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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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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne 

»Aminfluoridtandpastas mulige virknings-

mekanismer og effekt på caries. En oversigt«, 

side 508, og »Fire af seks tandlæger endnu 

ikke på sundhed.dk«, side 528, samt lederen 

på side 526.
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I dag er det almindeligt accepteret at fluorids effekt på

caries helt overvejende er posteruptiv (1). Fluorid har

potentiale til at påvirke cariesprocessen på mindst 

fem måder (a-e). Emaljen demineraliserer når pH i plakken 

falder under 5,5. Tilstedeværelsen af fluorid i plakvæsken 

vil reducere mineraltabet når pH falder under dette kriti-

ske niveau. Det sker ved remineralisering (a), en proces 

hvor der bl.a. dannes fluorapatit. Dele af det tabte hydro-

xylapatit erstattes således af fluorapatit. Da fluorapatit først 

demineraliserer ved pH under 4,5 ændres opløseligheds-

forholdene for emalje (b).

Fluorid påvirker enolase, et af mikroorganismernes en-

zymer, som spiller en hovedrolle i de anaerobe mikroorga-

nismers glykolyse. Resultatet er en mindsket syreproduk-

tion (c) og mindre mængder dannede intercellulære poly-

sakkarider (d). Endelig kan fluorid hæmme bakteriernes 

vækst (e). De to første påvirkninger (a,b) er særdeles godt 

belyst (2). Fluorids påvirkning af enolase og mikro-

organismernes vækst diskuteres ivrigt i forskerkredse (3), 

fordi det er spørgsmålet hvorvidt de koncentrationer af flu-

orid som opnås i plakvæsken in vivo, er tilstrækkelig til at 

have de nævnte påvirkninger (c,d,e).

En af de vigtigste fluorkilder til mundhulen er fluoridhol-

dig tandpasta. I 2002 udgav Statens beredning för medicinsk 
utvärdering i Sverige en rapport (SBU-rapporten) : »Att förebyg-
ga karies« (4), hvor det videnskabelige grundlag for de karies-

profylaktiske metoder som anvendes i dag, systematisk og 

kritisk blev gennemgået. Rapporten konkluderede at daglig 

anvendelse af fluortandpasta er en kost-effektiv cariesfore-

byggende metode. I tillæg konkluderede rapporten at effek-

ten på caries er dosisafhængig, dvs. jo højere fluoridkoncen-

tration i tandpastaen, desto større effekt. Denne konklusion 

er bl.a. baseret på undersøgelser der viser at hvis dosis i flu-

ortandpasta hæves med 500 ppm, kan det forventes at caries-

prævalensen falder med 5-8%, dette belyst med tandpasta 

med et fluorindhold mellem 500 og 2.800 ppm fluorid (4,5).

Tandpasta kan indeholde forskellige former for fluorfor-

bindelser:

1. Natriumfluorid (NaF)

2. Natriummonofluorfosfat (MFP)

3. Stannofluorid (SnF2)

4. Aminfluorid (AmF).

Natriumfluorid, natriummonofluorfosfat og stannofluorid er 

uorganiske fluorforbindelser. De to første er de mest anvend-

te fluorforbindelser i tandpasta i Danmark. Undersøgelser ty-

der på at der ikke er den store forskel mellem NaF og MFP i 

deres effekt på caries (5). Stannofluoridtandpasta indeholder 

tin. Tandpastaen har samme cariesreducerende effekt som 

NaF- og MFP-tandpasta, men siges også at have effekt på gin-
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givitis. Desværre har tandpastaen den bivirkning at der ud-

vikles brune/sorte pigmenteringer eller misfarvninger på 

tænderne. Stannofluoridholdig tandpasta anvendes ikke i 

Danmark. I modsætning hertil findes aminfluoridholdig 

tandpasta, hvor F-ionen er bundet organisk til fx fedtsyrer. 

Den mest anvendte aminfluorid i tandpasta er Olaflur (N’-oc-

tadecyltrimethylendiamin-N,N,N’-tris (2-ethanol)-dihydro-

fluorid). Den er udviklet af GABA og har været anvendt i sto-

re dele af Europa i mere end 30 år, men ikke i Danmark.

AmF er opbygget med en hydrofob ende (uopløselig i 

vand) og en hydrofil ende (opløselig i vand). Opbygningen 

resulterer i at AmF opfører sig som et tensid (6). Tensider er 

karakteriseret ved at være overfladeaktive, og i denne sam-

menhæng tiltrækkes de af og organiserer sig til tandoverfla-

der. Derved ledes fluoridet direkte hen på tandoverfladerne 

når der børstes tænder. AmF-tandpastaer er også kendeteg-

net ved at have et lavere pH end de traditionelle uorganiske 

tandpastaer, hvilket spiller en rolle for dannelsen af calci-

umfluorid som udfældes lettere ved lavere pH (7).

Tabel 1 gengiver nogle interessante resultater fra rottefor-

søg hvor AmF-tandpasta (Elmex) er undersøgt over for MFP-

tandpasta, fluorfri tandpasta og vand (8-10). Udgangspunktet 

var 19 dage gamle rotter som indtil da var opdrættet under 

fuldstændig samme forhold. Fra den 19. dag fik de hver dag 

tilført kariogen kost. Den 20. dag blev de inficeret oralt med 

en opløsning af Streptococcus mutans og Actinomyceter. Rot-

terne blev derefter tilfældigt fordelt i fire grupper som 2-3 

gange dagligt fik lagt vand eller tandpasta på deres molarer. 

Forsøget fortsatte til rotterne var 42 dage gamle. Herefter 

blev rotterne aflivet og molarerne undersøgt for følgende 

parametre: plakakkumulation, emaljeopløsningshastighed, 

cariesforekomst og fluoridkoncentrationen i emaljen.

Som det fremgår var der ikke forskel på plakforekom-

sten hos rotterne de fire grupper imellem. Rotter der havde 

fået AmF- og MFP-tandpasta, havde signifikant mindre ca-

ries end de rotter som havde fået vand og fluorfri tandpa-

sta. De rotter der havde fået AmF-tandpasta, havde mindre 

cariesforekomst, specielt glatfladecaries, end rotterne der 

havde fået MFP-tandpasta, sandsynligvis fordi der var en 

højere fluoridkoncentration i emaljen (408 ppm F versus 

135 ppm F), som nedsatte opløselighedshastigheden hos 

de rotter som havde fået AmF-tandpasta (110 μg) i forhold 

til dem der havde fået MFP-tandpasta (143 μg).

To oversigtsartikler (3,11), hvor data primært var baseret 

på laboratoriestudier, påstår endvidere at AmF generelt 

har stærkere antibakteriel effekt (synonymt med c,d,e) end 

eksempelvis NaF. En nærlæsning af disse oversigtsartikler 

viser at påstanden primært er baseret på AmF og NaF i op-

løsninger og ikke i tandpasta.

Formålet med artiklen er at belyse om AmF-tandpasta, som 

antydet fra rotteforsøgene, har bedre effekt end traditionelle 

fluorholdige tandpastaer på caries og cariesrelaterede para-

metre på mennesker. Desuden søger artiklen at belyse om 

der er flere eller andre bivirkninger ved brug af AmF-tand-

pasta end ved brug af de traditionelle tandpastaer.

Forfatterne henvendte sig til GABA (Founding of the phar-
macy »Goldene Apotheke Basel« = GABA), som havde udviklet 

én aminfluoridholdig tandpasta kaldet Elmex. Vi forklare-

de hvad undersøgelsen gik ud på, og GABA fremsendte to 

referencelister baseret på søgeordene »amine fluoride and 
plaque and caries« på i alt 134 artikler, abstracts og mødere-

ferater. Forfatterne søgte derefter på PubMed med søgeor-

dene »Elmex; aminfluoride; dentifrices« og fandt yderligere 

fem artikler. Referencerne blev gennemlæst, og det resul-

terede i at vi fandt referencer fra et symposium afholdt i 

Würzburg i 1983 (12).

Tabel 1. Resultater fra rotteforsøg.

Vand AmF-tandpasta MFP-tandpasta Fluorfri tandtpasta

Plakindeks   2,7   2,8   2,2   2,4

Initialt fissurcaries-indeks 10,2   5,1   6,2   9,0

Dybt fissurcaries-indeks   8,2   2,5   3,2   5,9

Glatfladecaries-indeks 11,6   1,4   3,1   7,1

Opløsningshastighed (μg fosfat) 141 110 143 151

Fluoridkoncentration i emalje (ppm)  59 408 135 52

Gennemsnitsantal rotter per forsøg  10,9  10,9 10,4 10,8

Totalt antal rotter 755 294 499 390
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Aminfluoridtandpasta

Langt de fleste af de fundne artikler var laboratorieunder-

søgelser (78%); kun 8% af artiklerne omhandlede AmF-tand-

pastas effekt vurderet i forhold til NaF-, MFP- eller SnF2-

tandpastaer, og samtidig var undersøgelserne kliniske in si-
tu- eller in vivo-studier, altså foretaget oralt på mennesker.

I det følgende vil vi koncentrere os om disse studier, 

men inden for følgende tre parametre: effekt på 1) plak-

forekomst; 2) fluoridindhold i a) saliv, b) plak, c) emaljen, 

og 3) effekt på cariesforekomst. Der fandtes ingen studier 

omkring AmF-tandpasta og glykolysen. 

Vi fandt fire kliniske studier der belyser denne parameter. 

Den første undersøgelse foretaget af Ringelberg & Webster
(13) foregik på børn i 6. klasse. Børnene blev tilfældigt ind-

delt i syv grupper (n = 147 i hver gruppe) som hver fik deres 

regime mht. mundskyllevæsker og tandpasta, herunder 

AmF-tandpasta og SnF2-tandpasta. Forsøget varede 20 uger. 

Konklusionen var at der ikke var forskel på plakforekom-

sten mellem relevante grupper, som i dette tilfælde var 

gruppe 0, 1, 4 og 5, som alle skyllede med en placebo-mund-

skyllevæske hver dag og børstede tænder med en kontrol-

tandpasta uden fluor hjemme (gruppe 0 og 1), børstede med 

1.250 ppm AmF-tandpasta hjemme (gruppe 4) og gruppe 5 

som børstede tænder i 1.000 ppm SnF2-tandpasta.

Den anden undersøgelse var foretaget af Ringelberg et al. (14), 

hvilket var en udvidelse af første studie nu til 30 uger, men 

konklusionen var den samme, altså ingen ekstra plakhæm-

ning ved brug af AmF-tandpasta frem for SnF2-tandpasta.

I det tredje studie, foretaget af Madlena et al. (15) anvendtes 

tre grupper 14-16-årige fra skoler i Budapest. Gruppe A fik 

AmF-tandpasta til brug 2 x daglig + AmF-gel til brug for 

børstning 1 x om ugen, gruppe B fik kun AmF-tandpasta, og 

deltagerne i tredje gruppe, kontrolgruppen, fortsatte med 

deres normale regi, herunder den tandpasta som de nu en-

gang brugte. Efter to år var det anvendte procentuelle visu-

elle plakindeks mindre på alle grupper end ved starten af 

forsøget, men der var ingen forskel grupperne imellem.

I det fjerde studie, foretaget af Müller et al. (16), deltog 24 

personer. Studiet foregik som et cross-over-studie med tre 

forskellige tandpastaer: en placebo uden fluor, en AmF-

tandpasta og en tandpasta med NaF. Plakken blev registre-

ret med et vitalitetsplakindeks. Der var ingen signifikant 

forskel mellem de to fluorholdige tandpastaer efter hen-

holdsvis 3-4 timer og 7-8 timer.

Kun et enkelt studie foretaget af Attin & Hellwig har under-

søgt denne parameter (17): Fireogtyve studenter deltog. 

Følgende tre tandpastaer blev benyttet: a) fluorfri tandpa-

sta, b) AmF-tandpasta (1.250ppm) og c) NaF-holdig tandpa-

sta (1.250 ppm). Indledningsvis benyttedes den fluorfri 

tandpasta i tre dage, hvorefter studenterne mødte op på la-

boratoriet om morgen uden at have spist morgenmad. Først 

afgav de en spytprøve (baseline), så børstede de tænder i 

fem min. med 1,5 g tandpasta. Derefter spyttede de over-

skydende tandpasta ud. Herefter skyllede de i 10 sek. med 

20 ml destilleret vand. Efter 10 og 90 min. leverede studen-

terne igen spytprøver. Studenterne hverken spiste eller 

drak i løbet af disse 90 min. Samme forsøg med fluorfri 

tandpasta foretoges uden skylning med destilleret vand. 

Samme procedure fulgtes så med AmF- og NaF-tandpasta 

(b og c). I alt havde forsøget således seks arme. Fluoridkon-

centrationen i prøverne blev målt med fluoridelektroder.

Fluoridkoncentrationen i saliva blev målt til ca. 0,3 ppm 

ved baseline-undersøgelserne (Tabel 2). Fluoridkoncentra-

tionen var markant højere efter 10 min. efter tandbørst-

ning med AmF og NaF, både efter og uden skylning. Halv-

fems min. efter tandbørstning med AmF og NaF var fluo-

ridkoncentrationen tæt på baseline-undersøgelserne. De 

statistiske analyser viste at der var signifikant forskel på 

koncentrationen af fluor i saliva mellem fluorfri tandpasta 

og de to fluorholdige tandpastaer. AmF-tandpastaen pro-

ducerede signifikant højere fluorkoncentration i saliva ef-

ter 90 min. end NaF-tandpasta, men kun når studenterne 

havde skyllet efter tandbørstning (P = 0,0078).

Kun et enkelt abstrakt har vist resultater angående denne pa-

rameter (18). Tolv forsøgspersoner blev tilfældigt allokeret i et 

dobbeltblindt overkrydsningsforsøg. Fire forskellige tandpa-

staer indgik i undersøgelsen: fluorfri, AmF-, NaF- og MFP-

holdige tandpastaer, de sidste tre indeholdt 1.250 ppm F. Hver 

Tabel 2. Fluoridkoncentrationen angivet i ppm i saliva. 

Baseline 10 min. 90 min.

Med skylning
   Fluorfri 0,03 0,03 0,03

   Aminfluorid 0,03 0,59 0,07

   NaF-holdig 0,03 0,56 0,05

Uden skylning
   Fluorfri 0,02 0,03 0,02

   Aminfluorid 0,03 0,93 0,07

   NaF-holdig 0,03 0,87 0,06
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person børstede en uge med hver af de tre fluorholdige tand-

pastaer efterfulgt af en uges tandbørstning med den fluorfrie 

tandpasta. Plak blev indsamlet med tandtråd 30 min. efter 

tandbørstning dag 4 og 12 timer efter børstning dag 12. Fluor-

indholdet blev undersøgt med en fluorelektrode.

De statistiske analyser baseret på tallene i Tabel 3 viste 

at fluoridkoncentrationen efter brug af NaF- og AmF-tand-

pasta var højere end efter brug af fluorfri trandpasta eller 

MFP-tandpasta, men værdierne var kun signifikante 30 

min. efter tandbørstning (P < 0,05). Der var ingen forskel 

mellem AmF og NaF. 

Tre studier har vist resultater for denne parameter. Barbakow
(19) foretog flg. kliniske undersøgelse: 48 tandlægestuderen-

de blev tilfældigt delt i to grupper. Den ene gruppe (n = 25) 

børstede 2 x dagligt med 1.250 ppm AmF-tandpasta i 15 da-

ge. Den anden gruppe brugte 1.000 ppm MFP-/NaF-tandpa-

sta 2 x dagligt i 15 dage. Den 15. dag foretoges emaljebiop-

sier ved at applicere 10 μl 2 N HCL-opløsning facialt på tand 

11, 12 og 13. Emaljebiopsierne blev analyseret for fluor og 

fosfat. Fluorindholdet i gruppe 1 (AmF) var i gennemsnit 

959 ppm versus 330 ppm i gruppe 2 (MFP/NaF) (P < 0,001).

