobiologiske fund, 

anatomisk lokalisation, sygdomsaktivitet, og hvor sikker 

diagnosen er efter de såkaldte Duke-kriterier, der blev ud-

færdiget i 1994 (1,4). IE forårsages hyppigst af grampositive 

bakterier såsom viridansstreptokokker og stafylokokker 

(1,5,6). 

Mikroorganismer med lav virulens (viridansstreptokok-

ker) koloniserer oftest kun på defekte hjerteklapper, hvori-

mod mere virulente bakterier, såsom Staphylococcus aureus 
og Streptococcus pneumoniae, også kan kolonisere på norma-

le klapper. Streptokokker og stafylokokker er de mest præ-

valente bakterier til at forårsage IE (5).

Bakteriæmi

van der Meer (1992) har i sin gennemgang af litteraturen 

fundet, at IE udvikles efter tandbehandling eller medicin-

ske indgreb i 3-62 % (8). Et større case-control-studie fra 

USA fandt ingen sammenhæng mellem endocarditis og 

tandbehandling (8), og flere undersøgelser viser, at andre 

aktiviteter såsom tygning og tandbørstning kan forårsage 
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bakteriæmi (3,9-11). En kortvarig bakteriæmi hos raske 

personer giver sædvanligvis ingen kliniske symptomer, 

men kan, selvom det er sjældent, forårsage BE. Seymour 

angiver empirisk, at streptokokinduceret IE kun kan have 

en dental oprindelse, såfremt der er udført en velkendt ri-

sikobehandling inden for 14 dage, og adækvat antibiotika 

profylakse ikke er givet forinden (3). Incidensen af bakteri-

æmi under dentale procedurer varierer fra 17 % til 93 % 

(12). Bakteriæmien er som regel kortvarig, og efter 10-15 

minutter er bakterierne stort set elimineret fra blodbanen 

(12,13).

Prædisponerende faktorer for bakteriæmi

Dårlig mundhygiejne og især dårlig parodontal status og 

gingival inflammation er betydelige faktorer for udviklin-

gen af IE (3). 

Sufficient mundhygiejne er således en yderst vigtig fak-

tor til at reducere risikoen for endocarditis forårsaget af vi-

ridansstreptokokker på hjerteklapproteser (14,15). Efter-

som både pochemåling, tandrensning, præparation, 

indsættelse af implantat, ekstraktion og anden kirurgisk 

behandling kan give blødning, er antibiotisk profylakse 

nødvendig til langt de fleste tandbehandlinger af risikopa-

tienter (16,17).

Behandling

De sidste 50 år har det været klinisk praksis at give profy-

laktisk antibiotika før dentale behandlinger til risikopa-

tienter. Visse studier (8,18) har dog stillet spørgsmål ved 

dette, da der ikke er sikker evidens for, at profylaktisk 

antibiotika har betydning for udviklingen af IE hos risiko-

patienter, der får lavet en dental behandling med risiko for 

blødning (19). Litteraturen om IE består af kasuistikker og 

observationsstudier, men endnu ingen meta-analyser (1). 

I 2007 gennemgik Oliver (19) alle tilgængelige studier 

for at undersøge, om profylaktisk anvendelse af penicilli-

ner sammenlignet med ingen profylakse eller placebo før 

invasive tandbehandlinger hos høj-risiko-patienter med 

BE havde indflydelse på mortalitet, alvorlig sygdom eller 

incidensen af endocarditis.

980 referencer blev fundet initialt, hvilket resulterede i 

108 artikler. Af disse blev de 107 ekskluderet. Heriblandt 

var der ingen randomiserede, kontrollerede undersøgelser 

(RCTs). Kun et enkelt case-control-studie blev inkluderet 

(18).

Oliver konkluderer, at der således i øjeblikket ikke er 

tilstrækkeligt data til at vide, om profylaktisk antibiotika 

før invasiv tandbehandling hos højrisikopatienter rent fak-

tisk forebygger endocarditis, alvorlige sygdomme og mor-

talitet (19). Den britiske arbejdsgruppe (15) fremførte, at 

der ideelt skulle foretages et prospektivt, dobbeltblindt 

forsøg for at evaluere risikoen/fordelen ved profylaktisk 

antibiotika, men dette er svært at udføre pga. det omfat-

tende antal patienter, der skulle indgå i studiet, samtidig 

med at gældende retningslinjer anbefaler profylaktisk 

antibiotika. Gould et al. (15) konkluderede endvidere, at 

på trods af manglende evidens af effekten af antibiotika til 

at forebygge IE i forbindelse med dentale behandlinger vil 

mange klinikere nok være tilbageholdende med at accep-

tere ikke at give profylaktisk antibiotika inden dental be-

handling af patienter i risikogruppen. Gould og Wilson er 

enige om, at indikationen for profylaktisk antibiotika i for-

bindelse med dental behandling bør begrænses til patien-

ter, der har høj risiko for at udvikle endocarditis, patienter 

med tidligere endocarditis, kunstig hjerteklap og patienter 

med visse hjertelidelser (15,20).

Det er endnu ikke påvist i klinisk kontrollerede under-

søgelser, at antibiotisk profylakse er effektiv. Det kan der-

for diskuteres, om det er logisk at give antibiotisk profy-

lakse en time før en relativt kortvarig risikobehandling til 

en patient, der måske dagligt lever med konstant bakteri-

æmi pga. dårlig tandstatus og dybe pocher. Ikke desto 

mindre er den antibiotiske behandling af endocarditis, 

grundet manglende undersøgelser, ikke evidensbaseret, 

men konsensusbaseret og som følge heraf fortsat standard 

klinisk praksis.

Profylaktiske retningslinjer

Forskellige profylaktiske retningslinjer er udarbejdet af 

flere videnskabelige grupper, hvoraf de mest anerkendte er 

udfærdiget af American Heart Association (AHA) (20) og 

the British Society of Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 

(15). På dansk har Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) netop 

udgivet en rapport med retningslinjer for diagnostik og 

behandling af IE (1).

Risikogrupper

Patienterne inddeles i grupper med moderat/høj risiko, 

hvor profylakse anbefales, og grupper med lav risiko, hvor 

profylakse ikke er nødvendig. 
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Patienter med moderat/høj risiko, hvor profylakse 

anbefales (modificeret fra DCS(1)):

•  Moderat til betydende venstresidig hjerteklapsten-

ose eller insufficiens

• Hjerteklapprotese
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Patienter med hjerteklapprotese, biologisk eller meka-

nisk, har livslang forøget risiko for endocarditis, og risi-

koen er størst i de første to måneder efter operationen (1).

Det er vigtigt, at patienterne præoperativt orienteres om 

risikoen for proteseendokardit og om nødvendigheden af 

profylaktisk antibiotika ved tandrensning eller kirurgiske 

indgreb (1).

Odontologisk fokussanering før hjertekirurgi

DCS anbefaler, at alle patienter, der skal hjerteklapopere-

res, tilses af tandlæge inden operationen (1). Patienten vil 

som regel være i behandling på en kardiologisk afdeling, 

hvor undersøgelse for det almene helbred finder sted, og i 

denne forbindelse henvises patienten til egen tandlæge el-

ler den stedlige kæbekirurgiske afdeling for undersøgelse 

og identifikation af orale foci.

Der opstilles følgende retningslinjer:

i)  Ekstraktion: Tænder med pocher > 5 mm og dårlig mund-

hygiejne, apikal opklaring eller løsning 3. grad.

ii)  Bevaringsværdige tænder: Pocher < 5 mm og god mund-

hygiejne, superficiel caries.

iii)  Delvist retinerede tænder skal fjernes, helretinerede 

tænder kan efterlades in situ.

Ved elektiv hjerteklapkirurgi skal saneringen foregå i 

primærsektoren, såfremt patientens medicinske og almene 

tilstand tillader det. Ved subakutte patienter må stillingta-

gen til fokussanering udføres på en kæbekirurgisk afde-

ling i samarbejde med stamafdelingen. På patienter, der 

skal opereres akut, må fokussanering foretages, når det er 

muligt postoperativt. Kontrol og opfølgning foregår i pri-

mærsektoren.

Specielle risikopatienter

Patienter med mekaniske hjerteklapper anbefales livslang 

antikoagulationsbehandling (AK-behandling) med anven-

delse af vitamin K-antagonister for at forebygge potentielt 

livstruende risiko for trombedannelse på klappen og even-

tuel perifer embolisering. Det er en absolut kontraindika-

tion at seponere AK-behandling hos patienter med klap-

proteser grundet risikoen for at udløse et tromboembolisk 

tilfælde. Justering af AK-behandlingen skal foregå i samar-

bejde med egen læge eller stamafdeling, så INR (Internati-

onal Normaliseret Ratio) kommer til at ligge i terapeutisk 

niveau, oftest mellem 2 og 3. De fleste indgreb kan udføres 

uden væsentlig øget blødningsrisiko, blot hæmostasen sik-

res under indgrebet, eksempelvis ved kompression, sutur 

eller ilæggelse af hæmostatika i operationsfeltet (21). Blod-

prøver til måling af INR kan tages via egen læge, hvis be-

handlingen foregår i primærsektoren eller på hospitalet, 

hvis behandlingen udføres i hospitalsregi.

antibiotikaprofylakse

Det er en forudsætning for antibiotikas virkning, at kon-

centrationen i blodet under hele indgrebet er høj. Herved 

forhindres udviklingen af vegetativ vækst på et ødelagt 

endocardium, hvorved endocarditis forebygges (16,19). 

Profylaksen gives en time før indgrebets start. Man kan 

dog undtagelsesvis give den op til to timer postoperativt 

og stadig få en effekt (22).

Patienter med lav risiko, hvor profylakse ikke er 

nødvendig (modificeret fra DCS(1)):

• Aortaklapsklerose uden stenose

• Ubetydelig hjerteklapinsufficiens

• Mitralprolaps uden insufficiens

• Mitralplastik uden restinsufficiens

•  Tidligere indlagt pacemaker/ICD (implantable 

cardioverter defibrillator)

•  Tidligere CABG (coronary artery bypass graft 

surgery)

• Tidlige indlagte stents

•  Åben eller lukket ASD (secundum)

(atrieseptumdefekt) eller PFO (persisterende 

foramen ovale), (dog profylakse 12 mdr. efter 

indsættelse af device)

•  Lukket VSD (ventrikelseptumdefekt), (dog 

profylakse 12 mdr. efter indsættelse af device)

• Isoleret pulmonalstenose

• HIV

•  HOCM (Hypertrophic obstructive cardiomyo

pathy), uanset om der er mitralinsufficiens eller ej

• Bicuspid aortaklap

• Uopereret VSD (ventrikelseptumdefekt)

• Ductus arteriosus persistens (DAP)

• Coarctatio aortae (forsnævring af legemspulsåren)

• Primum ASD (atrieseptumdefekt)

•  GUCHpatienter (grownups with congenital heart 

disease) med kompleks anomali

• GUCHpatienter med indsatte ”conduits”

• Tidligere endocarditis

• I.v. misbrug
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Patientinformation

En patient med kunstige hjerteklapper skal informeres om 

nødvendigheden af profylaktisk antibiotika i forbindelse med 

fremtidig tandbehandling, hvis denne medfører blødning og 

dermed risiko for bakteriæmi. Stamafdelingen skal informere 

patienterne både mundtligt og skriftligt. Endvidere skal pa-

tienten forstå vigtigheden af, at egen tandlæge oplyses om, at 

der er indsat kunstige hjerteklapper, og at antibiotika som an-

ført skal gives profylaktisk ved risikobehandlinger.

Konklusion

Proteseklapendocarditis er en livstruende komplikation 

efter klapkirurgi, og patienterne skal derfor om muligt fo-

kussaneres inden indsættelse af kunstige hjerteklapper for 

at minimere risikoen for udvikling af komplikationer. Kro-

niske apikale parodontitter, cyster og efterladte rødder er 

potentielle foci for udvikling af IE.

DCS-arbejdsgruppen (1) anbefaler derfor, at alle patien-

ter, der skal hjerteklapopereres eller har udviklet endocar-

ditis, rutinemæssigt udredes ved en klinisk undersøgelse 

af tænder og mundhule, samt røntgenundersøgelse i form 

af ortopantomogramoptagelse og evt. supplerende enorale 

optagelser. Der anbefales antibiotika til alle risikobehand-

linger hos disse patienter.

Fokussanering bør ideelt være foretaget mindst 14 dage 

før operation for at give tid til heling af slimhinden. På pa-

tienter, der er blevet opereret akut, foretages odontologisk 

undersøgelse postoperativt. Her vurderes den enkeltes be-

handlingsbehov, og behandlingsplan laves. Alle elektive 

dentale procedurer udskydes derefter i mindst tre måne-

der postoperativt (15).

Visse patienter vil dog, til trods for at de får profylaktisk 

antibiotika, udvikle endocarditis.

English summary

Elimination of odontogenic infectious foci prior to heart valve sub-
stitution
Infectious endocarditis is a life-threatening disease, if un-

treated. Patients, who need artificial valves inserted, need 

to have a thorough dental examination including x-rays 

pre-surgery in order to eliminate potential infectious foci.

Patients, who already have received artificial valves, are 

hereafter grouped as at-risk patients and need prophylac-

tic antibiotic coverage before any dental procedure that 

can produce bacteraemia. In Denmark, around 470 new ca-

ses of bacterial endocarditis were seen in 2005.

Good oral hygiene is very important in reducing the risk of 

endocarditis. The role of antibiotic prophylaxis is being dis-

cussed and further evidence is needed. However, the need 

for antibiotic coverage of at-risk patients is an international 

consensus-based decision and therefore clinical practice.
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Voksne Børn

Peroral:
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Odontogen 
fokussanering 
forud for 
organtransplantation
Lars Pallesen, Thomas Kofod, Preben Kirkegaard og 

Svend Aage Mortensen

Organtransplantation har udviklet sig fra en ekspe-

rimentel behandling til i dag at være en veldokumen-

teret behandlingsmulighed, der foretages i mange 

centre internationalt. Danske specialister var tidligt 

aktive, og i øjeblikket udføres ca. 300 organtrans-

plantationer årligt i Danmark. Systemisk infektion er 

som oftest en kontraindikation for behandlingen, og 

infektioner udgående fra tænder og kæber er beskre-

vet for transplantationspatienter. En odontologisk 

undersøgelse er derfor en del af det prætransplan-

tatoriske udredningsprogram. Formålet med artiklen 

er at belyse indikationen for prætransplantatorisk 

odontogen fokussanering med udgangspunkt i den til-

gængelige litteratur. Endvidere opstilles anbefalinger 

til saneringsniveau.

I  Danmark står der i øjeblikket over 600 patienter på  

 venteliste til organtransplantation. I 2006 udførtes  

 272 transplantationer fordelt på nyre-, lever-, hjerte- 

og lungetransplantationer (1). Antallet er fortsat stigende 

og var således 162 i første halvår af 2007. Behandlingerne 

foretages på universitetshospitaler i Århus, København, 

Herlev og Odense (Tabel 1).

Den første vellykkede humane nyretransplantation blev 

foretaget i 1954 mellem monozygote tvillinger (2). Herefter 

fulgte transplantation af andre organer (3-5). De kirurgiske 

teknikker er siden da forbedret inden for alle områder, lige-

som den medicinske støttebehandling til stadighed videre-

udvikles. Immunosupprimerende behandling og mulighed 

for vævstypning har særligt bidraget til, at organtransplan-

tation i dag udføres med en acceptabel prognose (6,7).

Organtransplantation udføres oftest som nekrotrans-

plantater, dvs. organer fra hjernedøde patienter. Af denne 

grund er der oprettet et centralt donorregister. Mere end 

500.000 danskere har ladet sig registrere, heraf 93 % med 

fuld eller begrænset tilladelse til brug af deres organer (8). 

Danmark deltager sammen med Norge, Island, Sverige og 

Finland i det nordiske samarbejde omkring distribution af 

organer (Scandiatransplant), der blev grundlagt i 1969 med 

hovedsæde i Århus.

Mellem 100 og 200 personer bliver årligt erklæret hjer-

nedøde i Danmark, hyppigst som følge af alvorlige hoved-

traumer, apoplexia cerebri, udbredte hjernetumorer eller 

hypoxi efter hjertestop. Hjernedød defineres som en irre-

versibel tilstand med ophævelse af al funktion af hjernen, 

lillehjernen og hjernestammen. Dette medfører hjertestop 

i løbet af få døgn til trods for respiratorbehandling.

For patienter med irreversibelt organsvigt er transplan-

tation generelt sidste udvej for at undgå yderligere forrin-

gelse af funktionsniveau og livskvalitet, forværring af syg-

dom med tilstødende komplikationer og evt. død til følge.

Alle danske transplantationspatienter gennemgår et om-

fattende udredningsprogram inden påføring på venteliste, 

herunder også en odontologisk vurdering (9). Her under-

søges primært for infektiøse tilstande i tænder og kæber, 

der ubehandlede kan kompromittere patienten og poten-

tielt det transplanterede organ.

Kirurgisk sanering af odontogene foci foretages i hospi-

talsregi, mens behandling, der mere hensigtsmæssigt kan 

udføres i primærsektoren, henvises til egen tandlæge. I 

nærværende artikel gennemgås den tilgængelige litteratur 

på området, og der opsættes anbefalinger til odontogen fo-

kussanering før organtransplantation. Kontrol og behand-

ling posttransplantatorisk ligger uden for denne artikels 

sigte.
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Baggrund

Succes efter organtransplantation afhænger bl.a. af, hvor-

vidt det pågældende organ accepteres af recipienten. Akut 

rejektion er cellemedieret og ses normalt inden for de før-

ste måneder efter transplantation. Overfladeantigener og 

allogene peptider bundet til det fremmede organ genken-

des af recipientens antigenpræsenterende celler (T-celler). 

Dette i sig selv, samt aktivering af T-helper-celler og deri-

gennem stimulering af T-lymfocytter, udløser et inflam-

matorisk respons. Senere kan monocytter og trombocytter 

trænge ind i det fremmede væv. Gennem disse cellers bin-

ding til endotelceller nedsættes blodgennemstrømningen, 
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Tabel 1. Oversigt over forskellige typer af organtransplantationer.

Indikation Hvornår Første i DK Antal i DK 

(2006)

Hvor i DK Bemærkninger

Nyre Kronisk (irreversibelt) 

nyresvigt, fx:

Visse akutte nyresygdomme

Autoimmune sygdomme

Malign nyresygdom (isoleret 

tumor)

1954, Boston, 

Massachusetts, 

USA (Murray)

1964 178 Odense

Rigshospitalet

Skejby

Herlev

25 % i DK fra 

levende (oftest 

familiært relate-

rede) donorer. 

I 2006 58 fra 

levende donor

Lever Svær irreversibel (terminal) 

leverinsufficiens, fx:

Fulminant leversvigt 

Levercirrose

Metaboliske sygdomme

Primær skleroserende 

cholangitis

Hepatocellulært karcinom 

(isoleret tumor)

1963, Denver, 

Colorado, USA 

(Starzl)

5. oktober, 1990 

(Rigshospitalet)

36 Rigshospitalet Sjældent 

fra levende 

donorer i DK 

(oftest forældre 

til leversyge 

børn), da fra 

venstre lobus

Hjerte Svær irreversibel (terminal) 

hjerteinsufficiens (NYHA III/

IV), fx:

Dilateret kardiomyopati

Iskæmisk hjertesygdom

Kongenit hjertesygdom

Klapsygdom

Myocarditis

Familiær amyloidose

Graftvaskulopati 

(retransplantation)

3. december, 

1967. Cape 

Town, South 

Africa (Barnard)

3. oktober, 1990 

(Rigshospitalet)

26 Skejby

Rigshospitalet

Lunger Kronisk non-malign 

(terminal) lungesygdom, fx:

Kronisk obstruktiv 

lungesygdom (KOL)

α-1-antitrypsin mangel

Cystisk fibrose

Idiopatisk pulmonal fibrose

Pulmonal hypertension

11. juni, 1963. 

Jackson, 

Mississippi 

(Hardy)

1992 32 Skejby

Rigshospitalet

Muligt fra 

levende donor 

(lungelap)
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og der ses mikrovaskulære tromboser samt nekrose af væ-

vet (10). Ved risiko for akut afstødning behandles med sto-

re doser glukokortikoider samt kombinationer af andre 

immunosupprimerende midler.

Kronisk afstødning ses som følge af koncentrisk arterio-

sklerose. Dette kan skyldes et konstant low-grade immun-

respons i transplantatet resulterende i en kontinuerlig be-

skadigelse af endotelceller. Dette medfører sekretion af 

bl.a. cytokiner og vækstfaktorer, som inducerer prolifera-

tion af glatte muskelceller i karvæggen med fortykkelse og 

stenose til følge. Blodtilførslen til det transplanterede or-

gan reduceres derved, og med tiden ses gradvis nedbryd-

ning af organets funktion (10). Kronisk afstødning er i dag 

fortsat en væsentlig behandlingsmæssig udfordring.

Risikofaktorer for kronisk rejektion indbefatter akutte 

afstødningsepisoder og systemiske infektioner (6,10). Prog-

nosen for organtransplantation afhænger derfor bl.a. af en 

vellykket immunosupprimerende behandling samt fore-

byggelse og kontrol af systemisk infektion.

For kontrol af akutte afstødningsepisoder benyttes der 

de første uger til måneder efter organtransplantation kraf-

tig immunosupprimerende behandling. Senere trappes ned 

til et lavere vedligeholdelsesniveau, som kan øges i tilfælde 

af tegn på afstødningsepisoder. Det er således den første 

tid, hvor der ses størst risiko for alvorlige infektioner (9).

Bakteriæmier med orale bakterier er hyppigt forekom-

mende efter brud på overfladen i mundhulen. Dette ses ek-

sempelvis i forbindelse med en lang række procedurer ved 

tandlægelig undersøgelse og behandling samt tygning og 

udførelse af almindelig mundhygiejne (11-14). Tilstedevæ-

relse af inflammation i mundhulen øger antal og diversitet 

af mikroorganismer samt øger risikoen for og intensiteten 

af bakteriæmi (12-14). Sygdom i mundhulen er derfor po-

tentielt forbundet med risiko for infektionsspredning med 

sepsis til følge, hvor bakterier eller disses toksiner frem-

kalder påvirket almentilstand, feber, leukocytose og affek-

tion af andre organer. Odontogene foci kan derfor tænkes 

at udgøre en risiko for kompromittering af transplanterede 

organer.

Organtransplanterede patienter modtager efter trans-

plantation immunosupprimerende behandling. Odontoge-

ne infektioner kan derfor udgøre både et signifikant lokalt 

og systemisk problem.

Odontogen fokussanering udføres mhp. at minimere ri-

sikoen for posttransplantatoriske systemiske infektioner 

samt at minimere risikoen for posttransplantatoriske 

odontogene infektioner, der pga. den immunosupprime-

rende behandling kan forårsage betydelige behandlings-

mæssige udfordringer (9,15,16).

Metode

Der blev gennemført en PubMed-søgning for perioden 1. 

januar 1996 – 31. august 2007. Søgeord: Oral examination, 

dental infections, odontogenic infections, oral health, sy-

stemic infections, bacteraemia, sepsis, septic focus, renal 

transplant, kidney transplant, liver transplant, heart trans-

plant, lung transplant, organ transplant. Søgeordene blev 

kombineret og relevante artikler udvalgt. Referencelister-

ne for de udvalgte artikler blev ligeledes gennemgået.

resultater

Tabel 1 viser tilstande, hvor der kan være behov for organ-

transplantation. Der ligger ofte en svær og kompleks syg-

domsproblematik til grund herfor. Mange af patienterne 

har endvidere et komplekst medicinforbrug.

På trods af at postoperative infektioner ofte udgør et 

stort problem for den transplanterede patient (15,17,18), er 

der kun sparsom dokumentation for, at tilstedeværelse af 

odontogene infektioner bidrager væsentligt hertil (15).

De hyppigste posttransplantatoriske systemiske infekti-

oner er viralt betingede eksempelvis Cytomegalovirus 

(CMV), Epstein-Barr Virus (EBV) og Herpes Simplex Virus 

(HSV). Uden en direkte sammenhæng i øvrigt er vist, fin-

des disse virus i mundhulen. Øget forekomst af CMV er 

tillige rapporteret værende associeret med øget pochedyb-

de (19).

Der foreligger flere kasuistiske meddelelser, hvor orale 

bakterielle infektiøse tilstande beskrives som udgangs-

punkt for en systemisk infektion hos organtransplantere-

de patienter (20-24).

I den tilgængelige litteratur findes beskrivelser af for-

skellige transplantationscentres anbefalinger til odonto-

gen fokussanering. Gennemgående foreligger der ingen 

klar kongruens for opstilling af saneringskriterier. Der er 

ej heller konsekvent benyttet patofysiologiske kriterier. 

Således ses eksempelvis alt fra fravær af odontologisk sa-

nering til radikale anbefalinger med ekstraktion af alle en-

dodontisk behandlede tænder uden klinisk eller radiolo-

gisk vurdering af tilstedeværelse af patologiske tilstande 

(15,24,25). Endvidere er der ingen evidens beskrevet for de 

opsatte retningslinjer.

På trods af ovenfor anførte foreligger der alligevel bred 

enighed om, at der bør udføres odontogen fokussanering 

før organtransplantation mhp. forebyggelse af lokale og 

generelle komplikationer (9, 15,26-28).

Diskussion

Behandling i hospitalsregi består ofte af irreversible tiltag, 

dvs. fjernelse af tænder. Såfremt frihed for patologiske til-
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stande kan opnås tilfredsstillende på anden vis, frembyder 

det åbenlyse fordele for patienten, idet flere tænder beva-

res med opretholdelse af funktion og mindskning af beho-

vet for protetisk rehabilitering. Af hensyn til dokumenta-

tion af en given behandlings effekt bør der foretages 

opfølgende kontrol (9).

