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Selvmutilering:  
når patienten Selv trækker tænder ud

danmark taber tredjelandS - 
tandlæger på gulvet
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Markedets bedste priser? Dem får 
du automatisk som stjernekunde!

Jesper Kirkegaard, Økonomich
ef

Plandents fornemmeste opgave er, at sikre at du som 
stjernekunde helt automatisk får markedets bedste pris 
på forbrugsvarer og småudstyr. Stjernekundesystemet gi-
ver vores indkøbere indblik i hele markedet, og det giver 
dig markedets laveste pris – hver gang.
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Tandtab uden 
forklaring? 

Det kan være 
patienten selv, 

der trækker 
tænderne ud.
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NEEDA AHMAD er én af få 
tandlæger fra tredjelande, 

der får fodfæste i Danmark.  
Mange tabes på gulvet

Læs temaet om tredjelands -
tandlæger på side 530-537
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508 KORT & GODT
 LEDER

Selv om der er finanskrise, har de fleste 
danskere luft nok i privatøkonomien til 
de regelmæssige tandlægebesøg. Men 
der findes patientgrupper, der ufor-
skyldt har så stort et behov for tandbe-
handling, at de i mange tilfælde ikke er 
i stand til at betale regningen for den 
fagligt optimale behandling.

 Tandlægeforeningen (TF) mener, at 
disse patientgrupper bør have tilført et 
øget offentligt tilskud, ligesom det of-
fentlige i dag giver det til visse cancer-
patienter samt patienter med Sjögrens 
syndrom.

På TF’s hovedgeneralforsamling i no-
vember 2008 besluttede repræsentant-
skabet, at foreningen skulle fortsætte 
arbejdet for at få tilgodeset patienter, 
der har et stort behandlingsbehov.

Men der er også andre patienter, 
der enten må tage lån til at betale store 
tandlægeregninger eller helt fravælge 
den behandling, som de burde have.

Hovedbestyrelsen har med hjælp fra 
TF’s sundhedsudvalg indkredset, hvilke 
patientgrupper der har det største be-
hov for en økonomisk håndsrækning fra 
det offentliges side. Vi er nået frem til, 
at de patienter, der har allermest brug 
for, at vi som tandlæger taler deres sag, 

er patienter med sjældne medfødte 
sygdomme. De er ikke så mange, og 
de fylder ikke så meget i den offentlige 
debat. Måske fordi de ikke har store 
og indflydelsesrige patientforeninger 
i ryggen.

De fleste af disse patienter hører 
under de odontologiske landsdels- og 
videncentre. Her kan de blive under-
søgt, og de kan også i et vist omfang 
modtage højt specialiseret behandling 
på det offentliges regning.

Men som vi alle ved, holder hverken 
kroner, broer eller implantater evigt. 
Fast protetik skal skiftes ud og vedlige-
holdes. Det skal patienterne med sjæld-
ne sygdomme selv betale for. Og vi har 
kendskab til patienter, der må betale 
helt op til 30.000 kr. om året for at få 
vedligeholdt de protetiske løsninger.

Det kan simpelt hen ikke være rig-
tigt. Det er ikke rimeligt, at patienter 
selv skal punge ud i en sådan grad, blot 
fordi en del af deres sygdom manifeste-
rer sig i mundhulen. Det ser heldigvis 
ud til, at de fleste af politikerne på 
Christiansborg er enige med os. Så nu 
glæder vi os til, at de velmenende ord 
bliver omsat til handling.

» Det er ikke rimeligt, at patienter 
selv skal punge ud i en sådan grad, 
blot fordi en del af deres sygdom 
manifesterer sig i mundhulen
 
SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

FOTO: JEPPE CARLSEN

Patienter med sjældne  
sygdomme har  
brug for hjælp

Læs i øvrigt artiklen side 538
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510 KORT & GODT

Hovedstadsområdet  
mister flest tandlæger
Det går formentlig imod den gængse opfattelse, men faktum er, at hovedstadsområdet har oplevet den største afgang 
af tandlæger i privat praksis. 

Fra 1978 og frem til 2005 har der været en nettoafgang af 120 tandlæger i København og Frederiksberg Kommuner, 
mens de øvrige regioner, med undtagelse af København og Bornholm, har haft en tilgang af tandlæger. 

Afgangen af tandlæger i hovedstadsområdet har samtidig betydet, at den geografiske skævhed i tandlægedæk-
ningen er blevet udlignet. I 1978 var der fx 845 patienter pr. tandlæge i Københavns og Frederiksberg Kommuner, 
mens tandlægerne i de tidligere Storstrøms, Sønderjyllands og Ribe Amter havde dobbelt så mange patienter pr. 
tandlæge. I 2005 ser tallene dog en anelse anderledes ud. Her er der nemlig 999 patienter pr. tandlæge i København 
og Frederiksberg Kommuner, mens Storstrøms Amt, der var det amt med flest patienter pr. tandlæge, havde 1.521 
patienter pr. tandlæge.

Mountainbikere  
skal bruge 
tandbeskyttere

Vidste du, at …
… ledigheden falder blandt tandlæger?  
I januar 2007 var 4 % af de forsikrede 
tandlæger i Akademikernes Centralorgani-
sation (AC) berørt af ledighed, mens tallet 
faldt til 1,5 % i januar 2008. I januar 2009 
var ledigheden faldet yderligere til 1 %

Müller KE, Persic R, Pohl Y, Krastl G, Fillippi A. Dental injuries in mountain biking  
– a survey in Switzerland, Austria, Germany and Italy. Dent Traumatol 2008; 24: 522-7.

473 mountainbikere indgår i en ny schweizisk undersøgelse af tandtraumer i for-
bindelse med sportsudøvelse. Tæt ved 6 % af bikerne havde haft tandskader, oftest 
i form af kronefrakturer – kun omkring 4 % af dem bruger tandbeskyttere.

Juniorbikere fik flere tandskader end voksne amatører og professionelle, og 
forskerne mener, at det kan forklares ved, at sporten udvikler sig i en mere aggres-
siv retning – eller at de professionelle måske har glemt evt. tidligere skader.

Konklusionen på den schweiziske undersøgelse er, at brugen af tandbeskyttere bør 
udbredes.
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 KORT & GODT 511

Guide til job i EU
Tænker du på at arbejde i et andet EU-land? Så kan du hente in-
formation i »The EU Manual of Dental Practice«, som er udgivet af 
Council of European Dentists, og som kan hentes på hjemmesiden  
www.eudental.eu.

Håndbogen omfatter mere end 400 sider med information om 
juridiske og etiske reguleringer og om uddannelseskrav, sundheds-
systemer og organisering af tandpleje i 32 europæiske lande.

I et amerikansk/brasiliansk studie, publiceret i European 
Journal of Oral Sciences, blev 96 ekstraherede molarer un-
dersøgt visuelt af tre undersøgere, som efterfølgende valgte 
en af tre behandlinger: ingen behandling, non-invasiv be-
handling (fissurforsegling, fluoridbehandling) eller invasiv 
behandling (fyldning).  

Senere foretog de samme undersøgere supplerende 
undersøgelser med bl.a. bite-wings og DIAGNOdent på de 
samme tænder, hvorefter undersøgerne igen valgte en af de 
tre behandlinger.  

Til slut blev tænderne skåret op, og »sandheden« om cari-
eslæsionerne, dvs. deres penetration i dybden, blev bedømt 
på slibesnit. 

De supplerende cariesundersøgelsesteknikker viste sig 
kun at give lidt mere korrekt diagnostik. Men de havde en 
drastisk effekt på behandlingsvalget: Det invasive behand-
lingsvalg steg markant.

Forskerne konkluderer, at problemstillingen er relevant i 
populationer med lav forekomst af okklusalcaries.   

Internationalt forskningsnyt

Flere undersøgelsesteknikker  
gav flere fyldninger

Pereira AC, Eggertsson H, Martinez-Mier EA, Mialhe FL, Eckert GJ, Zero DT. Validity of caries detection on occlusal surfaces and treatment decisions 
based on results from multiple caries-detection methods. Eur J Oral Sci 2009: 117:51-7.