Helwig et al. (20) undersøgte mængden af løst bundet fluo-

rid på overfladen og fluoridoptagelse i initiale carieslæsio-

ner efter brug af 250 ppm AmF- eller 250 ppm MFP-tandpa-

sta. Standardiserede demineraliserede tandstykker fra kø-

er, som én frivillig forsøgsperson bar på en lille protese, 

blev anvendt. Kontroltandstykkerne børstedes med fluorfri 

tandpasta 2 x dagligt. Forsøgspersonen børstede derefter 

andre tandstykker med AmF i seks dage. Halvdelen af tand-

stykkerne blev fjernet fra protesen. I de følgende tre dage 

børstede personen med fluorfri tandpasta, men kun på 

tandstykkerne i den ende side. Plak fik derimod lov til at 

udvikle sig på tandstykkerne i den anden side. Samme pro-

cedure fulgtes hvor der blev børstet med MFP-tandpasta.

Analyserne viste at løst bundet fluorid (formentlig calci-

umfluorid) kun kunne måles på tandstykker der var bør-

stet med AmF-tandpasta (gennemsnit 8,3 μg/cm2 fluorid). 

Mængden faldt til 2,4 og 1,6 efter tre dage på de hhv. ikke-

børstede og børstede tandstykker. Undersøgelsen viste og-

så at i alle tre situationer var der dannet signifikant mere 

fastbundet fluorid i de tandstykker der var børstet med 

AmF i forhold til de tandstykker der var børstet med MFP. 

Eksempelvis blev den fastbundne fluoridmængde der var 

dannet efter seks dages brug, målt til 700 μg/cm2 ved brug 

af AmF versus 180 μg/cm2 efter brug af MFP.

Klimek et al. (21) gentog i princippet ovennævnte under-

søgelse, men brugte tandstykker fra operativt fjernede, 

knogledækkede tredjemolarer. Fra hver tand fremstilledes 

tre tandstykker som hver blev udsat for en af de tre for-

skellige tandpastaer: A = fluorfri, B = 1.400 ppm NaF- og C 

= 1.200 ppm AmF-tandpasta. Testpersonerne vidste ikke 

hvilken tandpasta de børstede med. De børstede i perioder 

på fire uger med samme tandpasta. Udvaskning mellem 

forsøgene blev foretaget ved at børste med fluorfri tandpa-

sta i en uge. Forsøgspersonerne blev bedt om ikke at børste 

på de indsatte tandstykker (protese) i den ene side (plaque-
covered enamel), men i den anden side (cleaned enamel). Tre 

gange om dagen blev de plaque-covered enamel-tandstykker 

dyppet i 10% sukrose i 10 min. Af relevans for denne arti-

kel undersøgtes mængden af løst bundet fluor på emalje-

overfladen kaldet KOH-souble fluoride og fast bundet fluor i 

emaljen målt 20 μm ned i emaljen.

Fig. 1 viser mængden af løst bundet fluor på overfladen 

Tabel 3. Fluoridkoncentrationen angivet i ppm  i plak.

4. dag (30 min. 7. dag (12 timer

Tandpasta efter tandbørstning) efter tandbørstning)

Fluorfri 3,4 3,6

MFP 8,3 3,9

NaF 14,5 8,4

AmF 16,6 7,6

Fig. 1. Den gennemsnitlige koncentration af KOH-opløseligt 
fluorid på emaljeoverflader.

Fig. 1. Mean concentration of KOH-soluble fluoride on enamel 
surfaces.
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af emalje af hhv. cleaned og plaque-covered enamel ved brug 

af fluorfri tandpasta og NaF- og AmF-tandpasta. Som det 

fremgår, var der dannet signifikant mere løst bundet fluo-

rid på cleaned enamel-overflader som var børstet med AmF 

end med NaF. Der var også dannet mere løst bundet fluorid 

på plaque-covered-emaljestykker ved brug af AmF, men for-

skellen til NaF var ikke signifikant.

Data angående fast bundet fluorid i emaljen fulgte samme 

tendens, altså signifikant mere dannet fastbundet fluorid ef-

ter brug af AmF end NaF i cleaned enamel, og højere koncentra-

tion af fastbundet fluorid efter brug af AmF, men ikke signifi-

kant i forhold til efter brug af NaF i plaque-covered enamel.

Tabel 4 viser en sammenstilling af de fire studier (15, 22-

24) som har undersøgt denne parameter. Som det fremgår 

er der en væsentlig cariesreduktion med AmF-, SnF2- og 

MFP-tandpasta i forhold til fluorfri tandpasta (se fremhæ-

vet søjle i Tabel 4). Reduktionen varierer mellem 5% og 

49%. I studierne foretaget af Pakhomov et al. og Madlena et 
al., var det ikke klart hvad kontrolgruppen anvendte af 

tandpasta. I studierne foretaget af Ringelberg et al. (22) og 

Cahen et al. (23) gjorde data det muligt at vurdere om der 

var forskel i den cariesreducerende effekt mellem AmF og 

den positive kontrol, som var SnF2- eller MFP-tandpasta 

Tabel 4. Sammenfatning af kliniske studier med kontrolgrupper der viser den cariesreducerende effekt af AmF-tandpasta i forhold til fluorfri tand-
pasta, SnF2- og MFP-tandpasta.

Forfattere, år Design, Antal børn, Intervention Kontrol Metode, Rtg., realibilitet Bortfald

Land duration alder  kriterier

Ringelberg et al. 1979 RCT, 2½ år 372, 11 år AmF (1,250 ppm) Placebo uden F VI, manifest Ja, nej 39%

USA (22) 370, 11 år SnF2 (1,000ppm) Placebo uden F VI, manifest Ja, nej 39%

Cahen, et al. 1982 RCT, 3 år 2008, 6-8 år AmF (1,500 ppm) Placebo uden F VI, manifest Ja, ikke oplyst 20%

Frankrig (23)  MFP (1,500 ppm)

AmF (1,500 ppm) Placebo uden F VI, manifest Ja, ikke oplyst 20%

MFP (1,500 ppm)

Pakhomov et al. 1997 Kohorte, 3 år 503, 9 år AmF (1,125 ppm) Referencegruppe VI, WHO Nej, ja ?

Bulgaria (24)  500, 12 år  (n=100)

Madlena et al. 2002 CCT, 2 år 294, 14-16 år AmF (1,250 ppm) »Normal habits« VI, manifest Nej, nej 35%

Ungern (15)

Tabel 4 fortsat

Forfattere, år Resultat: reduktion (%) AmF mod Kommentarer,

Land Δ test/konrol(signifikans) positiv kontrol generalisérbarhed

Ringelberg et al, 1979 5,1/6,0 DMFS ÷18% (NS) NS Lavt fluorområde, høj prævalens, lav

USA (22) 5,1/6,0 DMF-S ÷18% (NS)  Lavt fluorområde, høj prævalens, lav

Cahen, et al. 1982 3,3/4,1 DMFS ÷21% (S) S Prævalens ikke oplyst, moderat

Frankrig (23) 3,9/4,1 DMFS ÷5% (S)

9,4/18,3 def-s ÷49% (S) S

13,6/18,3 def-s ÷ 25% (S)

Pakhomov et al. 1997 1,7/2,0 DMFT ÷15% (NS)  Ikke longitudinel

Bulgaria (24) 2,4/3,5 DMFT ÷31% (S)  lav

Madlena et al. 2002 2,7/3,0 DMFS ÷13% (NS)  Kluster-randomisering,

Ungern (15) lav

NS = non-signifikant

NS = signifikant
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(se fremhævet søjle i Tabel 4). Som det fremgår var der in-

gen forskel mellem AmF- og SnF2-tandpasta, mens der var 

klar signifikant forskel i AmF’s favør versus MFP, og det 

både i den permanente og primære dentition (23).

Forfatterne fandt ingen bemærkninger i den gennemlæste 

litteratur om observerede bivirkninger ved brug af AmF-

tandpasta. En søgning på nettet gav intet resultat. En hen-

vendelse til GABA gav følgende oplysninger: Efter salg af 

mere end 200 mio. tuber Elmex tandpasta er der registreret 

fem allergiske tilfælde, én person fik sorte pletter på gin-

giva, og én kunne ikke tåle tandpastaen.

Artiklen blev iværksat for at gennemgå litteraturen om-

kring AmF-tandpastas effekt på caries og relaterede varia-

bler, fordi en AmF-tandpasta indeholdende 1.400 ppm 

AmF i løbet af 2007 vil blive lanceret i Danmark.

Rottestudier (8-10) indikerede at AmF-tandpasta var me-

re cariesreducerende end de traditionelle uorganiske fluor-

holdige tandpastaer som anvendes i Danmark. Forfatterne 

ønskede at foretage et moderne litteraturstudie baseret på 

metaanalyser, men der var simpelthen for få kliniske stu-

dier der havde testet AmF-tandpastaer over for tandpasta-

er med NaF elle MFP, som er de relevante tandpastaer i 

Danmark.

Litteraturgennemgangen resulterede i 11 kliniske in situ-
eller in vivo-undersøgelser som forfatterne fandt kunne an-

vendes. Disse studier forholdt sig til følgende parametre: 

effekt på plak, effekt på fluoridkoncentrationen i saliva, 

plak og i emalje, samt effekt på cariesforekomst. Set ud fra 

de fem potentielle måder som fluorid kan påvirke carieslæ-

sionen på, som nævnt i indledningen, må det konkluderes 

at der er stærkest støtte for at AmF-tandpasta giver anled-

ning til en højere fluoridkoncentration omkring og i tan-

den i forhold til de traditionelle tandpastaer. Hvorvidt det-

te skyldes AmF’s tensid-egenskaber, eller det forhold at pH 

i AmF-tandpastaen notorisk er lavere end i sammenlig-

ningstandpastaerne, kan ikke afgøres. I øvrigt er det set fra 

et cariesmæssigt synspunkt mest fluoridkoncentrationen i 

plakvæsken der er interessant, og ikke den der er fast bun-

det til emaljen (2).

Af de fire studier som havde belyst den cariesreduceren-

de effekt af AmF og andre tandpastaer, er det kun studiet 

af Cahan et al. (23) der har interesse for danske forhold, idet 

den positive kontrol var MFP-tandpasta. I dette studie var 

den cariesreducerende effekt af AmF-tandpasta signifikant 

bedre end tandpasta med MFP. Forfatternes tiltro til resul-

taternes generalisérbarhed, altså kan det forventes at finde 

en tilsvarende forskel hvis studiet gennemførtes eksem-

pelvis i Danmark, men ellers under samme omstændighe-

der, er moderat. Det begrundes bl.a. med et relativt stort 

frafald af deltagere, at cariesprævalensen på deltagerne ik-

ke var angivet, samt en bemærkelsesværdig lav spredning 

omkring gennemsnitstallene.

Anvendes forsigtighedsprincippet, så er der ikke til-

strækkelig med dokumentation for at AmF-tandpasta er 

mere cariesreducerende end de traditionelle tandpastaer 

der anvendes i Danmark. I den henseende er tandpastaer-

ne lige gode. Der er intet der tyder på at AmF-tandpasta 

har større eller andre bivirkninger end traditionelle tand-

pastaer.

Tandpasta med aminfluorid i form af Olaflur har tenside 

egenskaber. Det betyder at fluorid ledes direkte i kontakt 

med tanden. Resultaterne fra denne oversigtsartikel doku-

menterer at fluoridindholdet i og omkring tanden er høje-

re når der benyttes aminfluoridtandpasta end når der an-

vendes tandpasta med NaF eller MFP. En confounding faktor 

er dog at pH i AmF-tandpasta er lavere end i NaF- og MFP-

tandpasta, hvilket i sig selv fremmer dannelsen af calcium-

fluorid. Den højere koncentration af fluorid i væskefasen 

skulle teoretisk betyde at aminfluoridtandpasta har større 

cariesreducerende effekt end NaF- og MFP-tandpastaer, 

når fluorindholdet i tandpastaerne i øvrigt er ens. En en-

kelt randomiseret undersøgelse med moderat tiltro til re-

sultaternes generalisérbarhed understøtter denne teoreti-

ske antagelse. Det ser ikke ud til at der er flere eller andre 

bivirkninger med aminfluoridtandpasta end med de tradi-

tionelle tandpastaer.

Idéen til artiklen opstod under en konsulentopgave som 1. forfatter 

havde for Fa. Colgate mht. aminfluoridholdig tandpasta. Artiklen er 

udarbejdet uden indblanding fra Colgates side.

The possible action mechanisms and effects on caries of Amin fluo-
ride toothpaste. A review
At the highest evidence level, fluoride toothpaste has proved 

to have a caries-reducing effect. The caries-reducing effect 

is dependent on the dose; 1,500 ppm fluoride toothpaste has 

a better effect than 1,000 ppm fluoride toothpaste. Some 

signs indicate that the fluoride formula of the toothpaste al-

so plays an important role. Fluoride in toothpaste is either 

ionized as natrium fluoride (NaF) or monofluoridephos-
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phate (MFP) or it is organic, e.g. in amin fluoride toothpaste 

(AmF).

As AmF toothpaste is going to be launched on the Dan-

ish market in 2007, the purpose of this review is to investi-

gate whether there is evidence for the toothpaste’s effects 

on caries and caries-related variables.

When AmF toothpaste is in the form of Olaflur it is act-

ing like a tenside (active on surfaces). This means that the 

fluoride is led directly to the tooth surface. The pH in AmF 

toothpaste is lower than in traditional toothpaste. It is 

proved that the fluoride concentration in the environment 

of the tooth is higher after use of AmF toothpaste com-

pared to use of NaF or MFP toothpaste. Hence, potentially 

AmF toothpaste should have a better caries-reducing ef-

fect than NaF and MFP toothpastes, provided that the fluo-

ride concentrations are the same. Even though one rand-

omized clinical study supports this theory, the conclusion 

is that the evidence for stating that AmF toothpaste has a 

better caries-reducing effect than traditional toothpaste 

used in Denmark is insufficient.
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Syndroma scalenus anticus tilhører gruppen af kom-

pressionssyndromer lokaliseret til apertura thora-

cis superior. Foruden syndroma scalenus anticus 

omfatter gruppen syndroma costocervicalis, costoclavicu-

laris, pectoralis minor og scalenus minimus (1,2).

Syndroma scalenus anticus skyldes en kompression af 

nerver og kar med nær relation til mm. scalenus ant. og 

med. Symptomerne er dels neurogene, dels vaskulære. Pa-

tienterne har smerter i skulderen og ud i armen, hånden 

og fingrene, og den kompromitterede blodforsyning kan 

medføre en række vaskulære forandringer i overekstremi-

teterne.

Den overordnede betegnelse for tilstande udløst af kom-

pression af nerver og kar i apertura thoracis superior er 

øvre thorax-apertur-syndromer (eng. thoracic outlet syndromes).
M. scalenus ant. spiller en vigtig rolle i udviklingen af 

torakale kompressionssyndromer, og de tilfælde der er 

knyttet til denne muskel betegnes syndroma scalenus anticus.
Denne betegnelse introduceredes i 1935 af Ochsner (3). Si-

deordnet betegnes lidelsen også Naffzigers syndrom.