Efter ekstraktion går der ca. 10 dage, før der opnås suffi-

cient epiteldække og dermed forsegling mod indtrængen-

de bakterier (29). Efter udførelse af rodresektion foretages 

ofte klinisk og radiologisk kontrol 12 måneder postopera-

tivt (30). På trods af prætransplantatorisk screening og ef-

terfølgende relativ radikal sanering er der rapporteret om 

posttransplantatoriske dentale problemer i op til 2 % in-

den for de første seks måneder (26). Det er derfor af største 

vigtighed, at henvisning for screening af odontogene in-

fektioner foretages så tidligt i forløbet som muligt, så der 

gives mulighed for tandbevarende behandling med efter-

følgende sufficient kontrol.

I kontrolperioden efter odontogen fokussanering er ud-

ført, kan transplantationskandidaten føres på venteliste. 

Såfremt et donororgan tilbyder sig, er det gældende prak-

sis at gennemføre transplantationen på trods af, at adækvat 

klinisk og radiologisk kontrol endnu ikke er gennemført.

Ventetiden for organer i København fremgår af Tabel 2. 

Forskelle mellem transplantationscentre kan ses bl.a. pga. 

variation i selektionen af donororganer med varierende 

brug af marginaldonorer (højere alder, hypertension mv.). 

Der vil i nogle tilfælde derfor grundet ventetiden være 

mulighed for at vælge en tandbevarende behandling som 

endodonti eller rodresektion efterfulgt af behørig kontrol. 

Såfremt ventetiden på organtransplantation ændres væ-

sentligt, med deraf følgende ændringer i muligheden for 

observationstid, må behandlingsmodalitet genovervejes.

Bakteriel endocarditis er kendt som ofte værende forår-

saget af bakterier fra mundhulen. Dette skal tages i be-

tragtning ved sanering af visse hjertepatienter. Flere hjer-

tetransplantationskandidater har tidligere gennemgået 

kirurgisk behandling i form af hjerteklapkirurgi eller ind-

sættelse af mekanisk pumpe, hvilket medfører behov for 

antibiotikaprofylakse i forbindelse med tandbehandling 

seks måneder postoperativt (13).

Øget risiko for endocarditis og infektioner generelt er 

beskrevet for patienter med kronisk nyreinsufficiens (13). 

Flere forfattere anbefaler da også antibiotikaprofylakse in-

den behandling af disse patienter (28). De nyligt revidere-

de retningslinjer fra American Heart Association (AHA) 

indeholder dog ingen anbefaling af antibiotikaprofylakse 

til nyrepatienter (13). Risikoen for allergisk reaktion og re-

sistensudvikling er vurderet som værende højere end for-

delene ved at benytte sig af profylakse. AHA anfører deri-

mod, at opretholdelse af oral sundhed og god 

mundhygiejne ser ud til at være af større værdi mht. fore-

byggelse af bakteriæmi, hvilket støttes af flere studier 

(13,14,27). Antibiotika bør generelt kun benyttes på absolut 

indikation og da så kort tid som muligt af hensyn til risi-

koen for resistensudvikling samt opportunistiske infektio-

ner (31). Man kan overveje at foretrække bakteriocide mid-

ler frem for bakteriostatiske ved mistanke om nedsat 

immunrespons (eksempelvis ved nyreinsufficiens).

Ved ordination af medicin til transplantationskandida-

terne skal der ofte tages særlige forholdsregler. Hos patien-

ter med kronisk nyresvigt ses nedsat glomerulær filtrati-

onshastighed. Såfremt medicin omsættes renalt, bør dosis 

derfor nedsættes og intervallerne mellem administration 

forlænges for at undgå ophobning og toksiske koncentrati-

oner. Det samme gælder for hepatisk omsatte præparater 

ved leverinsufficiens. Proteinbindingen af visse præpara-

ter påvirkes endvidere ved ændring af den tilgængelige 

mængde protein i plasma, der ses hos uræmiske patienter. 

Ved tvivl i forbindelse med ordinationer/præparatvalg kan 

det være formålstjenligt at konferere med stamafdelingen 

(16,28).

Tabel 2. Ventelistedata for perioden 1. januar 1997 – 31. december 2006 for København med organer fra afdøde donorer.

Organ Antal transplantater Min. ventetid (dage) Maks. ventetid (dage) Gennemsnitlig ventetid (dage)

Nyre 531 0 5909 696

Lever 350 0 1228 90

Hjerte 135 0 1974 224

Lunge 350 0 2068 354



522 TANDLÆGEBLADET 2008 ·  112 ·  NR .  6

Organtransplantation

De fleste patienter har forud for organtransplantation al-

lerede været længe i behandlingssystemet. Mange har der-

for ikke haft mulighed for eller overskud/evne til at opret-

holde en sufficient mundhygiejne eller overholde 

regelmæssige kontrolbesøg hos egen tandlæge. En del af 

patienterne har derfor et større odontologisk behandlings-

behov (15,26,32), og ofte ses ændrede symptomprofiler 

(Tabel 3).

Sygdom i mundhulen er langt overvejende ensbetyden-

de med behandlingsbehov. I forbindelse med fokussane-

ring bør der imidlertid skelnes mellem den sygdom, der 

udgør en risiko på kort sigt for transplantationspatienten 

og dermed udløser et akut odontologisk behandlingsbe-

hov, og den, der ikke nødvendigvis kræver behandling 

straks. Såfremt patienten i væsentlig grad er præget af 

grundmorbus, kan elektive procedurer som eksempelvis 

krone- og brobehandlinger i visse tilfælde med fordel ud-

sættes til, efter transplantationen er udført, og immuno-

suppressionen er nået vedligeholdelsesniveau (16).

Tabel 3. Orale fund hos kroniske nyrepatienter (nyreinsufficiens, uræmi) (16,27,28,32,35,41,42).

Symptomer/objektive fund Årsag Bemærkninger

Marginal inflammation Insufficient mundhygiejne

Manglende tandlægebesøg

Øget blødningstendens (petekkier, ek-

kymoser)

Spontan blødning fra gingiva

Ændringer i trombocytternes aggregati-

ons- og adhæsionsevne

Mekanisk skade på trombocytterne ifm. 

hæmodialyse

Nedsat tissue factor (faktor III/thrombo-

plastin) og dermed nedsat omdannelse 

af protrombin til trombin og manglende 

aktivering af koagulationsfaktor X

Antikoagulationsbeh. ifm. dialysebe-

handlingen

Hypertension

Evt. brug af lokalt virkende hæmostati-

ka (eks. surgicel, spongostan, tranexam-

syre mv.)

Foetor ex ore (ammonium) Øget karbamidindhold i saliva som ned-

brydes til ammonium

Hos uræmiske ptt. og ifm. hæmodialyse. 

Især om morgenen

Dysgeusi (metalsmag) Øget karbamidindhold i saliva som ned-

brydes til ammonium

Ved kronisk nyresvigt

Xerostomi Muligvis pga. restriktivt væskeindtag, 

bivirkninger til medicinering, mundån-

ding og sialoadenitis

Ses ved hæmodialyse

Øget viskositet af saliva Karbamid og proteiner afgives i saliva

Hyposalivation

Øget forekomst af sub- og supragingival 

calculus

Forhøjet pH i plak

Øget phosphorfrigivelse

Parotitis Retrograd infektion

Blege slimhinder Anæmi Bl.a. som følge af nedsat erythropoietin 

produktion

Fortsættes
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Uræmisk stomatitis (erytematøs eller 

ulcereret slimhinde dækket af pseudo-

membran)

Muligvis kemisk medieret eller som 

følge af vævets manglende resistens 

over for traumatiske påvirkninger

Oftest på tungeryg og anteriore slim-

hinder

White patches (”uremic frost”) Udfældning af karbamidkrystaller

Lavere cariesforekomst Øget niveau af karbamid i saliva medfø-

rer inhibering af bakterier og plak

På trods af kulhydratrig kost og 

xerostomi

Dentale erosioner Opkastninger Især ved hæmodialyse

Knogleforandringer (demineralisering, 

nedsat trabekulering, nedsat tykkelse 

af cortex, ”matteret glas” på rtg., blødt-

vævskalcificeringer, radiolucente foran-

dringer, tab af lamina dura, udvidelse 

af parodontalligamentet, parodontal 

destruktion)

Ændringer i calcium-, phosphat- og vi-

tamin D-metabolismen

Sekundær hyperparathyroidisme

Vitamin D kan ikke omdannes til den 

aktive form hvilket medfører nedsat 

calciumoptagelse og ophobning af 

phosphat

Spontane kæbefrakturer Ændringer i calcium-, phosphat- og vi-

tamin D-metabolismen

Kompensatorisk hyperaktivitet af pa-

rathyroidea

Udvis forsigtighed ifm. behandlingsse-

ancer (ekstraktioner mv.)

Forstyrrelser i vækstmønster (malok-

klusion)

Nyresygdom i ung alder

Tandmobilitet, tandvandringer Sekundær hyperparathyroidisme

Emaljehypoplasi Nyresygdom i ung alder

Pulpasten, pulpaforsnævring, oblite-

ration

Abnorm ossøs heling efter tandekstrak-

tion

Eruptionsforstyrrelser

Øget infektionsrisiko (immunodefi-

ciente)

Ændret cellulær immunitet

Malnutrition

Bl.a. pga. lymfocytopeni og dysfunktion 

af granulocytter

Proteinfattig diæt

Gingivale hyperplasier Antihypertensiv behandling med Ca-

kanal-blokkere

Optimal mundhygiejne nedsætter fre-

kvensen/intensiteten

Lichenoide læsioner Mulig sammenhæng med medicinfor-

brug (diuretika, beta-blokkere)

Håret leukoplaki Set ifm. uræmi

Giant cell lesions

Maxillary brown tumor Sekundær hyperparathyroidisme Indeholder multinukleære kæmpeceller, 

fibroblaster og hæmosiderin
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Anbefalinger til saneringsniveau

For at leve op til et mål om eliminering af infektiøse foci før 

organtransplantation samt forebygge udviklingen af post-

transplantatoriske foci foretages ifølge gældende praksis en 

tandlægelig vurdering. Denne bør indeholde en normal 

odontologisk undersøgelse med vægt på at identificere alle 

infektiøse tilstande. Endvidere er screening af mundslim-

hinden særligt væsentlig med henblik på diagnosticering 

af præmaligne og maligne tilstande med eventuel biopsi-

tagning for histologisk verificering af diagnosen (Tabel 4).

I forsøget på at lokalisere igangværende eller potentielle 

infektiøse processer foretages en klinisk undersøgelse, 

som suppleres med relevante røntgenundersøgelser (9). 

Ortopantomogramundersøgelse gennemføres altid bl.a. for 

identificering af eventuelle cyster og tumorer i kæberne. 

Der suppleres med enorale optagelser og vitalitetstest efter 

behov. Endodontisk behandlede tænder udgør en øget ri-

siko for persisterende apikal patologisk forandring (33), 

hvorfor der bør suppleres med enorale optagelser af rodbe-

handlede tænder. Apikale processer i de tidligste stadier 

har ofte endnu ikke forårsaget tilstrækkelige ændringer i 

knogledensiteten til radiologisk erkendelig translucens. 

Den kliniske undersøgelse kan derfor ikke erstattes af 

røntgenundersøgelse alene (34).

Tabel 4. Hyppige odontologiske diagnoser og deres konsekvens hos patienter afventende organtransplantation.

Objektive fund Diagnose Behandling Hvem udfører behandling

Tænder Læsion i emalje/dentin Caries dentalis Instruktion/

fyldningsterapi

Egen tandlæge

Perforation til pulpa Pulpitis acuta/chronica/

chronica in acuta

Endodontisk behandling Egen tandlæge

Knogle Radiologisk udvidet 

parodontalspalte/apikal 

opklaring, tand vital

Pulpoparodontitis Endodontisk behandling Egen tandlæge

Radiologisk apikal 

opklaring, tand avital

Parodontitis apicalis chro-

nica/cystis radicularis

Endodontisk behandling 

(ortograd/retrograd), evt. 

cystektomi 

Egen tandlæge 

(konventionel endodonti)

Kæbekirurgisk afdeling 

(kirurgisk behandling)

Tændernes 

støttevæv

Inflammation i gingiva Gingivitis chronica Depuration og instruktion Egen tandlæge

Inflammation i 

parodontiet, fæstetab, 

horisontalt knoglesvind

Parodontitis marginalis 

chronica levis/gravis

Depuration og instruktion Egen tandlæge

Inflammation i 

parodontiet, fæstetab, 

vertikalt knoglesvind og/

eller inkomplet/komplet 

furkaturinvolvering

Parodontitis marginalis 

chronica complicata levis/

gravis

Depuration og 

instruktion/ekstraktion

Egen tandlæge/

kæbekirurgisk afdeling

Mundslim-

hinde

Sårdannelse Ulceratio/decubitus Korrektion af udløsende 

årsag (beslibning, 

aflastning af protese mv.) 

og kontrol af heling

Egen tandlæge/

kæbekirurgisk afdeling

Præmaligne/maligne 

forandringer

Biopsi/viderehenvisning Kæbekirurgisk afdeling
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Hos egen tandlæge bør instruktion i hjemmetandpleje 

indgå som en obligatorisk del med henblik på optimering 

af mundhygiejnen og dermed minimering af behovet for 

posttransplantatorisk behandling (9,28,35).

Alt efter kooperationsevne og tid til rådighed besluttes 

graden af radikalitet. Man bør vælge en tilbageholdende og 

tandbevarende strategi ved sanering før organtransplanta-

tion, idet der fortsat mangler tilstrækkelig dokumentati-

on.

I tilfælde af apikal opklaring udføres endodontisk be-

handling med ortograd rodfyldning. Ved tidspres foreta-

ges ekstraktion for at skabe afløb for og samtidig eliminere 

indgangsvejen for en periapikal infektion (34). Tidligere 

rodbehandlede tænder med persisterende/progredierende 

apikal forandring rodreseceres, og der foretages retrograd 

rodfyldning. Ved vertikale rodfrakturer, dybe pocher eller 

marginal/furkal kommunikation fra den apikale proces 

betegnes prognosen som dubiøs, og tanden ekstraheres 

(36). Tandbevarende behandling forudsætter forventet mu-

lighed for adækvat kontrolperiode. Traditionelt foretages 

klinisk og radiologisk evaluering efter 12 måneder, enkel-

te studier indikerer dog, at seks måneders opfølgning i 

mange tilfælde kan være sufficient (37,38).

Ved marginal parodontitis ekstraheres tænder, der ikke 

anses for bevaringsværdige, og hvor tilstrækkelig koopera-

tion ikke kan forventes. Der foreligger ingen dokumente-

ret grænse for, hvornår graden af parodontal sygdom, ek-

sempelvis vurderet ved pochedybdemåling, medfører en 

klinisk betydende risiko for bakteriæmi. Indikationen for 

ekstraktion af en parodontalt kompromitteret tand bør 

derfor ikke afvige væsentligt mellem en patient, der afven-

ter organtransplantation, og andre patientgrupper. Kirur-

gisk parodontalbehandling kan i de fleste tilfælde dog ik-

ke forventes gennemførlig, og ekstraktion er her 

behandlingsvalget. Generelt bør der stiles mod konserve-

rende behandling i form af depuration og regelmæssig 

kontrol i kombination med information og instruktion i 

hjemmetandpleje. En reduktion i pochedybderne hos pa-

rodontitispatienter kan formodes at nedsætte antal og in-

tensitet af bakteriæmier samt nedsætte forekomsten af vis-

se virus i mundhulen (14,19).

En opblødning af indikationen for fjernelse af retinerede 

tænder synes i denne sammenhæng acceptabel, således at 

verificerede perikoronale infektioner saneres radikalt, 

uden at indikationen herfor beror på gentagne episoder 

med infektion.

Før en evt. sanering kan der suppleres med relevante 

blodprøver inklusive koagulationsstatus.

Konklusion

Der foreligger ingen kontrollerede undersøgelser af effek-

ten af fokussanering før organtransplantation. Evidensen 

er således ikke tilstrækkelig, hvorfor der er brug for pro-

spektive randomiserede undersøgelser for at belyse rele-

vansen af en fortsat odontologisk vurdering før organ-

transplantation. Endvidere savnes evidensbaserede 

retningslinjer for niveauet af odontogen fokussanering.  

Internationalt anbefales generelt, at den prætransplanta-

toriske udredning indeholder en odontologisk vurdering 

og fokussanering (9,15,26-28). Endvidere er malign sygdom 

sædvanligvis absolut kontraindikation, omend patienterne 

vurderes individuelt afhængigt af tumortype, behandlin-

gens radikalitet og evt. recidivfrit interval. Aktiv infektion 

er relativ kontraindikation for organtransplantation i Dan-

mark (17,39,40).

Patienternes almentilstand, kooperationsevne og for-

ventede ventetid til transplantation bør tages i betragtning 

ved den odontologiske sanering. Brug af antibiotika i for-

bindelse med prætransplantatorisk behandling kan over-

vejes i visse tilfælde.

Marginal og perikoronal inflammation, apikal foran-

dring, ulcerationer i mundslimhinden samt mange former 

for tandbehandling og almindelige mundhygiejneproce-

durer kan alle medføre bakteriæmi. Idet opretholdelse af 

oral sundhed således er en vigtig faktor for at undgå odon-

togen induceret bakteriæmi, er det hensigtsmæssigt, at pa-

tienter med alvorlig almen sygdom henvises til egen tand-

læge tidligt i sygdomsforløbet. Endvidere kan det overvejes, 

om frekvensen af tandlægebesøg bør være højere for den-

ne patientgruppe end for tilsvarende raske. Dette kan for-

ventes at medføre et fald i saneringsbehovet for patienter 

afventende organtransplantation og medføre en generel 

forbedret oral tilstand hos disse patienter.

Afhængigt af tilgængeligheden af donororganer kan det 

forventes, at der de nærmeste år bliver flere transplantati-

onspatienter, og man derfor oftere vil møde disse patienter.

Tak til

Tove Svendsen og Susanne Holst på Medicinsk Bibliotek, Rigs-

hospitalet, for altid velvillig hjælp med litteratursøgning 

og fremskaffelse af materiale.

English summary

Removal of odontogenic infectious foci prior to organ transplanta-
tion
Organ transplantation is now considered a safe and pre-

dictable procedure for treatment of irreversible end-stage 

organ failure.
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Systemic infections and malignancies are a contraindica-

tion for organ transplantation. Odontogenic infections are 

described for these patients. Bacteria, fungi, and viruses are 

commonly found in the oral cavity and are therefore poten-

tial candidates for developing local infections and sepsis. 

Oral screening of the transplant candidate is therefore a 

part of the pretransplant evaluation. A PubMed search was 

carried out. Only a low level of evidence and no prospec-

tive randomised studies were identified to support guide-

lines for dental management before organ transplantation.

Based on the available literature and pathophysiologic 

considerations we recommend a conservative treatment 

strategy aimed on identification of infectious foci and in-

cluding a screening of the oral mucosa. Early referral for 

dental evaluation of these patients is a key factor. Pro-

phylaxis is important to minimize the risk for bacteraemia. 

Biopsies should be taken for histologic evaluation in case 

of mucosal lesions. If adequate time is available apical 

 pathosis should be endodontically treated and marginal 

infection controlled by scaling. Indications for treatment 

should not differ markedly from systemic healthy patients 

and tooth extractions should only be carried out when a 

tooth is compromised. Impacted teeth should be removed 

in the case of infection.
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Fokussanering før 
kemoterapi
Thorkild Brandtberg Knudsen og Morten Schiødt

Cancer er den næsthyppigste dødsårsag i den vest-

lige verden, med fortsat vækst i antal tilfælde pr. år. I 

Danmark blev der i 2004 behandlet 78.801 personer 

for cancer, og af disse modtog 13.840 cytostatisk 

kemoterapi.

Cancer defineres ud fra tre parametre: 1) cancer-

cellens evne til autonom vækst, 2) tumors evne til 

invasiv vækst i omgivende væv og 3) tumors evne 

til at metastasere til fjernereliggende områder enten 

via blodbanen eller lymfekarrene. Flere faktorer kan 

prædisponere for udvikling af cancer, bl.a. tobak, al-

kohol, sollys, ioniserende stråling, visse kemikalier, 

genetiske faktorer og visse virussygdomme. Cancer 

behandles med kirurgi, strålebehandling og kemote-

rapi eller en kombination af disse. Kemoterapeutika 

er designet til at destruere celler med høj turnover og 

omfatter flere forskellige typer cellegifte. Disse virker 

ved at påvirke cellecyklus og cellens struktur, ved 

at ødelægge fx DNA, RNA, proteiner og cellemem-

braner, hvorefter cellen ikke længere er i stand til at 

dele sig. Herved rammes specielt de maligne celler, 

der er karakteriseret ved autonom og uhæmmet cel-

ledeling. En bivirkning ved kemoterapi er, at også 

sunde celler med hurtig turnover rammes, fx røde og 

hvide blodceller i knoglemarven. Dette vil kunne have 

fatale konsekvenser ved ubehandlede infektiøse til-

stande. Fibroblaster og epitelceller i mundslimhinden 

og i mave-tarm-kanalen rammes ligeledes. Der ses 

derfor ofte bivirkninger i mundslimhinden i form af 

mucositis, infektioner med svampe, bakterier og virus 

i forbindelse med kemoterapi. Af ovennævnte grunde 

gives kemoterapi derfor ofte med nogle ugers mel-

lemrum, for at normale celler kan nå at regenerere i 

pauserne. Målet med kemoterapi er komplet destruk-

tion af alle tumorceller.

I  Danmark blev der i 2004 behandlet 78.801 personer  

 for cancer, og af disse modtog 13.840 cytostatisk ke- 

 moterapi (1). På disse patienter ses der ofte bivirknin-

ger i mundslimhinden i form af mucositis, infektioner med 

svampe, bakterier og virus i forbindelse med kemoterapi. 

Derfor gives kemoterapi ofte med nogle ugers mellemrum, 

for at normale celler kan nå at regenerere i pauserne. Målet 

med kemoterapi er komplet destruktion af alle tumorceller 

(2-4). 

Da der er tale om en stor patientgruppe, der skal have 

foretaget en eventuel fokussanering af tandsættet, er det 

vigtigt, at vi behandler efter højeste evidensniveau. Der 

blev derfor foretaget en litteratursøgning med henblik på 

at kortlægge litteraturen omkring fokussanering af tand-

sættet i forbindelse med højdosis-kemoterapi, og der blev 

gennemført en søgning på PubMed med følgende key-

words: cancer, dental treatment, chemotherapy og oral 

complications.

Artikler ældre end 10 år blev ekskluderet. Resultatet 

fremgår af Tabel 1.

Litteratursøgningen har ikke afsløret kontrollerede ran-

domiserede undersøgelser, men næsten udelukkende 

oversigtsartikler (3,5-14). Der blev fundet to kliniske un-

dersøgelser (4,15). Generelt anbefales det i de forskellige 

oversigtsartikler, at der bliver foretaget fokussanering for-

ud for kemoterapi, hvilket vil blive skitseret nedenfor. I 

modsætning til dette anbefaler Joseph et al. (1999) (15) i 

en ikkekontrolleret undersøgelse »begrænset fokussane-

ring«. Her blev 48 patienter undersøgt for patologiske til-

stande i mundhulen før start af højdosis-kemoterapi. 21 

patienter havde svær sygdom, der udgjorde en risiko for 

udvikling af akutte orale komplikationer. Ingen modtog 

sanering før behandlingsstart. Kun to patienter udviklede 

akutte infektioner i form af abscesser i mundhulen. Disse 

to patienter blev behandlet med antibiotika, og endelig 

behandling blev udskudt, til patientens almentilstand til-

lod behandling, uden der skete en forsinkelse af kemote-

rapibehandlingen. På baggrund af dette anbefaler forfat-

teren, at der ikke bliver saneret i samme grad som ellers 

fremført (15). 

Wilson og Rees (2005) (4) lavede en klinisk undersøgelse 

på 218 patienter, der skulle i behandling med kemoterapi. 

Her blev behandlingsbehovet før start af kemoterapi og 

antallet af orale komplikationer undersøgt.

Den parodontale status blev opgjort til, at 82 patienter 

(51 %) havde sunde marginale forhold, 70 patienter (44 %) 

havde moderat sygdomsaktivitet med pocher op til 5,5 

mm, og syv patienter (4,4 %) havde svær marginal paro-

dontitis med pocher over 5,5 mm. Fyldningsterapi var nød-
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vendigt på 26 patienter (13 %). Der gives her ingen doku-

menterede retningslinjer hvad angår ekstraktion af tænder. 

Der foreslås ekstraktion af tænder med inflammerede po-

cher over 6 mm, hvilket er en meget voldsom behandling, 

specielt på ikkerygere (4). 

Litteratursøgningen viser, at der foreligger en beskeden 

evidens på området, og det må derfor konkluderes, at be-

slutninger vedrørende fokussanering i forbindelse med ke-

moterapi har et lavt evidensniveau og således må baseres 

på ekspertvurderinger og konsensusrapporter.

Fokussanering odontologisk forundersøgelse og 

formål

Det er kendt, at der ved behandling med kemoterapi kan 

opstå orale bivirkninger i form af mucositis, infektioner 

med svampe, bakterier og visse virus. 

Formålet ved fokussanering før kemoterapi er at: 

1.  Behandle eksisterende infektioner før kemoterapi, der 

potentielt vil kunne medføre alvorlige konsekvenser for 

patienten. 