Kommentar af lektor Bente Nyvad fra Tandlæge-
skolen i Århus:
– Studiet er interessant, fordi det udfordrer et klassisk 
dogme blandt tandlæger: at korrekt cariesdiagnostik for-
udsætter supplerende undersøgelser, fx bite-wings, i tillæg 
til visuel klinisk undersøgelse.  

De supplerende undersøgelsesmetoder forbedrede ikke 
nøjagtigheden af de stillede diagnoser i dette studie, selv 
om andelen af sandt positive diagnoser blev forøget en 
smule på bekostning af sandt negative diagnoser. Sådanne 
forskydninger i det diagnostiske mønster ledsages typisk 
af en stigning i andelen af falsk positive diagnoser, hvilket 
øger risikoen for overbehandling. Dette harmonerer godt 
med de involverede tandlægers forøgede tendens til at 
foreskrive operativ behandling efter at have haft adgang til 
flere diagnostiske teknikker. I befolkninger med lav caries-
forekomst vil konsekvenserne af overbehandling være mere 
belastende end enkelte oversete carieslæsioner, specielt når 
patienterne går regelmæssigt til tandlæge.  

Studiets resultater bekræfter i øvrigt det velkendte råd 
om, at behandlingsvalg aldrig bør foretages på grundlag af 
røntgenbilleder alene. 
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Stenalderfolk havde  
meget plak, men kun lidt gingivitis

512 KORT & GODT 
 

Pladsholdere i det primære tandsæt kan forebygge konsekvenserne af 
formindsket tandbue og behovet for senere ortodontisk behandling. Men 
brug af pladsholder kan også føre til plakophobning og måske til caries og 
gingivitis. Pladsholdere kan også påvirke det bløde væv, de kan forstyrre 
tandfrembrud, og de kan tabes eller gå i stykker, skriver forfatterne til 
en engelsk undersøgelse, publiceret i International Journal of Paedia-
tric Dentistry. De har søgt efter evidens og overvejet indikationerne for 
behandlingen. 

Reviewet omfatter 16 undersøgelser, og forfatterne nøjes med at kon-
kludere, at der med den tilgængelige litteratur ikke kan påvises evidens 
hverken for eller imod behandling med pladsholder.

Kommentar af lektor Lis Almer Nielsen,  
Tandlægeskolen i København:
– På Tandlægeskolen i København anvendes, hvis indiceret, Sanneruds 
pladsholder – konstrueret af Sannerud 1955. I en undersøgelse på 55 før-
skolebørn med enkelttandsekstraktioner (Kisling og Høffding, 1979) blev 
det vist, at pladsholderen var effektiv, idet det gennemsnitlige pladstab 
med en kontroltid på tre år var 0,9 mm. Der var ingen problemer i relation 
til caries eller gingivitis.

Litteratur: Kisling E, Høffding J. Premature loss of primary teeth: part IV: a clinical control of Sannerud’s space 
maintainer, type I. ASDC J Dent Child 1979; 46: 109-43.

Internationalt forskningsnyt

Pladsholdere under lup

Laing E, Ashley P, Naini FB, Gill DS. Space maintenance. Int J Paediatr Dent 2009; 19: 155-62.

I en amerikansk undersøgelse levede 10 forsøgs-
personer (uden parodontitis) på stenaldervis 

i fire uger. Før og efter den oplevelse fik 
de noteret blødningsindeks og gingival- 
og plakindeks. De fik også registreret 
pochemål, og så blev deres bakterie-
sammensætninger subgingivalt og på 
tungen bestemt.  

Efter de fire uger på stenalderdiæt 

havde forsøgspersonerne sund gingiva på trods af 
store plakmængder og et øget antal subgingivale, 
ikke parodontitisrelaterede bakterier. Forskerne 
peger på, at manglen på raffineret sukker kan være 
en forklaring på den »manglende« gingivitis.

Baumgartner S, Imfeld T, Schicht O, Rath C, Persson RE, Pers-
son GR. The impact of stone age diet in the absence of oral 
hygiene on gingival conditions. J Periodontol; 2009 online. 
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Yngre tandlæger er mobile
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Yngre tandlæger klumper sig ikke sam-
men i de to »tandlægeskole-byer« Århus 
og København. Det viser nye tal fra Tand-
lægeforeningen. Med undtagelse af Region 
Nordjylland er tandlæger uddannet efter 
1990 nemlig jævnt fordelt over det ganske 
land – i hvert fald når det gælder privat 
praksis. 

Tandlæger uddannet i perioden 1990-
2005 udgør ca. 29 % af samtlige tandlæger 
med hovederhverv i privat praksis. Fordelt 
på regioner har Nordjylland den mindste 
andel, nemlig ca. 23 % mod mellem 29 og 
31 % i de øvrige regioner.

Se i øvrigt voxpoppen på s. 517.

Kandidatår 1990-2005 i procent af arbejdsstyrken i privat praksis. 
Regioner, marts 2009

Flux forebygger karies 
og giver stærke tænder

NYHE
D

Flux mundskyl forhandles af Plandent

Højt fluorindhold forebygger bedre end lavt
Kliniske studier påviser, at tandpasta med højt fluorindhold forebygger karies bedre end 
med lavt indhold - det samme antages at gælde ved fluorskylninger*. 0,2% NaF giver 
ca. 4 gange så meget fluor som 0,05% NaF. Flux mundskyl anbefales som supplement 
til den daglige tandbørstning til voksne og børn over 12 år med øget risiko for karies.

 *kilde: SBU 2002: At forebygge karies

Hvem har fordel af et mundskyl med højt fluorindhold?

Patienter med:

 med 0,2% NaF 
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Knogleforandringer og kondylposition i 
kæbeledstomogrammer: betydningen af klinisk diagnose 
efter RDC/TMD-kriterierne for overensstemmelsen 
mellem forventede og faktiske røntgenfund 
Mie Wiese, Ann Wenzel, Hanne Hintze, Arne Petersson, Kerstin Knutsson, Merete Bakke, Thomas List og Peter Svensson

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Oral Radio-
logi, og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for 
Radiologi

Formål: At vurdere betydningen af klinisk kæbeledsdiagnose, køn og alder for overensstemmelsen mellem 
forventede og faktiske røntgenfund på tomogrammer.

 Materiale og metode: 204 patienter (156 kvinder, 48 mænd med en gennemsnitsalder på 40 år) med symptomer 
fra kæbeleddet blev undersøgt klinisk ifølge »the Research Diagnostic Criteria« (RDC/TMD). Den undersøgende 
kliniker noterede sine forventede radiologiske fund. Bilaterale, sagittale korrigerede kæbeledstomogrammer i 
lukket position og ved maksimal gabning blev vurderet af en røntgenspecialist, og forekomsten af affladning, 
erosion, osteofyt og sklerosering i kæbeledskomponenterne samt positionen af processus condylaris i fossa 
mandibularis på optagelser i lukket position og positionen af processus condylaris i forhold til toppen af tuber-
culum articulare på optagelser ved maksimal gabning blev registreret (faktiske fund). De forventede og faktiske 
radiologiske fund blev sammenlignet. Der blev udført logistisk regressionsanalyse med overensstemmelse mellem 
forventede og faktiske radiologiske fund som den afhængige variabel. De uafhængige variable var kliniske RDC/
TMD-diagnoser, køn og alder.

Resultater: Antallet af radiologiske fund blev oftest undervurderet, uanset om det drejede sig om ossøse 
forandringer eller andre positioner af processus condylaris end en central. En klinisk osteoarthritisdiagnose 
(OR≥20,64) samt stigende alder (OR=1,03 pr. år) øgede sandsynligheden for overensstemmelse mellem forven-
tede og faktiske fund for kæbeled, der havde ossøse forandringer, men en klinisk osteoarthritisdiagnose (OR≤0,11) 
og stigende alder (OR≤0,97 pr. år) mindskede sandsynligheden for overensstemmelse mellem forventede og 
faktiske fund, når kun kæbeled uden forandringer indgik. Dette indikerer, at sandsynligheden for at overvurdere 
tilstedeværelsen af ossøse fund er øget, når der er kliniske tegn på osteoarthritis, samt for ældre patienter. Der 
blev for visse positioner af processus condylaris fundet en mindsket sandsynlighed for overensstemmelse mellem 
forventet og faktisk position, når patienten havde en klinisk diskusdisplaceringsdiagnose (OR≤0,30), og ved 
stigende alder (OR=0,98 pr. år).