Øvre thorax-apertur-syndromer kan specifikt udløses af 

tilstedeværelse af et costa cervicalis (halsribben), og i disse 

tilfælde tales om syndroma costa cervicalis (eng. cervical rib 
syndrome). Endelig har følger af kompression af v. subclavia 

deres egen betegnelse. Man taler om syndroma Paget-

Schroetter (effort thrombosis) (4,5).

De følgende beskrivelser er baseret på litteraturreferencer-

ne (6,7,8).

M. scalenus ant.
M. scalenus ant. tilhører sammen med m. scalenus med. 

og post. halsens laterale vertebrale muskler (Fig. 1). De 

er beliggende i regio cervicalis lateralis, der afgrænses 

fortil af m. sternocleidomastoideus, bagtil af m. trapezi-

us og nedadtil af costa I. De forløber opad, bagud og me-

dialt og krydser under m. sternocleidomastoideus, og de 

forbinder costa I med processus transversi på halshvirv-

lerne.

M. scalenus ant. er opadtil fæstet muskulotendinøst til 

processus transversi af tredje, fjerde, femte og sjette hals-

hvirvel. Nedadtil fæstner den sig med en kort senestrop til 

den øvre rand af costa I.

Ved kontraktion af m. scalenus ant. løftes costa I, og den 

cervikale del af halshvirvelsøjlen bøjes fremad og lateralt 

og roteres mod den modsatte side.
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»Skalenerporten«
»Skalenerporten« (eng. scalene hiatus/scalene triangle) er den 

gængse betegnelse for den trekantede åbning som i lateral 

retning afgrænses af mm. scaleni ant. og med. og nedadtil 

af costa I.

»Skalenerportens« indhold
Plexus brachialis – Dette plexus dannes af de anteriore rami 

af spinalnerverne fra C5-C8 samt T1, som ved deres forløb 

mod aksillen passerer mellem mm. scalenus ant. og med. 

(»skalenerporten«). Disse nerver innerverer overarmen, 

underarmen, hænderne og fingrene.

A. subclavia – Arterien har et forskelligt forløb i højre og 

venstre side idet den i højre side afgår fra truncus brachio-

cephalicus og i venstre side direkte fra arcus aortae. Det 

laterale forløb fra udspringsstedet er imidlertid ens på beg-

ge sider. Arterien inddeles i tre afsnit i forhold til m. scale-

nus ant. Det første og proksimale afsnit forløber medialt 

for musklen. Herefter følger det andet afsnit som forløber 

dorsalt for musklen, og efter at arterien har passeret »ska-

lenerporten« følger det tredje og mest perifere ansnit som 

forløber videre i lateral retning, hvilende på costa I. A. sub-

clavia leverer blodforsyningen til armen, hånden og fing-

rene.

V. subclavia – Vena subclavia (se tidl. vedr. syndroma Paget-

Schroetter) passerer ikke gennem »skalenerporten«, men 

forløber anteriort for m. scalenus ant. og passerer mellem 

costa I og clavicula.

Costae cervicales
Det er en kendt disponerende årsag til udviklingen af syn-

droma scalenus anticus at der hos visse individer optræder 

overtallige costae (»halsribben«) (9,10). De repræsenterer 

en anatomisk variation og ses hos ca. 0,5-1,5% af befolk-

ningen og hyppigst i venstre side (11-14). De kan optræde i 

forskellige udgaver, varierende fra en unilateral forlængel-

se af proc. transversus på C7 til bilaterale komplette knog-

ler, der er forbundet med costa I, enten ossøst eller – hyp-

pigst – via fibrøse bånd (11-13).

Mellem ca. 5% og 10% af patienter med costae cervicales 

udvikler kompressionssymptomer, og over halvdelen af 

disse vil opleve vaskulære komplikaktioner (9,15).

Fig. 1. Skematisk fremstilling 
af ”skalenerporten” visende de 
vigtigste strukturer i syndroma 
scalenus anticus: mm. scaleni 
ant. et med., plexus brachialis 
og a. subclavia. (Tegning: Arne 
W. Jensen).

Fig. 1. Schematic presentation of 
the scalene hiatus showing the most 
impotant structures in the thoracic 
outlet syndrome: anterior and middle 
scalenus muscles, brachial plexus 
and subclavian artery. (Drawing: 
Mr. Arne W. Jensen).
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De snævre pladsforhold i »skalenerporten« kan føre til en 

kompression af plexus brachialis og af a. subclavia i den-

nes andet ansnit.

Pladsforholdene kan forværres af en række faktorer som fa-

scieanomalier, knogleanomalier (costa I) og variationer i mu-

skelanatomi og i muskelfæsterne (9,13,14,16-19). I sjældne til-

fælde kan a. subclavia penetrere selve m. scalenus ant. (19,20).

En del tilfælde optæder spontant, men det er velkendt at 

visse tilfælde opstår efter traumer, fx trafikulykker evt. 

med whiplash, hvor det formodes at traumeinducerede 

muskelspasmer udløser symptomerne (10,12,21), samt ef-

ter sportsskader (22). Syndromet kan ligeledes opstå efter 

clavicula-frakturer med callus-dannelse (1). Der er endvi-

dere beskrevet tilfælde hos børn hvor fødselstraumer an-

ses for den udløsende årsag (13).

De fleste symptomer er af neurologisk art. Ved kompression 

af plexus brachialis opstår smerter der breder sig fra skulde-

ren og ud i armen og hånden, typisk under eller efter brug 

af armen og ved tunge løft (2,13,23). Smerterne forværres 

ved løft af armen over skulderhøjde (24). Smerterne kan bre-

de sig op i halsen, til mandiblen og til øreregionen (19).

Der kan tillige optræde paræstesier, pareser, følelsesløs-

hed og kraftesløshed i hænder og fingre (12-14,25). Der kan 

være ømhed ved palpation af m. scalenus ant. (17).

Sjældnere ses symptomer i form af vaskulær insufficiens, 

der er en følge af kompression af a. subclavia (2). Patienter-

ne oplever ødemer i armene, og der kan optræde kuldefor-

nemmelse og bleghed, evt. blåfarvning, samt svag puls i 

arme og hænder, og Raynaud-fænomen-lignende farvefor-

andringer i fingrene (13). Symptomerne viser sig især ved 

dyb vejrtrækning eller arbejde med løftede arme (21). I al-

vorligere tilfælde ses trombedannelser der kan føre til svær 

hypoksi i fingrene eller hænderne (1,5,9,15,23,25,26). Der 

kan optræde kramper, og hypoksien kan udløse muskel-

smerter (claudicatio) (13). Visse patienter udvikler aneurys-

mer i a. subclavia (1,5). Supraklavikulært kan optræde hæ-

velse og palpérbar pulsation (9,15).

Der er ofte tale om langstrakte sygdomsforløb der kan 

strække sig over måneder og år inden sygdommen identi-

ficeres, og behandling indledes (5,12,16,21,26). Patienterne 

udvikler undertiden en kompenserende anomal legems-

holdning med fremadføring af skuldrene eller nedsynk-

ning af skuldere på den afficerede side (16). 

Fra undersøgelser af kadavere vides at anatomiske afvigel-

ser i »skalenerporten«, som kan danne basis for udvikling 

af kompressionssyndromer, er hyppige (11,19), men sym-

ptomgivende tilstande udvikles kun hos visse individer.

Der foreligger en række retrospektive undersøgelser af 

patientgrupper og talrige kasuistikker vedr. patienter med 

syndroma scalenus anticus, men incidensen af syndromet 

er ukendt. Der er i litteraturen anslået en forekomst på 

mellem tre og 80 tilfælde per 1000 indvidider (18).

Syndroma scalenus anticus forekommer hyppigere hos 

kvinder end mænd, og tilstanden debuterer hyppigst i 20-

40-års-alderen (3,9,12,16,18,26). Huang & Zager (18) har be-

skrevet den typiske patient som en ung/yngre, slank kvin-

de med lang hals og hængende skuldre. Forekomst i højre 

side er hyppigere end i venstre (3).

Tilstanden kan forekomme hos børn, men er sjældnere 

end hos voksne (27).

Syndromet ses typisk hos personer i god fysisk form. 

Blandt 39 patienter med tilstanden fandt Hug et al. (28) et 

gennemsnitligt BMI på 22 kg/m2.

Evt. forekomst af costae cervicales, som er prædisponerende 

for syndromet, påvises ved røntgenundersøgelse af columna 

vertebralis. MR-skanning kan benyttes til diagnostik af kar- 

og bløddelsforandringer i apertura thoracis sup.

De neurogent udløste muskelforandringer ved syndromet 

kan påvises ved elektromyografi (24), men resultaterne er 

usikre (26). De vaskulært udløste forandringer kan klarlæg-

ges ved ultralydskanning og arteriografi/flebografi (1,13,18).

Et vigtigt klinisk diagnosticum er Adsons prøve, hvor 

patienten sidder med hænderne hvilende foran sig på lå-

rene. Man føler pulsen i begge håndled, mens patienten 

strækker hals, drejer hovedet mod den aktuelle side, tager 

en dyb indånding og holder vejret. Hvis pulsen forsvinder, 

er prøven positiv og udtryk for snævre pladsforhold i »ska-

lenerporten« (2,13,20,29).

Diagnosen kan underbygges af Tinels tegn, som er frem-

komst af en snurrende fornemmelse (paræstesier) i en ner-

ves udbredningsområde når der bankes på huden over 

nerven med en finger (18,29).

Desuden kan forskellige provokationstest hvor armene 

bringes i ekstreme stillinger, medføre symptomer (13).

Visse patienter kan hjælpes ved blot at skåne sig selv for de 

symptomprovokerende hoved-hals-stilinger og -bevægel-

ser (1,18). Belastende arbejdsstilinger kan korrigeres (13).
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Hos andre patienter opnås resultater ved konservativ 

behandling i form af fysioterapi, massage, varmebehand-

ling og sygegymnastik, samt ved styrketræning og korrek-

tion af holdningsfejl (1,13,18,23,25).

Ved manglende effekt af konservativ behandling og ved 

udtalte symptomer anbefales operation. Ved operationen 

tilstræbes at skabe mere plads for de komprimerede nerver 

og kar, herunder at ophæve stramninger i muskelfæsterne 

(1,12,18). Ved tilstedeværelse af et costa cervicalis fjernes 

dette først og fremmest, og i mange tilfælde foretages også 

resektion af costa I (1,3,5,9,12,18,19,30). Operationerne kan 

udføres transaksillært eller supraklavikulært (1,13).

Ved vaskulære symptomer pga. trombedannelser anbe-

fales trombolytisk terapi som indledende behandling (5). I 

tilfælde af aneurysme- og sværere trombedannelse foreta-

ges vaskulær rekonstruktion (9).

Syndroma scalenus anticus er vanskelig at behandle med 

tilfredsstillende resultat. Mange operative behandlinger er 

insufficiente, og der forekommer mange tilbagefald. En 

succesrate i størrelsesordenen 75-80% er almindelig 

(1,9,13,26). I en opgørelse af resultaterne af 45 operationer 

fandt Hug et al. (28) et godt reultat i 77% af tilfældene i den 

vaskulære gruppe og i 68% af tilfældene i den neurologi-

ske gruppe. I en undersøgelse med langtidskontrol af 185 

opererede patienter faldt succesraten fra 87% efter to mdr. 

til 38% efter 36 mdr. (31).

Atasoy (32) opnåede ved 532 operationer for kompressi-

onssyndromer en succesrate på 95%; 10% udviklede dog 

pneumothorax, og en del havde symptomer fra skade på n. 

phrenicus. 

En 59-årig tandlæge (andenforfatteren) med praksis i År-

hus og uden nævneværdige tidligere symptomer fra bevæ-

geapparatet har givet flg. beskrivelse af sit sygdoms- og be-

handlingsforløb.

Medio august 2006 opstod spontane smerter mellem 

skulderbladene. Smerterne begyndte efter 1-2 timers søvn 

og var så generende at det var svært at sove igen. Der ind-

toges Ibumetin 600 mg 2-3 gange dagligt. Dette havde i be-

gyndelsen en vis effekt.

Efter ca. en uge optrådte smerter i begge arme, som be-

gyndte dorsalt på overarmen og strakte sig over albuerne, 

som »tennisalbuer«, fortsatte i underarmen og gav følelses-

løshed sv.t. lillefingrene.

Smerterne begyndte fortsat efter 1-2 timers søvn og var 

efterhånden så kraftige at det var umuligt at sove, endsige 

at læse eller se fjernsyn. Hen på morgenen kunne der må-

ske soves et par timer. Varme bade havde en vis effekt. 

Smerterne aftog til at begynde med op ad dagen, således at 

der kunne arbejdes på klinikken.

Ibumetin virkede ikke mere, og der ordineredes tabl. 

Dolol og Ketogan fra tilkaldt vagtlæge og egen læge. Der 

var dog ingen nævneværdig effekt af disse, og de sepone-

redes derfor. Senere ordineredes Diclodan og Kodipar, 

som heller ingen effekt havde.

En 44-årig kvindelig kollega fortalte at hun havde haft 

de samme symptomer, dog kun i den ene arm. Hun havde 

søgt flere lægelige specialer og bl.a andet fået undersøgt 

hjertet uden at en diagnose blev stillet. Hun blev sluttelig 

symptomfri efter behandling med akupunktur hos pensi-

oneret praktiserende læge. Denne stillede den tentative 

diagnose »syndroma scalenus anticus« og udleverede en 

oversigtsartikel over dette syndrom. Det kunne have væ-

ret en drejebog over mit sygdomsforløb og mine sympto-

mer.

Jeg søgte hjælp hos samme akupunktør, men opgav efter 

fem behandlinger uden effekt.

Jeg blev herfra henvist til kiropraktor og var i alt hos tre 

forskellige kiropraktorer. Behandlingen hos disse havde 

ingen effekt. En af dem foreslog at der måske kunne være 

en sammenhæng mellem symptomerne og mine amalgam-

fyldninger!

Jeg havde endvidere fået behandling hos fysioterapeut, 

massør og endog healer. Alt sammen uden effekt.

Jeg fik nu kraftige smerter i ventrikelregionen og fik af 

egen læge, som i øvrigt mente at disse smerter havde sam-

me ætiologi som ovennævnte, ordineret diverse sekreti-

onshæmmende midler, som dog ingen effekt havde.

Jeg blev henvist til gastroskopisk undersøgelse hos spe-

ciallæge uden at der blev stillet nogen sikker diagnose. Der 

kunne dog måske ses følger af et sår i tolvfingertarmen, 

formentlig pga. indtagelse af Ibumetin. Da jeg havde tabt 

mig og så træt ud, ville han henvise mig for scanning af 

pancreas! Dette mente min læge dog ikke var nødvendigt. 

Jeg havde nemlig fået undersøgt flere blodprøver, der alle 

var normale.

Efter seks uger var smerterne til stede næsten hele døg-

net og så kraftige at jeg overvejede at sælge min praksis og 

holde op med at arbejde.

En 50-årig kollega, som min hustru tilfældigt mødte, for-

talte at hun havde haft lignende symptomer, og at hun ef-

ter ligeledes at have søgt forskellige lægelige specialer var 

blevet behandlet med massage af skalenermuskulaturen 

hos kiropraktor i Odense.

Denne blev opsøgt, og efter at klinisk og røntgenologisk 
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Syndroma scalenus anticus

undersøgelse ikke viste tegn på unormale forandringer i 

halsvirvlerne stilledes diagnosen »syndroma scalenus 

anticus«

Der konstateres massive myoser i skalenermusklerne. 

Disse behandledes med massage, og efter to mdr. med 

smerter kunne der for første gang ”soves igennem” samme 

nat.