2. Etablere god mundhygiejne (3,10). 

Hvem henviser til hvem? Før start af kemoterapi

Når patienten har fået stillet diagnosen cancer, og behand-

ling med kemoterapi er besluttet, skal patienten hurtigst 

muligt af den behandlende læge (fx onkolog, hæmatolog) 

opfordres til at opsøge egen tandlæge for sanering af tand-

sættet. 

Alvorlige komplikationer under kemoterapi

Ved tandpine, abscesser og andre alvorlige infektioner skal 

behandlingen udføres i tæt samarbejde med patientens 

stamafdeling (behandlende læge) (9). Patienterne har ofte 

kompromitteret immunforsvar under og i en periode efter 

kemoterapi og skal ved alvorlige orale infektioner og ved 

neutropeni behandles på en kæbekirurgisk afdeling. 

Efterbehandling efter kemoterapi

Foretages hos patientens tandlæge i primærsektoren. Ofte 

vil der kunne søges om økonomisk hjælp til tandbehand-

ling via sundhedslovens § 166, hvis der kan dokumenteres 

betydelige skader som følge af kemoterapi på patientens 

tandsæt. Yderligere information kan findes på www.kaebe-

kirurgi.dk eller hos Sundhedsstyrelsen www.sst.dk.
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Tabel 1. Litteraturoversigt over fokussanering før kemoterapi.

Forfatter Årstal Antal patienter

Antal patienter med 

odontogene foci Studietype Evidensniveau

Toljanic JA et al. (15) 1999 48 21. 2 udviklede 

abscesser.

Ikke kontrolleret 3

Wilson J et al. (4) 2005 218 36 fyldningsterapi. 

143 parondotale foci.

Ikke kontrolleret 3

Edward AC (8) 1998 Oversigt 4

Lunn R (5) 1998 Oversigt 4

Barker GJ (12) 1999 Oversigt 4

Auers KM et al. (6) 2000 Oversigt 4

Epstein JB et al. (14) 2001 Oversigt 4

Raber-Durlancer JP et al. (11) 2002 Oversigt 4

Gilliam K (10) 2002 Oversigt 4

American Academy of pediatric (7) 2004 Oversigt 4

Rothstein JP (9) 2004 Oversigt 4

Huber MA et al. (3) 2005 Oversigt 4

Chung EM et al. (13) 2006 Oversigt 4
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Kemoterapi

Børn, der har modtaget højdosis-kemoterapi under tand-

dannelsen, skal efterfølgende kontrolleres hos egen tand-

læge for tandanomalier ved kliniske og radiologiske kon-

troller, så længe der sker tanddannelse pga. risikoen for 

anomalier i det permanente tandsæt (12).

Klinisk undersøgelse 

Formålet med den kliniske undersøgelse forud for kemote-

rapi er at identificere de tænder, der udgør en risiko for 

orale komplikationer.

Ved den kliniske forundersøgelse vurderes den paro-

dontale tilstand, caries og slimhinder generelt. Der lægges 

særligt vægt på at identificere de tænder, hvor der ses kom-

pliceret caries, inflammerede pocher over 5 mm med pus 

og/eller blødning, komplette eller inkomplette furkaturin-

volveringer, løsning af tænder pga. patologiske tilstande 

og semiretinerede tænder. Mundhygiejnen optimeres med 

henblik på reduktion af infektionsrisiko. 

Radiologisk undersøgelse

Der foretages en radiologisk undersøgelse af tænder og 

kæber med ortopantomogram (OP-optagelse). Dette gæl-

der både patienter med og uden tænder. Hvis dette ikke er 

muligt, foretages en enoral røntgen-helstatus. Røntgenbil-

lederne vurderes for apikale opklaringer, knogleniveau, 

cyster og andre patologiske forandringer (9,10).

Kriterier for sanering, og hvad skal behandles?

Målet er at få saneret tandsættet senest 7-10 dage før start 

af kemoterapi. (Mindst 14 dage, hvis der også skal foreta-

ges strålebehandling, hvor der senere vil kunne være risi-

ko for udvikling af osteoradionekrose i kæberne).   

Patienten skal informeres om vigtigheden i optimal 

mundhygiejne for at reducere risikoen for orale komplika-

tioner under kemoterapien. Herudover informeres om at 

kontakte egen tandlæge i tilfælde af orale komplikationer, 

sår i munden, hævelse og smerte, så behandling kan udfø-

res hurtigst muligt (7,12-14). Ofte vil patienten være infor-

meret af behandlende læge om disse forhold. 

Behandlinger, der skal udføres

1.  Cariesterapi på bevaringsværdige tænder med perma-

nente fyldninger. Langtidsprovisorier kan tillades, hvis 

tiden er knap.

2.  Parodontalbehandling. 

3.  Rodbehandling foretages på symptomgivende tænder i 

én seance og senest syv dage før påbegyndelse af kemo-

terapi. Hvor dette ikke er muligt, foretages der ekstrak-

tion. 

4.  Tidligere rodbehandlede tænder med apikal opklaring 

revideres ikke, hvis de er asymptomatiske, og tidligere 

røntgen ikke giver mistanke om progression.   

5.  Afpudsning af fyldninger for skarpe kanter, der vil kun-

ne genere slimhinderne.

6. Ortodontisk apparatur fjernes eventuelt. 

7. Dårligt tilpassede proteser tilpasses.

8. Ikke bevaringsværdige tænder ekstraheres.

Hvornår skal en tand ekstraheres?

Hos børn skal alle løse mælketænder og tænder, der for-

ventes at fældes naturligt i behandlingsperioden, ekstrahe-

res.

Hos voksne foretages der ekstraktion af tænder med ab-

sces, inflammerede pocher over 5 mm med blødning og/

eller pus, hvor grundig depuration ikke forventes at kunne 

skabe sunde parodontale forhold inden starten af kemote-

rapi. Herudover foretages der ekstraktion af tænder med 

kompliceret caries, der ikke kan behandles færdig inden 

starten af kemoterapi, samt operativ fjernelse af retinerede 

tænder med aktuel eller tidligere pericoronitis (10). Det vil 

sige, at tænder med 5 mm eller derover i pocher ikke nød-

vendigvis skal ekstraheres, hvis der ikke er patologiske til-

stande i form af pus eller blødning.

Hvem skal foretage den orale fokussanering?

Sanering før start af kemoterapi samt den vedligeholdende 

behandling foretages i primærsektoren. Ved behov for 

akut behandling, hvor patienten har neutropeni eller akut-

te infektioner, henvises patienten i samråd med patientens 

behandlende læge til en kæbekirurgisk afdeling (7,10).

Orale komplikationer ved kemoterapi

De hyppigste orale komplikationer ved kemoterapi er an-

givet i Tabel 2.

Akutte eller kroniske orale komplikationer forekommer 

hos mere end 40 % af patienterne i forbindelse med kemo-

terapi (3). Kemoterapi for leukæmi medfører endnu oftere 

orale komplikationer end patienter behandlet for anden 

cancertype (5).

Børn, der modtager både stråling og kemoterapi, har op 

til tre gange så mange bivirkninger som voksne. Dette til-

skrives, at børn har øget celledeling i forhold til voksne 

(6).   

Mucositis 
Opstår typisk 4-7 dage efter påbegyndelse af kemoterapi 

og varer fra få dage til flere uger.

Det afficerer oftest den ikke keratiniserede mucosa i kin-
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der, læber, den bløde gane, oropharynx, mundbunden 

samt underside og siden af tungen. Patienten angiver en 

brændende fornemmelse. I udtalte stadier kan der være 

betydelige smerter, som kan påvirke fødeindtagelsen. Kli-

nisk ses i tidlige stadier en hvidlig belægning bestående af 

keratin og afstødt epitel, som ikke fjernes ved den normale 

orale rengøring pga. smerte og ømhed hos patienten. I se-

nere stadier ses en atrofisk mucosa med rødme, og endelig 

findes i de alvorligste stadier ulcerationer, som evt. kan in-

volvere samtlige mundslimhinder (3,5,6,16).

Behandlingen består i symptombehandling med analge-

tika samt forebyggelse af sekundær infektion.

Trombocytopeni, blødning
Ved trombocytopeni er der et mindsket antal af cirkule-

rende trombocytter. Normalområdet for frie trombocytter 

er 150.000 til 400.000/mm3. Under 50.000/mm3 trombocyt-

ter vil medføre øget blødningstendens ved traumer i 

mundhulen, som fx tandbørstning, brug af tandtråd samt 

ved tandbehandling, og selvfølgelig ved kirurgi.

Trombocytopeni er specielt et problem hos børn under 

tandskiftet, hvis trombocytterne når under 20.000/mm3 

på grund af den øgede blødningstendens (6).

Behandlingen består i skylning med chlorhexidin 0,1 % 

x 2 dagligt kombineret med forsigtig tandbørstning med 

blød tandbørste (3,5,6). Skylning fortsættes, så længe al-

mindelig tandbørstning ikke kan udføres pga. kemotera-

pien.

Forud for oral kirurgi gives der infusion af trombocyt-

ter, hvis antallet af frie trombocytter er under 40.000/mm3. 

Dette sker i samarbejde med patientens stamafdeling (on-

kologisk/hæmatologisk afdeling og kæbekirurgisk afde-

ling) (6,7).

Infektion
A. Gærsvampe (Candida)

Gærsvampeinfektion med Candida spp. er den hyppigst 

forekommende infektion hos immunsupprimerede patien-

ter, specielt i forbindelse med anvendelse af bredspektret 

antibiotika.

Infektionen kan afficere alle mundslimhinder, men fore-

kommer oftest på tungeryg, kindslimhinde, gane, gingiva 

og i pharynx. 

Behandlingen består i skylning med chlorhexidin 0,1 % 

2 x dagligt, kombineret med systemisk behandling med 

fluconazol 50-100 mg/dag i 1-2 uger eller lokal antimykoti-

kum, fx nystatin, 100.000 IE x 4 dagligt i mindst 14 dage, i 

nogle tilfælde op til 4-6 uger, og må ofte gentages efter en 

pause på 14 dage (3-6).  

B. Bakterier 

Infektioner forårsaget af orale bakterier forekommer ofte 

hos patienter med neutropeni. Parodontale infektioner kan 

forårsage både feber, bakteriæmi og sepsis hos patienter. 

Forebyggende behandling består i optimering af mundhy-

giejnen, skylning med chlorhexidin 0,1 % x 2 dagligt 1-2 

uger samt hyppig fjernelse af hårde og bløde belægninger 

for minimering af den subgingivale bakterieflora. Behand-

lingen foretages hos egen tandlæge. Tandlægen bør være 

opmærksom på, at behandlingen ikke må udføres på pa-

tienter med neutropeni og trombocytopeni.

Behandling med antibiotika udføres i tæt samråd med 

patientens behandlende læge (3,11).  

C. Virus

1. Herpes Simplex Virus (HSV)

Den hyppigste virusinfektion i mundhulen er infektion 

med Herpes Simplex Virus.

Patienter, der er smittet med HSV (ca. 90 % af befolknin-

gen) har op til 50-80 % risiko for at få en reinfektion under 

deres behandling med kemoterapi (5).

Udbrud ses ofte 7-14 dage efter påbegyndelse af kemote-

rapi (3). Læber, næse, øjelågene samt huden omkring mun-

den og den orale keratiniserede mucosa kan rammes, samt 

tunge, gane og gingiva (6).

Udbruddet starter oftest som små 1-2 mm store vesikler, 

der brister, hvorefter der dannes smertefulde sår, der kan 

Tabel 2. Hyppigste orale komplikationer ved kemoterapi.

Mucositis

Trombocytopeni

Infektion

A. Gærsvampe/Candida

B. Bakterier

C. Virus

1. Herpes Simplex Virus

2. Varicella Zoster Virus.

D. Neutropeni

Xerostomi

Neurogene smerter
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fusionere til større ulcerationer og derved forværre en 

eventuel mucositis. Forebyggelse af HSV under kemoterapi 

foretages ved tablet Aciclovir (eller tilsvarende præparat) 

200 mg x 5 dagligt 5 dage eller længere.

2. Varicella Zoster Virus (VZV)

En anden ofte forekommende virusinfektion er VZV. Den-

ne medfører helvedesild. Primærinfektionen med VZV 

kaldes skoldkopper. Helvedesild er en reaktivering af den-

ne virus. Helvedesild udbryder gerne flere uger efter be-

handling med kemoterapi (3).

Klinisk ses unilateralt forekommende smertefulde ve-

sikler, der rumperer og danner smertefulde sår. I ansigtet 

følger de innervationsområderne for n. trigeminus, hen-

holdsvis n. maxillaris (2. gren) i overkæben og n. mandi-

bularis (3. gren) i underkæben. I ganen og på tungen ses 

vesiklerne ikke at overskride midtlinjen. Anfaldene varer 

gerne i et par uger. I sjældne tilfælde kan VZV brede sig til 

den underliggende knogle og medføre osteomyelitis eller 

osteonekrose, der kan være alvorlig og føre til tandtab.  

Profylaktisk forebyggelse af VZV under kemoterapi kan 

foretages med tablet Aciclovir 200 mg x 4 dagligt som lang-

tidsbehandling, hvis der skønnes særlig risiko. Eventuelt 

en syvdages behandlingskur med tablet Aciclovir 800 mg 

x 5 dagligt eller andet analogt præparat.

D. Neutropeni

Kemoterapi medfører suppression af knoglemarven og 

derved ofte neutropeni, hvor der er et mindsket antal af 

neutrofile leukocytter. Under 1.000/mm3 frie leukocytter 

medfører risiko for infektion. (Normalområdet 1.800 til 

7.500/mm3). Ved tandbehandling på patienter med under 

1.000/mm3 leukocytter bør der derfor anvendes antibioti-

ka (7). 

Xerostomi
Kemoterapi fører ofte til nedsat spytsekretion, men efter 

endt behandling normaliseres spytmængden igen efter en 

periode, gerne ½-1 år (5).

Den nedsatte spytmængde medfører øget risiko for ud-

vikling af caries, candidiasis og bakterielle infektioner 

samt ændrer smagsoplevelsen. 

Behandlingen består i optimering af mundhygiejnen 

samt forebyggelse af caries med fluorpræparat i høj kon-

centration for alle patienter med forøget cariesrisiko. Fx 

kan der anvendes Duraphat tandpasta 5.000 ppm (17), 

fluor pensling, fluorskylning eller fluortyggegummi, hvis 

dette kan tolereres.

Neurogene smerter 
Kemoterapi kan medføre neurogene smerter generelt i 

kroppen. I ansigtet kan der opstå kraftige smerter i over- 

eller underkæben samt i tænderne, uden at klinisk og ra-

diologisk undersøgelse kan påvise patologiske forhold.  

Der er ingen umiddelbar behandling ud over symptom-

behandling med smertestillende midler (3). Symptomerne 

forsvinder spontant efter endt kemoterapi (5).

Konklusion

Patienter, der skal have udført fokussanering af tandsættet 

før kemoterapi, stiller krav til tandlægen i primærsekto-

ren. Tandlægen skal udføre den nødvendige fokussanering 

inden 7-10 dage før forventet start af kemoterapi. Ved den-

ne sanering af tandsættet skal tænder, der kan medføre ri-

siko for alvorlige infektioner, saneres. Hvis dette ikke nås, 

kan det blive nødvendigt at udskyde starten af kemoterapi. 

Alvorlige orale komplikationer i form af infektion under 

eller efter kemoterapien behandles med antibiotika (15) i 

tæt samarbejde med patientens behandlende læge, evt. 

stedlige kæbekirurgiske afdeling, indtil patientens almen-

tilstand tillader dette.

English summary

Guidelines for dental examination before cancer chemotherapy
The purpose of this review is to establish guidelines for 

dental examination before cancer chemotherapy. Patients 

who are undergoing chemotherapy often develop oral 

complications, e.g. mucositis, bacterial infection, Candida 

infection, xerostomia, neutropenia, thrombocytopenia 

and various viral infections. The dental management is 

performed by the patient’s private dentist. The dentist has 

to ensure that there are no teeth which can create a risk for 

the patient’s health, before the start of chemotherapy. The 

dental team needs to participate actively in the delivery 

and maintenance of proper dental care to control oral com-

plications that may arise due to chemotherapy. Potential 

sites of oral infection have to be eliminated 7 to 10 days be-

fore start of chemotherapy.  
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Fokussanering før 
bisfosfonatbehandling
Malene Hallund og Morten Schiødt

Bisfosfonat er en vigtig del i behandlingen af flere 

metaboliske og maligne knoglesygdomme. De seneste 

år er der dog begyndt at vise sig alvorlige bivirknin

ger i form af osteonekrose i kæberne. Bisfosfonat

associeret osteonekrose (BON) ses oftest efter 

højdosis intravenøs behandling med bisfosfonat, og 

risikoen stiger markant efter indgreb som fx tandeks

traktion. BON kan manifestere sig i form af manglen

de heling med blottet knogle og er ofte forbundet med 

smerte og infektion og ofte svær at behandle. Der 

er endnu ikke fremkommet metoder til forudsigelig 

behandling af BON, hvorfor forebyggelsen er vigtig. 

For at forebygge osteonekrose i kæberne hos denne 

patientgruppe anbefales fokussanering før påbegyn

delse af intravenøs bisfosfonatbehandling. Efterføl

gende anbefales livslang atraumatisk tandbehandling 

med henvisning til kæbekirurgisk hospitalsafdeling 

ved behov for kirurgiske indgreb eller mistanke om 

osteonekrose.

B isfosfonat er et syntetisk pyrofosfat, der  anvendes i  

 behandlingen af patienter med metaboliske og ma- 

 ligne knoglesygdomme. Det drejer sig hyppigst om 

patienter med myelomatose, brystcancer eller prostatacan-

cer med metastaser til knoglerne. Bisfosfonat har de seneste 

år fået en vigtig rolle i behandlingen af disse patienter og 

administreres både i tabletform og som intravenøs behand-

ling. Ovennævnte patientgrupper er ofte plaget af multiple 

komplikationer som knoglesmerter, patologiske frakturer, 

rygmarvskompressioner og hyperkalcæmi (1). Behandling 

med intravenøs (i.v.) højdosisbisfosfonat til disse patienter 

har vist sig at afhjælpe knoglesmerterne og nedsætter hyp-

pigheden af patologiske frakturer signifikant (2,3). 

Patienter med osteoporose behandles med bisfosfonat 

for at øge knogledensiteten og for at forebygge afkalknin-

gen af knoglerne og patologiske frakturer (4). Til denne pa-

tientgruppe benyttes lavdosistabletbehandling, og kon-

centrationen af stoffet i knoglerne hos disse patienter er 

tilsvarende lavere (5).

I de seneste år er der begyndt at forekomme bivirknin-

ger i form af osteonekrose i kæberne efter behandling med 

bisfosfonat. De første tilfælde af bisfosfonatassocieret oste-

onekrose (BON) blev rapporteret i 2003 (6,7). Ved en litte-

raturgennemgang fandtes der primo 2007 publiceret næ-

sten 200 artikler omhandlende emnet og rapporteret 

omkring 860 tilfælde af BON (8). Af de 860 rapporterede 

tilfælde er ca. 95 % relateret til højdosis i.v. behandling hos 

kræftpatienter, og kun ca. 5 % relateret til lavdosistabletbe-

handling hos osteoporosepatienter. 

Bisfosfonats effekt på knoglen

Bisfosfonat binder sig med stærk affinitet til knoglevæv, og 

specielt til knoglevæv med en høj remodelleringsaktivitet, 

fx vækstzoner, knogletumorer, knogletransplantater og til  

mandiblen og maksillen, der naturligt har en høj remodel-

leringsrate. Bisfosfonaten der indlejres i knoglen, er eks-

tremt svær at nedbryde og har dermed en halveringstid, 

der er langt over 10 år (9). Bisfosfonat virker ved, at osteo-

klasterne under deres knogleresorption optager det indlej-

rede bisfosfonat, der virker toksisk på osteoklasterne, der 

derefter går til grunde. Når den osteoklastmedierede knog-

leresorption er hæmmet, vil de naturlige signalstoffer med 

tiltrækning af knoglenydannende osteoblaster heller ikke 

finde sted, og bisfosfonaten virker derved hæmmende på 

både osteoklaster og osteoblaster (10-12). Når remodelle-

ringen af kæbeknoglen nedsættes, vil de naturlige repara-

tions- og ombygningsprocesser ikke finde sted, og en stør-

re knogleheling efter tandekstraktion vil ikke kunne 

opnås i den delvis avitale knogle.
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Men hvorfor findes BON kun i kæberne? Svaret på dette 

er endnu ikke fastlagt, men i litteraturen menes det, at år-

sagen hertil skal findes i, at bisfosfonat ophobes i størst 

koncentration i kæberne grundet deres naturligt høje re-

modelleringsaktivitet. Processus alveolaris i mandiblen re-

modelleres 10 gange oftere end tibia og 3,5 gange oftere 

end basis mandibulae (13). Normalt foregår der en naturlig 

remodellering af lamina dura i relation til den konstante 

kraftoverførsel til tænderne og processus alveolaris. Hvis 

patienten har akkumuleret en sufficient koncentration af 

bisfosfonat og derved har mistet evnen til lokal knoglere-

modellering, kan lamina dura heller ikke remodellere og 

fremkommer hypermineraliseret og kan undertiden diag-

nosticeres på røntgen som en udvidet og skleroseret lami-

na dura (Fig. 3). Samtidig er den overliggende mucosa man-

ge steder tynd og kan let traumatiseres ved både 

mastikatorisk friktion fra fødeemner eller protesekanter, 

og en infektion med orale bakterier af knoglen menes der-

for let at kunne opstå. Det må antages, at blottet knogle i 

starten er vital, men efterhånden bliver nekrotisk. Forstå-

eligt er det derfor, at en kæbeknogle med høj koncentrati-

on af bisfosfonat og manglende remodelleringskapacitet 

ikke altid heler efter en tandekstraktion (14).

Epidemiologi

Risikoen for BON viser sig ifølge en nylig publiceret 

australsk undersøgelse (9) at være ca. 1 % for cancerpatien-

ter i højdosis i.v. behandling og øges med faktor 10, til ca. 

10 % efter oralkirurgiske indgreb som fx tandekstraktion. 

For osteoporosepatienter i lavdosis tablet-bisfosfonatbe-

handling synes risikoen meget lav, nemlig ca. 0,04 % og ca. 

0,4 % efter tandekstraktion (9). Trods den lavere risiko ved 

osteoporose er problemet imidlertid ikke ubetydeligt, da 

der aktuelt findes ca. 58.000 personer med osteoporose i 

peroral bisfosfonatbehandling i Danmark.

BON debuterer ofte med manglende eller forsinket 

blødtvævsheling og er i 35–75 % af tilfældene forårsaget af 

tandekstraktion (Fig. 1). Spontant opståede nekroser ses i 

ca. 15–25 % af tilfældene, mens BON efter protesetryksår 

(Fig. 2) og traumer på fx tori mandibulae udgør en mindre 

del (9,10,14).

BON ligner umiddelbart den velkendte osteoradione-

krose, men til forskel fra osteoradionekrose, der næsten 

udelukkende forekommer i mandiblen, opstår disse kæbe-

nekroser uden tidligere strålebehandling, og ca. 1/3 op-

træder i maksillen (9-11). BON kan opdeles i flere stadier 

(Tabel 1) (14), der beskriver den kliniske udbredelse og re-

laterer sig til de empiriske behandlingsprincipper, vi har i 

dag.

Diagnosticering

En del patienter bemærker ikke den opståede osteonekro-

se i kæberne og bliver først klar over situationen ved ruti-

nemæssig kontrol hos tandlægen. Denne diagnosticerer 
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Fig. 1. Bisfosfonatassocieret osteonekrose efter tandekstraktion af 4- og 3- (venstre billede), henholdsvis 6+ (højre billede).

Fig. 1. Bisphosphonate associated osteonecrosis after tooth extraction of 44 and 43 (left) and 16, respectively (right).
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typisk et område med blottet knogle som følge af mang-

lende heling efter tidligere tandekstraktion. Andre patien-

ter beskriver diffuse murrende smerter, der ikke umiddel-

bart kan relateres til anden sygdom. BON kan i 

fremskredne stadier diagnosticeres på røntgen som radio-

lucente processer i kæben, men i en stor del af tilfældene 

ses som nævnt blot en ikke helet ekstraktionsalveole. An-

dre tilfælde viser sekvesterdannelse og udvidede eller 

manglende parodontalspalter og/eller fortættet lamina du-

ra (Fig. 3). BON kan også diagnosticeres ved knogleskinti-

grafi af kæberne. Her kan en forøget aktivitetsophobning 

indikere, at der er tale om en BON-proces og ikke en oste-

olytisk proces forårsaget af fx foci fra grundmorbus. Den 

diagnostiske betydning af skintigrafifund er endnu uaf-

klaret, men genstand for igangværende forskning.

Ætiologien

Bivirkningen BON efter i.v. bisfosfonatbehandling optræ-

der gennemsnitligt ca. to år (1-6 år) efter påbegyndt be-

handling (10,14-16). Tidspunktet for debut falder proporti-

onalt med stoffets potens, dosis og duration (14,18). Hos 

osteoporosepatienterne ses BON gennemsnitligt efter fire 

års behandling med bisfosfonat (18).

Da ætiologien bag BON endnu ikke er fuldt ud kendt, er 

risikopatienten stadig vanskelig at identificere. Der synes 

imidlertid at være en tendens til, at patienterne er kvinder 

over 60 år, der er eller har været i i.v. bisfosfonatbehand-

ling (12). Diabetes øger ifølge Khamaisi et al. 2006 (20) risi-

koen for udvikling af BON, idet de viste, at næsten 60 % af 

patienterne i gruppen med BON havde diabetes, hvilket 

kun var tilfældet for 12 % i kontrolgruppen. Af lokale risi-

kofaktorer kan nævnes tandekstraktion, øvrige kirurgiske 

knogletraumer, protesetraumer, orale infektioner samt 

kompromitteret mundhygiejne. 