 Konklusion: Røntgentomografien gav ofte uventede fund. Det var ikke muligt at selektere patienter, der specielt 
ville have gavn af en røntgenundersøgelse.

Wiese M, Wenzel A, Hintze H, Petersson, Knutsson K, Bakke M, List T, Svensson P. Osseous changes and condyle position in TMJ tomograms: 
impact of RDC/TMD clinical diagnoses on agreement between expected and actual findings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 2008; 106: e52-63.
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Sammenligning mellem tre røntgenmetoder til at vurdere 
morfologiske forandringer i kæbeleddet: panorama,  
scanografi og tomografi  
Hanne Hintze, Mie Wiese og Ann Wenzel

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Oral Radiologi

Formål – At sammenligne den diagnostiske rigtighed af panoramaoptagelse, scanografi og tomografi til at vurdere 
morfologiske forandringer i kæbeleddet.

Metoder – Kæbeleddene fra 80 tørre, humane kranier blev røntgenundersøgt med digital panoramaoptagelse 
(Pan), 4 x sagittal (lateral) scanografi (Scano) og sagittal tværsnitstomografi (Tomo). Alle billeder blev bedømt af 
tre observatører, som registrerede forekomsten af morfologiske forandringer: affladning, defekt og osteofytdan-
nelse i kæbeleddets komponenter. Den sande morfologi (»gold standard«) var bedømt ved visuel inspektion af 
kæbeleddene. Rigtigheden for den enkelte type forandring i hver kæbeledskomponent blev beskrevet ved hjælp af 
sensitiviteten og specificiteten, mens den overordnede rigtighed for alle forandringer i kondylen og i kæbeleddet 
in toto blev udtrykt som antallet af match mellem røntgenregistreringerne og »gold standard«. 

Resultater – Med Pan og Scano var en eller flere af kæbeledskomponenterne umulige at vurdere i henholdsvis 23 
% og 9 % af kæbeleddene, mens alle komponenter kunne vurderes med Tomo i alle led. Forskellen var signifikant 
mellem Pan og Tomo (P = 0,018). Der var ingen signifikant forskel mellem de tre metoder for rigtigheden af de 
enkelte morfologiske forandringer i kondylen, i tuberculum articulare eller i kæbeleddet in toto. 

Konklusioner – Der var ingen forskel i rigtighed mellem de tre metoder med hensyn til at vurdere morfologiske 
ændringer i kæbeleddet. Med Pan og Scano var der betydeligt flere ledkomponenter, der ikke kunne registreres, 
end med Tomo.

Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Comparison of three radiographic methods for detection of morphological temporomandibular joint changes: 
panoramic, scan graphic and topographic examination. Dentomaxillofac Radiol 2009; 38: 134-40.
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 BOGANMELDELSER

Denne fremragende bog er et »must« for alle kolleger, der ønsker 
mere viden om avanceret behandlingsplanlægning inden for den 
æstetiske zone.

Forfatterens dualistiske tilgang til emnet giver samtidig læ-
seren mulighed for at koncentrere sig om performance – klinisk 
praksis.

Bogen kan anvendes på to niveauer, idet den kan indgå i sam-
menhæng med andre lærebøger, men den har først og fremmest 
sin berettigelse som inspiration til kritisk tænkning, inden en 
avanceret behandlingsplanlægning iværksættes.

De enkelte kapitler er opbygget over en fast skabelon: anam-
nese, præoperativ status, 
behandlingsmuligheder, 
videnskabeligt rationale, pa-
tientens ønsker og behov og 
behandlingsforløb.

I disse afsnit lægges der 
især vægt på begreber som 
biologi, æstetik og funktion 
samt prognose og etik, men 
også på tandlægens færdig-
heder – er der behov for et interdisciplinært approach? Alle rele-
vante behandlingsmuligheder er meget instruktivt illustreret ved 
hjælp af farvelagte plancher, og de enkelte behandlinger beskrives 
detaljeret i tekst og billeder. Patientens ønsker vurderes typisk i 
relation til behandlingsmuligheder og økonomi.

Billedmaterialet er fremragende, men samtidig så stramt og 
pædagogisk komponeret, at det præcist indrammer tekstens 
intentioner i de enkelte kapitler – også de mest komplicerede. 
De otte kapitler dækker til sammen de vigtigste behandlingsmu-
ligheder.

Det fremgår af første kapitel, at bogen er evidence-based. Dette 
udsagn kræver nok et stort spørgsmålstegn, men til gengæld er 
alle behandlingsmuligheder diskuteret ud i sidste detalje.

Poul Cappelørn

Ahmad I. Esthetic Clinical Case-Studies, 
Dilemmas & Solutions. Quintessence 
Publishing Co. Ltd, 130 sider, ill. 
ISBN 978-1-85097-197-6 (hardcover). 
Pris i DKK 990,- inkl. moms.

Fortanden er sløj  
– hvad gør jeg?

» Denne fremragende 
bog er et »must« 
for alle kolleger, der 
ønsker mere viden om 
avanceret behandlings-
planlægning inden for 
den æstetiske zone

På omslaget er målgruppen for denne »skandinaviske lærebog i 
biologisk antropologi/human osteologi« defineret som »stude-
rende og lærere inden for arkæologi, biologi, historie, medicin 
og odontologi samt politi- og museumsfolk«, og »den indeholder 
det stof, man har brug for i udgravningssituationer«.  Det siger 
imidlertid sig selv, at med så umådelig bred en målgruppe med 
vidt forskellige forudsætninger og en meget bred emnekreds, der 
spænder fra skelet- og tandanatomi, udvikling, vækst, patologiske 
tilstande og etik til omtale af mere teknisk-metodologiske aspekter 
som feltarbejde og statistik, må detaljeringsgraden blive derefter. 
For en uddannet tandlæge illustreres niveauet ganske godt med 
henvisning til de odontologisk 
relaterede kapitler, hvor fx 
tandmorfologi, dentitionsud-
vikling, patologiske tilstande 
i tænder og kæber behandles 
på et informationsniveau som 
godt og vel svarer til undervis-
ning af klinikassistenter. Den 
vågne læser vil endvidere i de 
odontologiske tekster kunne 
støde ind i passager, der ikke er helt opdaterede, fx om journal-
føring og opbevaring – men sådanne finesser vil næppe støde 
øjet hos fx politi- og museumsfolk. Omvendt vil en tandlæge, der 
i relation til de ikke-odontologiske emner i udstrakt grad vil være 
at betragte som lægmand, finde mange interessante kapitler om 
så forskellige emner som fx menneskets evolution og genetiske 
variation, DNA-analyser, mumier og moselig samt overordnede 
etiske betragtninger i relation til antropologi. Der er altså ikke 
– som man kunne forvente af foromtalen – tale om en lærebog, 
der på højt akademisk niveau har som mål at detailuddanne en 
specifik målgruppe til på højt fagligt niveau at håndtere selve 
udgravningssituationen. I lyset af målbeskrivelsen forekommer 
bogen derfor at placere sig på et lidt overfladisk niveau mellem 
mange stole. Betragtet som orienteringsbog er den med sit pæne 
ydre og mange illustrationer imidlertid indbydende og bestemt 
interessant at kaste sig over for dem, der gerne vil oplyses bredt 
inden for dette spændende emnefelt, og som sådan kan bogen 
varmt anbefales for dem, der ikke afskrækkes af prisen.                                                                                                                                       

Dorthe Bindslev 

Niels Lynnerup, Pia Bennike, Elisa-
beth Iregren. Biologisk antropologi, med 
human osteologi. 1. udgave, Gyldendal 2008, 
525 sider, ill. ISBN 978-87-02-03037-2. Pris 
849,- inkl. moms.