Der blev foretaget massage og manipulation fem gange 

med en uges mellemrum, og min hustru instrueredes i at 

massere musklerne hver anden dag. Endvidere instruere-

des i ændret arbejdsstilling og en mere oprejst holdning.

Efter få ugers behandling aftog den sovende fornemmel-

se i fingrene, og efter en måned var alle symptomer væk.

 Min hustru masserer fortsat 2-3 gange ugentlig og der er 

ikke (april 2007) nogen symptomer.

Det fremgår af litteraturen at diagnostik af kompressions-

syndromer i den øvre thorax-apertur er vanskelig. Det kan 

formodes at der ud over de manifeste tilfælde forekommer 

en række subkliniske tilfælde med vage og mindre karak-

teristiske symptomer som forbliver udiagnosticerede. Det 

er muligt at subkliniske tilfælde med smerter, træthedsfor-

nemmelse mv. i arme, hænder og fingre hos tandlæger tol-

kes som udslag af »overanstrengelse« og følger af et mu-

skulært belastende arbejde.

Syndroma scalenus anticus forekommer hyppigere i i 

højre side i forhold til venstre (3), hvilket er forklaret ved 

en øget brug af højre arm/hånd, og de fleste tandlæger er 

jo højrehåndede.

I det beskrevne patienttilfælde foreligger intet bevis for 

diagnosen syndroma scalenus anticus, men den sandsyn-

liggøres i kraft af at symptomerne ophævedes ved en be-

handling der fokuserede på skalenermuskulaturen samt 

ved en ændret arbejdsstilling.

Professor Jørgen Tranum-Jensen, Institut for Cellulær og Molekylær 

Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 

Universitet, takkes for venligt gennemsyn af manuskriptet og for 

værdifulde kommentarer.

Thoracic outlet syndrome. A literature survey and presentation of a 
case affecting a dental surgeon
The thoracic outlet syndrome is a result of compression of 

nerves and/or vessels in the scalene hiatus/triangle, bor-

dered by the anterior and medial scalenic muscles and cos-

ta I. The symptoms may be pains in the arms, hands and/

or fingers from nerve compressions, and paresthesia, 

numbness and ischemia of the fingers due to vascular dis-

turbances. The pains may be invalidating. Often the pa-

tients have to pass long-lasting examinations and prelimi-

nary diagnoses before the condition is identified. Treat-

ment may be conservative (massage, muscular training, 

change of working position) or surgical (removal of cervi-

cal costa/costa I and extension of the scalenus hiatus).

An illustrative case affecting a dental surgeon is report-

ed. His pains were so intense that he considered to stop 

practicing. After numerous examinations and treatments 

he was free of symptoms after a conservative treatment fo-

cusing on the scalenic muscles.
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Efter 75 dage som institutleder for Odontologisk Insti-

tut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet, holdt Lone Schou fredag den 16. marts 

sin tiltrædelses- og præsentationsforelæsning.

Lone Schou blev cand.odont. fra Tandlægehøjskolen i Kø-

benhavn i juni 1977. Hun blev lic.odont. i 1981 med af-

handlingen: »Forebyggende tandpleje på en virksomhed. Effekten 
af et tandsundhedsundervisningsprogram for 136 arbejdere«. Ef-

ter 10 års ansættelse ved Edinburgh University hvor hun 

bl.a. erhvervede en engelsk PhD-grad, vendte hun atter til-

bage til Danmark. Her erhvervede hun i 2001 en MPA-grad 

fra Copenhagen Business School.

Titlen på Lone Schous forelæsning var »Sammenhold, sam-
spil og samarbejde«, og titlen dannede rammen om hele fore-

læsningen.

Lone Schou opridsede udviklingen i Tandlægeskolens ledel-

se, der begyndte i 1888 med en »forstander«, som senere i 

1919 blev til en »direktør«, og så i 1941, da Tandlægeskolen 

blev til en højere læreanstalt, til en »rektor«. I 1992, da 

Tandlægeskolen blev et institut under Københavns Uni-

versitet, blev »rektor« erstattet af en valgt »institutleder«.

I dag ledes Odontologisk Institut af en – efter opslag – 

ansat leder. Lone Schou havde fundet stillingsopslaget »ka-

non-hamrende spændende« og udfordrende og var efter 

ansøgning blevet tilbudt ansættelse.

Odontologisk Institut er i dag en del af Københavns Uni-

versitet, der ledes af en rektor og omfatter otte fakulteter. 

Organisatorisk er instituttet opbygget med en institutle-

der, en administrator, en it-administrator og 14 afdelinger.

Lone Schou opstillede en række visioner for Odontologisk 

Institut. Det skulle være blandt de 10 bedste uddannelses-

institutioner for tandlæger i Europa, forskningsindsatsen 

skulle være »i top«, og arbejdspladsen skulle tiltrække og 

fastholde »de gode og de bedste«. Hun beskrev forskellige 

ledelses- og styringsteorier og omtalte »kærlighedsledel-

se«. Hun citerede Niels Akerstrøm Andersen: »Den medarbejder 
der ikke er i udvikling, er under afvikling«.

Det unikke og fascinerende ved tandlægefaget blev illu-

streret ved et patienttilfælde og de avancerede behand-

lingsmuligheder der eksisterer i dag. Og sociale aspekter af 

tandsundhed blev anskueliggjort ved at førhen var det »de 

rige« der havde råd til sukker og forfinet kost, som fik ca-

ries, mens det i dag er »de fattige« som har den ringeste 

tandsundhed.

Lone Schou fokuserede desuden på den globale udfor-

Ny institutleder på Odontologisk Institut, Københavns Uni-
versitet: tandlæge, ph.d., PhD (Edinburgh), MPA Lone Schou.
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dring og behovet for »bridging the gaps« mellem forskellige 

forskningsområder.

Det er et mål at Odontologisk Institut skal stå i centrum 

i et bredt samarbejde med en stribe af organisationer og 

samarbejdspartnere: fx Dansk Tandlægeforening, Fédéra-

tion Dentaire Internationale, National Institute of Dental 

and Craniofacial Research, dentalindustrien, fødevarein-

dustrien, forlags- og presseverdenen osv.

Herefter løftede Lone Schou sløret for for en ny organisati-

onsplan for Odontologisk Institut.

I spidsen for organisationen står Lone Schou som institut-

leder. Hun bistås af en viceinstitutleder der bliver profes-

sor, dr.odont. Else Marie Pinholt. Administrationen vareta-

ges af administrator Thomas Bjørn Poulsen. Ledelsen bistås 

af en intern rådgivningsgruppe der bl.a. tæller studielektor 

Dorte Jeppe Jensen.
De 14 afdelinger samles i to enheder. I spidsen for den 

ene står professor, dr.odont. Jesper Reibel. Denne enhed tæl-

ler fagene oral medicin, oral fysiologi og bidfunktionslære, 

parodontologi, mikrobiologi, oral diagnostik, samfunds-

odontologi og ældreforskning. Den anden forestås af pro-

fessor, dr.odont. Sven Kreiborg og skal omfatte fagene tand-, 

mund- og kæbekirurgi, oral rehabilitering, oral radiologi, 

cariologi og endodonti, dentalmaterialer, pædodonti og 

ortodonti.

Klinikkerne med i alt 223 behandlingsenheder samles 

under ledelse af overtandlægerne Ulla Pallesen og Birgit 
Kenrad.

Der er hermed skabt nye rammer for instituttets 520 stu-

derende, 475 ansatte og 20 ph.d.-studerende mhp. øget 

kvalitet og effektivitet i undervisning og forskning.

Lone Schou sluttede i sin konklusion med at understrege 

vigtigheden af at sætte sig mål og forfølge dem, af omstil-

lingsparathed og forandringsvilje og igen »sammenhold, 

samspil og samarbejde«.

Lighthouse Medical
Stæremosen 56 . DK – 3250 Gilleleje . Tlf:  +45 48 28 56 46 . Fax: + 45 48 28 60 16
Mob:  +45 40 71 20 25/+45 40 86 79 89 . E-mail : info@lighthousemedical.dk

POWER LASER 500 – Dental
Hvad gør laser?
• fremmer den naturlige helingsproces
• forøger celleaktiviteten
• forøger produktionen af ATP
• hæmmer inflammation
• forøger dannelsen af kollagent væv
• normaliserer Na/Ka pumpen
• dæmper smerte
• forøger blodgennemstrømning

Anvendelser i tandlægeregi
• Før og efter tandudtrækning
• Blister
• Følsomme tandhalse
• Paradentose
• Gingivitis
• Nerveregeneration
• Kæbeledsproblemer
• Dry socket

Nu med variabel energidosering 
og udgangseffekt. Udviklet i overensstemmelse 

med anbefalede doseringer fra WALT*.

Vigtigste parametre i laserterapi: 
• Den rigtige udgangseffekt • Den rigtige energidosering

I mange år var opfattelsen ”jo mere, jo bedre”. Men den seneste forskning 
viser, at der nemt kan overdoseres, specielt på områder med meget lidt 
blødt væv. Omvendt kan der også underdoseres, hvis der er tale om en større 
skade. Med andre ord: forudsætningen for en succesfuld laserterapi er en 
korrekt dosering.

NYHED* WALT: World Association of Laser Therapy, 
www.walt.nu/dose/index.html.



524 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  7

Bagg J, MacFarlame TW, Poxton IR, Smith AJ. Esssentials of mi-
crobiology for dental students. 2nd ed. Glasgow: Oxford; 2006. 317 
sider, ill. ISBN 0-19-856489-9. Pris: GBP 39,95 (uindb.). Pris i DKK 
inkl. moms mv. 595,-.

Denne nye skotske lærebog præsenterer sig særdeles indby-

dende med en pædagogisk opbygning og mange gode illu-

strationer. Bogen er inddelt i tre hovedafsnit omhandlende 

hhv. generelle forhold vedr. mikrobiologi, immunologi og 

antimikrobielle midler, infektionssygdomme og oral mikro-

biologi. Bogen indledes med en grundig ordliste, og hvert 

kapitel afsluttes med en række overskuelige »key facts«. Før-

ste sektion giver en fi n gennemgang af de basale begreber 

inden for bakteriologi, virologi og mykologi. Anden sekti-

on byder på et relevant udvalg af medicinske infektionssyg-

domme, logisk opdelt efter lokalisation. Her gives en god 

beskrivelse af infektioner uden at det bliver for lægefagligt. 

Sektion 3 omhandler det odontologisk-mikrobiologiske om-

råde. De indledende kapitler om generel oral mikrobiologi 

og forsvarsmekanismer samt caries og de parodontale syg-

domme begrænses til en ret basal gennemgang og for syg-

dommenes vedkommende med en meget klinisk orienteret 

vinkel. Dette giver en god sammenhæng. Herudover er der 

kapitler om infektioner i pulpa, periapikale væv, knogle, 

spytkirtler og mundslimhinden, samt kort omtale af speci-

fi k odontologisk brug af antimikrobielle midler og af klinisk 

hygiejne på tandklinikker. Også denne del af bogen er dog 

meget pædagogisk opbygget og vel illustreret, hvilket gør 

bogen så indbydende.

Anne Kjerulf og Tove Larsen

Macleod I, Crighton A. Practical oral medicine. 
London: Quintessence; 2006. 165 sider, ill. ISBN 
1-85097-065-3. Pris: GBP 28,- (indb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 410,-.

Bogen er 1. udgave af en del af serien »Quintessentials of Den-
tal Practice« målrettet praktiserende tandlæger. Seriens bøger 

er bredt dækkende inden for odontologien med 50 nuvæ-

rende og kommende titler strækkende sig fra »Cultural and 
Religious Issues in Clinical Practice« til emner som nærværende 

om praktisk oral medicin. Bogen begynder med en generel 

introduktion til oral medicin i klinisk praksis, efterfulgt af 

kapitler med opslagsvenlige titler omhandlende orale im-

munologiske problemer, hævelser, infektioner, hvide pletter, 

præmaligne læsioner og cancer, pigmentering mv. og et af-

sluttende kapitel om alternative behandlingsformer. Bogen 

giver et generelt indblik i orale lidelser der er medicinsk re-

laterede, og hvordan disse udredes og behandles (eller hen-

vises) i praksis. Dog stemmer behandlingsforslagene ikke 

altid overens med danske principper. Bogen er illustreret 

med udmærkede fotos. Bogen er jo en del af en populærse-

rie, hvilket afspejles i en til tider noget overfl adisk tilgang til 

emnet. Bogens forfattere foregiver dog heller ikke at bogen 

er en udtømmende gennemgang af de inkluderede emner, 

og hvert kapitel efterfølges derfor af referencer til mere spe-

cialiseret litteratur. Med dette in mente er bogen brugbar som 

hurtig håndbog på klinikken. Eller som en letlæselig »brush-
up« om oral medicinske problemstillinger som en praktise-

rende tandlæge møder i sin dagligdag.

Siri Beier Jensen

Rushton VE, Rout J. Panoramic radiology. 
London: Quintessence; 2006. 145 sider, ill. ISBN 
1-85097-080-7. Pris: GBP 28,- (indb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 410,-.

Bogen indeholder syv kapitler, som hvert indledes med en 

formålsbeskrivelse og en beskrivelse til læseren af hvad der 

kan forventes opnået efter læsning af kapitlet. To af bogens 

kapitler omhandler teknikken bag panoramaoptagelser og 

de hyppigste årsager til fejl. Disse kapitler indeholder man-

ge gode illustrationer som supplement til den let forståelige 

tekst. To kapitler omhandler tolkningen af panoramabilleder 

i relation til normalanatomi og patologiske forandringer, og 

endelig omhandler to kapitler indikationer for og strålebe-

lastningen ved panoramaoptagelser. Det sidste af de syv ka-

pitler handler om panoramaradiografi ens historie og pano-

ramateknikkens og -apparaturets fremtidige udvikling. Det-

te kapitel er imidlertid temmelig overfl adisk og giver ikke 

læseren et fyldestgørende indblik i nutidens og fremtidens 

muligheder med et panoramarøntgenapparat. 

Bagerst i bogen fi ndes et indeks som muliggør hurtigt op-

slag af emner og sygdomme. Dette indeks er en stor gevinst 

for bogen, som generelt kan anbefales til dem som ønsker at 

sætte sig ind i panoramaradiografi ens udfordringer.

Hanne Hintze
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Meechan JG, Greenwood M, Moore UJ, Thomson 
PJ, Brook IM, Smith KG. Minor oral surgery in 
dental practice.  London: Quintessence; 2006. 
180 sider, ill. ISBN 1-85097-082-3. Pris: GBP 
28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-

Denne lille, overskuelige, men alligevel omfattende bog om 

dentoalveolær kirurgi henvender sig primært til den kirur-

gisk interesserede, praktiserende tandlæge. Bogen starter 

med en udmærket gennemgang af anamneseoptagelse og 

objektiv undersøgelse, mundende ud i diagnosen. Heref-

ter følger en oversigt over almene principper for »minor oral 
surgery«, samt relevant farmakologi i forbindelse med dette. 

Dernæst gennemgås bl.a. følgende emner: Ekstraktion af 

tænder og rødder, fjernelse af retinerede tænder, kirurgisk 

endodonti, cystebehandling, præprotetisk kirurgi, trauma-

tologi og implantologi. Mht. det sidste fi ndes en kortfattet, 

men alligevel omfattende og opdateret gennemgang af div. 

augmentationsprocedurer. Implantatkirurgien er ligeledes 

kortfattet, men imponerende fyldigt beskrevet. Vedr. biopsi 

understreges det, i overensstemmelse med hvad der gælder 

her i landet, at ved mistanke om malignitet skal der henvises 

til kæbekirurgisk afdeling. I samme afsnit er der en detalje-

ret gennemgangaf fi nnålsaspiration af tumorsuspekte hævel-

ser, som dog næppe er relevant i dansk praksis. Bogen slut-

ter med en omtale af komplikationer og disses behandling. 