Fokussanering før bisfosfonatbehandling

Ekspertgrupper (Dansk BON(DBON)) (20) (ADA) (21) har 

ud fra den litteratur og kliniske erfaring, der er samlet i 

dag, opstillet retningslinjer for behandlingen af patienter 

før og efter påbegyndt bisfosfonatbehandling. Alle patien-

ter, der påbegynder i.v. bisfosfonatbehandling, bør så vidt 

muligt vurderes på en kæbekirurgisk afdeling og saneres 

Tabel 1. Kliniske stadier af bisfosfonatassocieret osteonekrose i 
kæberne.

Stadie I

Eksponeret nekrotisk knogle, asymptomatisk.

Stadie II

Eksponeret nekrotisk knogle associeret med smerte og 

infektion.

Stadie III

Eksponeret nekrotisk knogle hos pt. med smerte, 

infektion og patologisk fraktur, ekstraoral fistel eller 

osteolyse med udbredelse til basis.

Fig. 2. Bisfosfonatassocieret osteonekrose efter protese-

tryksår.

Fig. 2. Bisphosphonate associated osteonecrosis after denture ulcera
tion

Tabel 2. Bisfosfonatprodukter.

Produktnavn Generisk navn

i.v. Aredia
Bonefos
Zometa

Pamidronate

Clodronate

Zoledronate

p.o. Aclasta
Bondronate
Fosamax
Actonel
Pamidronatedinatrium
Pamifos

Zoledronate

Ibandronate 

Alendronate

Risedronate

Inatriumpamidronate

Pamidronate
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enten i primærsektoren eller på hospital. Der anbefales 

mundhuleundersøgelse samt ortopantomogram-røntgen-

optagelse samt sanering efter samme kriterier og retnings-

linjer som hos patienter, der skal strålebehandles for  

hoved-hals-cancer (20,21). Tænder med periapikale foran-

dringer skal behandles endodontisk, mens tænder, der har 

en dubiøs prognose fx pga. kompliceret caries, dybe pato-

logiske parodontale pocher, tænder med interradikulært 

knoglesvind (komplette og inkomplette furkatur invol-

veringer), semiretinerede tænder og retinerede tænder 

med udvidede pericoronarrum, skal fjernes. Efterladte 

rødder med patologiske processer eller kommunikation til 

cavum oris, kæbecyster og sekvestre skal ligeledes fjernes. 

Hovedformålet med saneringen er at sikre patienten et 

tandsæt, der bør kunne holdes ekstraktionsfrit og med mi-

nimal risiko for traume på hårdt- og blødtvæv. Den efter-

følgende kontrol og hygiejneinstruktion foretages i pri-

mærsektoren, hvor patientens egen tandlæge foretager 

halvårlige kontroller og profylaktisk behandling med fo-

kus på atraumatisk tandbehandling. Ved senere behov for 

kirurgisk behandling henvises til kæbekirurgiske special-

afdelinger. 

Patienter med peroral bisfosfonatbehandling

For patienter, der skal modtage lavdosis tabletbehandling, 

er der ikke indikation for fokussanering. Denne patient-

gruppe skal dog også behandles varsomt ved kirurgiske 

indgreb, særligt hvis der ud over tabletbisfosfonatbehand-

ling også foreligger andre risikofaktorer som fx rygning, 

diabetes og/eller langtidsbehandling med bisfosfonat, da 

risikoen for BON derved stiger.

I denne patientgruppe er det også vigtigt, at den tandlø-

se patient bliver kontrolleret ved halvårlige kontroller.

Patienter i i.v. bisfosfonatbehandling

Patienter, der allerede er i i.v. bisfosfonatbehandling, skal 

følge regelmæssig kontrol hos egen tandlæge. Det anbefa-

les, at patientens journal markeres med »CAVE Bisfosfo-

natbehandling«. Behandlingen på disse patienter bør i vi-

dest muligt omfang stile mod at undgå kirurgiske indgreb. 

Fig. 3. Sklerosering af lamina dura hos patient behandlet med i.v. bisfosfonat. Alveolerne er ikke helet et år efter tandekstraktion.

Fig. 3. Sclerosis of the lamina dura in a patient treated with bisphosphonate. The alveolar bone has not healed one year after tooth extraction.
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Hvis en tandekstraktion kan undgås ved at foretage endo-

dontisk behandling og kroneamputation, er dette at fore-

trække. Såfremt der er behov for kirurgisk behandling, 

skal dette foretages under antibiotikadække på en kæbeki-

rurgisk afdeling. Patienter med del- eller helproteser skal 

til halvårlige kontroller hos egen tandlæge med henblik på 

protesetilpasning og forebyggelse af tryksår.

Patienter med osteonekrose  

Ved mistanke om eller fund af osteonekrose skal patienten 

henvises til en kæbekirurgisk afdeling, og den intravenøse 

bisfosfonatbehandling pauseres i samarbejde med patien-

tens stamafdeling/behandlende læge. Der foretages kli-

nisk udredning for BON, røntgenundersøgelse og evt. 

knogleskintigrafi. Der foretages biopsi af nekrotisk knogle 

til histologi og mikrobiologisk diagnostik, og patienten 

sættes i relevant langtidsantibiotisk behandling.

Der er i litteraturen uenighed om, hvorvidt pausering 

med bisfosfonat har nogen signifikant positiv effekt på he-

lingskapaciteten (22,23). I teorien stiger kæbeknoglens re-

modelleringsevne ved pausering, og det har derfor været 

foreslået at pausere bisfosfonatbehandlingen før kirurgi-

ske indgreb og opretholde denne pausering i tre måneder 

(24). Det er fortsat ukendt, om hyperbar iltbehandling 

(HBO) har nogen effekt på helingsevnen af BON (25).

Patientinformation

Forud for start af i.v. bisfosfonatbehandling informeres pa-

tienten mundtligt og skriftligt om bivirkningerne. Der til-

bydes fokussanering på en kæbekirurgisk afdeling, hvor 

der foretages relevant sanering, og der lægges vægt på in-

struktionen om forebyggelse af BON ved opretholdelse af 

optimal tandstatus. Patientinformationen varetages pri-

mært på de onkologiske/hæmatologiske afdelinger, men 

forventes at fortsætte i primærsektoren. DBON-gruppen, 

der består af hæmatologer, kæbekirurger og patologer, har 

i et tværfagligt samarbejde udarbejdet en informationsfol-

der til såvel patienter som til fagfolk. Materialet kan hentes 

på internettet på www.kaebekirurgi.dk. For at kunne fore-

bygge og behandle denne alvorlige bivirkning bedre er det 

vigtigt at samle evidens for de forskellige behandlingstil-

tag og fastlægge risikofaktorer. Der er i den forbindelse 

dannet et BON-register, hvor alle patienter diagnosticeret 

med BON indberettes og registreres med det formål at 

samle og øge vor viden og erfaring med BON.

konklusion

Bisfosfonatassocieret osteonekrose (BON) er en ny sjæl-

den, men alvorlig bivirkning efter i.v. bisfosfonatbehand-

ling. De sidste fire år er der i litteraturen skrevet en stor del 

om emnet, rapporteret flere hundrede patienttilfælde og 

opgjort flere retrospektive studier. Men vor viden i dag, 

som ligger til grund for beskrivelsen af ætiologien, risko-

faktorer og fastlæggelse af behandlingsprincipper, er base-

ret på empiriske studier, oversigtsartikler og ekspertvur-

deringer, og vor evidensniveau er derfor lavt. På baggrund 

af ovenstående forekommer den profylaktiske fokussane-

ring yderst vigtig i forebyggelsen af BON, og vigtigheden 

af systematisk videnopsamling samt randomiserede og 

kontrollerede studier er oplagt.

English summary

Removal of infectious odontogenic foci prior to high dose intra
venous bisphosphonate therapy
Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws (BON) 

is encountered predominantly in cancer patients being tre-

ated with high-dose intravenous bisphosphonate (BP) for 

skeletal complications such as bone metastases and second-

ary fracture risk. The risk for BON after bisphosphonate 

treatment seems to increase in proportion to the dose, du-

ration and incidence of trauma to the alveolar bone. The 

treatment strategy for BON is based on expert opinion 

because at this time there are no available randomized con-

trolled trials that support any effect on patient management 

or outcome. So far prevention of BON seems to be the best 

approach to handling BON. The patients should receive 

oral examination and removal of infectious foci prior to IV 

bisphosphonate treatment. Further more the patients should 

thereafter have regular dental care and treatment which is 

atraumatic. Prospective randomised controlled studies are 

needed to identify the significant risk factors, the aetiology 

and the important management issues of BON.
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Fokussanering forud 
for indsættelse 
af knæ- og 
hofteproteser
Marcellino Fernandes, Simon Storgård Jensen, Jes 

Bruun Lauritzen og Henrik Løvendahl Jørgensen

Protetisk erstatning af defekte og nedslidte led reg-

nes verden over i dag for rutineindgreb. I USA foreta-

ges ca. 500.000 ledalloplastikker årligt, mens tallet i 

Danmark er ca. 12.000. Størstedelen af disse opera-

tioner foregår som udskiftning af hofteled, hofteallo-

plastikker. I Danmark ses under 100 infektioner årligt 

- under 0,8 %, i forbindelse med disse indgreb. Ingen 

er dokumenteret som en direkte følge af en infektion 

i tænder og kæber. I resten af verden er der rappor-

teret enkelte tilfælde af infektioner, som muligvis kan 

associeres til betændelsestilstande i mundhulen. Der 

er ikke foretaget randomiserede studier for at klar-

lægge, om der er en egentlig sammenhæng mellem 

infektioner i alloplastikker og infektion i mundhulen. 

Formålet med artiklen er at belyse, om der er indika-

tion for sanering af tandsættet inden udskiftning af 

led. Desuden vil indikationen for antibiotikaprofylakse 

i forbindelse med tandbehandling på patienter med 

kunstige led blive diskuteret.

K irurgiske implantater er blevet hverdag i den me- 

 dicinske verden. Adskillige specialer anvender en  

 eller anden form for indsættelse af et fremmedle-

geme i forbindelse med kirurgisk eller medicinsk inter-

vention. Således også, og måske i særlig grad, i ortopædki-

rurgien. At udskifte defekte og nedslidte led har ændret 

hverdagen markant for tusindvis af patienter. Muligheden 

for at erstatte et defekt led er en gevinst såvel menneskeligt 

som samfundsøkonomisk. Disse mennesker er ikke læn-

gere invalide, men mennesker med en fremtid både privat 

og arbejdsmæssigt. Ledalloplastik er blevet en standard.

I Danmark foretages årligt ca. 8.000 hoftealloplastikker 

og ca. 4.000 knæalloplastikker. Desuden foretages et min-

dre antal operationer på skulderled, ankelled og fingerled. 

Operationerne udføres decentralt og finder i dag sted på 

flere ortopædkirurgiske afdelinger. Operationsteknik, al-

loplastiktype og postoperativ rehabilitering er ikke stan-

dardiseret på landsplan. 

Postoperative infektioner deles op i tidlige og sene. De 

tidlige infektioner defineres som opstået senest seks måne-

der efter indsættelse af det kunstige led. Infektioner op-

stået herefter defineres som sene. Infektionerne kan have 

varierende ætiologi. Der kan være tale om udefrakommen-

de bakterier fra andre patienter eller fra omgivelserne ge-

nerelt. Desuden kan der være tale om patientens egne bak-

terier, der koloniserer det nyindsatte led enten gennem 

operationsadgangen eller via blodbanen.

Opgørelserne fra 2005 i Danmark viser 53 infektioner 

efter indsættelse af kunstig hofte og 43 infektioner efter 

erstatning af knæled. I perioden 1995–2005 er der registre-

ret 484 infektioner ud af 53.327 indsatte hofteled, svarende 

til en frekvens på 0,9 %. Der foreligger ingen analyse af år-

sagen til infektionerne og således heller ikke af rollen af 

eventuelle odontogene foci i forbindelse med ledallopla-

stikker i Danmark.

Materiale og metode

Søgning i PubMed med anvendelse af søgeordene dental, 

foci, TKA (total knee arthroplasty) og THA (total hip 

arthroplasty) i kombinationer gav intet resultat. Søgning 

på antibiotikaprofylakse i forbindelse med dentale proce-

durer på alloplastikpatienter resulterede i 34 artikler på 

søgeordene antibiotics, dental, prohylactic, THA og TKA i 

kombinationer.

En systematisk gennemgang af den tilgængelige littera-

tur har således ikke kunnet identificere beskrivelser eller 

rekommandationer angående odontologisk sanering inden 

ledalloplastik. Der blev imidlertid fundet adskillige arbej-

der vedrørende antibiotikaprofylakse til patienter, der skal 
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have udført tandlægearbejde efter deres ledalloplastik (Ta-

bel 1). Ingen af disse artikler var randomiserede eller pro-

spektive studier. Evidensen for anvendelse af antibiotika-

profylakse i forbindelse med dentale procedurer på 

patienter med ledalloplastikker er således baseret på ka-

suistikker og retrospektive opgørelser. Større retrospekti-

ve studier, såsom Jacobson (1986), LaPorte (1999) og Wald-

mann (1997) med ca. 3.000 patienter hver, har kun vist hhv. 

én, tre, og syv infektioner med mulig dental oprindelse. 

Rekommandationer fra de amerikanske, engelske og 

australske ortopædkirurgiske og kæbekirurgiske forenin-

ger anbefaler derfor i tråd hermed også, at der kun skal an-

vendes antibiotika ved dentalt arbejde på risikopatienter. 

Risikopatienter defineres som i Tabel 2.

Størstedelen af undersøgelserne fastslår, at man kan spo-

re en infektion fra en alloplastik til mundhulebakterier. 

Der er dog ingen, der har påvist, de har fundet den samme 

bakterietype i både mundhule og afficerede led. De få stu-

dier, hvor man har podet fra infektionen i det afficerede 

led, har man i de fleste tilfælde fundet Staphylococcus aureus, 
som er en hudbakterie og ikke specifik for mundhulen.

Hypotesen for odontogent betingede alloplastikinfekti-

oner er, at bakterier fra mundhulen spredes via blodbanen 

og koloniserer det kunstige led. Herved vil der opstå en in-

fektion omkring det indopererede fremmedlegeme, og 

konsekvensen vil i værste tilfælde være fjernelse af det 

kunstige led. I Danmark er der ikke nogen retningslinjer 

for, om patienter, der skal have indopereret nye led, skal 

dental-saneres inden operation. I USA og England fore-

skriver man, at patienterne har god mundhygiejne og er fri 

af odontogene infektioner inden ledalloplastisk, men der 

eksisterer ikke specifikke rekommandationer for omfan-

get af præoperativ odontologisk sanering.
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Tabel 1. Vigtigste litteratur vedr. infektioner efter indsættelse af kunstige led.

Forfatter År Antal  

patienter

Patienter med 

oralt fokus

Bakterier Publika-

tionstype

Resultat Evidens-

niveau

Nadlacan LM 

(Knæ)

2001 1 1 Viridans-streptokokker Case Ændring af 

guidelines

     4

Kaar TK 

(Hofte)

2000 1 1 Strep. intermedius Case Ingen guideline      4

LaPorte DM 

(Hofte)

1999 2.973 3 Viridans-streptokokker  Retrospektiv AB* til større  

indgreb 

     4

Waldmann BJ 

(Knæ)

1997 3.490 7 Staph. aureus Retrospektiv AB til  

risikopatienter

     4

Skiest DJ 

(Hofte)

1995 1 1 Strep. oralis Case AB til  

risikopatienter

     4

Sullivan PM 

(Hofte)

1990 1 1 Peptostreptokokker Case Infektion på trods 

af AB

     4

Jacobson JJ 

(Hofte/knæ)

1986 2.693 1 Staph. aureus Retrospektiv AB til  

risikopatienter

     4

Strazzeri JC 

(Hofte)

1986 1 1 A. israelii Case AB før  

tandlægearbejde

     4

Lindqvist C 

(Hofte)

1985 3 3 Viridans-streptokokker Case Præoperativ  

sanering

     4

Rubin R 

(Hofte)

1976 3 3 Staph. aureus Case AB før  

tandlægearbejde

     4

AB*: Antibiotika
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Litteraturgennemgang

De eneste større undersøgelser, der er foretaget, viser kun 

meget få infektioner med mulig odontogen oprindelse. La-

Porte (2003) fandt 52 infektioner ud af 2.973 hofteallopla-

stikker, hvor tre havde en mulig odontogen oprindelse. 

Waldmann et al. (1997) fandt 62 infektioner i et materiale 

bestående af 3.490 knæalloplastikker med syv mulige in-

fektioner forårsaget af orale bakterier. Jacobson et al. (1986) 

fandt en mulig odontogen infektion ud af 30 infektioner på 

et materiale bestående af 2.693 alloplastikker.

Manglen på litteratur om emnet afspejles også i, at det er 

en patientkategori, der kun sjældent henvises til de kæbe-

kirurgiske afdelinger til fokussanering. Derimod er der 

publiceret en del anvisninger vedrørende tandbehandling 

på disse patienter i det postoperative forløb. Da konse-

kvenserne af en inficeret alloplastik er alvorlige, er det re-

levant at identificere en evt. årsag.  Der er publiceret en del 

om den mulige sammenhæng mellem tandbehandling el-

ler betændelse i mundhulen og infektioner omkring allo-

plastikker. Størstedelen af disse artikler er baseret på en-

kelttilfælde med beskrivelse af infektion omkring et 

kunstigt led, som muligvis kan spores tilbage til en betæn-

delsestilstand i munden eller en tandbehandling. Rubin et 

al. (1976) beskrev tre tilfælde af infektioner i hofteallopla-

stikker, hvor patienterne dage til måneder efter tandlæge-

arbejde fik infektioner i alloplastikkerne. Dyrkning viste 

Staphyloccocus aureus i alle tre tilfælde, og man mente, der 

var sammenhæng mellem tandlægearbejdet og infektio-

nerne. Jacobsen et al. (1980) fandt 33 infektioner ud af 1.855 

hoftealloplastikker, hvoraf én kunne kædes sammen med 

en periapikal absces opstået og behandlet to uger før hof-

teinfektionen.

Incidensen af infektioner er meget lav, og den er endnu 

lavere, hvis man udelukkende ser på mulige odontogene 

infektioner. Da der ikke er udført randomiserede undersø-

gelser til belysning af problematikken, må man basere sin 

behandlingsstrategi på den tilgængelige litteratur samt på 

de anbefalinger, der er lavet fra forskellige ortopædkirur-

giske og kæbekirurgiske selskaber. Således anbefales det i 

de engelsksprogede lande, at man udelukkende anvender 

antibiotikaprofylakse ved behandlinger, der medfører 

bakteriæmi, og til patienter, der betegnes som risikopa-

tienter (Tabel 1). Anbefalingerne lyder på tbl. Amoxicillin 

2 g 1 time inden tandbehandling. Ved penicillinallergi gi-

ves kpsl. Clindamycin 600 mg 1 time inden tandbehand-

ling (Tabel 3). Alle doseringerne er engangsdoser. Tandbe-

handlinger, der medfører bakteriæmi, defineres som alle 

indgreb, hvor man forventer blødning.

Der er således ikke fundet evidens for, at tilstedeværel-

sen af kroniske odontogene infektioner udgør en risiko i 

forbindelse med ledalloplastik. Der synes således ikke at 

være grund til at ændre den praksis, at denne ortopædki-

rurgiske patientgruppe ikke er en del af fokussaneringspa-

tienterne, der ses på de kæbekirurgiske afdelinger.

Fokussanering

Da der ikke foreligger nogen retningslinjer for fokussane-

ring inden indsættelse af kunstige led, må man basere et 

muligt sæt regler ud fra begrebet ”best practice”. Udskift-

ning af diverse led er sjældent et akut indgreb. Derfor er 

det oftest muligt for patienterne at få foretaget undersøgel-

Tabel 2. Diagnoser og tilstande, hvor der antages øget risiko for 
infektion i kunstige led på grundlag af rekommandationer fra 
American Dental Association (ADA) og American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British Orthopaedic Association 
(BOA) og British Dental Association (BDA).

Rheumatoid arthritis

Lupus erythematosus

Immunsupprimerede

Tidligere alloplastisk infektion

Underernæring

Hæmofili

HIV-infektion

Insulinkrævende diabetes (Type 1)

Maligne tilstande

Tabel 3. Antibiotikaprofylakse ved risikoprocedurer hos risiko-
patienter. Anbefalet af American Dental Association (ADA) og 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British 
Orthopaedic Association (BOA) og British Dental Association 
(BDA).

Allergi Antibiotikum Dosis

Ikke penicillin-

allergiker 

Amoxicillin 2 g peroralt 1 time  

inden tandbehandling

Penicillin-

allergiker

Clindamycin 600 mg peroralt 1 time 

inden tandbehandling
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se og behandling af tænderne i primærsektoren inden det 

operative indgreb. Da der ikke findes evidens for nødven-

digheden af radikal sanering af samtlige potentielle odon-

togene foci, bør det således heller ikke være obligatorisk, 

at denne patientgruppe præoperativt officielt erklæres fo-

kusfri. Patienterne bør imidlertid fra den ortopædkirurgi-

ske afdeling, der skal forestå det alloplastiske indgreb, 

modtage information om det fordelagtige i generelt at have 

et infektionsfrit tandsæt, samt at det ikke kan udelukkes, 

at langtidsprognosen for det indsatte led bedres, såfremt 

evt. foci elimineres. Herefter er det patientens egen tand-

læge, der forestår den kliniske og radiologiske undersøgel-

se og behandling. Det er op til den enkelte tandlæge at 

vurdere, om tænderne er bevaringsværdige og kan be-

handles inden den fastsatte operationsdato. Ved akutte al-

loplastiske operationer på patienter med mistanke om 

akutte odontogene infektioner må det vurderes, hvorvidt 

patienten skal saneres på den lokale kæbekirurgiske afde-

ling. Saneringen vil i det akutte forløb udelukkende bestå i 

fjernelse af afficerede tænder. Eventuelt kan patienten ope-

reres under antibiotikadække og efterfølgende blive den-

talt saneret i primærsektoren.

Antibiotikaprofylakse

Antibiotikaprofylakse inden tandbehandling med henblik 

på at forebygge alloplastikinfektioner er aldrig undersøgt i 

randomiserede placebo-kontrollerede studier. Med en 

prævalens af infektioner efter indsættelse af kunstige led 

på under 1 %, hvoraf kun en brøkdel vurderes evt. at kun-

ne have odontogen oprindelse, er det tvivlsomt, om et så-

dant studie vil blive udført på grund af det store antal pa-

tienter, der skulle til for at gennemføre studiet. 

Et andet væsentligt problem er, at hvis alle alloplastik-

patienter skulle have antibiotikaprofylakse inden tand-

behandling, må man forvente, at en del af disse ville få 

problemer i form af bivirkninger og anafylaksi. Seymour 

et al. publicerede i 2003 en oversigt, der viste, at skulle 

man give profylakse til alle 70.000 årlige alloplastikpa-

tienter i England, kunne der forventes 5.000 bivirkninger 

og 40 tilfælde af anafylaktisk shock. Dette, sammenholdt 

med det lave antal dentalt associerede infektioner, som 

ikke er bevist, viser, at antibiotikaprofylakse ikke er cost-

effektivt. 

I 2003 publicerede American Dental Association og 

American Academy of Orthopaedic Surgeons deres re-

kommandationer på området. Her anføres, at det kun er til 

en gruppe af risikopatienter, man anbefaler antibiotika-

profylakse (Tabel 2). Samtidig viste de, hvilke procedurer 

hos disse risikopatienter der bliver anset som risikoproce-

durer (Tabel 4). Der anbefales kun profylakse til risikopa-

tienter, der får lavet højrisikoindgreb. Den antibiotiske 

profylakse er engangsdosis, og de anbefalede medikamen-

ter fremgår af Tabel 3.

konklusion

Litteratursøgning omkring fokussanering før ledallopla-

stik har ikke fundet evidens for nødvendigheden af syste-

matisk fokussanering præoperativt. Der findes ingen 

guidelines for sanering af disse patienter, og de henvises 

normalt ikke til de kæbekirurgiske afdelinger for dette, 

medmindre der er tale om akutte symptomgivende tilstan-

de. Man må derfor konkludere, at det ikke opfattes som et 

problem fra ortopædkirurgisk side, at patienter, der skal 

have indsat kunstige led, evt. har uerkendte infektiøse til-

stande i mundhulen.

Omvendt er der publiceret kasuistikker og enkelte re-

trospektive opgørelser, der omhandler infektioner i kun-

stige led opstået efter tandbehandling. De fleste af disse 

kasuistikker konkluderer, at ledalloplastikpatienter skal 

have antibiotikaprofylakse inden tandbehandling for at 

Tabel 4. Risikoprocedurer hos patienter med ledalloplastik på 
baggrund af guidelines fra American Dental Association (ADA) og 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British 
Orthopaedic Association (BOA) og British Dental Association 
(BDA).

Risiko Behandling

Højrisiko • Tandrensninger med blødning 

• Ekstraktioner og amotio 

•  Parodontale indgreb inkl. kirurgi, 

depuration og pochemåling. 