Læservenlig bred faglig orientering om 
et spændende emne

» I lyset af målbeskri-
velsen forekommer 
bogen derfor at placere 
sig på et lidt overfladisk 
niveau mellem mange 
stole

71558_TB0709.indd   516 26/05/09   10:07:31



 KORT & GODT 517
 VOXPOP

  VOXPOP

Vil tandlæger flytte for et job?

Lene Storgaard
Tandlæge, Gilleleje

Hvor studerede du,  
og hvor arbejder du nu?
– Jeg studerede på Panum i Køben-
havn. Nu arbejder jeg i Gilleleje på en 
privat klinik. Jeg bor ikke i Gilleleje, 
men på Frederiksberg og pendler 
derfor hver dag. 

Hvorfor er du netop endt i Gilleleje? 
– Jeg endte i Gilleleje, fordi der på 
det tidspunkt, hvor jeg søgte, ikke 
var så mange andre jobmuligheder. 
I Gilleleje var der et job, som jeg så 
søgte.

Hvad gjorde du dig af overvejelser, 
da du valgte at søge job i Gilleleje?
– Jeg gjorde mig egentlig ikke så 
mange overvejelser. Der var dog 
en kirurg på stedet, der ville kunne 
hjælpe mig i gang, og det virkede at-
traktivt. 

Hvad kan du nævne af positive ting 
ved at arbejde i en »mindre by«
– Jeg kan ikke nævne nogen ting, 
der skulle være anderledes ved at 
arbejde i en mindre by. Jeg kører, 
som sagt, fra byen, når jeg har fri, og 
mærker ikke så meget til byen.

Pernille Mikkelsen
Tandlæge, Slangerup

Hvor studerede du,  
og hvor arbejder du nu?
– Jeg studerede i København og ar-
bejder nu i Slangerup på en privat 
klinik.

Hvorfor er du netop endt i  
Slangerup? 
– Jeg endte nok i Slangerup, fordi 
min mand fik arbejde i Nordsjæl-
land. Det var derfor meget naturligt 
at søge i den retning. 

Hvad gjorde du dig af overvejelser, 
da du valgte at søge job i Slangerup?
– Der var flere ting. Som sagt afstan-
den, men også det, at det var en 
stor klinik med mange kolleger og 
attraktive arbejdstider.

Hvad kan du nævne af positive ting 
ved at arbejde i en »mindre by«?
– Man bliver nemt kendt. Jeg møder 
mange af mine patienter, når jeg fx er 
ude at handle, og så hilser man.

Kristina Englund 
Rossen
Tandlæge, Stenstrup

Hvor studerede du,  
og hvor arbejder du nu?

– Jeg studerede i Århus, og nu ar-
bejder jeg i Tandklinikken Sydfyn i 
Stenstrup. Jeg bor dog i Odense, så 
jeg pendler frem og tilbage hver dag 
for at komme på arbejde.

Hvorfor er du netop endt i Stenstrup
– Da jeg var færdig, vidste jeg godt, 
at det ville være meget svært at få 
job i Århus. Tandklinikken Sydfyn 
havde et godt tilbud, og da jeg også 
har familie på Fyn, blev det det. 

Hvad gjorde du dig af overvejelser, 
da du valgte at søge job i Stenstrup?
– Der skulle være udfordringer og være 
samarbejde med flere tandlæger. Det 
var meget vigtigt for mig, at jeg ikke 
skulle sidde alene med en enkelt tand-
læge, men at der derimod ville være 
flere, der ville kunne hjælpe mig, hvis 
der var behov for det.

Hvad kan du nævne af positive ting 
ved at arbejde i en »mindre by«?
– Jeg synes egentlig ikke, at der er 
den store forskel.

En ny analyse fra Tandlægeforeningen viser, at yngre danske tandlæger er  
mobile, når de skal finde job (se s. 513). Tandlægebladet har spurgt tre  
tilfældige tandlæger, hvilke overvejelser de gjorde sig, da de søgte job 

» Der skulle være 
udfordringer og 
være samarbejde 
med flere tandlæger.
KRISTINA ENGLUND ROSSEN,  
TANDLÆGE, STENSTRUP
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518 VIDENSKAB & KLINIK  
 OVERSIGTSARTIKEL

Emneord:
Self-mutilation; 

self-injurious 
behaviour

Selvmutilering (automutilering, selvlemlæstelse, af lat. mu-
tilare = lemlæste) defineres som en patients beskadigelse 
af sin egen krop. Undertiden tilføjes: uden suicidal hensigt 

for at undtage de former for selvmutilering, som har selvmord 
til hensigt (1-3). På engelsk anvendes betegnelser som »self-
mutilation«, »self-inflicted mutilation«, »factitious/self-induced 
injuries« og »self-damaging behaviour«. 

Artiklen omfatter en generel omtale af selvmutilering og bag-
grunden herfor med en nærmere omtale af oro-maxillo-facial 
selvmutilering. 

    
Selvmutilering generelt
Selvmutileringen kan udøves med egne »instrumenter« (fx hæn-
der, tænder og negle), den kan foregå ved kemiske og termiske 
påvirkninger (ætsninger, skoldninger), og den kan udøves med 
fremmedlegemer (fx knive, sakse mv.). Mutileringen kan rettes 
alment mod hud, slimhinder, tænder og knogler og specifikt mod 
enkelte organer, ofte øjne og genitalorganer.

Grove former må være forbundet med stor smerte, men det 
er velkendt, at intenst stress, hysteri og hypnose kan fortrænge 
smerter (4,5). En ung pige enukleerede helt udramatisk begge 
øjne uden tegn på smerte (se senere). En mand, som foretog 
autoglossektomi, gav sig tid til at klippe den afskårne tunge i 
småstykker mhp., at reposition skulle være umulig for lægerne 
(se senere). 

Baggrund
Selvmutilering med psykotisk baggrund – og især de mere voldsom-
me handlinger – træffes først og fremmest hos patienter, der lider 
af personlighedsspaltninger, tvangstanker, hallucinationer, vrang-
forestillinger, skizofreni, narkotikumudløst psykose og lignende 
tilstande. Mutileringen kan også være et udslag af en aggressiv 
adfærd, der rettes mod personen selv (autoaggression), eller den 
kan repræsentere en afstraffelse eller en ofring (2,6-8). Undertiden 
har handlingen religiøse eller seksuelle motiver (8-11). 

Ib Sewerin, docent, dr.odont., Odontologisk Institut, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Selvmutilering 
med særligt  
henblik på  
oro-maxillo-faciale 
manifestationer

Selvmutilering er betegnelsen for handlin-
ger, hvor patienter påfører sig selv vævs- 
eller organskader. Det kan ske dels bevidst, 
dels ubevidst. I mange tilfælde ses de som 
udslag af psykiske afvigelser, men de kan 
også være et resultat af depression, stress, 
konflikter mv. Desuden ses selvmutilering i 
forbindelse med forskellige syndromer og 
patologiske tilstande. Endelig ses mildere 
former for selvmutilering, der nærmest har 
karakter af »uvaner«.

Selvmutilering kan antage talrige former, 
og mange væv og organer i organismen kan 
blive genstand for mutileringen. Tænder og 
mundhule er ofte sæde for mutileringer, li-
gesom tænderne er hyppigt benyttede som 
»instrumenter« ved selvmutilering.

Tandlæger tilknyttet institutioner kon-
fronteres jævnligt med grove former for 
oral selvmutilering og impliceres i behand-
ling af skaderne og i forebyggende foran-
staltninger. Men også i privat praksis kan 
tandlægerne møde fænomenet hos ikke 
institutionaliserede patienter med latente 
psykiske lidelser eller blot stresstilstande, 
og skaderne kan give anledning til diagno-
stiske overvejelser.