Tegninger og farvefotos er af usædvanlig høj kvalitet.

Alt i alt kan bogen varmt anbefales, dels som en opdate-

ring, dels som en opslagsbog for den kirurgisk interesserede 

kollega.

Peter Marker

Chaplle ILC, Hamburger J. Periodontal medicine 
– A window on the body. London: Quintessence; 
2006. 258 sider, ill. ISBN 1-85097-079-3. Pris: 
GBP 48,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 
695,-.

Bogen handler om oral medicin, med primært fokus på ma-

nifestationer af systemiske sygdomme i parodontiet. Der fi n-

des 11 kapitler, hvoraf de to første omfatter en bred oversigt 

over terminologien i oral medicin, kliniske undersøgelser og 

blodtest som kan bruges i forbindelse med diagnostik af ora-

le læsioner. I de følgende kapitler bliver de forskellige typer 

af læsioner beskrevet i forhold til udseende og omfang, dvs. 

lokaliserede og generaliserede farve- og volumenforandrin-

ger, ulcerationer, recessioner samt andre typer læsioner. For 

hvert kapitel bliver der beskrevet et klart formål i begyndel-

sen samt en opsummering af emnet i form af hovedpunkter 

i afslutningen. Bogen bringer ikke væsentlig ny viden inden 

for oral medicin, men emnet bliver præsenteret på en klar 

og enkel måde. Da bogen ikke er et atlas, er der et begræn-

set antal kliniske billeder. I hvert kapitel bliver emnet op-

summeret i form af en praktisk tabel. Referencelisterne efter 

hvert kapitel er godt opdateret, dog er antallet af referencer 

ikke stort.

Bogen kan anbefales til dem der vil have en kort og prak-

tisk guide til de mest almindelige oralmedicinske forandrin-

ger i parodontiet.

Carla C. Pontes Andersen

Klinge B, Gustafsson A. Parodontit. En introduk-
tion. Stockholm: Gothia 2006. 112 sider, ill. ISBN 
91-7205-482-4. Pris: SEK 350,- (uindb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 374,-

If. bogens forord tiltænkes den studerende inden for tandple-

jeuddannelser og allerede praktiserende tandplejepersonale. 

Bogen berører på sine relativt få sider de fl este emner inden 

for moderne parodontologi, fra parodontiets anatomi til diag-

nostik, forebyggelse og behandling af par odontale sygdomme. 

Behandlingsafsnittene dækker principper for ikke-kirurgisk 

behandling, kirurgisk behandling, støttebehandling i form af 

guided tissue regeneration, lokal/systemisk behandling med anti-

biotikum mv. Disse afsnit afsluttes med omtale af risikopatien-

ter samt principper for implantatbehandling, herunder periim-

plantitis. Bogens styrke er at forfatterne prioriterer evidens in-

den for de forskellige hovedområder bogen berører. Det er til 

gengæld en ulempe at der i alt kun er 17 referencer i hele bogen. 

Man er således ikke godt hjulpet til at orientere sig yderligere 

i særlige emner. Alle centrale parodontologiske emner tilstræ-

bes gennemgået på kun 112 sider, hvilket medfører at de kun 

er meget kort beskrevet. Ud over orienteringen om den nyeste 

evidens er bogen derfor ikke specielt velegnet for tandlæger 

der ønsker yderligere fordybelse. Til gengæld er bogen skrevet 

i et let læseligt sprog (medmindre svensk er en hindring) som 

gør bogen velegnet til øvrigt klinikpersonale med særlig inte-

resse for at orientere sig i parodontologien.

Tanja Skuldbøl
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Susanne Andersen,
formand for DTF

Uddannelsen til tandlæge er gennem en årrække 

blevet udviklet og forandret så de akademiske kom-

petencer har fået større vægt. Det ser vi positivt på i 

Dansk Tandlægeforening. Tandlæger er og skal væ-

re sundhedspersoner med en akademisk baggrund.

I »Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddan-

nelser ved universiteterne« fra 2004 præciseres det 

bl.a. at alle videregående uddannelser – herunder 

tandlægeuddannelsen – skal indeholde et bachelor-

projekt og et kandidatspeciale. Dette vil antagelig 

betyde at der ikke kan afsættes så mange timer til 

klinisk undervis-

ning som tidligere.

DTF har derfor i 

flere år arbejdet for 

at jus-uddannelsen 

bliver formaliseret, 

at der bliver for-

muleret egentlige indholdskrav til uddannelsen, og 

at den får status som en regulær efteruddannelse. 

Den nuværende jus-ordning baserer sig udelukkende 

på at cand.odont.en arbejder et vist antal timer. Det 

er ikke godt nok.

DTF har også betonet at det er mere presserende at 

få fastlagt indholdskrav til jus-uddannelsen end at 

indføre nye specialer inden for tandplejen.

Derfor glæder vi os over at Sundhedsministeriet 

nu har taget det første skridt til en formalisering af 

jus-uddannelsen. I et udkast til en ny bekendtgørelse 

har Sundhedsministeriet for første gang forholdt sig 

til hvad en fremtidig etårig praktisk uddannelse for 

tandlæger skal indeholde.
Sundhedsministeriets forslag er imidlertid for svæ-

vende, og ambitionsniveauet er for lavt. Dette syns-

punkt er Tandlægernes Nye Landsforening og DTF 

enige om, og de to foreninger har derfor afgivet et 

fælles høringssvar. Tandlægeskolerne i både Århus 

og København deler foreningernes synspunkt.

Jeg er glad for at de to tandlægeforeninger og de to 

tandlægeskoler er enige på dette meget vigtige om-

råde. Og jeg er ekstra glad for at vi ikke bare er enige 

om at kritisere Sundhedsministeriets udspil. Vi har 

faktisk også et fælles oplæg til en endnu bedre prak-

tisk uddannelse på bedding.

Sammen med TNL og tandlægeskolerne har DTF 

nemlig udarbejdet et oplæg til en turnusuddannelse 

for nyuddannede tandlæger. Vi ser frem til at kunne 

præsentere oplægget for Sundhedsministeriet. Og vi 

ser frem til at drøfte med ministeriet hvordan en ny 

turnusuddannelse i givet fald kan gennemføres prak-

tisk og økonomisk. Der er således nogle væsentlige 

spørgsmål der skal afklares, før en turnusordning 

kan sættes i gang. Men der er ingen 

tvivl om at en sådan uddannelse 

vil kunne give et fagligt løft – 

både til de nye cand.odont.er 

og til hele tandlægestanden.

Den nuværende jus-ordning 
baserer sig udelukkende på 
at cand.odont.en arbejder et 
vist antal timer. Det er ikke 
godt nok
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Skæringsdatoen for hvornår alle dan-

ske ydernummerindehavere skal ha-

ve lagt oplysninger ud på den fælles 

offentlige sundhedsportal, sundhed.

dk, nærmer sig. If. aftalen om syge-

sikringsoverenskomsten, indgået 

mellem DTF og Danske Regioner, er 

1. juli 2007 deadline for at man skal 

have lagt praksisdeklaration med 

priser på udvalgte behandlinger på 

nettet.

Louise C. Lindberg, der er drifts-

medarbejder hos sundhed.dk, opfor-

drer alle dem der endnu mangler, til 

blot at kaste sig ud i det. 

– Mange af dem der ringer ind til 

sundhed.dk for at få hjælp, har ofte 

simple problemer som nemt løses 

hvis de bare læser vejledningen inde 

på nettet. Man skal bare tage sig tid 

til lige at læse den grundigt og så lade 

være med at være bange for bare at 

kaste sig ud i det, siger Louise C. 

Lindberg.

Hun understreger dog at man er 

meget velkommen til at kontakte 

sundhed.dk hvis man har problemer 

– og forsikrer i øvrigt at der ikke er 

nogen sikkerhedsrisiko forbundet 

med at indtaste sit CPR-nummer i 

forbindelse med bestillingen af den 

digitale signatur.

– Flere har henvendt sig fordi de 

var usikre på om andre vil kunne 

skaffe sig adgang til deres CPR-num-

mer. Det behøver man ikke bekymre 

sig for, for oplysningerne er krypte-

rede, forklarer Louise C. Lindberg. 
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• Opbevaring i stuetemperatur med bibeholdt kvalitet.
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Den 1. maj satte Esbjerg Kommunes 15.500 børn tandbørstningsrekord og søger nu om optagelse i Guiness 

Rekordbog. Kl. 10 ringede det ind til fem min.s intensiv tandbørstning på samtlige af kommunens skoler. 

Formålet var at sætte fokus på god tandhygiejne.

– I Esbjerg Kommune er drikkevandets indhold 

 af fl uor et af de laveste set på landsplan, og vi 

er desværre vant til kedelige rekorder med 

mange huller i børnenes tænder. Nu har vi 

skaffet os en god rekord og samtidig slået et 

slag for de gode tandbørstningsvaner, fortæller 

overtandlæge Jette Fries, Esbjerg Kommune.

Til tandbørstningsrekordforsøget brugte 

børnene en tandpasta med særligt højt indhold 

af fl uor på 1.450 ppm. Det er den tandpasta som 

Jette Fries og hendes medarbejdere anbefaler til 

kommunens børn.

Som konsekvens af at der nu er krav om at alle tand-

læger med ydernummer skal lægge deres priser 

åbent frem på den fælles offentlige sundhedsportal 

sundhed.dk, har forbrugermagasinet TÆNK sat sin 

prisdatabase SkruBissenPå.dk i bero og henviser i 

stedet til sundhed.dk. Årsagen er at sundhed.dk nu 

også giver mulighed for direkte at sammenligne 

tandlægernes priser. Denne funktion havde hjemme-

siden ikke tidligere.

En spids sonde kan ødelægge tandemalje, og den kan 

sandsynligvis både initiere cariesudvikling og -pro-

gression, især i fi ssurer.

Ny forskning offentliggjort i Caries Research har 

via elektronmikroskopi afsløret at spidse sonder sæt-

ter tydelige spor i form af bl.a. emaljefrakturer i eksi-

sterende carieslæsioner.

Sonderne sætter også spor i sunde tandoverfl ader, 

og det får forskerne til at anbefale visuel inspektion 

når der er tale om rene og tørre okklusale overfl ader. 

Hvis man slet ikke kan undvære at have et instru-

ment i hånden, anbefales brug af en afrundet sonde.
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Hver femte squashspiller har oplevet at en spiller er kommet 

til skade med tænderne, og 5% har oplevet tandskade på 

egen krop i forbindelse med spillet. Det viser en ny europæ-

isk undersøgelse.

På trods af risikoen for tandskader er der alligevel kun få 

squashspillere som anvender tandbeskyttere. Undersøgelsen 

konkluderer at der er behov for mere information til spillere 

om risikoen for tandskader i forbindelse med squash.

En ny dansk undersøgelse viser at tandlæger 

som ikke har erfaring i billedbehandling og 

diagnostik via digitale røntgenbilleder, har seks 

gange større risiko for at registrere falsk positive 

carieslæsioner på digitale billeder end observa-

tører med erfaring i digital billeddiagnostik

Professor Ann Wenzel fra Tandlægeskolen i 

Århus, som er primus motor i det netop offentlig-

gjorte, siger til www.tandlaegebladet.dk at studi-

ets væsentligste konklusion er at diagnostik via 

digital røntgenteknik er noget som skal læres.

XO Care har vundet Den Danske Designpris 2007 for de-

res unit XO 4. Prisen uddeles hvert år af Dansk Design 

Center til virksomheder der har skabt innovative produk-

ter og løsninger af høj æstetisk og teknisk kvalitet.

Om XO 4 siger juryen bl.a.: »Gennemarbejdet, god funk-

tionalitet, nem at rengøre, god komfort for patient og bru-

ger, enkelt og funktionelt design udviklet med udgangs-

punkt i stor viden og faglighed.«

Ud over XO Care 

modtog 11 produ-

center årets pris, 

heriblandt Carls-

berg for deres 

Jacobsen ølfl aske 

og Apotekerne i 

Danmark for de-

res corporate 

branding-strategi.
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– Bør tandlæger i højere grad anbefale 
tandpasta med differentierede fl uorkoncen-
trationer til patienterne?

– Ja, det mener jeg bestemt. Man 

gør det allerede mange steder i børne-

tandplejen, men man kan med fordel 

bruge det mere i voksentandplejen 

også. Hvis man har en patient med 

moderat eller høj cariesaktivitet, bør 

man som minimum anbefale ved-

kommende at bruge en tandpasta med 

en fl uorkoncentration på 1.500 ppm. 

Det er ganske almindelig tandpasta 

som kan købes i supermarkedet.

– Hvordan kan man som tandlæge bruge 
en viden om fl uoridkoncentration i det 
lokale drikkevand i patientbehandlingen? 

– Når der er tale om børn og unge, 

er det meget vigtigt at vide hvor me-

get fl uorid der er i drikkevandet. En 

bivirkning ved for meget fl uorid er 

dental fl uorose. Hvad angår voksne er 

fl uorbehandling muligvis ikke spe-

cielt effektiv hvis man bor i et højfl u-

oridområde. Men i områder med lav 

fl uorkoncentration bør man overveje 

fast at anbefale en tandpasta med 

1.500 ppm. – uanset om der er tale 

om børn eller voksne. 

– Bør man efter din mening tilsætte 
fl uor i drikkevandet i de kommuner hvor 
koncentrationen er lav?

– Nej, for vi har andre muligheder. 

Og det ville desuden skabe et rama-

skrig. Den debat havde vi i 1960’erne 

– den er død nu. Til gengæld kunne 

jeg godt forestille mig at man på læn-

gere sigt vil se vand på fl aske eller 

sodavand med fl uor sammen med 

gavnlige vitaminer og mineraler.

– Bør kommuner med lavt fl uorindhold i 
vandet og høj cariesaktivitet genindføre 
fl uorskylninger?

– Ja, det kan man med fordel gøre. 

Men det er op til den enkelte kom-

mune at vurdere. Jeg ville anbefale 

1.500 ppm-tandpasta før fl uorskyl-

ning.

– Kan man få for meget fl uor selv om 
man opfører sig nogenlunde fornuftigt?

– Ja, det kan man. Et par kommu-

ner i landet har et meget højt fl uorid-

indhold i drikkevandet. Det sammen 

med uhensigtsmæssig brug af tandpa-

sta på børn i alderen op til otte år kan 

resultere i udvikling af dental fl uoro-

se. Risikoen er dog ringe hvis foræl-

dre overholder reglen om ikke at bru-

ge mere tandpasta per døgn end hvad 

der svarer til barnets lillefi ngernegl.

– Virker fl uorid på erosioner?
– Det ved vi ikke med sikkerhed. 

Der fi ndes to skoler; den ene siger at 

det har en effekt, den anden siger at 

det ikke har. Den ene synes dog at 

have tungere beviser end den anden. 

Hvis man vil vide hvem det er, må 

man komme på symposiet.
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500 ppm

1.500 ppm

fluorkortet

5.000 PpM
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Lægemiddelstyrelsen har forbedret e-

blanketten til indberetning af bivirk-

ninger ved lægemidler så man nu kan 

gå ind på www.laegemiddelstyrelsen.

dk og udfylde skemaet elektronisk. 