• Implantatindsættelse 

• Replantation af tænder 

• Endodonti inkl. kirurgi 

• Placering af ortodontiske bånd 

•  Intraligamentære og intraossøse 

injektioner

Lavrisiko • Fyldningsterapi 

• Lokal bedøvelse 

• Kofferdam 

• Suturfjernelse 

• Aftryk 

• Fluorbehandling 

• Røntgen 

• Regulering af ortodontiapparatur
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mindske risikoen for infektion i det kunstige led. Ingen af 

disse artikler formår dog at bevise en sikker odontogen 

ætiologi, men antyder, at der muligvis kan være en sam-

menhæng mellem infektioner i kunstige led og tandbe-

handling.

Da der ikke findes evidens på området, anses det for for-

nuftigt at følge de guidelines, der er publiceret internatio-

nalt. Disse fastslår, at der ikke findes evidens for antibioti-

kaprofylakse til alloplastikpatienter før tandbehandling, 

medmindre de er risikopatienter (Tabel 2) og skal have 

foretaget højrisikoindgreb (Tabel 4).

english summary

Removal of odontogenic infectious foci prior to insertion of hip or 
knee prostheses 
Joint replacement is a common surgical procedure carried 

out worldwide. Dental management of patients before joint 

replacement to eliminate possible odontogenic foci is poor-

ly described and no randomised studies have been pub-

lished on the subject. Antibiotic prophylaxis for patients 

with previous joint replacements is often recommended in 

the literature. However, there is no scientific evidence for 

such generalized prescription.

We recommend the following internationally accepted 

guidelines: Patients should be without acute odontogenic 

infections prior to joint replacement procedures. After 

joint replacement procedures, antibiotic prophylaxis 

should only be administered to high-risk patients in rela-

tion to high-risk dental procedures.
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ENRICO STEGER

OPFINDEREN ZIRKONIUM BLOKKE ”TRANSLUCENT PLUS”   

•   Zirkonium blokke med en meget høj translucens

•   De nye blokke fås i 7 størrelser i to forskellige 

    tykkelser 16 og 22 mm

•   Anvendes når der ønskes en fuld zirkonium 

    bro med gengiva eller arbejder hvor der ikke 

    er nok plads til keramiken (occlusal)

•   Opmodelleringen og fræsningen er 

    det samme som med de regulære 

    zirkonium blokke

PRODUKT INNOVATION 2008
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Fem randomiserede, kontrollerede studier indgår i re 

 viewet, hvor okklusale bidskinner bliver sammenlig-

net med henholdsvis »snydeskinner« (placeboskinner), 

med mandibulær protrusionsapparatur, med transkutan 

elektrisk nervestimulation og med »ingen behandling«. 

Der var ikke signifikant forskel i resultatet af de fire be-

handlingsmetoder. 

Cochranes forfattere konkluderer, at der ikke er evi-

dens for, at bidskinner modvirker bruksisme, men de af-

viser ikke, at skinnerne kan nedsætte slid af tænderne.  

Tandlægebladet har bedt professor Peter Svensson fra 

Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi på Tandlægeskolen i 

Århus om at kommentere reviewet:

- Man holder ikke op med at skære tænder, fordi man 

får en bidskinne, men skinnen kan formentlig fungere 

som beskyttelse imod slid - selvom den videnskabelige 

dokumentation for den effekt mangler, fortæller Peter 

Svensson.   

Det er ifølge Peter Svensson ikke muligt at lave kausal 

behandling af søvnbruksisme. Problemet skyldes overve-

jende en, af ukendt årsag, forøget aktivitet i centralnerve-

systemet. Man ved, at visse dopaminagonister (bromo-

criptine, clonidine samt clonazepam) har en hæmmende 

effekt på søvnbruksisme, men disse midler kan være for-

bundet med alvorlige bivirkninger og afhængighedsud-

vikling, hvorfor medicinsk behandling ikke er højt priori-

teret. 

Heldigvis lever rigtig mange mennesker lykkeligt og 

sover godt, selvom de skærer eller presser tænder i søvne. 

Kun hvis sengepartneren plages af lydene, eller hvis bruk-

sisten vågner med spændte kæbemuskler, ømme tænder, 

knækkede fyldninger eller andre tegn fx på overbelast-

ning af kæbeleddet, kan der være et behov for behand-

ling. 

- Standardbehandling, når behandling er påkrævet, er 

information, instruktion i hjemmefysioterapi samt frem-

stilling af flad, refleksfrigørende bidskinne til natbrug, 

hvis sliddet er et problem, fortæller Peter Svensson. Han 

tilføjer, at man også bør være opmærksom på, at enkelte 

former for nervemedicin samt alkohol og rygning kan 

forstærke søvnbruksisme. 

Peter Svensson er konsulent for et nyt apparat, Grind-

care, som måler muskelaktivitet under søvn, og som, via 

et feedbacksystem, der sender en lille elektrisk impuls til 

kæbemusklerne, medfører, at musklerne reflektorisk af-

slappes. 

- Undersøgelser har vist ca. 40 % reduktion i muskelakti-

viteten, og der er nye undersøgelser i gang for at undersø-

ge langtidseffekt af den metode, fortæller Peter Svensson. 

Bidskinner kurerer 
ikke bruksisme  

Cochrane-review

»Der er ikke evidens for hverken at tilråde eller fraråde behandling af patienter, der 

skærer tænder om natten, med okklusale bidskinner.« Sådan lyder konklusionen på 

et Cochrane-review om behandling af søvnbruksisme

Winnie Brodam
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orientering

abstract

Background

Sleep bruxism is an oral activity characterised by teeth grinding or clenching during sleep. Several treatments for 

sleep bruxism have been proposed such as pharmacological, psychological, and dental.

Objectives

to evaluate the effectiveness of occlusal splints for the treatment of sleep bruxism with alternative interventions, 

placebo or no treatment.

Search strategy

We searched the Cochrane oral Health group’s trials register (to May 2007); the Cochrane Central register of 

Controlled trials (CentrAL) (the Cochrane Library 2007, issue 1); MeDLine (1966 to May 2007); eMBASe (1980 to 

May 2007); LiLACS (1982 to May 2007); Biblioteca Brasileira de odontologia (1982 to May 2007); Dissertation, 

theses and Abstracts (1981 to May 2007); and handsearched abstracts of particular importance to this review. 

Additional reports were identified from the reference lists of retrieved reports and from article reviews about 

treating sleep bruxism. there were no language restrictions.

Selection criteria

We selected randomised or quasi-randomised controlled trials (rCts), in which splint therapy was compared 

concurrently to no treatment, other occlusal appliances, or any other intervention in participants with sleep 

bruxism.

Data collection and analysis

Data extraction was carried out independently and in duplicate. Validity assessment of the included trials was 

carried out at the same time as data extraction. Discrepancies were discussed and a third review author consulted. 

the author of the primary study was contacted when necessary.

Main results

thirty-two potentially relevant rCts were identified. twenty-four trials were excluded. Five rCts were included. 

occlusal splint was compared to: palatal splint, mandibular advancement device, transcutaneous electric nerve 

stimulation, and no treatment. there was just one common outcome (arousal index) which was combined in a 

meta-analysis. no statistically significant differences between the occlusal splint and control groups were found in 

the meta-analyses.

Authors’ conclusions

there is not sufficient evidence to state that the occlusal splint is effective for treating sleep bruxism. indication of 

its use is questionable with regard to sleep outcomes, but it may be that there is some benefit with regard to tooth 

wear. this systematic review suggests the need for further investigation in more controlled rCts that pay atten-

tion to method of allocation, outcome assessment, large sample size, and sufficient duration of follow up. the 

study design must be parallel, in order to eliminate the bias provided by studies of cross-over type. A standardisa-

tion of the outcomes of the treatment of sleep bruxism should be established in the rCts.

Macedo Cr, Silva AB, Machado MA, Saconato H, Prado gF. occlusal splints for treating sleep bruxism (tooth grinding). Cochrane Database of Systematic 
reviews 2007, issue 4. Art. no.: CD005514. Doi: 10.1002/14651858.CD005514.pub2.
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Patienter, som er eller har været 

behandlet med bisfosfonat, kan 

udvikle osteonekrose i forbin-

delse med oralkirurgiske 

indgreb. Bisfosfonat bruges i 

forbindelse med behandling af cancer, men også i symp-

tombehandling af alvorlige tilfælde af osteogenesis 

imperfecta. En ny svensk undersøgelse har undersøgt, om 

børn og unge, som får bisfosfonatbehandling i forbindelse 

med osteogenesis imperfecta, risikerer bivirkninger i form 

af osteonekrose af kæbeknogle. Det gør de ikke.

På trods af lang tids intravenøs behandling med 

bisfosfonater udviklede de svenske børn i undersøgelsen 

ikke osteonekrose i forbindelse med oralkirurgiske 

indgreb.

Kommentar af professor Mats 
Jontell fra Göteborgs Universitet: 
– Der er ikke belæg for at sige, at intravenøst administrerede 

bisfosfonater forårsager osteonekroser hos børn med osteogenesis 

imperfecta. Forklaringen kan muligvis være, at knoglestrukturen hos 

de børn er anderledes end hos andre børn. Langtidseffekterne af 

behandling med denne type bisfosfonater hos børn med osteogenesis 

imperfecta er ikke kendte, men der er grund til at formode, at de 

store fordele overvejer mulige ulemper. Børn med osteogenesis 

imperfecta har en øget risiko for at udvikle osteoporose, hvilket bør 

kunne forhindres med bisfosfonatbehandling. Den aktuelle 

undersøgelse understøttes i øvrigt af en artikel, som er under 

publicering i tidsskriftet Clinical Endocrinology.

Ingen osteonekrose hos børn 
efter bisfosfonatbehandling

Malmgren B, Åström e, söderhäll s. no osteonecrosis in jaws of young patients with osteogenesis imperfecta treated with bisphosphonates. Jour oral Path Med 2008; 37:196–00.
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Når det gælder porcelænsfacader, er det kos-

metiske resultat helt afgørende, og derfor er 

det nødvendigt at afprøve både placering, 

retention og udseende af restaureringen før 

cementering. 

Ved prøvning anvender man en pasta, som 

gør det ud for cement – og prøvepastaen må selvfølgelig ikke besværlig-

gøre placering eller hæmme retention ved afprøvning. 

I et nyt engelsk studie, offentliggjort i British Dental Journal, har man 

sammenlignet flow og deformationskarakteristika af tre prøvepastaer: 

Calibra fra Dentsply, Nexus fra Kerr og Rely X fra 3M Espe. Man har også 

undersøgt, hvordan temperaturændringer påvirker pastaerne in vitro.

Nexus (hvid farve) ændrede sig signifikant, når temperaturen steg fra 

25 °C til 35 °C – materialet blev mere tyktflydende. Og I alle tilfælde var 

Nexus mere stift end de øvrige materialer. 

Studiet konkluderer, at elasticitetsgrænsen, dvs. grænsen hvor plastisk 

deformering indtræder(yield stress), og temperaturafhængighed af 

prøvepastaer kan påvirke afprøvning af porcelænsfacader, og at de 

faktorer bør være en parameter, man tager i betragtning, når man vælger 

pastaprodukt.

Kommentar af 
professor, dr.odont. 
Flemming Isidor fra 
Afdeling for Protetik 
ved tandlægeskolen, 
Aarhus Universitet: 
– Når man vælger en plastcement, er 

materialeegenskaberne af prøvepastaen 

selvfølgelig en af de parametre, der skal 

overvejes, da en for tyktflydende prøvepasta 

kan resultere i, at facaden frakturerer; men 

cementens egne egenskaber er nok så vigtige. 

På Tandlægeskolen i Århus har vi bl.a. brugt 

Nexus-cement, men den kan tilsyneladende 

snart ikke skaffes mere. Vi har endnu ikke 

valgt en afløser.

Pas på prøvepastaen

Chadwick rg, McCabe Jf, Carrick te. rheological properties of veneer trial pastes relevant to clinical success. Br Dent J 2008; 204.
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Der er evidens for, at forbedret mundhygiejne og 

hyppig, professionel mundpleje reducerer 

forekomst og udvikling af lungesygdomme hos 

svage ældre på plejehjem og på intensivafdelinger. 

Sådan lyder konklusionen på et review, som er 

offentliggjort i tidsskriftet Evidence-Based 

Dentistry. 

19 studier indgår i det pågældende review, og 

ud af dem peger de fem på parodontale patogener, 

caries og dårlig hygiejne som potentielle risiko-

faktorer for pneumoni. 10 studier viste, at 

forbedret oral sundhed reducerer forekomsten og 

udviklingen af pneumoni, og fire af studierne 

viser svag sammenhæng imellem parodontal 

sygdom og KOL (kronisk obstruktiv lungesyg-

dom).

Kommentar af professor Poul holm-
Pedersen, odontologisk 
Ældreforskningscenter på 
tandlægeskolen, Københavns 
Universitet: 
– Aspiration af bakterier fra mundhulen anses for at være en væsentlig faktor 

ved udvikling af pneumoni hos svækkede, gamle patienter. Det endelige bevis 

herfor mangler endnu, men indicierne er stærke. Principielt bør man derfor 

eliminere infektionsfoci i mundhulen, men det er ikke altid muligt hos en syg, 

gammel patient. Som nævnt har undersøgelser imidlertid vist, at ganske 

almindelige forebyggende tandplejeindsatser kan reducere forekomsten af 

pneumoni, febrile dage og dødsfald som følge af pneumoni på plejehjem og 

hospitaler. Dette understreger betydningen af faste mundhygiejnerutiner for 

gamle patienter i dårlig almentilstand.

Bedre mundhygiejne giver færre pneumonier

azarpazhooh a, leake Jl. systematic review of the association between respiratory diseases and oral health. J Periodontol 2006; 77: 1465–82.

Implantater har en høj succesrate, men det 

sker, at de mislykkes – selv hos patienter, 

hvor de kliniske forhold synes egnede. 

En retrospektiv analyse af 3.578 patienttil-

fælde med implantater indsat i perioden fra 

1996 til 2006, som er publiceret i Implant 

Dentistry, viser, at 3,5 % af implantaterne 

mislykkedes. Mænd mistede flere implantater 

end kvinder. Posteriore implantater mislyk-

kedes oftere end anteriore. Og det var i langt 

de fleste tilfælde (75 %) ikke muligt at finde 

en klinisk forklaring på de mislykkede 

resultater.

Forfatterne konkluderer, at forklaringen 

på, hvorfor implantater mislykkes, i høj grad 

må findes i individuelle faktorer hos den 

enkelte patient. 

Professor Klaus Gotfredsen fra Afdeling 
for oral rehabilitering, tandlægeskolen, 
Københavns Universitet, kommenterer 
artiklen: 
– Undersøgelsen er udført i Brasilien med NeodentTM implantatsystemet, og der er 

ikke udført tilsvarende nyere danske studier. I 1996 publicerede vi i Tandlægebladet 

en retrospektiv undersøgelse pa 526 danske patienter behandlet på Tandlægeskolen i 

København, og i 1995 publicerede vi i Odontologi 95 en undersøgelse fra Dansk 

Selskab for Oral Implantologi (DSOI) inkluderende 1.443 patienter behandlet med 

implantater i privat praksis. Undersøgelserne viste nogenlunde samme tabsrate som 

undersøgelsen fra Brasilien, men ingen kønsforskel. Region, implantattype, 

implantatlængde, rygning og protetisk rekonstruktion havde derimod indflydelse på 

raten af mislykkede implantater. Der er endvidere publiceret flere europæiske 

studier, der angiver individuelle faktorer som væsentlige for mislykkede implantater.

Forklaring på mislykkede implantater savnes

Montes CC, Pereira fa, thome g, alves eDM, acedo rV, de souza Jr, Melo aCM, trevilatto PC. 

failing factors associated with osseointegrated dental implant loss. Implant Dent 2007; 16: 404-12.
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Der er evidens for, at diverse sealere og 

fluorholdige materialer kan stabilisere og 

måske endda reversere incipiente carieslæ-

sioner. Men hvilke materialer egner sig 

bedst?  

I et in vitro-studie, som er publiceret i 

Journal of Dental Research, har forskere 

sammenlignet effekten af diverse materialer 

på remineralisering af incipient, artificiel 

caries og demineralisering af tilstødende 

intakt emalje på proksimale flader af 

ekstraherede, posteriore tænder. 

Man har undersøgt fire materialer: to 

fissurforseglingslakker henholdsvis uden og 

med fluorid (Delton® og Teethmate F-1®), 

en fluoridlak (Duraphat®) og en 

glasionomercement(Fuji VII®). 

Glasionomercementen var i undersøgel-

sen det materiale, som mest effektivt 

reducerede udbredelsen af cariesangreb, og 

samtidig var glasionomer mest effektivt til 

at forhindre ny caries i nærheden af det 

applicerede materiale.

Kommentar af lektor Vibeke Qvist fra 
Afdeling for tandsygdomslære på 
tandlægeskolen, Københavns Universitet: 
Dette er den seneste, men formentlig ikke sidste, af en lang række in vitro-undersøgel-

ser af den cariostatiske effekt af forskellige dentalmaterialer. Forfatterne skriver da 

også, at det væsentligste resultat af undersøgelsen er, at de med denne har demonstre-

ret, at det er muligt at sammenligne hele fire materialers relative effekt i samme forsøg. 

Og selv dette kan diskuteres, idet designet er så specielt, at det er tvivlsomt, om det 

med held vil kunne reproduceres af andre. 

Resultaterne viser, ikke overraskende, at den målte carieshæmmende effekt er 

relateret til materialernes indhold og afgivelse af fluorid. Det forekommer imidlertid 

ikke rimeligt at sætte lighedstegn mellem de opnåede in vitro-resultater, der er baseret 

på en enkelt behandling, og en klinisk langtidseffekt - så med andre ord er undersø-

gelsens validitet også tvivlsom.

Vibeke Qvist var i 2004 blandt forfatterne til en artikel (7-year study on three 

resin-modified glass ionomer cements and a compomer) i European Journal of Oral 

Science, som konkluderede, at både resinmodificeret glasionomercement og 

compomer er egnede materialer til klasse II-restaureringer i primære tænder, og 

takket være deres vedvarende afgivelse af fluorid har de carieshæmmende effekt på 

tilstødende approksimalflader.

carieshæmmende effekt af sealere og lak er relateret til fluoridindhold

trairatvorakul s, kladkaew s, songsiripradabboon s. active management of incipient caries and choice of materials. J Dent res 2008; 87: 228-32.

Intraoralt udstyr er meget anvendt imod snorken og 

søvnapnø, og nu har en engelsk undersøgelse påvist, at 

apparatur, der protruderer underkæben med det formål at 

forhindre eller mindske snorken, kan være en effektiv 

langsigtet løsning for et signifikant antal patienter med 

snorkeproblemer og mild til moderat søvnapnø. 

En gruppe på 180 patienter, som i 1996 blev udstyret 

med mandibulært protrusionsudstyr, blev i en spørgeske-

maundersøgelse udspurgt om brug, komfort og effektivitet 

af udstyret. 40 % af den oprindelige gruppe besvarede 

spørgsmålene, og af dem brugte næsten halvdelen stadig 

udstyret hver nat, mens 13 brugte udstyret op til seks 

nætter om ugen - der blev kun rapporteret om få bivirknin-

ger. 

Er det dermed bevist, at protrusionsapparaturet virker 

imod snorken?

tandlægebladet har bedt 
professor Peter svensson fra 
Afdeling for Klinisk oral 
Fysiologi, tandlægeskolen i 
Århus, om en kommentar: 
– Ja, det ser faktisk ud til, at de særlige former for bidskinner, der 

holder underkæben i en protruderet position under søvn 

(mandibular advancement devices), har en robust og målbar 

effekt på snorken og søvnapnø. Den aktuelle undersøgelse 

antyder endvidere, at det er en vedvarende og gunstig effekt med 

ingen eller få bivirkninger.

Tandlæger kan derved spille en vigtig rolle ved behandling af 

søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer.

snorkeudstyr virker

Jauhar s, lyons Mf, Banham sW, Cameron Da,  orchardson r. 

ten-year follow-up of mandibular advancement devices for the management of snoring and sleep apnea. Jour Prosth Dent 2008; 99: 314-21.
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atypisk odontalgi – patofysiologi 
og klinisk håndtering

Lene Baad-Hansen

aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

tandlægeskolen, afdeling for Klinisk Oral Fysiologi

A typisk odontalgi (AO) er en kronisk form for tand - 

 smerte uden tegn på patologisk årsag. Flere hypote-

ser har været fremme vedrørende tilstandens patofysiolo-

gi. AO er blevet foreslået som værende en psykogen, va-

skulær, neuropatisk eller idiopatisk lidelse. Den videnska-

belige evidens, som hhv. støtter eller afviser disse hypote-

ser, bliver gennemgået i denne artikel. For tiden er den 

bedst underbyggede hypotese den, at AO kan være en 

neuropatisk smertetilstand. Relevante differentialdiagno-

ser, såsom odontogen smerte, sinuitis, trigeminusneuralgi 

mfl., præsenteres i denne artikel, og der gives en oversigt 

over evidensen bag forskellige håndteringsstrategier. Base-

ret på det relativt sparsomme tilgængelige videnskabelige 

materiale og inspireret af en lignende algoritme for perifer 

neuropatisk smerte gives et forslag til en behandlingsalgo-

ritme for AO. Den foreslåede strategi involverer et interdi-

sciplinært approach, som inkluderer patientinformation, 

psykologi, topikal samt systemisk medicinering og ikke 

mindst afståen fra invasive behandlinger såsom kirurgi og 

endodonti. To illustrative cases præsenteres.

baad-Hansen l. atypical odontalgia – pathophysiology and clinical management. J Oral 

rehab 2008;  35: 1-11.

sammenligning af kliniske fund 
og psykosociale faktorer hos 
patienter med atypisk odontalgi 
og temporomandibulær 
dysfunktion

Lene Baad-Hansen, Göran Leijon, Peter Svensson og 

Thomas List

aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

tandlægeskolen, afdeling for Klinisk Oral Fysiologi

F ormål: At sammenligne kliniske fund og psykosociale 

 faktorer mellem patienter, som lider af atypisk odon-

talgi (AO) og en køns- og aldersmatchet gruppe af patien-

ter med temporomandibulær dysfunktion (TMD). 

Metoder: 46 AO-patienter (syv mænd, 39 kvinder; gen-

nemsnitlig alder 56 år) blev sammenlignet med 41 TMD-pa-

tienter (otte mænd, 33 kvinder; gennemsnitlig alder 58 år). 

Resultater: Gennemsnitlig smerteintensitet (0-10 visuel 

analog skala) på inklusionstidspunktet var sammenligne-

lig mellem grupperne (TMD: 5,3 ± 0,4, AO: 5,0 ± 0,3), men 

smertens varighed var længst hos AO-patienter (AO: 7,7 ± 

1,1 år, TMD: 4,5 ± 0,1 år). 83 % af AO-patienterne og 15 % 

af TMD-patienterne rapporterede, at smerten debuterede i 

relation til tandlægelig eller kirurgisk behandling. Episo-

disk spændingshovedpine (TTH) forekom ligeligt mellem 

grupperne (TMD: 46 %, AO: 46 %), mens en større del af 

TMD-patienterne led af kronisk TTH (TMD: 35 %, AO: 18 

%), myofasciel TMD (TMD: 93 %, AO: 50 %), og temporo-

mandibulære ledlidelser (TMD: 66 %, AO: 2 %). Overord-

net set havde TMD-patienterne lavere tryksmertetærskler 

og dårligere kæbefunktion end AO-patienterne. Gennem-

snitlige depressions- og somatiserings-scorer var modera-

te til svære i begge grupper, og udbredt smerte blev hyp-

pigst set hos TMD-patienterne. 

Konklusion: AO og TMD deler nogle karakteristika, men 

adskiller sig signifikant i hyppigheden af dentale traumer, 

kæbefunktion, smertens varighed samt smertens lokalisa-

tion.

baad-Hansen l, leijon G, svensson P, list t. comparison of clinical findings and 

psychosocial factors in patients with atypical odontalgia and temporomandibular disorders. 

J Orofac Pain 2008; 22: 7-14.
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Boganmeldelser

Praktisk endodonti - men 
ikke et »must«

Lumley P, Adams N, Tomson P. Practical clinical 
endodontics. Edinburgh: Churchill Livingstone; 
2006. 109 sider, ill. ISBN 0-443-07482-8. Pris i 
EUR 59,99 (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 579,-.

Bogen henvender sig til studerende og praktiserende tand-

læger. Forfatterne har den tiltalende målsætning at bringe 

biologi og teknik sammen. Det kan være nødvendigt i en 

tid, hvor der fokuseres meget på lancering af nye mekani-

ske hjælpemidler, at holde fast ved, at eliminering af og 

isolering mod indtrængen af mikroorganismer i rodkanal-

komplekset spiller en afgørende rolle for succes af endo-

dontisk behandling. Kapitlerne om udrensning og rod-

fyldning er sådan set også udmærkede, især er illustratio-

nerne taget med operationsmikroskop ofte glimrende, 

hvorimod de fleste røntgenbilleder er uforskammet mørke, 

grynede og kontrastfattige. Generelt skæmmes budskaber-

ne imidlertid af overfladiskhed eller af almindeligheder. 

Fx: »An updated medical history should be taken ...« Ja, 

selvfølgelig, men hvilke oplysninger er vigtige? – Og se-

nere: »If there is an indication for antibiotic cover – then it 

should be given ...« – Ja, men hvornår og hvorfor? Indimel-

lem smutter der så en klassisk sjældenhed: hagefistlen! Den 

stråler i næsten alle endodontibøger. Så har man da set, 

hvordan rariteten kan se ud, for i den praktiske virkelig-

hed optræder den uhyre sjældent. Der er brugbare råd, 

især i de føromtalte afsnit, men bogen er ikke et »must« 

hverken for studerende eller praktiserende kolleger.