I artiklen gives en oversigt over fæno-
menet selvmutilering med fokusering på 
oro-maxillo-faciale manifestationer. 

Abstract

Sådan kommer  
selvmutilering til  
udtryk
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 SELVMUTILERING

Men også depressioner, dysforier, stress- og krisetilstande, 
frustrationer, konflikter, underlegenheds-, skyld- og hævnfølelse, 
isolation samt undertrykkelse af følelser (alexithymia) hos i 
øvrigt raske og velfungerende personer kan udløse former for 
selvmutilering (12,13). 

Øjne
Autoenukleering – Et af de mest dramatiske og uhyggelige udslag 
af selvmutilering repræsenteres af autoenukleering af øjne, der kan 
ske med fingrene, men undertiden også med instrumenter (9,11).

Øjnene har en symbolsk betydning, og i mytologien og histo-
rien kendes eksempler på »ofring« af øjne (Odin, Ødipus). 

Andre former for okulær selvmutilering omfatter, at patienten 
i stedet for at enukleere øjet penetrerer dette med et fremmedle-
geme, fx en kuglepen, eller ved kradsen med neglene fremkalder 
korneal abrasion.

Ekstremiteter
»Body integrity identity disorder« er betegnelsen for en sjælden 
psykiatrisk tilstand, hvor patienten lider af en besættelse i form 
af en hæmningsløs trang til at få amputeret ekstremiteter. Der 
foreligger fx beskrivelse af en patient, som efter over en årrække 
at have amputeret flere fingre sluttelig amputerede sin højre hånd 
med en økse (14).

Hud 
Betegnelsen dermatitis artefacta dækker kroniske hudlidelser, 
som patienten selv fremprovokerer. Patienter kan vedholdende 
kradse og pille i huden og i aknelæsioner og dermed fremkalde 
og vedligeholde sårdannelser og infektioner. 

Kønsorganer
Hos mandlige patienter rettes selvmutileringen ofte mod køns-
organerne. Indgrebet kan omfatte såvel de eksterne kønsorganer 
(penis-amputation), som de interne kønsorganer (kastration). 

Seksuelle motiver har en særlig plads, og specielt ses penis-
amputation og autokastration hos transseksuelle personer 
(10,15,16). Handlingen udføres med knive, sakse, barberblade 
mv. I et ekstremt tilfælde benyttedes en køkkenblender (17).  
  
Trikotillomani
Trichotillomania (selvdepilering) omfatter, at patienterne med 
fingrene eller med pincet fjerner hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, 
hår på huden eller pubeshår. Der er i modsætning til ved de foran 
nævnte udslag af selvmutilering tale om skader af begrænset og 
ikke-invaliderende omfang. Fænomenet er særdeles udbredt hos 
såvel børn som unge og voksne, og det er ofte kædet sammen med 
nervøsitet, sociale problemer etc.

Trikotillomani kan udøves såvel bevidst som ubevidst (18). 
Til selve trikotillomanien er ofte knyttet rituelle og sekundære 
handlinger som neglebidning, perioral slikning og pillen i den 
depilerede hud. 

Oro-maxillo-facial selvmutilering
De hårde tandvæv
Emaljeskader – En 29-årig kvinde konsulterede en tandlægeskole 
i anledning af uspecifikke skader på fortænderne i form af små-
frakturer (13). Hun befandt sig i en ægteskabelig krisesituation, 
og hendes job bød på et betydeligt stress. Som en afløbsreaktion 
havde hun bevidst mutileret sine fortænder.

Fjernelse af fyldninger – En 32-årig skizofren kvinde forsøgte vha. 
dels en urmagerskruetrækker, dels neglefile at fjerne alle sine 
amalgamfyldninger. Baggrunden var tvangstanker om, at amal-
gamfyldningerne fungerede som radiomodtagere (19). 

Ekstremt substanstab – En 61-årig mand brækkede splinter af 
tænderne med en lommekniv og filede derefter de ru kanter (12). 
Handlingen udførtes som afløb ved skænderier med hustruen. 

Rodkanaler – En 13-årig dreng var under rodbehandling af en 1+ 
(20). Et slutteligt operativt indgreb viste talrige fremmedlegemer 
i form af plastikrester, stofpartikler mv. apikalt. Moderen indrøm-
mede familiære og psykologiske problemer hos drengen. 

Gingiva
Der er talrige beskrivelser i litteraturen af patienter, der ved 
selvmutilering fremkalder gingivale og parodontale skader (se 
senere under uvaner).

Periorale hud
Visse patienter udvikler en uvane i bestandig at skulle slikke sig 
om munden, hvorved huden macereres (12).

At suge et vandglas fast omkring munden er en velkendt »leg«. 
Tre teenagere, alle med tilpasningsproblemer i skolen, udviklede 
som selvmutilation velafgrænsede purpura-affektioner omkring 
munden og hagen (21). 

Læber og mundslimhinde
En 27-årig skizofren mand, som havde fået foretaget totaleks-
traktion, og som bestandig »hørte stemmer«, foretog omfattende 
mutileringer af underlæbe og slimhinden på processus alveolaris 
(22).

En 20-årig kvinde foretog vedvarende mutilering af læberne, 
som fremkaldte blødninger (cheilorrhagia), og påstod ved gen-
tagne hospitalsindlæggelser at lide af trombocytopeni (23). 

Kæbeleddet
En 32-årig kvinde fik udført 10 kæbeledsoperationer. Ifølge be-
skrivelsen af den 10. operation prøvede patienten at ødelægge 
den teknisk velgennemførte operation ved bevidst at søge at in-
ficere såret (24). En 27-årig kvinde henvendte sig med gentagne 
tilfælde af kæbeledsluksationer, der kun kunne forklares som 
selvpåførte (25). 
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Tungen
En dramatisk og grotesk form for oral selvmutilering består i 
glossektomi. 

En 46-årig psykotisk kvinde »modtog en besked fra Gud om 
at skære sin tunge ud« (26). Det skete med et barberblad, og 
størstedelen af tungen fjernedes. 

En 27-årig skizofren mand hørte stemmer, som pålagde ham 
at skære sin tunge af. Han foretog en amatøragtig bedøvelse (2). 
For at imødegå, at den afskårne tungedel blev resutureret på 
hospitalet, havde han klippet den i stykker med en saks. 

Autoekstraktioner
En 29-årig skizofren mand under behandling på et amerikansk 
medicinsk center forlangte at blive udskrevet, hvilket skete 
(27). Dagen efter vendte han tilbage og ville som »gave« give to 
tænder (3+3), som han havde autoekstraheret den foregående 
nat, til personalet. Det var sket for at »tabe i vægt«, fordi »tæn-
derne mindede ham om hans hunds« og for at blive »kølet ned«. 
Ekstraktionerne var sket med en tilfældig tang; han nægtede, at 
handlingerne havde medført smerte. 

Under en narkotisk rus og »besættelse af en djævel« foretog en 
28-årig kvinde ekstraktion af 18 parodontalt sunde tænder (28). 
Ud fra en professionel vurdering var det gådefuldt, hvorledes hun 
(eller samleveren?) kunne udføre ekstraktionerne med et uegnet 
instrument og uden beskadigelse af tænderne. 

En 16-årig psykotisk dreng autoekstraherede en central incisiv 
(6). Det skete ved intermitterende fingerpres. Senere påførte 
han sig en fraktur af underkæben (metode ukendt), hvorved han 
kunne autoekstrahere sin 3÷.

En 11-årig dreng, der karakteriseredes som »nervøs« og »hvile-
løs«, men som ellers var intellektuelt velfungerende, autoekstra-
herede de centrale incisiver i underkæben. Det skete ved gennem 
en 18 måneder lang periode at rokke med dem (29).

Der er flere rapporter om, at børn uden påviselig grund har 
autoekstraheret nyligt frembrudte tænder. Fx ekstraherede en 
niårig pige sine permanente centrale incisiver i underkæben ved 

at »rokke dem løse« (30). Måske var der tale om en misforstået 
gentagelse af at rokke en primær tand løs. 