Man fi nder blanketten under fanebla-

det Bivirkninger. Blanketten er hurtig 

og nem at udfylde og kræver ingen 

særlige programmer eller digital sig-

natur.

Man kan også printe indberet-

ningsskemaet ud hvis man foretræk-

ker at udfylde det i hånden. 

Alle indberetninger bliver 

brugt som led i EU’s målrettede 

indsats for større patientsikker-

hed. Jo fl ere indberetninger Læ-

gemiddelstyrelsen og EU’s øvrige 

lægemiddelagenturer får, desto 

større og mere sikkert er myndig-

hedernes grundlag for at vurdere 

og træffe beslutninger. Indberet-

tede bivirkninger bliver hurtigt 

sendt videre og stillet til rådighed 

for alle medlemslande i EU samt til 

WHO. De oplysninger den enkelte 

tandlæge har angivet, bliver dermed 

hurtigt synlige for en bred kreds af 

professionelle.

Tandlæger har pligt til at indberet-

te alle bivirkninger som de får for-

modning om, hos de patienter de har 

i behandling. Denne pligt gælder i 

de første to år efter at et lægemid-

del er markedsført. Herefter omfatter 

indberetningspligten alle alvorlige 

eller uventede bivirkninger man får 

formodning om.

Hvis man har spørgsmål til en ind-

beretning, kan man ringe til Læ-

gemiddelstyrelsens afdeling for For-

brugersikkerhed på tlf. 

44 88 97 57. 

Pia Elgaard, Lægemiddelstyrelsen





538 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  7

For en faglig organisation som DTF er 

målet med årets regnskab et stort 

rundt nul. Derfor er det ikke, som det 

ville være tilfældet i en privat virk-

somhed, med glæde at man konstate-

rer et overskud på 11.956.000 kr. 

Tværtimod. Tandlægebladet har bedt 

økonomichef i DTF Helge Birkbo om 

en forklaring på sidste års milli-

onoverskud.

– Hvordan kan man få et overskud på 12 
mio. kr. over det budgetterede?

– Det store overskud er især forår-

saget af forhold der var svære at for-

udse, da vi lagde budget. De uforudsi-

gelige indtægter beløber sig til 7,5 

mio. kr. Desuden er der sket en for-

bedring af driften på 4,5 mio. kr.

– Det må vel så betyde at kontingentet 
kan sættes ned?

– Da overskuddet for det mestes 

vedkommende skyldes éngangsind-

tægter som vi ikke kan forvente igen 

næste år, kan vi ikke regne med ni-

veauet fra 2006 fremover. Så en kon-

tingentnedsættelse er der nok ikke 

økonomi til. Til gengæld arbejder vi 

p.t. med budgettet for 2008 hvor vi 

igen prøver at lægge op til et uændret 

kontingent, selvfølgelig under forud-

sætning af at hovedbestyrelsen og 

senere hovedgeneralforsamlingen 

godkender budgettet. Uændret kon-

tingent er reelt udtryk for en nedsæt-

telse da prisniveauet i samfundet 

generelt jo stiger løbende. 



Høj æstetisk restaurering

To nemme trin

Naturlige lag

Strålende resultater

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

Kreativ i forskning

Skønhed – komponer det!

VOCO Service Centre:
Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071  |  Morten Grove · mobil 2487 7611  |  Rasmus Grove · mobil 2073 2309
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•  Investering i værdipapirer medførte en kursgevinst på 1,4 

mio. kr. 

•  Ændrede momsregler kunne have medført en ekstrabetaling. 

Derfor havde man hensat midler i det tilfælde. Ekstrabetalin-

gen blev dog ikke så stor som frygtet. Det betød en tilbage-

førelse af den skønnede momsbetaling med 2,7 mio. kr.

•  Ekstraordinær stor tilmelding til både Årskursus og Sympo-

sium. Det betød en forbedring på hhv. 1,1 mio. kr. og 1,3 mio. 

kr. i forhold til det budgetterede. 

•  Afregning af tilskud fra Amtsrådsforeningen vedr. kurser for 

2005 betød en uforudset ekstraindtægt på 1 mio. kr.

Bl.a.:

•  Højere kontingentindtægter end forventet. Færre medlemmer 

gik på pension i 2006 end man havde forudset. Det betød 

338.000 kr. mere i kontingentindtægter end forventet.

•  Nogle aktiviteter er ikke afsluttede, og dermed er hele belø-

bet endnu ikke kommet til udbetaling.

•  Derudover er der blevet sparet på en række mødeomkost-

ninger.

•  Generelt ligger der budgetbesparelser på en lang række konti 

uden at der decideret har været skåret ned.

– Får medlemmerne noget ud af de 12 
mio. kr.?

– Det store overskud er netop 

med til at sikre at kontingentet hol-

des i ro, ligesom det er med til at 

fremtidssikre foreningens aktivite-

ter. 

– Hvordan vil I forhindre at det sker 
igen?

– Der er en masse uforudsigelige 

faktorer når man lægger budget. Fx 

havde vi regnet med at bygningen 

skulle repareres for 1 mio. kr. sidste 

år, men da det var umuligt at få 

håndværkere, har vi ikke brugt hele 

beløbet. Sådan er der mange ting 

som er svære at forudsige, og der er 

derfor ikke nogen garanti for at det 

ikke sker igen. Men vi gør selvfølge-

lig hvad vi kan for at undgå det. 

Tetric EvoCeram

&
Tetric EvoFlow

Nano-optimeret modellerbar 
keramisk materiale

Formstabil
- let at modellere

Høj røntgenkontrast 
- dobbelt så høj som emaljens

Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark

Tina Hedegaard Jensen 
tlf.: 21 70 18 36

e-mail: info@ivoclarvivadent.se

Nano-optimeret flydende 
komposit

   
Det idelle komplement til 
Tetric EvoCeram
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DTF’s hovedbestyrelse besluttede 

tidligere på året at tage hul på en 

proces der skal munde ud i at for-

eningen afl ægger et såkaldt etisk 

regnskab. Nu har hovedbestyrelsen 

nedsat en arbejdsgruppe der skal 

afdække hvordan processen hen 

imod det etiske regnskab skal forløbe. 

Arbejdsgruppen består af foreningens 

formand, Susanne Andersen, samt 

hovedbestyrelsesmedlemmerne Sid-

sel Fogh Pedersen og Jørgen Casparij.

Sideløbende med aktiviteterne i 

arbejdsgruppen går Majbritt Jen-

sen, medlem af hovedbestyrelsen, i 

gang med at indsamle og samordne 

en stor mængde tilbagemeldinger 

vedr. etik fra DTF’s kredsforenin-

ger og udvalg. Kredsforeningerne 

og udvalgene har i løbet af de se-

neste måneder diskuteret etik, bl.a. 

med udgangspunkt i en række 

spørgsmål, som DTF’s Etiske og 

Kollegiale Råd stillede på DTF’s 

hovedgeneralforsamling i novem-

ber 2006.

Endelig har hovedbestyrelsen 

besluttet at bede DTF’s Etiske og 

Kollegiale Råd om at gå i gang med 

at arbejde med et forslag til moder-

nisering af DTF’s etiske regler og 

kollegiale vedtægt. 

cj
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DTF har ansat cand.jur. Dorthe Jæger Nielsen som ny sekretari-

atsansvarlig for området for privatansatte tandlæger. Hun overta-

ger stillingen efter cand.jur. Charlotte Prip, der har forladt DTF.

Dorthe Jæger Nielsen får ansvar for juridisk rådgivning og vej-

ledning til privatansatte tandlæger, servicering af Privatansatte 

Tandlægers Udvalg (PATU) samt intern koordinering og informa-

tion i DTF om forhold vedr. ansatte tandlæger.

Dorthe Jæger Nielsen er dog ikke ny i DTF-sammenhæng. Hun 

har været ansat i foreningens sekretariat siden juni 2005 – først 

som studentermedhjælp og efter sin kandidateksamen fra Køben-

havns Universitet i sommeren 2006 som juridisk konsulent. 

Ingen æts og skyl = ingen våd/tør problematik.

Bedst ratede selvætsende bonding i Dental 
Advisor1.

•

•

20 kliniske studier dokumenterer Xeno® III, 
herunder Jan van Dijken, Umeå2.

Mere end 41 millioner applikationer 
worldwide.

•

•

Leveresi flaske og unit dose.

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de

1) The Dental Advisor, October 2003;20;8:3, October 2006;23;8:24.
2) Two year evaluation of a self-etching primer in Class V lesions, JWV van Dijken et al., abstract 0517 presented at IADR, Dublin, 2006.

Selv-ætsende bonding – i et step
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Der var både faglige indlæg og erfa-

ringsudveksling på programmet da 

17 cand.odont.er fra 2005 mødtes på 

Tandlægeskolen i Århus lørdag den 

28. april til DTF’s »året efter«-arran-

gement.

Dagen skulle bl.a. gøre de nye 

tandlæger lidt klogere på kommuni-

kation på klinikken – både i forhold 

til patienterne og det øvrige persona-

le. Den side af sagen stod erhvervs-

psykolog Kate Dahl for. Derudover 

var tandlægerne Jahn Legarth og 

Charlotte Hanson forbi og fortælle 

om klagesagssystemet.

Og ikke mindst fik forrige års ny-

uddannede chancen for at mødes 

med hinanden og udveksle oplevelser 

fra de første par år ude i den virkelige 

tandlægeverden. Og der var nok at 

dele ud af; både succeshistorier og alt 

det som ikke gik helt som planlagt. 

Én havde haft en chef der lavede dår-

ligt arbejde, en anden var kommet til 

at bore en patient i læben, og en tred-

je havde netop tacklet sin første ang-

ste patient. 

DTF planlægger at gentage arran-

gementet til september for kandida-

terne fra 2006 – formentlig både i 

Århus og København. 



- SKABER SMIL

FÅ ENGRATISCOREGA PRØVEPAKKE. 
KLIK IND PÅ NETTETOG SE HVORDAN. WWW.COREGA.DK

NYE TÆNDER

Corega kan købes på Apoteket, i Matas og i udvalgte dagligvarebutikker.
www.corega.dk

Vidste du at: 

• Dårlig protesehygiejne er en af de 
 primære årsager til infektioner 
 i mundhulen

• Corega Tabs 3 Minutes desinfi cerer 
 din tandprotese 

• Ved at anvende Corega Tabs 3 
 Minutes dræbes 99,9% af alle de 
 bakterier, der giver dårlig ånde

• Corega fastholdelsesmidler giver 
 stabilitet af protesen og øget komfort

• Du kan undgå at få mad ind mellem 
 protese og gummen

• Du behøver ikke at gå på kompromis 
 med dine spisevaner, fordi du har fået 
 en tandprotese!

Børst tænder en gang om ugen...

Det ved alle ikke er tilstrækkeligt. Ej heller, 
når du har en tandprotese. 
Dårlig protesehygiejne er en af de  primære 
årsager til, at mange protesebrugere ud-
vikler infektioner i mundhulen, en dårligt 
tilpasset protese er en anden årsag.

Protesen uregelmæssige overfl ade gør 
den vanskelig at rengøre optimalt med 
almindelig tandbørstning. Med Corega Tabs 
3 Minutes desinfi ceres protesen, og Corega 
forebygger endvidere opbygningen af plak 
på protesen. Derved minimeres risikoen for 
tandkødsgener.
Mange protesebrugere døjer endvidere 
med lugtgener. Ved at anvende Corega 
Tabs 3 Minutes dræbes 99,9% af alle de 
bakterier, der skaber dårlig ånde. 

Med Corega Tabs 3 Minutes får du en renhed 
og friskhed, der ikke kan sammenlignes 
med almindelig tandbørstning.

Mere stabilitet – mere komfort.

Det er en forenkling af tro, at et protese 
fastholdelsesprodukt kun er anvendeligt 
for dem, hvis protese har en dårlig 
pasform. At holde protesen fast er blot en 
af de mange fordele man opnår ved at 
anvende et fastholdelsesmiddel. Ved brug 
af Corega Ultra Creme opnås dels stabilitet 
af protesen, hvilket øger bidekapaciteten, 
men også en øget komfort. 

Mange protesebrugere oplever smerte 
og irritation, når mad, som frø og kerner 
trænger ind mellem gumme og protese. 
Som konsekvens tilpasses kosten derefter og 
visse typer af mad undgås.
Det behøver du ikke at acceptere!
Corega fastholdelsesmidler lægger sig som et 
beskyttende lag mellem protese og gumme 
og forhindrer dermed mad i at trænge ind 
under protesepladen. Hermed reduceres 
irritationen væsentligt og du behøver ikke at 
gå på kompromis med dine vaner.



– Jeg meldte mig egent-

lig mest fordi der var en 

mulighed for at se de 

gamle skolekammerater, 

og det var selvfølgelig 

rigtig hyggeligt. Derfor 

er jeg faktisk positivt 

overrasket over at det 

faglige er så brugbart. 

Det har givet mig mere 

bevidsthed om hvordan 

jeg tackler vanskelige 

samtaler – fx med pa-

tienterne. – Jeg synes det har været godt – både fag-

ligt og socialt. Især kommunikationsdelen 

var god. Man har fået nogle værktøjer til at 

håndtere situationer der kan være svære 

som ny tandlæge – fx i forhold til dét at 

skulle være chef over for en klinikassistent 

der er meget ældre end én selv. Det eneste 

jeg vil sige, var at dét med klagesager vir-

kede lidt ustruktureret og forvirrende – 

måske fordi det skulle gå så stærkt.

– Og så var det sjovt for en københav-

ner som mig at møde nogle tandlæger fra 

skolen i Århus.

– Det har været et godt program. Specielt 

dét med klagesager. Vi har ikke haft det 

obligatorisk på uddannelsen, og det er 

nødvendig viden. Og så kan man mærke 

at man virkelig har brug for at snakke 

med dem som man har delt forventnin-

gerne med. Det er jo nemt nok at tale om 

dét der er gået godt. Men jeg synes folk 

har været meget åbne, og det er befriende 

at vi også har snakket om dét der ikke er 

gået godt. 
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne 
får tæv.

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

List-06-01-04

Referencer: 1. Charles et al. J Am Dent Assoc 2001; 32:670-5. 2. DePaola et al. J Clin Periodontol 1989; 
16:311-5. 3. Lamster et al. Clin Prev Dent 1983; 5:12-16. 4. Overholser et al. J Clin Periodontol 1990; 
17:585-79. 5. Gordon et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. 6. Charles et al. J Clin Periodontol 2004; 
31:878-84. 7. Minah et al. J Clin Periodontol 1989; 16:347-52. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Jacob Bang Jensen har overtaget 

Bente Rosenlund og Erling Fritzens 

klinik på adressen Dalgårdsvej 22, 

6840 Oksbøl pr. 1. maj 2007.

Marianne Lyng har indgået klinik-

fællesskab med Henrik Heltø 

på adressen Jydeholmen 1, 

2720 Vanløse pr. 1. maj 2007.

Sheila Bøgelund Aanæs overtager 

Helle Højers klinik på adressen 

Kollerødvej 5, 3450 Allerød 

pr. 1. juni 2007.

Sami Hussein, Århus V, 15. juni.

Trine Kjærup Glen, Holstebro, 

21. juni.

Christina Søberg Poulsen, Aalborg, 

22. juni.

Jesper Jensen-Smidt, København K, 

24. juni.

Lennert Ejstrup, Viborg, 13. juni.

Søren Nørr Olsen, Schweiz, 21. juni.

Janne Holden Langemark, Køben-

havn NV, 4. juni.

Hanne Andersen, Skanderborg, 

4. juni.