Preben Hørsted Bindslev

Tysk røntgenklassiker 
endelig i engelsk 
oversættelse

Forfatter Friedrich A. Paller & Heino Visser 
Titel Pocket Atlas of Dental Radiology 
Udgave 1 – Udgivelsesby Germany – Forlag 
Thieme – Årstal 2007. 342 sider, ill. ISBN 
978-3-13-139801-7. Pris inkl. moms mv. 350,-.

Endelig udkom Paslers tyske radiologilærebog på engelsk. 

Bogen er et mesterværk, som favner stort set hele tand- og 

kæberadiologien. Både teknik, normalanatomi og patologi 

bliver gennemgået i både tekst og illustrationer. Bogen in-

deholder et hav af røntgenbilleder og er bygget yderst pæ-

dagogisk op med tekst på venstresider og illustrationer på 

højresider. Dertil kommer marginal farvekodning af sider-

ne for hurtig differentiering af bogens mange emner. En 

kodning, som dog virker ret dominerende, og som jeg hel-

lere havde været foruden.

Bogen henvender sig primært til tandlægestuderende, 

men også tandlæger, som allerede er velbevandret inden 

for radiologien, kan have stor glæde af bogen – ikke mindst 

som opslagsværk.

Bogens lommeformat medfører, at teksten fremstår me-

get kompakt. Bogstavstørrelsen og linjeafstanden er den 

mindst tænkelige, og dette er ærgerligt, da det gør bogen 

meget mindre læservenlig, end den kunne have været. For 

studerende vil det være overordentlig anstrengende at læ-

se i bogen i længere tid ad gangen.

Bogen får imidlertid mine varmeste anbefalinger, men 

jeg håber, at den snarest genudkommer i et større format, 

som vil yde bogens tekst og illustrationer den plads, som 

fortjenes, og vil fremme læserens lyst til at give sig i kast 

med bogen, som skal nydes ved skrivebordet og ikke et til-

fældigt sted, bare fordi den nu alligevel ligger i lommen.

Hanne Hintze
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Sund mund – sundt menneske

Oral sundhed og almen sundhed hænger tæt sam-

men og kan ikke anskues som adskilte fænomener. 

For os, der arbejder inden for tandplejen, lyder dette 

sikkert som en banalitet. Men det er nyt for mange 

ude i den verden, der omgiver os. »Tandlægen kan 

redde dit liv«, stod der med store typer på forsiden af 

dagbladet B.T. i sidste måned. Og der blev henvist til 

nogle af de sammenhænge mellem tandsygdomme 

og almensygdomme, som vi inden for faget godt ken-

der til – men som åbenbart den dag var den største 

nyhed, som B.T. ville give videre til bladets læsere.

Det er nu nok trods alt ikke hver dag, at man som 

tandlæge er herre over 

liv og død. Men der 

foreligger efterhånden 

dokumentation for 

sammenhænge mel-

lem marginal paro-

dontitis og en række 

almensygdomme, ek-

sempelvis diabetes. 

Dertil kommer, at vi som tandlæger tilhører den 

faggruppe inden for sundhedsvæsenet, som 

ser patienterne oftest. Dermed er det i 

mange tilfælde os, der er de første, der 

ser tegn på sygdomstilstande, som kræ-

ver behandling hos alment praktise-

rende læge eller på hospital.

I andre lande har man valgt at gå 

noget længere med den screenen-

de indsats, end vi gør herhjemme.  

Fx får patienterne på tandklinikkerne i USA rutine-

mæssigt målt deres blodtryk.

Fra Tandlægeforeningens side har vi i flere år for-

søgt at få politikerne til at prioritere tandplejen hø-

jere, når de offentlige sundhedsudgifter skal forde-

les. Vi har mødt megen velvilje, men når det kom-

mer til stykket, støder vi desværre alt for ofte mod 

den barriere, at der er andre udfordringer, der er 

vigtigere. Og det er der da også. Jeg skal være den 

første til at medgive, at fx hurtig og effektiv cancer-

behandling skal prioriteres højt, når der skal tilde-

les offentlige midler.

Men tandsundhed er ikke bare tandsundhed. 

Man skal ikke læse mange linjer i de fagvidenska-

belige artikler i dette temanummer om fokussane-

ring, før det står klart, at sygdomsstatus i tænder og 

mund har en væsentlig indflydelse på, om eksem-

pelvis strålebehandling af hoved-hals-kræft, ind-

sættelse af kunstige hjerteklapper samt visse organ-

transplantationer kan gennemføres med optimalt 

resultat.

Det kan godt være, at disse sammenhænge er 

basisviden fra tandlægeskolen. Ikke desto min-

dre er det en stor udfordring for os at få gjort 

både patienter og politikere bevidste om, at 

en sund mund kan være vejen til et sundt 

menneske.

Susanne Andersen, 
formand for Tandlægeforeningen

– Vi har i flere år  
forsøgt at få politikerne 
til at prioritere tand
plejen højere, når de 
offentlige sundheds
udgifter skal fordeles
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Stadig flere patienter behandles med bisfosfonater. Det øger risikoen for kæbeknoglenekrose, 

hvilket tandlægen må tage højde for 

Winnie Brodam

Bisfosfonat er et godt middel til be-

handling af alvorlige sygdomme, men 

medicinen kan have uheldige bivirk-

ninger og give anledning til kæbe-

knoglenekrose. Heldigvis er bivirk-

ningerne relativt ualmindelige. De 

ses efter fx tandekstraktion og oftest 

hos patienter, der har været i intrave-

nøs bisfosfonatbehandling. Men også 

patienter, der har fået bisfosfonat i 

tabletform, er i en risikozone, advarer 

klinikchef, dr.odont. Morten Schiødt.

Ca. 95 % af alle tilfælde af bisfosfo-

natinduceret knoglenekrose (BON) er 

relateret til højdosis intravenøs be-

handling hos kræftpatienter, mens ca. 

5 % er relateret til tabletbehandling. 

For osteoporosepatienter i tabletbe-

handling med bisfosfonat er risikoen 

lav, nemlig ca. 0,04 % stigende til  

0,4 % efter tandekstraktion. 

– Men selv om risikoen er lav ved 

osteoporose, er problemet ikke ube-

tydeligt: I dag er der, alene i Dan-

mark, ca. 58.000 mennesker, der får 

bisfosfonat i den sammenhæng, for-

tæller Morten Schiødt.

Bisfosfonat  
 – et tveægget sværd

FOTO: SONjA iSkOv
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Bisfosfonatinduceret knoglenekrose (BON) viser sig ofte som 

manglende eller forsinket blødtvævsheling og er i 35–75 % 

af tilfældene udløst af tandekstraktion. 

Spontant opståede nekroser ses i ca. 15–25 % af 

tilfældene, fx på torus mandibularis eller andre steder, mens 

BON efter protesetryksår udgør en mindre del.

Før start af intravenøs bisfosfonatbehandling skal 

patienten informeres mundtligt og skriftligt om bivirknin-

gerne. Der tilbydes vurdering og fokussanering på en 

kæbekirurgisk afdeling eller evt. i primærsektoren. Informa-

tionsfolder til patienter og fagfolk findes på www.kaebeki-

rurgi.dk. 

Hvad bør  
tandlægen gøre?

Odontologisk behandling af 

patienter, som er behandlet med 

intravenøs bisfosfonat, skal handle 

om at undgå kirurgiske indgreb. 

Hvis tandekstraktion kan undgås 

ved at foretage endodontisk 

behandling og kroneamputation, er 

det at foretrække. Hvis der er 

behov for kirurgisk behandling, kan 

patienten henvises til vurdering på 

en kæbekirurgisk afdeling. 

Patienter med del- eller helprote-

ser skal til halvårlige kontroller hos 

egen tandlæge med henblik på 

protesetilpasning og forebyggelse 

af tryksår. Husk at forsyne 

journalen med: »CAVE Bisfosfonat-

behandling«.

Risikoen for BON hos intravenøst 

behandlede cancerpatienter skønnes 

at være 1 % stigende til 10 % efter 

oral-kirurgiske indgreb som fx tand-

ekstraktion. 

flere års behandling

Bivirkningen BON efter intravenøs 

bisfosfonatbehandling optræder gen-

nemsnitligt to år efter påbegyndt 

behandling, mens den hos osteoporo-

sepatienter, som får BON, typisk ses 

efter fire års bisfosfonatbehandling.

Patienten bemærker ikke nødven-

digvis den opståede osteonekrose i 

kæberne. Den opdages måske først 

ved den rutinemæssige kontrol hos 

tandlægen, forklarer Morten Schiødt. 

Tandlægen vil typisk se et område 

med blottet knogle som følge af 

manglende heling efter tidligere 

tandekstraktion eller spontant opstå-

et under en protese eller lingualt på 

underkæben, uddyber han.

– Den typiske BON-patient er over 

60 år, er eller har været i intravenøs 

bisfosfonatbehandling; diabetes og 

dårlig mundhygiejne øger tilsynela-

dende risikoen for udvikling af BON, 

påpeger Morten Schiødt, som under-

streger, at man internationalt anbefa-

ler, at patienter fokussaneres før intra-

venøs bisfosfonatbehandling. 

– Hovedformålet er at sikre, at 

tandsættet kan holdes ekstraktions-

frit i mange år, pointerer han. 

Efterfølgende anbefales livslang 

atraumatisk tandbehandling med 

fokus på profylakse. Opstår osteone-

krose kan patienten henvises til kæ-

bekirurgisk hospitalsafdeling.

Husk de tandløse

– Patienter i lavdosis tabletbehand-

ling fokussaneres ikke systematisk i 

dag, men alt andet lige må man anbe-

fale, at tandlægen også behandler 

foci hos patienter i tabletbehandling 

med bisfosfonat, tilråder Morten 

Schiødt.

– Med vores nuværende viden kan 

patienter i tabletbehandling med bis-

fosfonat behandles med kirurgi som 

alle andre patienter, medmindre der 

foreligger særlige risikofaktorer som 

fx rygning, diabetes og/eller langtids-

behandling med bisfosfonat, siger 

han og tilføjer, at det også er vigtigt, 

at tandløse patienter bliver kontrolle-

ret ved halvårlige kontroller. ■

Bisfosfonatinduceret knoglenekrose
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kORT NYT

Folk bedømmer andres karakteregenskaber 

ud fra, hvordan tænderne ser ud, og tænder, 

som er hvidere end normal emaljefarve, 

bedømmes mest positivt. Det fremgår af en 

ny artikel i British Dental Journal.

I en engelsk undersøgelse fi k 180 kvindel-

ige deltagere præsenteret seks manipulerede 

fotos af kvinder og mænd, som faldt i tre 

grupper efter »tandstatus«: uændrede, cari-

erede eller blegede. De forhold, som man 

bad kvinderne om at bedømme på baggr-

und af billederne, var bl.a. sociale kompe-

tencer, intellektuelle evner og psykologiske 

profi ler.

Billeder med carieret indtryk gav negative 

bedømmelser. Billeder med blegede tænder 

fi k mest ros. Køn og demografi sk baggrund 

af de fotograferede personer havde ingen 

signifi kant betydning for bedømmelsen.

Studiets forfattere konkluderer, at tand-

farve har indfl ydelse på social opfattelse 

– muligvis fordi mørke tænder signalerer 

dårlig hygiejne – og forfatterne til artiklen 

påpeger, at det bør have betydning for, om 

det offentlige sundhedssystem skal omfatte 

tandblegning. 

Forskerne bag undersøgelsen er S. Ker-

shaw, J.T. Newton og D.M. Williams.

Link dig videre til abstract og original‑

artikel via denne artikel på 

www.tandlaegebladet.dk. 

Mange unge lider 
af isninger

Næsten halvdelen af 

befolkningen lider af 

isninger i tænderne. 

Det viser en ny un-

dersøgelse blandt 

over 1.500 danskere, 

som Sensodyne har 

foretaget.

Det er især yngre 

mennesker, der 

jævnligt oplever 

isninger i forbindelse 

med indtagelse af 

koldt eller varmt. 

Årsagen kan være, at yngre oftere drikker store 

mængder af syreholdige drikke, hvilket kan fremme 

isninger, lyder buddet fra professor i cariologi ved 

Tandlægeskolen i København Svante Twetman.

Det skriver metroXpress. 

Siden årsskiftet har modtagere af Tandlægebladet i Kø-

benhavn og i visse andre dele af Sjælland oplevet uregel-

mæssigheder i leveringen af bladet. En del medlemmer 

har således enten modtaget bladet for sent eller slet ikke 

fået det. 

Årsagen er, at Tandlægebladet – sammen med en lang 

række andre fagblade – fra årsskiftet valgte at skifte di-

stributør fra Post Danmark til CityMail i den nordøstlige 

del af Sjælland. 

CityMail har imidlertid vist sig ikke at kunne levere 

den nødvendige service, og Tandlægebladet går derfor 

tilbage til Post Danmark, der fremover leverer bladet i 

hele landet.

Skulle der mod forventning være nogen, der ikke mod-

tager Tandlægebladet til tiden, er man meget velkommen 

til at kontakte Lisbeth Pedersen Foldberg i Tandlæge-

foreningen på lpe@tdl.dk eller tlf. 70 25 77 11.

Naturligt hvidt er ikke smukt nok

Problemer med levering 
af Tandlægebladet 

Oto-palato-digitalt syndrom

Eliteidræt tager hårdt på tænderne

Mangel på klinikassistenter forude

Knogletab i ung alder er et 

advarselssignal

Dykkere rammes af tandpine

Brug af medhjælp:  

Tandlægen skal være til stede
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KORT NYT

Flaskevand giver ikke mere 
caries

Brug af fl askevand er udbredt i mange lande, hvor drik-

kevandskvaliteten ikke er så høj som i Danmark. Fla-

skevand har ofte et lavt indhold af fl uor, og et ameri-

kansk studie har undersøgt, om det indebærer en for-

øget risiko for udvikling af caries.

I et nyt amerikansk studie undersøgte tandlæger 413 

børn i alderen fra 5-9 år, og studiet blev »renset« for 

indvirkning fra alder og fra tandbørstevaner.

10 % af de undersøgte børn brugte fl askevand og fi k 

dermed et signifi kant lavere tilskud af fl uor – men de 

havde ikke signifi kant mere caries af den grund. 

Forskerne bag undersøgelsen er D.T. Brofi tt, 

S.M. Levy, J.J. Warren og J.E. Cavanaugh.

Link dig videre til abstract og originalartikel 

via denne artikel på 

www.tandlaegebladet.dk. 

Den svenske stat 
fordobler tilskud til 
tandbehandling

Alle svenskere over 20 år får hvert andet år 

statstilskud til at betale tandlægeregningen – 

det kaldes tandvårdsbidrag. Patienter, som 

skal have foretaget dyre behandlinger, får 

økonomisk hjælp af staten, det kaldes tand-

vårdsstöd. Begge dele er led i en svensk tand-

plejereform, som træder i kraft 1. juli i år. 

Hvor store de nye statstilskud bliver, er 

ikke endeligt besluttet, men regeringen fore-

slår, at 20-29-årige skal have 600 kr. i tand-

vårdsbidrag, og at de 30-74-årige skal have 

300 kr. 

Den svenske regering foreslår også, at sta-

ten betaler halvdelen af tandlægeregninger-

ne, når de er over 3.000 kr., og 85 % af reg-

ningen, når den er på over 15.000 kr. 

Staten vil dog ikke betale alle former for 

behandling: Blegning nævnes som en behand-

ling, det offentlige ikke giver tilskud til.

De nye tilskud indebærer, at de statslige 

udgifter til tandpleje øges fra 3 mia. kr. til 6 

mia. 

Denne notits fi ndes også på

www.tandlaegebladet.dk. Her har du mulig-

hed for at linke dig videre til fl ere informa-

tioner om den nye reform. 

For lidt forskning i tandsundhed 

Der mangler viden om, hvordan det står til med tandsundheden 

i de nordiske lande. Det er en af hovedkonklusionerne i en rap-

port, som fi rmaet Oral-B har udarbejdet.

Rapporten fastslår, at der er behov for forskning i voksnes 

tandsundhed både mht. caries, gingivitis og parodontitis. Den 

understreger også, at de nordiske lande har brug for klinisk 

forsk ning, som skal vise vejen imod bedre oral sundhed – for 

udviklingen er stagneret efter år med forbedret tandsundhed.

Alt i alt er tandsundhed et underforsket og underprioriteret 

område i de nordiske lande, slår rapporten fra Oral-B fast. 
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S.M. Levy, J.J. Warren og J.E. Cavanaugh.

Link dig videre til abstract og originalartikel 

via denne artikel på 

www.tandlaegebladet.dk. 

561TANDLÆGE OG SAMFUND

S.M. Levy, J.J. Warren og J.E. Cavanaugh.

Link dig videre til abstract og originalartikel 

via denne artikel på 

www.tandlaegebladet.dk. 
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Grænserne mellem 
vævstyper ophæves
De seneste års forskning i oral cancer har vist, at forskellige celletyper kan bringes 

til at opføre sig ens eller ligefrem bytte roller. resultaterne har formentlig generel 

anvendelse i forståelsen af cancer

morten andersen

»Nu brydes alle vævsgrænser ned.«

Så dramatisk sammenfatter professor Erik Dabelsteen, 

Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, den 

ny forståelse af kræftudvikling, som de senere års forsk-

ning har skabt.

De fl este orale tumorer opstår i mundslimhindens epi-

tel og breder sig til det underliggende bindevæv. Derfor 

har man traditionelt betragtet sygdommen som en epite-

lial sygdom. Nu er det vist, at der sker en udveksling af 

signalmolekyler mellem den epiteliale tumor og det un-

derliggende bindevæv. Nogle gange er det epitelet, der 

producerer disse stoffer, som fremmer tumorens vækst, 

andre gange er det bindevævet.

– Også i normalt væv foregår der en udveksling af sig-

nalmolekyler mellem det normale epitel og det underlig-

gende bindevæv, men i forbindelse med cancer øges den-

ne udveksling. Samtidig med dette kan man se, at de epi-

teliale cancerceller fuldstændig ændrer karakter og nu 

ikke længere har de typiske epiteliale karakteristika, men 

nærmest ligner bindevævsceller. På samme måde som 

stamceller bliver cancercellerne i stand til at udvikle sig 

til mange forskellige celletyper, forklarer Erik Dabelsteen.

vandrer ad kanaler

Det er centralt i forskningen at forstå, hvordan tumoren 

spreder sig. Det sker ved hjælp af især to sideløbende me-

kanismer.

For det første produceres enzymer, der nedbryder bin-

devævet. Afhængigt af omstændighederne kan det enten 

være celler i tumor eller i det omgivende bindevæv, der 

producerer enzymerne. Måske lidt overraskende produce-

res også enzymhæmmere, og endnu mere overraskende 

er det, at netop de patienter, der har højt indhold af disse 

hæmmere i blodet, har den dårligste prognose. Dette for-

hold har forskerne indtil videre vanskeligt ved at forklare.

En anden mekanisme er lige blevet beskrevet. Tumo-

rens vækst ind i det omgivende bindevæv ser ud til at 

styres af »normale« bindevævsceller. Stimuleret af signal-

molekyler fra tumoren producerer bindevævscellerne 

kanaler i bindevævet, hvori tumorcellen kan vandre. Sam-

tidig har laboratorieforsøg vist, at hvis man skifter celler-

ne i bindevævet ud med bindevævsceller, der ikke tidlige-

re har været i kontakt med cancervævet, hæmmes udvik-

lingen af cancer markant. I laboratorieforsøg med bryst-

cancerceller har det vist sig, at cancercellerne kommer til 

at ligne fuldstændig normale celler, selvom de stadig be-

holder cancergenerne.

tobak påvirker bindevævet

Et forsøg med særlig interesse for tandlæger har undersøgt 

effekten af tobak på slimhinden. Forsøget viser, at tobak-

ken ikke i første omgang påvirker epitelet nævneværdigt, 

men forårsager forandringer i det underliggende bindevæv. 

Cellerne i bindevævet stimuleres til at producere signal-
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molekyler, der leder til øget vækst i det overliggende epitel 

og dermed en teoretisk øget risiko for cancerudvikling.

– Set i et globalt perspektiv er studiet af oral cancer 

vigtigt, siger Erik Dabelsteen med henvisning til, at oral 

cancer er en af de absolut hyppigste kræftformer i lande 

som Indien og Pakistan, hvor befolkningen tygger betel.

I Indien er prævalensen ca. 35 årlige tilfælde ud af 

100.000 indbyggere. Danmark ligger med ca. otte årlige 

tilfælde ud af 100.000 indbyggere væ-

sentligt lavere, men dog over naboer-

ne Norge og Sverige, der kun har ca. 

fi re tilfælde årligt pr. 100.000 indbyg-

gere. Forskellen blandt de nordiske 

lande tilskrives et højere forbrug af 

alkohol og tobak i Danmark.

mundhulen som studieområde

Forskningen i oral cancer har med stor 

sandsynlighed relevans for andre 

kræftformer, understreger Erik 

Dabelsteen.

– Når man interesserer sig for can-

cerudvikling i slimhinder, er mund-

hulen velegnet til studier, fordi man 

inden for et ret lille område har celler 

af meget forskellig type. Derfor er det 

naturligt, at mange resultater er vist i 

forbindelse med oral cancer, og tandlæger har ofte frem-

lagt væsentlige bidrag på de internationale videnskabelige 

kongresser, hvor cancerudvikling i slimhinder har været 

på dagsordenen, slutter Erik Dabelsteen. ■

Morten Andersen, freelancejournalist
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EN UFORMEL HÅRD NEGL
Joakim lilholt tiltrådte som direktør på fuld tid i tandlægeforeningen den 1. maj. Han ser alle foreningens 

medlemmer som aktionærer, der til enhver tid skal kunne se værdien af deres medlemskab 

Hanne Bros

Kendskabet til tandlægernes arbejds-

forhold kan direktør Joakim Lilholt 

tage med fra den ene direktørstol til 

den næste. På arbejdernes internatio-

nale kampdag, den 1. maj, tiltræder 

han stillingen som direktør i Tand-

lægeforeningen. Han er dog tyvstar-

tet i løbet af foråret, hvor han har 

delt sin tid mellem Tandlægeforenin-

gen og Tandlægernes Tryghedsord-

ninger, hvor man nu har fundet hans 

afl øser.

Joakim Lilholts baggrund i en in-

tellektuel og klassisk borgerlig fami-

lie fornægter sig ikke, når han skal 

interviewes. Han citerer hjemmevant 

og sikkert franske fi losoffer; Marx, 

Mao og Immanuel Kant, når han skal 

fi nde billeder til at illustrere sine 

holdninger.

Omvendt hører gloser som »super« 

og »cool« også med i ordforrådet, når 

han skal udtrykke umiddelbar begej-

string eller anerkendelse. Han går 

ulasteligt klædt i jakkesæt, moderne 

briller, skjorte, slips og blankpudsede 

sko, når han er på arbejde, men du 

kan også fi nde ham næsten offl ine i 

kolonihaven på Amager med stråhat 

og havehandsker.

effektiv service

Som direktør i Tandlægeforeningen 

ser Joakim Lilholt klart sin rolle som 

en person, der skal skabe resultater. 

Ligesom tandklinikker arbejder med 

kvalitetssikring, skal han også kvali-

tetssikre Tandlægeforeningen, så alle 

arbejdsgange og procedurer bliver 

dokumenteret. Det skulle gerne give 

tid til mere og bedre medlemsservice 

og individuel rådgivning.

– Ligesom man taler om »sharehol-

der-value« for aktionærer, vil jeg læg-

ge vægt på, at medlemmerne ser 

medlemskabet som en værdi. Vi skal 

ikke være en omklamrende organisa-

tion, men nærværende og relevant, 

siger Joakim Lilholt.

Ud over kvalitetssikringen vil han 

også have hele it-området analyseret, 

så der bliver en bedre sammenhæng 

mellem indhold og form.

– Jeg skal jo passe på kontingentkro-

nerne, så jeg bliver også nødt til at se 

på, om alle har nok at se til – det er jo 

ikke en hyggeklub, jeg er sat til at ad-

ministrere. Nogle vil kalde mig en 

hård negl – sådan opfatter jeg ikke mig 

selv, men jeg forstår godt, at det kan 

lyde sådan, når jeg skal sidde her og 

formulere mine holdninger, siger han.

Den nye direktørs styrke, men også 

akilleshæl, er, at han kommer fra en 

direktørstilling i Tandlægernes Tryg-

hedsordninger. Derfor kender han 

tandlægerne og deres arbejdsvilkår, 

men alligevel er der meget, han rent 

organisatorisk ikke kender til endnu. 

Én ting er der dog ikke tvivl om: Han 

glæder sig til at lede huset i Amalie-

gade.

– Jeg vil arbejde på at gøre sekreta-

riatet til en spændende og sjov ar-

bejdsplads, hvor medarbejderne er 

glade for at være. Det er den eneste 

måde, hvorpå vi kan tiltrække og 

fastholde de dygtigste folk. Og det er 

hele forudsætningen for, at vi kan 

servicere foreningens medlemmer på 

det højest mulige niveau, forklarer en 

entusiastisk Joakim Lilholt, der gerne 

citerer Karl Marx. Hans teori om ejer-

skab til produktionsmidlerne holder, 

fordi i hvert fald vidensarbejderne 

har overtaget produktionsapparatet.

netværkeren

Selvom Joakim Lilholt straks påpeger, 

at ordet »netværker« er en forslidt 

kliché, er man ikke i tvivl om, at han 

selv bevidst bruger netværk. På tand-

lægernes Årskursus i Bella Center er 

der mange nik og små hilsner under-

vejs i interviewet i den centrale hal.