 
Trikotillomani
Ofte kombineres trikotillomani med orale uvaner. Fx er det en til-
fredsstillelse for visse patienter at »lege« med hårene i kontakt med 
læberne og at slikke på hårtotterne. Andre patienter bider hårsæk-
kene af, og enkelte spiser endog hårene (trichophagia) (18). 

Ukontrolleret selvmutilering
Flere syndromer, neurologiske sygdomme og såvel medfødte som 
erhvervede tilstande indebærer selvmutilering som element. Det 
gælder først og fremmest Lesch-Nyhan syndrom og Gilles de la 
Tourette syndrom, hvor patienterne udøver vedvarende selvmu-
tilering ved bid i læber, tunge og fingre. Der foreligger en rapport 
om en 12-årig dreng med svært Gilles de la Tourette syndrom, 
som autoekstraherede tre permanente incisiver i overkæben med 
fingrene (31). 

Et flertal af patienter med autisme har selvmutilerende 
adfærd. Hos en fireårig autistisk pige noteredes ud fra pe-
riodiske panoramarøntgenbilleder autoekstraktion af ni 
primære tænder og af tre permanente tandanlæg (1).

Den genetiske tilstand kongenit ufølsomhed for smerte 
(HSAN) er beskrevet under forskellige navne som »conge-
nital pure analgesia«, »congenital insensitivity/indifference 
to pain«, »congenital insensitivity-to-pain with anhidrosis« 
(CIPA) og »hereditary sensory and autonomic neopathy« 
(HSAN) (32,33). 

Patienterne føler ikke smerte, og selvmutileringen be-
gynder i tidlig alder, hvor kommunikation med børnene er 
vanskelig. Visse er samtidig mentalt retarderede. Selvmuti-
leringen udøves fortrinsvis med tænderne og er rettet mod 
læber, tunge, mundslimhinde og fingre etc. Der er beskrevet 
et stort antal tilfælde af autoekstraktion (34,35), bl.a. et 
grelt tilfælde, hvor en pige autoekstraherede i alt 13 primære 
tænder ved at rokke dem løse, bide på hårde genstande og 
»hænge« i tænderne (36). 

Infektioner og komatøse tilstande
Hos patienter med infektioner, der involverer centralnervesy-
stemet (fx encephalitis (37) og meningokok-septikæmi (38)), 
forekommer læbe- og tungemutileringer og tandskader som følge 
af dyskinesier. Tilsvarende gælder for patienter i koma, der er 
uden cerebral kontrol, og som ofte foretager kraftige ukontrol-
lerede kæbebevægelser (39-41).

En dramatisk sygehistorie omfatter en fra starten normal 
og velbegavet pige på 16 år, der efter en kronisk encephalitis, 
enukleerede begge øjne og autoekstraherede 19 permanente 
tænder (42).

Behandling og forebyggelse
Ved syndromer og generelle sygdomme og tilstande, hvor tenden-

Tandlæger i privat praksis kan møde patienter, som har ska-
der på tænder, gingiva og mundslimhinde pga. selvmutile-
ring. Selv om patienterne ofte vil benægte, at der foreligger 
selvmutilering, så bør tandlæger være opmærksomme på 
forhold, der ikke er forenelige med objektive kendsgerninger, 
fx tab af sunde tænder. Det er ofte patienter med personlig-
hedsspaltninger, tvangstanker mv., der lider af selvmutile-
rende adfærd. Men også »normale« patienter, der har været 
i krise-, konflikt- og stress-situationer, kan opleve en lindring 
ved mutilering. 

KLINISK RELEVANS
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sen til selvmutilering er latent til stede, kan der træffes målrettede 
profylaktiske foranstaltninger, fx ved beslibninger af tænderne, 
som gør dem mindre skarpe. Patienterne kan udstyres med tand- 
og mundbeskyttere samt incisale/okklusale skinner, hvorved de 
hindres i at bide med tænderne. Apparaterne kan være aftagelige 
eller fæstnet med ortodontiske bånd. I grelle tilfælde griber man 
til ekstraktion af tænderne (38). 

Uvaner
I dagligdagen foregår en række selvmutileringer af mindre al-
vorlig karakter, som må betegnes som trangsudløste uvaner. De 
forekommer hos normalt fungerende personer (43), men har 
ofte en baggrund i nervøsitet, stress, sociale problemer, mobning, 
konflikter, ydmygelse, underlegenhedsfølelse mv.

Orale former
Onychophagia – En af de mest udbredte former for uvanemæssig 
selvmutilering er onychophagia (neglebidning), der forekommer 
hos både børn og voksne.

Foruden at patienterne »blot« afbider de frie rande af neg-
lene, er set eksempler på, at de afbidte neglestumper presses 
op/ned i gingivale pocher med gingivitis og parodontitis 
samt tandtab til følge (44,45).

Gingivale og parodontale skader – Børn udvikler ikke sjældent 
kroniske uvaner i form af med neglene eller med fremmedle-
gemer (kuglepenne, kamme, smykker etc.) at skubbe/skrælle 
gingiva væk fra tænderne, efterladende dels sårdannelser, dels 
blottelser af rødderne, og der findes talrige beskrivelser i littera-
turen (3,12,46-48). Der kan være tale om blottelser til apex, som 
nødvendiggør ekstraktion (4). En 12-årig pige udviklede en uvane 
med at sno depilerede hår omkring en fortand, resulterende i en 
profund parodontal destruktion (72).

Morsicatio labiorum/buccarum – Vanemæssig læbe- og kindbid-
ning omfatter en kontinuerlig overfladisk »nappen« af små styk-

Abstract (English) 

Self-mutilation with particular focus on oromaxillofacial manife-
stations
The paper describes self-mutilation in general among psychiatric 
patients (schizophrenia, obsessive disorders etc.), and patients 
with mental and emotional problems (anxiety, conflicts, stress 
etc.). Examples of mutilation of a serious character are enucleati-
on of eyeballs, self-castration, amputation of limbs, selfextraction 
of teeth and glossectomy. Examples of milder forms of mutilation 
are trichotillomania and onychophagia. Most of these types of 
selfmutilation are performed deliberately and knowingly, others 
unconsciously. 

Selfmutilation as a result of syndromes and hereditary dis-
orders, coma etc. are performed without control of the patient. 
Well known conditions are Lesch-Nyhan syndrome, Gilles de la 
Tourette syndrome, autism, and hereditary sensory and autono-
mic neopathy (HSAN).

Some types of self-mutilation occur widespread and are with-
out serious consequences, e.g. nail biting and habitual lip- and 
cheek-biting.

Dentists may play a role in treating hospitalized and institutio-
nalized patients with uncontrolled mutilations, which may be pre-
vented by construction of mouth guards and dental appliances. In 
daily practice practitioners may meet patients with peculiar oral 
signs and symptoms, which are the result of self-mutilation, and 
which represent diagnostic challenges. 

ker mundslimhinde med tænderne, hvorved slimhinden får et 
karakteristisk flosset udseende. Tilstanden er observeret hos både 
børn og unge i puberteten og hos unge voksne med en prævalens 
på ca. 2 % (49,50). Tilstanden ses ofte hos studerende og personer 
i stress-situationer.  
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nogen sinde
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Emneord:
Self-mutilation; 

self-injurious 
behavior

T  andtab kan have mange årsager, herunder caries, paro-
dontal nedbrydning, mekaniske traumer, rodresorption 
mv. Visse former for tandtab sker ved tandlægelig ekstrak-

tion, mens andre kan indtræde mere eller mindre spontant. 
En sjælden form for tandtab skyldes selvmutilering, hvor 

patienten autoekstraherer sunde tænder. Mens de fleste former 
for tandtab har en klar årsag, og tabsmåden er indlysende, er 
autoekstraktioner ofte vanskelige at forklare.

I nærværende kasuistik refereres et tilfælde af tandtab, som 
savner en sandsynlig forklaring, og hvor selvmutilering i form af 
autoekstraktion som årsag fremsættes som hypotese.