Poul Glavind, Esbjerg, 4. juni.

Randi Martinsen, Middelfart, 6. juni.

Henrik Clausen, København N, 

6. juni.

Steffen Rahbek, Brønderslev, 23. juni.

Karen Christine Tram, Svendborg, 

5. juni.

Niels Erik Bonde Petersen, Hobro, 

7. juni.

Ole Schwartz, Holte, 8. juni.

Annagrete Mikkelsen, Schweiz, 

9. juni.

Annette Birkeland, Viby Sjælland, 

13. juni.

Flemming Juul, Fuglebjerg, 16. juni.

Jørgen Vestergaard, København V, 

17. juni.

Lise-Lotte Frøsig, Værløse, 20. juni.

Tulle Eeg Nordvig, Holbæk, 21. juni.

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

Laserkonsulent: 2812 6104

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

Ring og få et godt 

lasertilbud

Har du en brugt laser 

giver vi også et godt 

byttetilbud!

• Smerter

• Sårheling

• Akupunktur

Nyt kursus for 
tandklinikassistenter

3 dage den 26. til 28. juni 2007 
på Odense Tekniske Skole
Sundhed & Teknik
Munkebjergvej 130
5230 Odense M

Pris pr. deltager: 
kr. 3.375,- inkl. 
forplejning og kursusmaterialer

Kontakt
Marianne Staunstrup
på telefon 6312 6805 
eller mst@ots.dk

Læs mere på www.ots.dk
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Dansk Tandlægeforening har ansat lektor, dr.odont. Nils-Erik Fiehn som 

ny ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør af Tandlægebladet.

Nils-Erik Fiehn tiltræder den 1. august 2007. Han afløser docent, dr.

odont. Ib Sewerin der har været faglig-videnskabelig redaktør siden 

1995 og tillige ansvarshavende redaktør siden 2004.

Sideløbende med opgaverne som redaktør fortsætter Nils-Erik Fiehn i 

sin ansættelse på Tandlægeskolen ved Københavns Universitet.

Tandlægebladet bringer i et af de kommende numre et interview med 

Nils-Erik Fiehn.

Red.
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Den 4. februar 2007 døde Grethe Dorph tre dage før hun 

ville være fyldt 67 år. Et rigt og godt liv var hermed afslut-

tet, men Grethe ville helt sikkert godt have været med man-

ge år endnu. Hun var et meget aktivt menneske, og hun nå-

ede utroligt meget i sit liv.

Vi var kolleger på Afdeling for Bidfunktionslære på 

Tandlægehøjskolen/Odontogisk Institut, Københavns Uni-

versitet, fra 1973 og indtil Grethe ophørte i 2005. Medvir-

kende til Grethes ophør var den hårde sygdom der ramte 

hende i 2003. Tandlægeskolen og bidfunktion var en meget 

stor del af Grethes liv, og som det engagerede menneske 

hun var, blev hun en meget afholdt lærer for de tandlæge-

studerende gennem flere årtier. Trods sygdommen for-

måede hun med stor viljestyrke i de sidste år fortsat at 

fungere som underviser og god kollega.

En god forstand og en god hukommelse gav Grethe 

overskud til at begynde på jurastudiet da børnene var fra 

hånden. I den sidste ende fik tandlægefaget overtaget, men 

Grethe fungerede i flere år også som jurist i Københavns 

Retshjælp. Sammen med den store faglige aktivitet havde 

Grethe altid gang i en skønlitterær bog og var fuldt opdate-

ret på området. Ligeledes fulgte hun engageret med i sin 

mand Erik Hjørting-Hansens arbejde både herhjemme og 

på mange rejser.

For alle der kendte Grethe, var der ingen tvivl om at 

Grethes hjerte var hos familien. Hun var med rette stolt af 

sine tre voksne børn og de efterhånden mange børnebørn.

Grethe Dorph efterlader sig et stort savn hos sine nær-

meste kære, men også hos mange kolleger der nød godt af 

hendes varme og venskab.

Æret være hendes minde.

Bjarne Frese

Ligner Ikke Noget Du 
Har Set Tidligere...

Light Body Regular Body

AFFINIS  PRECIOUS
Sølv og Guld Wash Materialer 

®

Udmærket detaljegengivelse

Hurtigere thermo-reaktiv 
  formel

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

For yderligere information 
kontakt Coltène Whaledent...

Light Body Regular Body
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Dato: 6.6.2007

Sted: ZooAuditoriet, Frederiksberg 

Arrangør: SKT, København 

Info: www.skt.ku.dk 

Dato: 16.-18.8.2007

Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige

Arrangør: Svenska Oralmedicinska 

Sällskapet

Henv. Tony Axéll, 

tlf. +46-35-13 40 00, 

e-post: tony.axell@lthalland.se

Info: www.soms.se

Jens Anker H. Ebdrup, Odder, 

9. juni.

Inge Rex, Beder, 10. juni.

Vibeke Poulsen, Charlottenlund, 

16. juni.

Ivy Udsen, Odense M, 17. juni.

Ary Woodrow Jeppesen, Nærum, 

12. juni.

Mogens Caspersen, Hundested, 

24. juni.

Gerda Kelså, Ry, 15. juni.

Lis Elming, Birkerød, 7. juni.

Marie Moltesen, Birkerød, 8. juni.

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

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,-
Forsendelser hver dag
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Du ved det oftest ikke selv! 
Dårlig ånde?

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

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

Virkningen varer i op til 6 timer.

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

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

fl
ad
sa
ag
ra
fi
sk
.d
k

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

Dato: 21.-23.8.2007

½ dags-kurser for tandplejere, 

klinikassistenter og hele teamet 

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9, 

Århus

Arrangør: SKT, Århus

Info: www.skt.au.dk  (nyheder)

Implantater og/eller tænder 

Dato: 24.-25.8.2007

Sted: København 

Arrangør: Scandinavian Society of 

Prosthetic Dentistry (SSPD) og Dansk 

Selskab for Oral Implantologi (DSOI)

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

Dato: 1.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 7.9.2007, kl. 10-19 og 

8.9.2007, kl. 9.15

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 7.9.2007, kl. 10.00 og 8.9.2007, 

kl. 13.00

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 8.9.2007

Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg 

Arrangør: Nordjysk 

Tandlæge forening

Dato: 10.9.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 12.9.2007 (aften)

Sted: DSB Kursuscenter, Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

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

1. Selvindsigt, selvudvikling og 

gruppedynamik

Dato: 12.-14.9. og 5.-6.10.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

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

Dato: 13.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

B E K L Æ D N I N G  2 0 0 7

– Vi sender gerne vort store 
beklædningskatalog med masser af 
nyheder og selvfølgelig også med 

de gamle ”kendinge”.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800

B E K L Æ D N I N G  2 0 0 7
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Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 

22.9.2007 kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 

Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 27.-28.9.2007

Sted: Vejle

Arrangør: Nord-Fair A/S

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.9.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.-29.9.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og 27.10.2007 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro,

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

få farver • uendelige muligheder

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik 

med et minimalt antal farver 
og findes i to systemer til 

forskellige behov.

Ceram·X mono
til universelt brug

7 farver som dækker
hele VITA skalaen

               

Ceram·X duo
for høj æstetik 

7 farver (4 dentin og 3 emaljefarver)
som dækker hele VITA skalaen

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Ålborg  

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk 

Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og 10.11.2007 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

2. Ledelse, organisation, uddelegering 

og opfølgning

Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007

Sted: DSB Kursuscenter, Knudshoved

Arrangør.: Teamovation

Info:  www.teamovation.dk 

Tlf. : +45 30 20 44 48 Bøje Moustgaard

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hongkong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Metalfrie kroner og broer 
med optimal styrke og 
præcision.

YZ fuldzirconium fra VITA

VITA
Zirconium

1200
MPa

600
MPa

125
MPa Empress

Procera

For mere information
kontakt:

Odense tlf.: 6619 3161

Slagelse tlf.: 5853 0300

Esbjerg tlf.: 
7512 2646

Vanløse tlf.: 7020 4700

Horsens tlf.: 7561 8522

Århus tlf.: 8611 7500
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Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og 

24.11.2007 kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 

24.11.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 10.-12.4.2008

Sted. Bella Center, København 

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan indhen-

tes hos Tina Andersen, Tandlægebla-

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

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

Klinik
byggeri

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

www.oelgod-construction.dk

Postbox 346 ·  5100 Odense C
Tlf. 70 228 288 · Fax. 70 228 289

www.dkmdental.dk · dkm@dkmdental.dk

Flot fast og aftagelig
protetik. Leveret fra mandag
til mandag

MK på højædelt guld

kr.   935 .-
MK på biokompatibelt

metal

kr.   635.-



557TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  7



558 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  7

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 27,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes 

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

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

DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der an-

noncerer under kollegiale henvisninger, besidder de for-

nødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af DTF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk

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

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

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

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov

Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk 
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
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Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole Flindt
Tom Olsen

Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
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Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen

Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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

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

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

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

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

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

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

Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-
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Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

: )
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk

Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger 
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms. 
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gen-
nem bureau.

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

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

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

Annoncer til TB 09: 23/07 udkommer 08/08

Annoncer til TB 10: 13/08 udkommer 27/08

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

Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges 
på baggrund af annonceteksten i bladet – altså uden at 
man skal søge oplysninger andre steder. Kravet til stil-
lingsopslag er at annoncen indeholder:

Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillings-
betegnelse – ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen hvad der 
svarer til betalingen for 110 mm når der henvises til en 
hjemmeside på internettet.

Horsens

Da vores kollega gennem 10 år 

vil prøve lykken i børnetand-

plejen, søger vi omkring 1.8.07 

en tandlæge ca. 30 timer pr. uge 

– erfaring ingen hindring. Vi er 

4 tandlæger på en velindrettet 

og moderne klinik med dygtige 

medarbejdere og godt arbejds-

klima. De nærmere detaljer kan 

vi tale om, såsom kompagni-

skab. Henvendelse/ansøgning

Tandlægerne

Munk-Jørgensen og Braad

Borgergade 24

8700 Horsens 

Tlf. 7562 5363

Barselsvikar – Fredericia

Til alsidig praksis med 2 tand-

læger, 1 tandplejer og 4 klinik-

assistenter søges pr. 1. aug. 07 

en tandlæge/cand.odont.-vikar 

ca. 35 timer ugentlig i 7 mdr.

Ansøgningsfrist d. 8.6.07.

Tandlægerne Vesterbrogade

v. Lisbet Vang-Pedersen

Vesterbrogade 31, 1.

7000 Fredericia

Tlf. 7592 2666

I hjertet af Køge

Tandlæge søges til stilling med 

30 til 35 ugentlige arbejdstimer, 

pr. 1.8.2007. Pæn omsætning.

Vi er et team med 2 tandlæger 

og 3 klinikassistenter, der arbej-

der i en velfungerende praksis.

Vi udfører alle former for 

tandbehandling og har speciel 

interesse i fast protetik og kos-

metisk tandpleje.

På klinikken vægtes faglig 

kvalitet, at patienten føler sig i 

fokus og en åben, munter om-

gangstone.

Yderligere oplysninger kan du 

finde på 

www.tandlaege-diernaes.dk

Digital røntgen og journal.

Nogen erfaring som tandlæge 

vil være en fordel.

Vækker dette din interesse, sen-

des ansøgningen til

Tandlæge Bodil Diernæs ApS

Vestergade 29, 4600 Køge

Tandlæge til alsidig og travl 

praksis

Da min tidligere kompagnon 

har valgt at gå på efterløn, søger 

vi en tandlæge 4-5 dage om 

ugen evt. kombineret med en 

dag i den kommunale tandpleje 

i Haderslev.

Vi tilbyder et afvekslende job 

med gode indtjeningsmulighe-

der 35% i provision, evt. garan-

tiløn i starten. Du vil møde alle 

typer behandlinger inkl. børn 

og unge. Du får en rutineret 

klinikassistent og 3 engagerede 

tandlæger og en specialtand-

læge (orto) som støtte, der er 

11 medarbejdere i alt. Du vil 

komme til at arbejde ved ny 

Planmeca-unit m. intraoral ka-

mera, klinikken er digital med 

Al dente og Digora.

Vi forventer at du har et godt 

humør, er samvittighedsfuld og 

fagligt engageret. Du må gerne 

være nyuddannet.

Klinikken ligger i eget kilnik-

hus i mindre by med et aktivt 

fritidsliv. Vi hjælper gerne med 

at finde bolig.

Tandlægerne i Gram

Stadionvej 32

6510 Gram

E-mail Tandigram@mail.dk

Barselsvikariat. Kjellerup 

– Ny Silkeborg Kommune

For klinikejer søges i perioden 

1.8.07 til 1.3.08 barselsvikar til 

fuldtidsstilling.

Vi er 3 tdl. og 4 KA. Klinik-

ken er nyindrettet, med digital 

journal.

Vi behandler både børn og 

voksne, og der er mulighed for 

at arbejde med stort set alle fa-

gets aspekter inkl. implantologi.

Til stillingen er tilknyttet ca 400 

børn og 1000 voksne patienter.

Skriftlig henvendelse til:

Tandlægerne i Vestergade

Vestergade 17, 8620 Kjellerup

Ordrup

Vikar til moderne velfunge-

rende klinik i Ordrup søges 

snarest. 

Stillingen udgør ca. 28 arbejdsti-

mer om ugen.

Evt. mulighed for senere fastan-

sættelse. 

Billetmrk. 684

Modtager TB's annoncecenter

Tandlæge – Dejlige Vestjylland

Tandlæge/cand.odont. søges 

snarest til moderne praksis 3-5 

dage om ugen.

Vi er et godt team bestående 

af 4 tandlæger, 1 tandplejer, 7 

klinikassistenter og 2 sekretæ-

rer og har desuden vores egen 

tandtekniker.

På vores klinik har vi et godt 

miljø med gode arbejdsforhold 

og stor fleksibilitet. Vi arbejder 

med Kaizen-metoden og er 

medlem af kæden dinTAND-

LÆGE.

Vi anvender al dente-tandlæge-

system og Digora-røntgen.

Arbejdet er varierende og 
spændende, idet vi behandler 

både børn og voksne og ud-

fører næsten alle former for 

behandlinger.

Hvis dette har vakt din inte-

resse, vil det glæde os meget at 

høre fra dig.

Tandlægerne 

Kirsten & Jens Ole Steen,

Smøgen 9, 6950 Ringkøbing.

Tlf. 9732 5099/privat 9732 4444.
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Stil lin ger mær ket med O

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

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

Tá til 
THISTED i THY 
- hvorfor ikke!

Thisted Kommunale Tandpleje søger en 
tandlæge fra 1.september 2007 eller 
efter aftale. Det er en heltidsstilling. 

Vi er normeret med 5,8 tandlæger, 1,5 
tandplejer og 9,7 klinikassistenter og 
vi har ca. 6.000 børn i behandling på 
de kommunale klinikker. 3.500 børn 
behandles af private tandlæger.

Hvis du er interesseret i stillingen vil vi 
gerne have din ansøgning senest den 
16. juni, og det gør ikke noget, at du er 
nyuddannet. For en erfaren tandlæge 
er der mulighed for fi lialledertillæg. 

Løn og ansættelsesforhold er efter gæl-
dende overenskomst. Grundlønnen svarer 
til trin 40 - 27.006,33 kr. pr. måned + 
18,9% i pension efter evt. karensperiode. 
Evt. funktions- og kvalifi kationstillæg 
sker efter individuel forhandling.