– Det er udmærket at være en 

hardcore jurist, men du skal også 

kunne fungere med andre menne-

sker. Medarbejderne skal vide, hvor 

vi skal hen, siger han. 

Til hans netværk hører angiveligt 

også kongefamilien, men det ønsker 

han overhovedet ikke at kommentere 

på. Til gengæld taler han gerne glad 

og længe om sin familiebaggrund. 

Hans far har bl.a. tegnet et nyt kolo-

nihavehus i gammel stil til familiens 

grund i Haveforeningen Strandbo 

ved Amager Strandpark. Herude er 

der ingen computer, og mobilen kan 

næsten komme på lydløs.
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Joakim Lilholt, 43 år.

Bor i det indre København og er gift 
med Mia Davidsen Siesbye. Sammen 
har de Aksel på ni år og Ditlev på 
syv år, der går på Krebs’ Skole.

karriere: 

•  studerede teologi 1984-1986,
sagsbehandler i Statsanstalten for 
Livsforsikring 1986-1989,

•  juridisk kandidat fra Københavns 
Universitet med en afstikker til 
Edinburgh 1989-1995,

•  skrev specialeafhandling i medi-
cinsk jura,

•  advokatfuldmægtig 1995-1998 
hos privat advokatfi rma samt Tryg 
(senere fusioneret med Nordea Liv 
& Pension),

•  planlægningschef 1998-2000,
•  sekretariatschef 2000-2002,
•  forfremmelse i Nordea Liv og Pen-

sion til underdirektør 2002-2004,
•  direktør i Tandlægernes Trygheds-

ordninger 2004-2008.

Joakim Lilholt, 43 år.

BLÅ BOG

– Jeg skal jo passe på kontingent– Jeg skal jo passe på kontingent
kronerne, så jeg bliver også nødt kronerne, så jeg bliver også nødt 
til at se på, om alle har nok at se til 
– det er jo ikke en hyggeklub, jeg er 
sat til at administrere.

– vi skal altid spørge os selv, om vi laver værdi for medlemmerne, mener 

Tandlægeforeningens nye direktør joakim Lilholt. »
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Etiske regler til 
venteværelset
Vedlagt dette nummer af Tandlægebladet får du 

en udgave af Tandlægeforeningens etiske regler 

målrettet mod patienterne. Reglerne er formuleret 

i et letforståeligt sprog og i en form, så de er lige 

til at hænge op eller lægge i venteværelset ved 

siden af prislisten.

Af de etiske regler fremgår det bl.a., at det for-

pligter at være medlem af Tandlægeforeningen, og 

det er et godt budskab at sende til patienterne, me-

ner formand for foreningen Susanne Andersen.

– Vi synes, at det er vigtigt, at patienterne kan 

se, hvad de kan forvente, når de kommer ind hos 

en tandlæge, der er medlem af Tandlægeforenin-

gen. Det er blot et led i vores bestræbelser i ret-

ning af åbenhed og information, siger Susanne 

Andersen.

Initiativet er aktualiseret af, at Tandlægefor-

eningens etiske og kollegiale regler for nylig er 

revideret. Tandlægernes egen udgave af regelsæt-

tet er at finde på TDLNET under genvejen »Etik«, 

hvor det også er muligt at downloade det patient-

rettede opslag. ■

– Hvordan vil medlemmerne mærke, at de har fået en ny direk-
tør?

– Umiddelbart tror jeg ikke, at de mærker noget med 

det samme, men jeg vil forsøge at inddrage medlemmer-

ne. Jeg vil skabe en udefra og ind-kultur, så vi altid spør-

ger os selv: Laver vi værdi for medlemmerne? Jeg ønsker 

færre hænder på sagerne, gerne med hurtigere og tydeli-

gere svar til følge, siger Joakim Lilholt.

alle arbejder i front office 

Han fremhæver selv Front Office som et godt eksempel.

– I princippet skal alle medarbejdere føle, at de arbej-

der i Front Office, siger han for at illustrere, hvordan han 

ønsker at gøre hele sekretariatet endnu mere orienteret 

mod medlemsservice.

Joakim Lilholt vil gerne være en synlig leder – men 

det bliver ikke med hilsepligt. 

– For mig er synlig ledelse, at medarbejderne ved, 

hvad jeg står for og tør tage beslutninger, også når jeg 

ikke er til stede. En af mine tidligere svenske kollegaer 

lærte mig at sondre mellem »leader« og »manager« – le-

deren vil du følge, mens manageren blot er en avanceret 

bogholder, der kontrollerer håndfaste uprioriterede mål, 

såsom mødetid. Man kan jo spørge sig selv, hvilken form 

for chef man selv ville ønske sig, slutter Joakim Lilholt. ■

Der er tiltrædelsesreception for den nye direktør  
fredag den 13. juni. Se i øvrigt s. 574.

»
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»
©2006 Pfizer. Tlf.: 44201100.

En tandbørstes
bedste ven.

Listerine trænger ind i den dentale biofilm1-2 
og bekæmper bakterier på svært tilgængelige 
områder, f.eks. mellem tænderne3. Dermed 
reduceres eksisterende plak, og dannelsen af 
ny plakbelægning hæmmes med op til 56%4-8. 
Et godt supplement til den daglige mundpleje.

Reference: 1. Pan P et al. J Clin Periodontol 2000; 27:256-261. 2. Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001; 28:697-
700. 3. Charles CH et al. J Clin Dent 2000; 11:94-97. 4. Charles CH et al. JADA 2001; 132:670-675. 5. DePaola LG 
et al. J Clin Periodontol 1989; 16:311-315. 6. Lamster IB et al. Clin Prev Dent 1983; 5:1-4. 7. Overholser CD et al. 
J Clin Periodontol 1990; 17:575-579. 8. Gordon JM et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704
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Dørene åbnede torsdag middag. i løbet af de tre dage i Bella Center 

blev der registreret næsten 2.000 besøgende.

Nu bliver Tandlægeforeningens logo synligt i gadebil‑

ledet – i hvert tilfælde når det regner. Deltagerne i 

Årskursus 2008 modtog hver en tandlægeforenings‑

paraply. 

Årskursus 2008

Hvilken type er du, spurgte livsstilsekspert Henrik Byager ved den 

underholdende del af åbningen af Årskursus 2008, og så kunne 

man vælge, om man var en Tommy Tornado‑, en karen korstog‑, 

en Lady Lacoste‑ eller en Ole Oldschool‑tandlæge. 

Eller måske en kombination af de fi re karikaturer.      

FOTO: WiNNiE BRODAM
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»

Et af Årskursus’ store tilløbsstykker var en live session med demonstration af direkte opbygning af plasthjørne og af »minimal 

invasive surgery« med behandling af en isoleret vertikal knogledefekt. Behandlingerne blev vist direkte på storskærme og 

kommenteret i auditoriet, mens de blev udført af tandlæger i en af de tilstødende Bella Center‑haller. 

Fra Skolen for klinikassistenter og Tandplejere (SkT) i københavn kom Doris 

Lokowski‑Nielsen med et vigtigt budskab: klinikassistenteleverne mangler praktik‑

pladser. Næsten 500 tandklinikker i Storkøbenhavn er godkendt til at have elever, 

men kun omkring 250 har elever i øjeblikket. Et paradoks, påpegede Doris Lokow‑

ski‑Nielsen, når der er så stor mangel på klinikassistenter. 

kaffebaren i Tandlægeforeningens lounge var et velbesøgt mødested. 
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Holder efterårsmøde den 5.9. kl.13.00 – 6.9. kl.14.00 på Klarskovgaard, Korsør.

SOP  – SELSKABET FOR ODONTOLOGISK PRAKTIK

EMNE 2 FREMTIDENS TANDKLINIK:

Hvordan ser din tandklinik ud om 5 år?

Info. og tilmelding: Steen Sloth Madsen.  
Mail:Tandlege@post6.tele.dk

Nye medlemmer er meget velkomne.

SIDSTE TILMELDING ER 31. MAj 2008

EMNE 1 KLAGESAGER:

Mediernes dækning af tandlæger, der har haft klage sager, 
Sundhedsstyrelsens rolle, og hvilken hjælp kan man få, 
hvis man selv bliver hængt ud i pressen, af Mette  
Halberstadt, Sundhedsstyrelsen, og Claus Jørgensen, 
kommunikationschef for Tandlægeforeningen.

Indeholdende bl.a.

Sundhedsloven:  
F.eks. hvad skal der til for at komme på den  
»sorte liste«? 

Autorisationsloven:  
Vedr. klinikassistenterne: Hvem må, og hvad må de? 

Kosmetikbekendtgørelsen: 
Hvem må hvad og hvorfor?



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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NAvNE
Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes De 

venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. ønsker De på et senere 

tidspunkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes De igen kontakte os 

senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen Foldberg, 

Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11.

Henning Pind, Næstved, 21. maj.

Tom Bernskov, Espergærde, 22. maj.

John Christensen, Frederiksberg C,  

1. juni.

75 år

Jørgen Brask, Horbelev, 21. maj.

Erik Høgh Sørensen, Kalundborg,  

28. maj.

Benjamin Basse Fønss Gjørup,  

Tørring, 3. juni.

Ulla Skibsted Hansen, Hellerup,  

7. juni.

80 år

Else-Marie Meyer, Svendborg, 21. maj.

Klavs Brixen, Svendborg, 22. maj.

Jørgen Vangsted, Herning, 24. maj.

85 år

Jørgen Bjerre, Gråsten, 19. maj.

Dødsfald

Kjeld Appel, født 1917,  

kandidateksamen 1939.

Praksis

Kirsten Rysgaard har overtaget Bo 

Schmidt-Jørgensens klinik på adressen 

Kongensgade 54, 1., 5000 Odense C  

pr. 1. maj 2008.

Ansættelser
Bo Schmidt-Jørgensen hos  

Kirsten Rysgaard, 5000 Odense C.

Gitte Holm hos Gitte Bang, 4100 Ring-

sted.

Fødselsdage 19. maj 2008 
– 8. juni 2008

30 år

Henrik Gilbjerg Nielsen, Ringkøbing, 

19. maj.

Tina Elsen Nissen, Kolding, 24. maj.

Sara W. Toftborg, Århus C, 30. maj.

Morten Christian Bay Grauballe,  

København Ø, 3. juni.

Anne Katrine Svane, Korsør, 5. juni.

Meriam El Galai, Århus C, 6. juni.

40 år

Peter-Christian Wallenius Pade,  

Herning, 31. maj.

Mette Dyhr Rothmann, Foren. Arab. 

Emirater, 2. juni.

Hanan Ali Faris, Sabro, 2. juni.

50 år

Pia Marqvertsen Frank, Glostrup,  

20. maj.

Søren Andreassen, Glostrup, 21. maj.

Lene Pein–Lorenzen, Nørresundby, 

22. maj.

Erik Reinholdt, Vejen, 24. maj.

Jørgen Bollerup Larsen, Tyskland,  

24. maj.

Per Gaunø Jensen, Aalborg, 31. maj.

60 år

Kirsten Melchiorsen, Brønderslev,  

19. maj.

Steffen Nielsen, Taastrup, 19. maj.

Bogi A. Steig, Færøerne, 21. maj.

Kirsten Wendelboe Jensen,  

København V, 26. maj.

Paul Lyngskjold-Lyngbye, Spanien,  

4. juni.

Henning Ejlertsen, Nørresundby,  

4. juni.

Kaj Sonni Antoniussen, Færøerne,  

8. juni.

70 år

Ejvind Budtz-Jørgensen, Schweiz,  

21. maj.
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Som tandlæge i en mindre vestjysk 
provinsby fi nder man hurtigt ud af at 
kvaliteten og prisen på kroner og proteser, 
virkelig betyder noget for kunderne. Mine 
kunder forventer den bedste kvalitet til en 
meget fornuftig pris.

Derfor har jeg valg at tage udenlandsk 
teknik fra Dentex med i vores sortiment. 

Og det har jeg aldrig fortrudt. Det har været 
en meget positiv oplevelse at arbejde med 
Dentex. Kvaliteten er imponerende og 
den service personalet yder, er helt uden 
sidestykke.

Hvad enten det drejer sig om enkelttands-
kroner eller større brokonstruktioner, så 
er præcisionen og pasformen af så høj en 
kvalitet, at indslibningen begrænses til 
få minutter. Her får man virkelig noget for 
pengene.

Jeg kan kun varmt anbefale Dentex til mine 
kolleger.

Tandklinikken, Oksbøl
Tandlæge Jacob Bang

Vestjyder
sætter pris på kvalitet

Dentex A/S · Kongensgade 90 · 6700 Esbjerg · Telefon: 75 18 12 33 · E-mail: mt@dentex.nu

www.dentex.nu

Bestil hos Else Marie
på tlf. 7518 1233 eller
på mail: emt@dentex.nu
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Lighthouse Dental
Tlf.: 48285646  Fax: 48286016 

Mobil (Jan): 40712025
Email: jan@lighthousemedical.dk 

 www.lighthousemedical.dk

SleeperOne, nøglen til succes 
med smertefri bedøvelse

Lighthouse  
Dental kaster lys 

over smertefri 
bedøvelse  

SleeperOne

Injektions
modstands
indikator

Retur  
knap for
injektions-
stemplet

Aspirations
kontrol

Low speed 
injektions
pedal 
(progressiv 
eller
konstant)

High speed injektions pedal 
(progressiv eller konstant)

SleeperOne

Injektions
modstands
indikator

Retur 
knap for
injektions-
stemplet

injektionsinjektions
pedal pedal 
(progressiv (progressiv 
ellereller
konstant)konstant)

High speed injektions pedal High speed injektions pedal 

Injektions
modstands
indikator

AspirationsAspirations
kontrolkontrol

Low speed Low speed 
injektionsinjektions

Præcision 
Lethed

Effektivitet

Fredag d. 4. april lod »Bisserne«, de hjemløses tandklinik, champagne-

propperne springe til ære for en ny adresse og en helt ny klinik. Nu bor 

Bisserne på Mændenes Hjem i Lille Istedgade 1, 1706 Kbh. V, og de man-

ge frivillige (22 tandlæger, 4 tandplejere og 1 klinikassistent) glæder sig 

til at kunne tilbyde behandlinger i en helt moderne tandklinik. Tandlæ-

gebladet planlægger at besøge den nye klinik for i den nærmeste fremtid 

at bringe en reportage om de frivilliges arbejde. På billedet ses to af Bis-

sernes ildsjæle: tandlæge Jørgen Lætgaard og klinikassistent Kate Caroc.

F
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A

P
H

N
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Reception

Tandlægeforeningens administrerende 

direktør Joakim Lilholt tiltrådte sin stil-

ling den 1. maj 2008.

I den anledning vil det glæde Tandlæ-

geforeningen at se medlemmer, samar-

bejdspartnere og venner af foreningen 

til reception

fredag den 13. juni 2008 kl. 14-16

i Tandlægernes Hus

Amaliegade 17

1256 København K
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professional dental care

ZENDIUM Sensitive er en ekstra mild tandpasta udviklet til patienter 
med følsomme tandhalse.

Hos ZENDIUM har vi en del patientbrochurer, 
der alle kan rekvireres gratis, og herunder også 
en om isninger.

OBS! Vidste du, at vi også har en hjemmeside for 
fagfolk? Se mere på: www.zendium.dk/fagfolk

www.zendium.dk

Isninger?

• Indeholder kaliumnitrat, som reducerer tandens følsomhed.

• Indeholder 1450 ppm natriumfl uorid, der både reducerer tandens 
    følsomhed og reducerer risiko for caries.

• Lavt indhold af slibemiddel (RDA: 50).

• Tandemalje

• Tandben

• Nerve

• Tandkød

Tel. 6314 1100

Prøvetuber ligger 
i kolli á 50 stk.
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kALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 7 2008:

Deadline 21. maj. Udkommer: 4. juni 2008 

Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 8 2008:

Deadline 11. juni. Udkommer: 25. juni 2008 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Camilla Gothen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 37, cg@tdl.dk

2008

Maj

avanceret kursus i implantologi

Dato: 17.5.2008 i Århus, 28.11.2008 i

Albertslund 

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg,

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

nobelguide™ for tandteknikere

Dato: 17.5.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Århus  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark 

A/S

Info: Christina Jensen,  

tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Klinikassistentkursus i implantologi 

Dato: 19.5.2008 kl. 17.30-20.30

Sted: København  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

nobelguide™ computerbaseret 

planlægning for tandlæger

Dato: 19.-20.5.2008 kl. 10.00-17.00 + 

9.00-16.00

Sted: Fredericia  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

implantatkirurgi for tandlæger

Dato: 21.5.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: Herning   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

noma Day

Dato: 22.5.2008

Sted: Geneve

Arrangør: International No Noma  

Federation

Info: www.nonoma.org 

implantatkursus for tandteknikere 

Dato: 24.5.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Århus  

Arrangør: Nobel Biocare  

Danmark A/S

Info: Christina Jensen  

tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Klik ind på 

www.dentalhuset.dk
og giv dine patienter et smil

med en social pro�l

 DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374

Et smil med en social pro�l

Vi oplever nogle gange, at vores kunder fortæller 
os, at deres patienter er lidt skeptiske overfor 
protetik fra udlandet pga. bekymringer om 
arbejdsforholdene i Asien.

Derfor har vi sørget for, at du på vores hjemmeside
altid kan vise dine patienter, at deres protetik bliver
lavet under de bedst tænkelige arbejdsforhold hos 
vores samarbejdspartner Hexa Ceram, der har fået 
en udmærkelse af det Thailandske Arbejds- og 
velfærdsministerium for sine gode arbejdsforhold
og sociale ansvar. 
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KURSUS 2008

KLINIKASSISTENTER

Udvidet profylaksekursus 
for klinikassistenter

Uddelegering med tryghed …

Tandlægeforeningen og Tandlægeskolen i Århus har i samarbejde udarbejdet 
et aktuelt kursus, som sætter klinikassistenten i stand til at udføre supragingival
tandrensning. Kurset strækker sig over en aften med teori og en dag med praksis 
(tandrensning) i hhv. august og september 2008. Du kan vælge de dage, 
der passer dig og din klinik.

Den teoretiske del foregår i tidsrummet kl. 16.00-21.00 hhv. i 
Århus mandag den 18. august og København tirsdag den 19. august.

Den praktiske del foregår i tidsrummet kl. 10.00-17.00 på Tandlægeskolen i Århus 
hhv. mandag den 1. og tirsdag den 2. september.

Programmet
De to moduler kan tages uafhængigt af hinanden, men teoridelen skal tages inden
praktikdelen. Modulerne er komprimeret og sammensat af alle nødvendige funk-
tioner for klinikassistenter med uddelegeringsopgaver.
Læs detaljeret beskrivelse på www.tandlaegeforeningen.dk – klik på Efteruddannelse.

Pris inkl. fortæring
Teori: Kr. 800 / Praktik: Kr. 2.200 

Tilmelding
www.tandlaegeforeningen.dk – klik på Efteruddannelse eller kontakt 
kursussekretær Jette Kristensen på telefon 70 25 77 11
eller på mail: jk@tdl.dk
Ved tilmelding pr. telefon eller mail skal privatadressen oplyses.

Sidste frist for tilmelding er den 31. august – gælder for både teori og praksis 

Der er kun 40 pladser på hvert praktikhold, men ubegrænsede pladser på teori-
holdene.
Der bookes efter først-til-mølle-princippet på alle dagene – så skynd dig at få 
tilmeldingen i orden, hvis du har særlige ønsker. 
Husk, at der kommer flere praktikhold i januar 2009.

T A N D L Æ G E F O R E N I N G E N  .  A M A L I E G A D E  1 7 .  P O S T B O K S  1 4 3  .  1 0 0 4  K Ø B E N H A V N  K
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juni

SKt – konference 2008

Bisfosfonatassocieret osteonekrose 

Kræftbehandling og dennes orale  

bivirkninger og behandling – samt 

dens betydning for tandteamet.

Kunsten at gribe fremtiden –  

kreativt og humoristisk

Dato: 3.6.2008

Sted: Zoo auditoriet

Arrangør: SKT København

Info: www.skt.ku.dk

implantologi og protetik for 

tandlæger

Dato: 18.-19.6.2008 kl. 10.00-18.00 + 

9.00-16.00 

Sted: Vejle  

Arrangør: Nobel Biocare  

Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

August

new York university college of 

Dentistry

Dato: 4.-8.8.2008 

Sted: New York City

Emne: Advances in Implantology and 

Oral Rehabilitation International Im-

plantology Week

Info: berichsen@3implant.com

tandplejerkursus i implantologi 

Dato: 15.8.2008 kl. 17.30-20.30

Sted: Århus

Arrangør: Nobel Biocare  

Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Pædo i børnehøjde

Dato: 28.5.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS, Aalborg

Arrangør: Plandent og Tandlæge-

foreningen

Info: 70 25 77 11 – kursussekretær  

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/

kurser og www.tandlaegeforeningen.

dk/efteruddannelse

Knogleopbygning/transplantation 

for tandlæger

Dato: 28.5.2008 kl. 16.00-19.00

Sted: Kolding  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark 

A/S

Info: Christina Jensen tlf.  

+45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Dato: 29.5.2008

Sted: Trinity Hotel og Konferen-

cecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningen

Tilmelding:  

www.tandlaegeforeningen.dk eller

www.tdlnet.dk under menupunkt:  

Efteruddannelse: Kurser

tandplejer-kursus i implantologi 2

Dato: 31.5.2008 kl. 11.00-15.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare  

Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 

46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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”Easy – quick – unique – 
intelligent – aesthetic” 

Det er hvad EQUIA står for og det 
indebærer en helt ny indfaldsvinkel 

til fyldningsterapi: fyldninger med 
glasionomer har aldrig tidligere været 

så æstetiske og translucente, så holdbare 
og økonomiske!

GC Fuji IX GP EXTRA og G-Coat PLUS 
are er det første koncept som kombinerer 

hurtig og enkel håndtering, med perfekte 
fysiske egenskaber og det er med et æstetiske 

resultat som ikke tidligere er set. Det betyder 
helt klart, at vi fordobler styrken og på denne 

måde dubleres holdbarheden. Dette giver også 
optiske egenskaber som ikke er set tidligere med 
glasionomer.

EQUIA fra GC.
   Med perfekt 

  balance.

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Tel. +32.16.39.80.50
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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implantatkirurgi 1 for tandlæger 

Dato: 20.8.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Tinglev

Arrangør: Nobel Biocare  

Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

the tarnow invitational

Dato: 21.-23.8.2008 

Sted: Druids Glen Golf Resort, Ireland

Kursusgiver: Dennis Tarnow, DDS

Info: berichsen@3implant.com

Obs! Begrænset antal pladser

for klinikassistenter:  

udvidet profylakse  

– tandrensning (kursus 8)

5-dages-kursus med teori, praktik og 

opfølgning

Dato: 25.-28.8 og 22.10.2008

Sted: SKT, Nørre Allé 20, København N

Arrangør: SKT København

Info: www.skt.ku.dk/new/Efteruddan-

nelse/tilmeldingsside.asp

teoretisk kursus i implantologi

Dato: 29.-30.8.2008

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg,

tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.boe-

berg@astratech.com

interdisciplinary treatment of 

dental aplasia

Dato: 29.-30.08.2008

Sted: Panum Instituttet, Københavns 

Universitet

Tandlægeskolen i København

Arrangør: TKU-Efteruddannelsen

Info:  

www.odontefteruddannelse.ku.dk

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Dato: 8.9.2008 kl. 18-22

Sted: Plandent, Vallensbæk

Arrangør: Plandent og Tandlæge-

foreningen

Info: 70 25 77 11 – kursussekretær  

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/

kurser og www.tandlaegeforeningen.

dk/efteruddannelse

all-on-4 live for tandlæger og 

tandteknikere

Dato: 8.9.2008 kl. 10.00-18.00

Sted: Faaborg  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

implantologi og protetik for 

tandlæger

Dato: 11.-12.9.2008 kl. 10.00-18.00 + 

9.00-17.00

Sted: Faaborg  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Basiskursus i implantatbehandling 

med fokus på protetik

Dato: 12.9.2008

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg,

tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

September 

Dilemmaet: tvang eller omsorg?