Patienttilfælde
En 32-årig mandlig patient henvendte sig i privat praksis hos før-
steforfatteren pga. smerter fra højre side af overkæben. Patienten 
var indvandrer fra Kosovo og havde boet i Danmark i 10 år. Han 
arbejdede som buschauffør.

Besøg I
Patienten angav smerter fra højre side af overkæben. I 6+ fandtes 
mesialt et stort, profund og formentlig kompliceret cariesangreb 
og i 4+ et mindre distalt cariesangreb. Et røntgenbillede viste 
sunde apikale forhold på 6,5,4+ (Fig. 1). Omkring 6+ sås et 
superficielt marginalt knoglesvind og en svagt incipient furka-
turinvolvering. 5+ og den delvis fremstillede 4+ havde normale 
parodontale forhold.

Patienten ville ikke bekoste en rodbehandling og insisterede 
– trods forklaring om ulemper og følger – på ekstraktion af 6+. 
Tanden ekstraheredes med tang uden komplikationer. 

Besøg II
Fire uger senere henvendte patienten sig igen med ønske om 
ekstraktion af 8+, angiveligt pga. smerter. 

Patienten fortalte samtidig, at 5+ nogle dage efter ekstrak-
tionen af 6+ havde løsnet sig voldsomt, og at han havde kunnet 
fjerne tanden med fingrene. Tanden, som medbragtes i en pose, 
fremstod intakt. 

På patientens forlangende ekstraheredes 8+. Det skete ukom-
pliceret. 

Sara Volquartz, tandlæge, Storegade 30, 6100 Haderslev

Ib Sewerin, docent, dr.odont., Odontologisk Institut, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Tandtab som 
følge af formodet  
selvmutilering

I artiklen beskrives en patient, som ved 
to lejligheder refererede, at tænder, som 
kort tid forinden ved klinisk og radiologisk 
undersøgelse var uden parodontale foran-
dringer, i løbet af få dage løsnede sig i en 
sådan grad, at patienten fjernede dem med 
fingrene uden smerte. 

I mangel af anden sandsynlig forklaring 
fremsættes den hypotese, at tænderne er 
autoekstraheret som et udslag af selvmuti-
lering. Handlinger af denne art ses især hos 
psykiatriske patienter, men også hos »nor-
malt fungerende« personer med depressio-
ner, i stress- og krisetilstande og som led i 
posttraumatisk belastningsreaktion.

Abstract

Tandtab kan skyldes 
selvmutilering
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To timer senere samme dag henvendte patienten sig, da han 
mente, at 4+ nu var løs. Han oplyste at have smerter fra tanden 
og ønskede ekstraktion. Det lykkedes at tale patienten fra eks-
traktion af 4+, som var klinisk løsnet af mindre end 1º, og som 
ikke havde pocher over 2 mm. Der aftaltes tid til konserverende 
behandling. 

Besøg III 
Patienten mødte til behandling fire dage senere og fortalte, at 4+ 
var løsnet i dagene efter sidste besøg og eksartikuleret, og at det 
var sket på samme måde som med 5+. 

Et røntgenbillede af regio 4,3+ viste normalt knogleniveau, 
ingen tegn på infektion eller parodontal nedbrydning og ingen 
spor efter traumer (Fig. 2). 

Diskussion
Af røntgenbilledet fra besøg I (Fig. 1) fremgår, at 5+ var intakt 
og viste fuldt normale parodontale forhold. Det forekommer 
usandsynligt, at tanden inden for få uger skulle kunne løsnes i 
en sådan grad, at den kunne »ekstraheres med fingrene«. Det 
samme gælder for 4+.

Patienten oplyste, at det ikke havde gjort ondt at fjerne tæn-
derne. Der havde været minimal blødning.

Som det fremgår af foranstående oversigtsartikel om selvmuti-
lering (1), forekommer autoekstraktion af tænder som en form for 
selvmutilering. Autoekstraktioner ses i forbindelse med alvorlige 
psykiatriske tilstande som skizofreni, tvangstanker mv. Alvorlige 

Fig. 2. Røntgenbillede taget 
ved besøg III få dage efter tab 
af 4+ på samme måde som 5+. 
Der ses en tom, intakt alveole 
tilhørende 4+ og ingen tegn på 
ossøse traumer. 

Fig. 2. Radiograph taken at 
visit No. III a few days after loss 
of 4+ in a simular way as  5+, 
showing an empty, intact socket 
after 4+ and no signs of os-
seous trauma.

Tandlæger i privat praksis kan møde patienter, som har ska-
der på tænder, gingiva og mundslimhinde pga. selvmutile-
ring. Selv om patienterne ofte vil benægte, at der foreligger 
selvmutilering, så bør tandlæger være opmærksomme på 
forhold, der ikke er forenelige med objektive kendsgerninger, 
fx tab af sunde tænder. Det er ofte patienter med personlig-
hedsspaltninger, tvangstanker mv., der lider af selvmutile-
rende adfærd. Men også »normale« patienter, der har været 
i krise-, konflikt- og stress-situationer, kan opleve en lindring 
ved mutilering. 

KLINISK RELEVANS

Fig. 1. Røntgenbillede taget ved besøg I visende caries i 6+ 
og 4+, men sunde apikale og marginale ossøse forhold på 5+, 
som få dage efter angiveligt kunne fjernes af patienten »med 
fingrene« uden smerte. 

Fig. 1. Radiograph taken at visit No. I demonstrating carious 
lesions in 6+ and 4+, but normal apical and periodontal bone 
around 5+, which after a few days could be removed by the 
patient (“by fingers”) without pain.

former for selvmutilering er også set hos veteraner fra Vietnam-
krigen, og posttraumatisk belastningsreaktion (post-traumatic 
stress disorder, PTSD) er foreslået som forklaring (2).

Patienten virkede velfungerende og viste ingen tegn på psykisk 
afvigende adfærd. Hans ønske om at få ekstraheret flere tænder, 
der var helt eller tilnærmelsesvis intakte, samt forløbet med de to 
mistede tænder vækker mistanke om en form for tvangstanker og 
en mulig sammenkædning med en posttraumatisk belastnings-
reaktion. 

Fra litteraturen (1) kendes eksempler på, at autoekstraktion 
kan ske ved intermitterende fingertryk og »rokken« med tanden 
(3,4). Der er også eksempler på, at patienter foretager ekstraktion 
ved brug af tænger beregnet til håndværk (5,6). Det er karakteri-
stisk, at patienter, som udøver selv grov selvmutilering, angiver, 
at de ikke føler smerte ved handlingen (5).  

Røntgenbillede inden første formodede autoekstraktion

Røntgenbillede efter anden formodede autoekstraktion
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Abstract (English) 

Tooth loss resulting from supposed self-mutilation
A 32-year-old refugee from Kosovo consulted a private practi-
tioner and had a carious 6+ extracted. At the following visit he 
reported that after 1-2 days 5+ had become so loose that he could 
remove it with his fingers. In the same way he lost 4+ after a few 
weeks. 

A radiograph, taken a short time before the loss of the two 
teeth showed no signs of periodontal bone loss, and a subsequent 
radiograph showed no signs of trauma. 

In search of an explanation self-mutilation is put forward as a 
hypothesis. Self-mutilation occurs in psychotic patients suffering 
from schizophrenia, hallucinations etc., but is also seen among 
patients in crises, depressions etc., and even those suffering from 
post-traumatic stress disorder.
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Mundskyllevæsker bør ikke bruges 
permanent imod dårlig ånde

M  undskyllevæsker imod dårlig ånde kan enten neutra-
lisere eller skjule lugten med en vis effekt. Det viser et 
nyere Cochrane-review.  

Reviewet er baseret på fem studier omfattende i alt 293 del-
tagere med dårlig ånde – men uden helbredsmæssige problemer. 
Forsøgspersonerne brugte skyllemiddel (eller placebo) to gange 
dagligt i 2-6 uger, mens de i øvrigt fortsatte deres normale mund-
hygiejnerutiner. 