Thisted Kommune har ca. 46.000 ind-
byggere og er smukt beliggende ved 
Limfjorden ikke langt fra Vesterhavet. 
Vi har masser af frisk luft, en dejlig natur 
der giver rige muligheder for friluftsliv, 
sejlsport og windsurfi ng ved et af Euro-
pas bedste surfi ngsteder.

Yderligere oplysninger om stillingerne 
kan fås ved henvendelse til tandlæge 
Malene Vestorp tlf. 99 17 28 84, privat 
97 91 23 03 eller overtandlæge Ole Jensen 
tlf. 99 17 28 80, privat 97 93 53 70.

Ansøgninger med relevante oplysninger 
sendes til Thisted Kommunale Tandpleje, 
Kronborgvej 26-28, 7700 Thisted.

Ansøgere skal ved evt. samtale under-
skrive samtykkeerklæring vedr. ind-
hentelse af børneattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 
i uge 25 og 26.
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2 tandlæger
Tandplejen i Rebild søger 2 tandlæger/cand.odont., 35 timer om ugen. Ansøgere 
med ønske om færre timer kan også komme i betragtning. Tiltrædelse 1. august 
2007 eller snarest muligt.

Tandplejen har ca. 7600 brugere, 30 ansatte fordelt på overtandlæge, special-
tandlæge, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på 5 klinikker samt 2 un-
dersøgelsesklinikker.

Rebild Kommune ligger i naturskønne omgivelser i Himmerland med let tilgæn-
gelighed til både motorvej og tog-net. Rebild Kommune er sammensat af de 
tidligere kommuner Støvring, Skørping og Nørager.

Vi tilbyder jer:
–  Team-samarbejde med engagerede medarbejdere
–  Velrenoverede klinikker med it og digital røntgen
–  Moderne tandplejeprincipper og gode udviklingsmuligheder
–  Mulighed for at arbejde med børne-, ungdoms-, ældre- og specialtandpleje

Vi forventer, at I:
–  Har lyst til at indgå i et moderne tandpleje-team
–  Er fagligt dygtige og servicemindede
–  Er rummelige og tolerante
–  Har positivt menneskesyn og humoristisk sans

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og regler om Ny 
Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Overtandlæge Inge Hald, tlf. 96 86 87 11, e-mail: iinha@rebild.dk

Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:
Rebild kommunale Tandpleje
Att.: Inge Hald
Mastrupvej 75
9530 Støvring
Ansøgningsfristen er 18. juni 2007

1 stilling som fuldtidsansat militærtandlæge i Forsvaret med 
tjeneste ved

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE
Infirmeriet, Hvorup Kaserne, Nørresundby

bliver ledig og ønskes besat fra 1. august 2007 eller snarest 
derefter.

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

Det er en forudsætning for ansættelsen, at ansøgerne på 
ansættelsestidspunktet har erhvervet jus practicandi samt 
har gennemgået reservetandlægeuddannelsen i Forsvaret.
Ansøgere, der ikke har gennemgået reservetandlæge-
uddannelsen i Forsvaret, vil kunne ansættes under for-
udsætning af, at den pågældende forpligter sig til at 
gennemgå uddannelsen eller dele deraf ved Forsvarets 
Sundhedstjeneste på et senere tidspunkt.

Ansøgerne skal endvidere være indforstået med – efter 

behov – at gennemgå en antagelsesprøve ved Forsvarets 
Rekruttering.

Det skal fremhæves, at ansættelsen som kontraktansat 
militærtandlæge i Forsvaret indebærer en forpligtelse til at 
påtage sig tjeneste uden for landets grænser i forbindelse 
med løsning af Forsvarets internationale opgaver.

Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere 
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes således, 
at de er Forsvarets Personeltjeneste senest 22. juni 2007 og 
stiles til

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

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved or-
logskaptajn B. Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 
3266 5136 eller stabstandlæge P. Morning, Forsvarets Sund-
hedstjeneste på tlf.: 3977 1243.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfor-
drer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion el-
ler etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

FORSVARETS LÆGEKORPS 
RESERVETANDLÆGE
- HVORUP KASERNE

www.furesoe.dk/job

Vores nye sundhedsafdeling i Furesø Kommune er på udkig efter 
en overtandlæge pr. 1. november 2007. Har du lyst til at være med 
fra start og sætte dit præg på tandplejen? Ser du muligheder 
fremfor begrænsninger? Og er du parat til ny udfordringer? Så 
søg vores ledige stilling som overtandlæge.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job i en velfungerende tandpleje. 

Vil du vide mere? Kontakt sundhedschef Gitte Ammundsen på 
tlf. 7235 5656.

Læs hele annoncen, og søg online på www.furesoe.dk/job. Du kan 
også sende din ansøgning til Furesø Kommune, Personale, Stiager 2, 
3500 Værløse.  Mærk kuverten 2007-177. Frist den 15. juni 2007.

Overtandlæge 
med visioner og gennemslagskraft



568 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  7

www.regionsyddanmark.dk
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Natur og udvikling

Vores værdier er:

Redelighed

Mulighed

Helhed

Ansøgningen
sendes til

FH-Kommune
Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk
eller via mail

job@fhkommune.dk

tlf. 47784000

Læs mere på
fhkommune.dk

Tandplejen

LEDER
Frederiksværk-Hundested 
Kommune søger ny leder til 
den kommunale tandpleje 
(overtandlæge) per 1. 
august 2007.

Vi søger en ledende 
tandlæge, der 
• Går i dialog med sit per- 
 sonale og lytter til dem
• Sikrer effektive, inddra- 
 gende beslutnings-
 processer
• Er tydelig med klare krav  
 til sit personale
• Er effektiv og følger op  
 på beslutninger
• Superviserer og vejleder

Vi forventer, at du har 
en bred erfaring fra den 
kommunale tandpleje 
kombineret med en solid 
ledelsesmæssig baggrund. 
Som person er du udviklings- 
og samarbejdsorienteret.

Du kan få fl ere oplysninger 
om stillingen ved at se 
på vores hjemmeside 
www.fhkommune.dk 
eller ved henvendelse til 
sundhedschef Stein Nygård 
på tlf. 4778 4812.

Løn- og ansættelsesvilkår 
efter gældende overens-
komst. Vi gør opmærksom 
på, at der indhentes 
straffeattest ved alle 
nyansættelser. 

Ansøgningsfristen er 
mandag den 11. juni.
Første ansættelsessamtale 
fi nder sted den 18. og 19. 
juni med efterfølgende 
personlighedstest for de 
udvalgte kandidater. Sidste 
ansættelsessamtale fi nder 
sted den 25. juni. 

Ansøgningen mærkes 
”leder af tandplejen” 
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www.dtftryghed.dk
Pension

39 46 00 80

: )

www.holstebro.dk

HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE
SØGER TANDLÆGE
Vi søger snarest en ny kollega.
Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om du kan 
tilbyde at arbejde på fuldtid eller deltid.

Tandplejen omfatter 9.500 børn mellem 0 og 18 år samt 
omsorgstandpleje med 300 brugere.
Ortodontien foretages dels af privatpraktiserende special-
tandlæge og dels af overtandlægen.
Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en filialklinik 
samt 3 mobile klinikker.
Personalemæssigt er vi 30 ansatte fordelt på alle 3 odon-
tologiske faggrupper, der fungerer med et godt samar-
bejde på tværs af faggrænserne i en travl og afvekslende 
hverdag.

- Så har du lyst til at prøve kræfter med hele spektret i tand-
lægeuddannelsen er Vestjylland måske stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange tilbud både 
m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kultur-og fritidsaktiviteter 
m.m. Endelig ligger Holstebro placeret kun ca. ½ times kør-
sel fra Vesterhavet med den smukke og barske natur og kun 
få kilometer fra Limfjorden, der byder på meget afvekslende 
naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til fældende overens-
komst og aftale om lokalløn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at henvende dig til Holstebro Kommunale Tandpleje 
v/overtandlæge Mogens Jessen, Nr. Boulevard 61, 7500 
Holstebro, tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 109/2007, sendes 
samme sted, så vi har den senest den 8. juni 2007.
Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler i uge 25.
- Vi glæder os til at høre fra dig.

•

•

•

•

www.favrskov.dk

Tandlæge
Favrskov kommunale Tandpleje søger fra 1. september en 
tandlæge 14 timer ugentligt. Arbejdstid efter nærmere aftale.

Favrskov Kommune, der er beliggende lige nord for Århus har 
ansvaret for tandplejen for godt 12.000 børn og unge, hvoraf ca. 
2.000 behandles i samarbejde med privat praksis.

Vi har både elektronisk journal og aftalebog og vores tandpleje 
drives efter de nyeste principper.

Den nye tandlæge, der hovedsagelig skal arbejde i Hadsten, skal 
indgå i et nært samarbejde med tandplejere og klinikassistenter.

Der vil være mulighed for at deltage i alle tandplejens aspekter, 
herunder tandregulering, kirurgi og omsorgstandpleje. 

Nærmere oplysninger ved overtandlæge Jørgen Kjær tlf. 
8698 2290, privat 3024 3177.

Ansøgning sendes inden 15. juni til Tandplejen, Att: Jørgen Kjær, 
Hammelvej 7, 8370 Hadsten.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 45.000 indbyggere og en 
god balance mellem bysamfund, landsbyer og skøn natur med skove, søer 
og åer. Vi er centralt placeret i Østjylland - nabo til både Århus, Randers, 
Viborg og Silkeborg og tæt på jernbane og motorvej. 

Favrskov Kommune er også Favrskovs største 
arbejdsplads med 3.500 engagerede medarbejdere, 
der hver dag er med til at gøre kommunen til en af 
Danmarks bedste.  
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Nyborg – barselsvikar
Nyborg kommunale tandpleje søger barselsvikar 
for tandlæge 28 timer pr. uge fra 24. september 
2007 til 30. juni 2008.

Arbejdet foregår fortrinsvis på klinikkerne i Ørbæk 
og Frørup. Der er mulighed for at arbejde med 
ortodonti under konsulentvejledning, men rutine 
i ortodonti er ikke et krav til ansøgerne. Jus er en 
fordel, men ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og 
regler om ny løn.

Nærmere oplysninger fås hos afdelingsleder Dor-
te Bergmann på 6533 2030 eller hos overtand-
læge Jørgen Bergmann på 6333 7077. Privat tlf. 
6261 3771.

Ansøgning senest den 15. august på mail til 
dbe@nyborg.dk eller med post til:

Nyborg kommunale tandpleje, Ørbæk afd.
Att. Dorte Bergmann
Langemosevej 3, 5853 Ørbæk

Kalundborg Kommunale Tandpleje søger 
tandlæge snarest muligt. 

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 15. juni 2007 kl. 8.00 

Se annoncen på www.kalundborg.dk

Salgskonsulent
Er du tandlæge, tekniker, klinikassistent med fl air for implantater, kroner og 
broer? – så hjælper vi dig gerne videre til en karriere med bedre løn og bedre 
arbejdsvilkår.

Til at varetage salget af vort nye implantat-system, Backbone Design Concept, 
søger vi en branchekendt salgskonsulent til omgående ansættelse. Back Bone 
byder på et kvalitets- og prisforhold der ikke før har været set i Danmark, og 
produkterne er utrolig populære i udlandet.

Er du frisk, udadvendt og serviceminded? Har du erfaring med implantater, og 
kan du indgå i et mindre team af professionelle branchefolk med godt humør 
og hang til en sjov og spændende hverdag – ligeledes med et særdeles at-
traktivt lønniveau?

Så kontakt: Max Terpager på tlf. 4010 6607 eller 7518 1233 for at få mere 
at vide om jobbet.
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Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Århus midtby

Centralt beliggende klinik i 

lejede lokaler. Der er p.t to 

behandlingsrum med mulighed 

for at indrette et tredje.

Gennemsnitlig oms. de sidste 3 

år på ca 2,7 mio. som nemt kan 

øges.

Henvendelse til

Carsten Jensen, advokat

Advokatfi rmaet Lou & Partnere

Direkte tlf. 8712 3412

www.louogpartnere.dk

Klinikfællesskab 

Kliniklokaler i nyrenoveret 

klinik tilbydes tandlæge med 

eget klientel. Mulighed for 

overtagelse af hele klinik på 

sigt. Bedste beliggenhed i 

»middelalderbyen« i hjertet af 

København. 

Billetmrk. 682 

Modtager TB's annoncecenter

Kavoklave ønskes 

Min Kavoklave har 

startproblemer, så jeg ønsker en 

tilsvarende, gerne brugt, hvis 

den er i orden. 

Tandlæge Jens Sleiborg 

Samsøgade 22, 1. th.

9000 Aalborg.

Tlf. 9812 7043/4055 0246.

E-mail: klinik@samsoegade.dk

Langå

Med f.eks. Randers som privat base, sælges nu ½-parten af 

praksis og klinikhus i Langå. Praksisparten som er med 1529 

reg. syges.pat. i 2006, er med stigende omsætning og med 

et meget stort potentiale til ny ejer af ½-parten, tilgængelig 

snarest mulig. Ring og få en snak om praksis og evt. få tilsendt 

salgsmateriale.

Sønderjylland

I Sønderjysk østkystby sælges 

centralt beliggende hus med 

lukket have og fritliggende 

klinikbygning, der har adgang 

fra hver sin vej. Hus og have 

kan sælges for sig. Klinikken 

har 1600-1700 patienter og en 

omsætning på 2,5 mio. som 

nemt kan øges. Ovenstående 

sælges på særdeles gunstige 

vilkår. 

Billetmrk. 681 

Modtager TB's annoncecenter

Aalborg

Erfaren tandlæge med egne 

patienter søger kliniklokale 

gerne klinikfællesskab i Aalborg 

ca. 3 dg. om ugen. 

Billet mrk. 683 

Modtager TB's annoncecenter

Ærø

Sol og solvarmeanlæg; dejlige 

strande og havnemiljøer 

som basis for alle hånde 

vandaktiviteter; trygge 

vilkår for børnefamilier; på 

landet med plads til pony 

eller i byer med afslappet 

atmosfære; huse til rimelige 

priser og masser af plads 

på Nordeuropas smukkeste 

golfbane! Grundet forskellige 

omstændigheder sælger vi vores 

velrenommerede praksis på 

naturskønne og solbeskinnede 

Ærø på meget gunstige vilkår. 

Dejlige patienter, både børn 

og voksne, samt søde og 

dygtige medarbejdere. Stort 

patientunderlag. Interesseret?

Så ring til tandlægerne i 

Marstal, tlf. 6253 1099

Jylland – Fyn

Erf. tdl. søger solo praksis i 

lejede lokaler til overtagelse nu 

eller senere.

Billetmrk. 685 

Modtager TB's annoncecenter

Salg af andel

i tandlægeklinik i Odense cen-

trum. 

Tlf. 2940 8019 efter kl. 17.00 
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

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

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

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

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

Ny klinik?

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på nansieringen

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

Lad os samarbejde om kronerne!

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

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

Spar Nord Odense

Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 74

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

www.sparnord.dk

L ise Andersen 

Mail: lid@sparnord.dk

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
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 � Fax 70 22 14 14

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

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

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

www.pro-visuel.dk   4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

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
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

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

www.pwcglobal.com/dk

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

tel. 46420800  Fax. 46420808

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

Laserkonsulent: 2812 6104
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TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm
Tandbørster og tandstikkere

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Dansk 
Tandlægeforening kan du 
få Eurocard Classic, 
Eurocard Guld og/eller 
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk Et stærkt alternativ!

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



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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Værsgo’ - tag plads...

Planmeca har lyttet
og skabt fremtidens individuelle unit...

RING til Udstyrsafdelingen
43 66 44 24

SOVEREIGN - MERE END BLOT ET DESIGN!
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