Om arbejdet med handicappede børn 

og voksne

Tid: 4.9.2008 kl. 9.30-15.30

Sted: Fredericia Messecenter,  

Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Arrangør: Nordisk forening for  

Funktionshæmning og Oral Helse

Info: www.nfh-danmark.dk 

nobelguide™ computerbaseret 

planlægning for tandlæger

Dato: 4.-5.9.2008 kl. 10.00-18.00 + 9.00–

16.00

Sted: Herning  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Klagesager og fremtidens 

tandklinik

Dato: 5.-6.9.2008

Sted: Comwell Klarskovgaard, Korsør

Arrangør: SOP (selskab for odontolo-

gisk praktik)

Mail: tandlege@post6.tele.dk

Yderligere info: www.sop-net.dk

implantologi og Protetik for 

tandlæger

Dato: 5.-6.9.2008 kl. 13.00-18.00 + 9.00–

17.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Hands-on kursus i implantatkirurgi

Dato: 6.9. og 27.9.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg-

tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.boe-

berg@astratech.com
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Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Dato: 23.9.2008 kl. 18-22

Sted: Trinity, Fredericia

Arrangør: Plandent og  

Tandlægeforeningen

Info: 70 25 77 11 – kursussekretær  

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/

kurser og www.tandlaegeforeningen.

dk/efteruddannelse

fDi-kongres

Dato: 24.-27.9.2008

Sted: Stockholm

Arrangør: Sveriges Tandläkarförbund

Info: http://www.tandlakarforbundet.

se/fdi-2008.aspx

advanced course on Surgical 

techniques and aesthetic 

implantology

Dato: 26.-27.9.2008 

Sted: München

Arrangør: Private Institute of  

Periodontology & Implantology

Info: berichsen@3implant.com 

Oktober 

implantatkirurgi 2 for tandlæger 

Dato: 1.10.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: Tinglev  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Porcelænskursus nobelrondo™ 

avanceret for tandteknikere 

Dato: 2.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Hands-on-kursus for tandteknikere 

Dato: 3.-4.10.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg,

tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

implantatkursus for tandteknikere 

Dato: 4.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Århus   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

estetik i praktiken – kursresa för 

tandvårdsteamet

Dato: 4.-11.10.2008

Sted: Toscana, Italien

Arrangør: Avanzera 

Info: www.avanzera.org 

for klinikassistenter: udvidet 

profylakse – tandrensning (kursus 8)

5-dages-kursus med teori, praktik og 

opfølgning

Dato: 6.-9.10. og 28.10.2008

Sted: SKT, Nørre Allé 20, København N

Arrangør: SKT København

Info: www.skt.ku.dk/new/Efteruddan-

nelse/tilmeldingsside.asp

implantatkirurgi 1 for tandlæger 

Dato: 7.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: København    

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Dato: 8.10.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS, Aalborg

Arrangør:  

Plandent og Tandlægeforeningen

Info: 70 25 77 11 – kursussekretær  

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/

kurser og www.tandlaegeforeningen.

dk/efteruddannelse

Protetik videregående for 

tandlæger

Dato: 8.10.2008 kl. 16.00-20.00

Sted: København    

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

avanceret kirurgi for tandlæger  

Dato: 8.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Herning    

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

implantatkirurgi 1 for tandlæger  

Dato: 23.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Ålborg    

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

DSoi’s Årsmøde 2008

Dato: 24.-25.10.2008.

Sted: Hotel Munkebjerg i Vejle.

Info: www.dsoi.dk

implantatkirurgi 2 for tandlæger  

Dato: 30.10.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: København     

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk

Making new discoveries
The countdown is on. The preparations are being made. The course is set. 
We’re getting ready for an expedition like no other – an inspiring three-day 
exploration into the world of implantology. We want you to join us, so mark 
your calendar and prepare yourself for new discoveries.

Register and download the preliminary program at  
www.astratechdental.com

Get inspired and make new discoveries. The journey starts now.

ASTRA TECH WORLD CONGRESS IN WASHINGTON, DC JUNE 4-7, 2008

Scientific Committee 

CHAIRMAN

Jan Lindhe, Sweden

EXECUTIVE MODERATOR

Tomas Albrektsson, Sweden

Jan Eirik Ellingsen, Norway
Jocelyne Feine, Canada
Lisa JA Heitz-Mayfield, Australia
Niklaus P Lang, Switzerland
Steve Lewis, USA
Michael Norton, UK 
Mariano Sanz, Spain
Henning Schliephake, Germany
Tetsu Takahashi, Japan
Ray Williams, USA
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Klinikassistentkursus i implantologi 

Dato: 5.11.2008 kl. 17.30-20.30

Sted: Herning  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail: 

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

avanceret knogleopbygning og 

implantatbehandling for tandlæger 

Dato: 11.-12.11.2008 kl. 9.00-17.00 + 

9.00-16.00

Sted: København  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail: 

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

tandplejerkursus i implantologi 2

Dato: 1.11.2008 kl. 11.00-15.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail: 

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Danish-South african conference 

on maxillofacial Surgery, aesthetic 

Dentistry and Pathology

Dato: 1.-6.11.2008

Sted: Cape Town

Arrangør: Science Communication 

Service

Info: https://www.registerforevent.net 

Event name: CapeTownConferen-

ce2008 

Event password: CapeTown2008

E-mail: ngp@scicomserv.dk

immediate funktion i den 

æstetiske zone for tandlæger og 

tandteknikere

Dato: 30.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Tinglev 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail: Christina.Jensen@nobelbiocare.

com

November

temakursus – nye tænder på kun 1 

dag for tandteknikere

Dato: 1.11.2008 kl. 8.30-17.30

Sted: Sæby 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail: 

Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk 

Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com 

SENSODYNE VIRKER PÅ 9 
UD AF 10 MED FØLSOMME 
TANDHALSE*

Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. Oplys disse patienter om, at der er 
hjælp at hente med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder den aktive ingrediens 
kaliumnitrat eller kaliumklorid, hvis positive effekt mod isninger i tænderne er doku-
menteret i flere kliniske studier. Sensodyne hjælper efter bare 2 uger – og efter 4 uger 
siger hele 92%, at deres isninger er mindsket betydeligt.*

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i tænderne,  
1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.
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Hovedgeneralforsamling 2008

Dato: 22.-23.11.2008 

Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle

Arrangør: Tandlægeforeningen

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Camilla Gothen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 37, cg@tdl.dk 

akupunkturkursus for tandlæger og 

tandplejere

Dato: 14.11.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: SAS-Radisson i Odense

Arrangør: Dansk Selskab for Evidens-

baseret Akupunktur

Info: www.dsea.dk, tandlæge Mads 

Bundgaard, tlf. 32 50 46 50

e-mail: prosted@gmail.com

implantatkirurgi 2 for tandlæger  

Dato: 15.11.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: Ålborg     

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46

e-mail:  

Christina.Jensen@nobelbiocare.com

1st Annual Copenhagen Dental Congress 
29 – 30 August 2008

Interdisciplinary treatment of dental aplasia
Keynotes: Bjørn Zachrisson, Sverker Toreskog & Torsten Jemt

OPEN FOR REGISTRATION

www.odontefteruddannelse.ku.dk/cdc

Deadline for early bird extended to 25 May 2008
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Hold øje med den seneste  
nyhed fra Phi l ips  Sonicare .

www.sonicare.com
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kollegiale henvisninger

Ekspedition af kollegiale henvisninger:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes 

for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt 

år ad gangen den 1. april og 1. oktober.

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kol-

leger, der annoncerer under kollegiale henvisninger, be-

sidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af Tandlægeforeningen.

Behandlingscentre

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

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

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

Bidfunktion

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

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

Børnetandpleje

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

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

Dental og 

maksillofacial radiologi

Forum tandlæge- 
& implantatcenter
Panorama og Tomografi 
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P

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

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

CT scanning og OPG

Vestsjællands tandklinik
Tandlægerne Henrik Harmsen
og John Hansen
CT scanning kr. 2.500,-
Slotsgade 18
4200 Slagelse
Tlf 58 52 46 34
info@vtand.dk
www.vtand.dk

Implantater

Fyn

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

Centrum Tandlægerne Odense 
og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 126 226/64 402 403
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

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

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk

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

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

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

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

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

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

Forum tandlæge-
& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P

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

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

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

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

Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er vel-
kommen til selv at deltage. 
Tandlæger: Kim S. Mogensen 
 Ole Flindt 
 Tom Olsen 
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk

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
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Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobil implantatbehandling

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

Tove Thrane og Peter Gade.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22
 

Kirurgi

Fyn

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

Jylland

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

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

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

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

Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi

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

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

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

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

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. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
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Du kan godt begynde at glæde dig til temaet 
HYGIEJNE OG STERILISATION som kommer i Dentalnyt 
sammen med Tandlægebladet 7

For den rene er alting rent

Annoncecenter:  Amaliegade 17 ·  1256 København K    ·   Telefon: 70 25 77 11   ·   Fax: 33 48 77 30

Michael Lentz: ml@tdl.dk   ·   Anette Kofoed: ak@tdl.dk   ·   Mette Blak Olsen: mbo@tdl.dk
tandlægebladet

Læs om:

• Vask af kliniktøj

• Sporeprøver til kontrol af autoklaver

• Vanddesinfektionsanlæg/vandprøver

•  Nye måder at rengøre klinikken på: engangsrengøringsklude  

uden sprit

• Hånddesinfektionsmidler uden sprit 

• Tastatur der kan afsprittes og vaskes 

• Desinfektion af aftryk som sendes til tekniker 

•  Tandlægeforeningens tilbud om hygiejnetjek og rådgivning  

på telefon og mail 

Tandlægebladet med Dentalnyt – ikke til at komme udenom 

hvis du vil eksponeres professionelt overfor tandlægerne

Annoncebestilling senest: 19. maj 2008

TIL LÆSERE 
OG ANNONCØRER
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

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

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

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat-
behandling

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

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

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

Narkose

Fyn

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

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

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg & 
Johannesen
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

Sjælland

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

Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. 
tandbehandling, kirurgi og 
implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.

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

Oral histopatologi

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

Ortodonti

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...

Har du husket
at tegne
Årsrejseforsikring?
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Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti

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

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
 
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

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

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

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

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

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

Parodontalbehandling

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

Anne Havemose-Poulsen, ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09

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

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-

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

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

Protetik

Fyn

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

Jylland

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

kollegiale henvisninger
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Sjælland

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

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

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

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

rodbehandling

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

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

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

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

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

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

Tandlægeskræk

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

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

Æstetisk tandpleje

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

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

Hjælp smilet på vej!
- Støt Tandsundhed Uden Grænser

Støt via bank: 
Reg. 5470 konto 7031304 eller send en mail til tug@tug-dk.org 
og få tilsendt et girokort. Husk at angive navn og adresse.

i Filippinerne et års forbrug 
af tandbørster og tandpasta.

40 børn For 100 kr. kan du give 
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tandlægeforeningens krisehjælp

Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Kreds 4

Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 og 64 40 10 02

Flemming Tolbod
Torvet 2 
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44/62 51 37 02

Kreds 5

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

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

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

Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise 

Kreds 6

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

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

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

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

Kreds 7

Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86

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

Kreds 9

Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

Tandlægernes 

Tryghedsordninger

Lena Hedegaard
Susanne Torp
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

Tandlægeforeningen

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

ved alkohol- og 

misbrugsproblemer

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

www.iogt.dk

ved stemningslidelser

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.psykiatrifonden.dk

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:  )
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Filialleder
Herning Kommune

Da en af vores tandlæger går på pension, søger vi en fili-
alleder pr. 1. september 2008 eller snarest derefter.

Vi søger en tandlæge:
•  der er kvalitetsbevidst og fleksibel og tænker i sund-

hedsfremme
• der vil være med til at præge udviklingen

Vi tilbyder:
•  Stor indflydelse på eget job, både tandlægefagligt og 

ledelsesmæssigt.
•  Samarbejde med et engageret og veluddannet perso-

nale.
• Gode efteruddannelsesmuligheder.
• Kollegial sparring med tandplejens 15 øvrige tandlæger.

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og aftale 
om Ny Løn.

Yderligere oplysninger:
Fås ved henvendelse til overtandlæge Kirsten Eggert,  
tlf. 97 12 77 50.
Vi henviser i øvrigt til hjemmeside: www.bevar-smilet.dk.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 26. maj 2008.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 
Tandplejens Kontor, Tjaikofskisvej 3, 7400 Herning.

Ekspedition af rubrikannoncer:

Henvendelse: Anette Kofoed
 tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillin-
ger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50 
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for 
annoncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 07: 19/05 udkommer 04/06 

Annoncer til TB 08: 09/06 udkommer 25/06  

Annoncer til TB 09: 21/07 udkommer 06/08

stillinger tilbydes

Privat ansættelse

stillinger

Tandlæge søges nord for  

København

Efter 20 år som ejer og leder af en 

veldrevet tandklinik i kystbaneby 

ønsker jeg, af helbredsmæssige 

årsager, at stoppe med arbejdet 

»ved stolen«. På klinikken er vi  

tre yngre tandlæger, i alt ni an-

satte. Jeg søger derfor en assistent 

27-35 timer ugentligt. Der er et 

dokumenteret højt indtjenings-

potentiale, og jeg vil tilbyde en 

god aflønning samt en tiltrædel-

sesbonus. Der er mulighed for se-

nere kompagniskab/overtagelse.

Billetmrk. 710

Modtager TB's annoncecenter.

Sundhedens Hus - Aalborg

Vi søger en tandlæge 20-25 

timer om ugen, stigende til fuld 

tid inden for en overskuelig 

tidshorisont. Vi er interesserede 

i et længerevarende samar-

bejde med mulighed for senere 

kompagniskab. Ansættelse fra 

august/september 2008.

Du skal være:

-  engageret og have et højt fag-

ligt niveau 

-  initiativrig og god til at sam-

arbejde 

-  positiv, glad og med sans for 

humor 

-  stabil og ansvarsfuld

Vores klinik er beliggende i et 

stort sundhedshus med mange 

forskellige faggrupper. Vores 

team omfatter tre tandlæger, en 

tandplejer, fire klinikassistenter 

og en sekretær. Endvidere har 

vi tilknyttet specialister i par-

odontalkirurgi og hypnose. Vi 

arbejder med alle fagområder i 

en nyindrettet og digitaliseret 

klinik. Vi er en arbejdsplads med 

engagerede og dygtige medar-

bejdere, hvor faglig udvikling og 

arbejdsglæde er i højsædet. 

For yderligere information se 

hjemmesiden eller ring til os.  

Ansøgning sendes til: 

Tandlægerne Lars Enevoldsen 

og Birgitte Leth-Møller,

Sundhedens Hus,  

Dag Hammarskjölds Gade 4, st.,

9000 Aalborg, tlf. 9813 4400.

stillinger tilbydes

Offentlig ansættelse

stillingskontrol:

Stil lin ger mær ket med o

Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra Tand læ ge-
for en ingen, jf. § 8.5 i Tand læ ge for en ingens etis ke reg ler og kol le-
gia le ved tægt.

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

A
N

N
O

N
C

E
R

stillingsannoncer
i farver bliver set...
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 stillinger

Ansøgningen sendes til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Telefon 4778 4000

eller via mail 

job@halsnaes.dk

Læs mere på 

www.halsnaes.dk

Natur og Udvikling

Vi har en tandlægestilling ledig fra 1. august 2008 og 
søger derfor en ny tandlæge. 

Vi ønsker
Kvalitetsbevidst tandlæge der har lyst til at arbejde 
med børn, unge og omsorgspatienter.

Vi tilbyder
Engagerede kolleger. Udviklingsprojekt i samarbejde 
med Kim Ekstrand fra tandlægeskolen. 

Vi betjener
Ca. 6.700 børn og unge og 150 omsorgspatienter. 
Læs mere på hjemmesiden. 

Kontakt: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 
hos overtandlæge Lis Rathsach tlf. 4772 0918 mobil 
2947 4370, privat: 4826 1018, e-mail: 
lira@halsnaes.dk

Ansøgningsfrist: tirsdag den 10. juni kl. 12.00. 
Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 18. juni.

Tandlæge/
fi lialklinikleder 
– 35 timer eller evt. færre 

Tandlæge søges
- til centralklinikken i Hobro
- hel- eller deltid
- pr. 11.8.08

•  Vi søger en tandlæge med interesse for pædodonti og ortodonti 
og kan tilbyde et afvekslende job med mulighed for personlig og 
faglig udvikling og uddannelse. 

•  Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for 
daglig sparring med mange kolleger i en stor klinik.

•  Endvidere tilbyder vi gode fysiske rammer i en nybygget klinik 
med nyt udstyr og digitalt rtg.

Tandplejen i Mariagerfjord Kommune består p.t. af 2 klinikker i 
henholdsvis Hobro og Mariager og udvides i 2009 med en ny klinik 
i Hadsund.
I forbindelse hermed etableres ny struktur med frit valg mellem de 
kommunale klinikker og et mindre antal private tandlæger.
Det samlede børnetal er 10.000. 
Ortodonti udføres under konsulentordning.
Omsorgstandplejen omfatter 300 ældre patienter, og specialtand-
plejen 150 voksne patienter.
Vi udfører endvidere narkosebehandling på Hobro Sygehus.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med mulighed 
for tillæg for erfaring og kompetence.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overtandlæge 
Kirsten Andersen, tlf. 2991 8691 eller 9711 5236.

Ansøgning sendes til: 
Tandplejen Mariagerfjord Kommune, Skolegade 12, 9500 Hobro.  
Mrk. "Tandlæge". 
Eller via mail: kiand@mariagerfjord.dk.

Ansøgningsfrist: fredag d 27.6.08.

www.tdl-tryghed.dk
Pension

39 46 00 80

:   )
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vil du vide mere om  
stillingsannoncer?

kontakt ak@tdl.dk
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stillinger

Tandlæger til Tandplejen

Pr. 1. september 2008 søger vi:

• 1 fuldtidstandlæge på Hjortebroklinikken i Haderslev
• 1 halvtidstandlæge på Povlsbjergklinikken i Vojens

Vi er interesserede i henvendelse fra såvel nyuddannede som 
erfarne tandlæger, og vi er åbne for muligheden for at opdele 
stillingerne.

Haderslev Kommune har ansvar for tandplejen til ca. 13.000 
børn og unge. Hertil kommer ca. 550 omsorgstandpleje-
patienter. Vi arbejder på 6 klinikker med en god standard, 
vi anvender TM-tand og indfører digital røntgen i efteråret. 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
reglerne om lokal løndannelse. Se hele stillingsopslaget på 
www.haderslev.dk under Job hos os.

Få yderligere oplysninger hos overtandlæge Poul Pedersen, 
telefon 74 34 80 18, e-mail: pope@haderslev.dk, klinikleder 
Anette Vilain, telefon 74 34 80 30, e-mail anvi@haderslev.dk  
eller klinikleder Helle S. Jensen, telefon 74 34 80 40, e-mail 
hesj@haderslev.dk .

Send din ansøgning Haderslev Kommune, Tandplejen, 
Gåskærgade 28, 6100 Haderslev senest den 5. juni 2008.

Tandlægevikar
Vi har brug for en fuldtids-tandlæge til et barselsvika-
riat pr. 1. august, evt. tidligere. Da jobbet dækker to 
kliniksteder, vil vi også gerne have din ansøgning, hvis 
du er til rådighed enten 2 eller 3 dage om ugen. 
Send din ansøgning med relevante bilag, så den er 
fremme senest 23. maj, til:

Distriktsleder Vitus Jordan, 
Assentoftskolens tandklinik, 
Skolevej 20, Assentoft, 8900 Randers. 
Du må også gerne maile ansøgningen til 
vitus.jordan@randers.dk. 

Med 20 tandlægekolleger i Randers kommunale tand-
pleje er der gode muligheder for faglig sparring i job-
bet, som du kan læse mere om på www.randers.dk. 

Du er meget velkommen til at kontakte Vitus Jordan 
på 86 49 53 55, hvis du vil vide mere.

Udlandet

Andet

Sundhedsvæsenets 
Patientklagenævn

Sagkyndige tandlæger.
For yderligere oplysninger henvises til 
Patientklagenævnets hjemmeside  
www.pkn.dk.
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Som et ledd i det nordiske samarbeid innen odontologisk bio-
materialforskning er det etablert stillinger som gjesteforskere 
ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM, Oslo. 
Det utlyses nå ledig stipendtid for 2009. Ansettelsestiden er van-
ligvis mellom 3 og 6 måneder.

Stillingen kan søkes av personer med forskningserfaring som 
er relevant for virksomheten ved NIOM. Instituttets arbeidsom-
råder omfatter forskning relatert til fysikalske, kjemiske, biolo-
giske og kliniske problemstillinger knyttet til odontologiske 
biomaterialer.

Stillingene er beregnet på kvalifikasjoner fra stipendiatkom-
petanse/doktorand til professorkompetanse. Stillingene lønnes 
etter kvalifikasjoner (fra ca. NOK 28.000 til ca. NOK 45.000 pr 
måned) og utenlandstillegg på NOK 5.200 pr måned.

Søker skal utarbeide en prosjektplan som inneholder (a) prosjek-
tets mål, (b) en kortfattet beskrivelse av de metoder som tenkes 
brukt, og (c) et kostnadsoverslag for prosjektet (unntatt lønnsut-
gifter)

Nærmere opplysninger kan fås på www.niom.no og ved hen-
vendelse til 
Instituttsjef Stig Karlsson, tlf. 0047 67 51 22 03, eller 
Laboratorieleder Jon E. Dahl, tlf. 0047 67 51 22 05.

Søknad med C.V. og prosjektplan sendes NIOMs styre, Post-
boks 70, N-1305 Haslum, innen 26. mai 2008.

GJEStEfOrSKErE VED NIOM 2009

Stillinger, Køb og Salg

Køb og salg

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 











Holbæk

Centralt beliggende, velrenome

ret, solid praksis, 3 klinikker, 

sterilisation, lab., kontor – i alt 

ca. 190 m2 sælges. Evt. over

gangsordning i kompagniskab.

cgtand@mail.dk.

Århus

Centralt og særdeles velbelig

gende tandlægepraksis. Omsæt

ningsniveau ca. kr. 2,5 mio. med 

god indtjening og væsentligt 

potentiale. Godt lejemål med 

rimelig husleje og 2 store be

handlingsrum.

Henvendelse til statsautoriseret 

revisor Kai Møller, 

Aros Statsautoriserede revisorer, 

Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C. 

Tlf. direkte 86 20 68 90, 

mobil 21 42 91 34.

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80

:   )
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Jobportal 
for hele
tandplejeteamet

www.dentaljob.dk

LEVERANDØRhENVisNiNgER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
 Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
 Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%. 
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.

rubrikannoncerne er delt op 
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dental laboratorier – Hygiejne – 
Instrumenter –  Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr 
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & repa-
ration – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige 

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

Advokater

Banker

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

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frank-finne@jyskebank.dk

dentallaboratorier

Storkøbenhavn

Finansiering af praksis har siden 
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975 1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975 1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på fi nansieringen

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Henning Jensen
hej@riba.dk
96 80 25 68

Mette Ostersen
mko@riba.dk
96 80 25 73

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et 
stort branchekendskab og solid 
rådgivning”

Kontakt os og få klarhed!

Vi har kendskabet og ekspertisen – mød os på www.riba.dk

Klinikfi nansiering

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Skal klinikken ha’ råd til Units 

og bor - så kom til Spar Nord

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

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

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.dk

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

www.sparnord.dk
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LEVERANDØRhENVisNiNgER

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir

Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024

E-mail: post@nyborgscantryk.dk

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Hygiejne

Klinik- og kontorinventar

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

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

instrumenter

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

Midtjylland

Nordjylland

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t  +45 64 41 41 42
e  info@whnordic.dk   wh.com

Tlf.: +45 75 89 57 11 • Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com • www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57 • DK-8721 Daugaard 
RØNVIGZACHO. A

S

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099
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Klinikudstyr

revision

www.bienair.com

BienAir.indd   1 06/09/07   14:40:00

Det perfekte valg

Klinikindretning

Sterilisation

Reception

Laboratorie

Køkken & Bad

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

Vi skaber rammerne for velvære

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

Kompressorer

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

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

Danmark

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

www.pwcglobal.com/dk

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

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     

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     

TBL-055.indd   1 21/05/07   11:03:10

service & reparation

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

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

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

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

XO CARE DANMARK A/S 

Stamholmen 149 | 2650 Hvidovre | Denmark
Telefon: +45 3677 3677 | Fax: +45 3677 0144

Mail: revision@fransthomsen.dk

S t a t s a u t o r i s e r e t  R ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b
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R

stillingsannoncer
i farver bliver set...

Visit-, møde- og tilkaldekort  med 
malerimotiver.

Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v., 
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

www.pro-visuel.dk

Kunst & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23
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Tandplejemidler

Øvrige

vikarservice

 

Statoil 
kundekort 

til dig

Statoil
fyringsolie 
til dit hjem

Kontakt Tandlægeforeningen 
for information om rabataftaler

www.statoil dk

 

Få bonus 
på sund fornuft

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

www.forbrugsforeningen.dk

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

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

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

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

A
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R

stillingsannoncer
i farver bliver set...

A
N

N
O

N
C

E
R

indryk selv din stillings annonce 
både i blad og på net. 

gå ind på www.tdlnet.dk og vælg 
genvejen til ”dentaljob”

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk

Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

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

Ring til  

om tilbudet.

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

Eurocard Tandlæge ann.  07/0

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

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



CMS DENTAL HAR FÅET EN LILLE 
NY TIL FLASH FAMILIEN, 

OG VI ER STOLTE …

Njalsgade 21G ∙ 2300 København S
Tlf.: +45 32 57 30 00 ∙ Fax: +45 32 57 10 23 ∙ www.cmsdental.dk ∙ info@cmsdental.dk

FlashWhite 1950 kr.*
FlashMax 5900 kr.*
FlashSoft 3300 kr.*
*Vejl. pris.

Vores hærdelamper, FlashMax og FlashSoft, 
har exceptionelle hærdeegenskaber. 

Vores nye lampe, 
FlashWhite, er til 
diagnostik af caries 
og infraktioner, men 
kan også bruges til 
at lokalisere forkal-
kede rodkanaler.

FLASHMAX 

Hærder på 1 & 3 sek.

FLASHSOFT 

Hærder på 5 & 10 sek.

HÆRDEDYBDE 

5 sek.  4+mm.

10 sek. 6+mm.

HÆRDEDYBDE 

1 sek.  4+mm.

3 sek.  6+mm.
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Den nye XO 4 Unit 
– din konkurrencefordel

Oplev XO Collection 07/08. 

Bestil vores nye brochure på www.xo-care.dk eller ring 43 270 270. 

“Free to focus” er vores løfte til dig. Den nye XO 4 Unit giver dig frihed til at fokusere på dine 

specifikke behov indenfor klinik effektivitet, faglige ekspertise, ergonomi og patientpleje.

Vinder af
Den Danske Designpris 2007

Tandlægeforeningens medlemsblad
danish denTal Journal
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Tema: Fokussanering

Bisfosfonat kan nedbryde kæbeknogler

Grænser mellem vævstyper ophæves