Resultaterne af mundskylningerne blev bedømt af paneler 
af trænede »naturlige næser« og/eller med halimetermålinger 
efter 2-12 timer med restriktioner vedrørende spisning og tand-
børstning.  

Disse studier var de eneste, ud af de 273 fundne, som opfyldte 
kravene til Cochrane-reviews. Studierne var imidlertid uensartede 
med brug af mange forskellige indholdsstoffer såsom klorhexidin 
+ cetylpyridiumklorid + zinklaktat, essentielle olier, zinkklorid 
+ natriumhypoklorit m.fl. Derfor kunne en egentlig meta-analyse 
ikke foretages, og forfatterne må nøjes med at opsummere: 

Mundskyllemidler, som indeholder antibakterielle stoffer, fx 
klorhexidin, kan spille en rolle i dæmpning af halitosedannende 
bakterier på tungen. Og midler, som indeholder klorindioxid, 
samt midler, som indeholder zink, kan neutralisere svovllugt.  

Mundskylning kan have en effekt på halitose, men mund-
skyllemidler bør først bruges, når alle andre behandlinger 
er gennemført og kun i begrænset omfang
Winnie Brodam

Kommentar af lektor Alan Richards 
fra Tandlægeskolen i Århus: 
– Udredning af årsagen til halitose kan være kompliceret og 
tidskrævende, og udredning af patienter, som klager over dårlig 
ånde, skal altid inkludere en subjektiv vurdering af eventuel lugt 
under udånding. Op til halvdelen af patienterne lider nemlig af 
halitofobi uden egentlige objektive symptomer på dårlig ånde. 

Mundtørhed, lang tid siden sidste måltid samt bakteriebelæg-
ninger i tungens fissurer kan være medvirkende årsager til halitose 
hos raske patienter. Det betyder, at undersøgelse af mundhygi-
ejne, parodontal status, tungebelægninger m.m. efterfulgt af en 
periode med fx hyppigere tandbørstning og brug af tungeskraber 
i mange tilfælde vil være tilstrækkeligt. 

Selvom resultaterne af Cochranes opgørelse fra litteraturen 
indikerer, at en vis reduktion af symptomer kan opnås med skyl-
levæske, så savnes der viden, fx om hvor hyppigt midlerne skal 
bruges, og om hvor længe en eventuel effekt holder.  

Konklusionerne fra Cochranes review viser, at der kan være en 
vis berettigelse i at forsøge med brug af ovennævnte stoffer som 
senere supplement – når alle andre behandlinger er gennemført. 
Brug af mundskyllevæske bør ikke være en permanent løsning 
for halitose. 

I den forbindelse er det vigtigt, at patienterne oplyses om evt. 
bivirkninger ved længere tids skylning (fx misfarvninger ved brug 
af klorhexidin). 

Generelt bør mundskyllevæsker opfattes som »mund-deodo-
ranter« til begrænset brug hos patienter med dårlig ånde.   

COCHRANE-REVIEW
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Background
Halitosis is an unpleasant odour emanating from the oral cavity. Mouthwashes, which are commonly used for dealing with 
oral malodour, can be generally divided into those that neutralize and those that mask the odour.

Objectives
To investigate the effects of mouthrinses in controlling halitosis.

Search strategy
We searched the following databases: Cochrane Oral Health Group Trials Register (to August 2008); the Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2008, Issue 3); MEDLINE (1950 to August 2008); EMBASE (1980 to August 
2008); and CINAHL (1982 to August 2008). There were no language restrictions.

Selection criteria
Randomised controlled trials (RCTs) comparing mouthrinses to placebo in adults over the age of 18 with halitosis and without 
significant other comorbidities or health conditions.
The primary outcomes considered were self expressed and organoleptic (human nose) assessments of halitosis, and the 
secondary outcomes included assessment of halitosis as measured by a halimeter, portable sulphide monitor or by gas 
chromatography coupled with flame-photometric detection.

Data collection and analysis
Two independent review authors screened and extracted information from, and independently assessed the risk of bias in 
the included trials.

Main results
Five RCTs, involving 293 participants who were randomised to mouthrinses or placebo, were included in this review.
In view of the clinical heterogeneity between the trials, pooling of the results and meta-analysis of the extracted data was not 
feasible and therefore only a descriptive summary of the results of the included trials is provided.
0.05% chlorhexidine + 0.05% cetylpyridinium chloride + 0.14% zinc lactate mouthrinse significantly reduced the mean change 
(standard deviation (SD)) of organoleptic scores from baseline compared to placebo (-1.13 (1.1) P < 0.005 versus -0.2 (0.7)) 
and also caused a more significant reduction in the mean change (SD) in peak level of volatile sulphur compounds (VSC) (-120 
(92) parts per billion (ppb) versus 8 (145) ppb in placebo). The chlorhexidine cetylpyridinium chloride zinc lactate mouthrinse 
showed significantly more tongue (P < 0.001) and tooth (P < 0.002) staining compared to placebo.
However, in view of the incomplete reporting of results in three of the trials and the sole use of the halimeter for assessment 
of VSC levels as outcomes in two further trials, caution should be exercised in interpreting these results.

Authors’ conclusions
Mouthrinses containing antibacterial agents such as chlorhexidine and cetylpyridinium chloride may play an important role in 
reducing the levels of halitosis-producing bacteria on the tongue, and chlorine dioxide and zinc containing mouthrinses can 
be effective in neutralisation of odouriferous sulphur compounds.
Well designed randomised controlled trials with a larger sample size, a longer intervention and follow-up period are still ne-
eded.

Fedorowicz Z, Aljufairi H, Nasser M, Outhouse TL, Pedrazzi V. Mouthrinses for the treatment of halitosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. 
Art. No.: CD006701. DOI: 10.1002/14651858.CD006701.pub2. 

Abstract
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Små huller i tænderne risi-
kerede at blive store, når 
den hviderussiske tandlæge 
havde forsøgt at lave en fyld-

ning, for det foregik konsekvent uden 
fingerstøtte. Boret blev holdt frit i luf-
ten med to fingre, og det var tydeligvis 
svært at styre, hvor meget af tanden der 
blev boret ud.

Sådan var scenariet på den kommu-
nale tandklinik i Tønder i 2007, hvis der 
ikke konstant var en erfaren tandlæge 
til at gribe ind, når det var ved at gå 
galt. 

Her havde man ansat den unge 
kvinde fra Hviderusland, som var ene-
ste ansøger til en 28-timers stilling.

– Vi indså hurtigt, at det ville kræve 
alt for mange ressourcer og strække 
sig over alt for lang tid, inden vi kunne 
forsvare at overlade patienterne til den 
pågældende tandlæge. Derfor måtte 
samarbejdet ophøre efter nogle få 
måneder, fortæller overtandlæge Keld 
Østergaard.

Kvinden havde ellers et par års er-
faring fra en klinik i sit hjemland, men 
heller ikke tandudtrækning foregik på 

en måde, som hendes danske kolleger 
fandt forsvarlig. 

Elementære mangler
Keld Østergaard er langtfra den eneste, 
som har prøvet at ansætte tandlæger 
uddannet i tredjelande, der ikke leve-
de op til danske krav. Hanne Hastrup, 
klinikejer fra Sydals, kan berette om 
en irakisk tandlæge, hun havde ansat, 
som også havde store huller i sin faglige 
bagage. Bl.a. vidste hun ikke, hvordan 
man monterer en matrice, og hun var 
heller ikke interesseret i at lære det. 

Fra endnu et dansk udkantsområde 
fortæller en leder af en kommunal 
tandpleje, at de har ansat en tandlæge 
uddannet i et tredjeland, som hverken 
kunne ekskavere rent eller præparere 
korrekt, ligesom dimensionering af 
materialer, fx bunddækning, har voldt 
store problemer.

– Vi har været nødt til at sige, at 
vedkommende kun må arbejde med 
mælketænder, så vi ikke risikerer at 
lave skader på blivende tænder, siger 
lederen, der ønsker at være anonym. 

Den pågældende tandlæge er fortsat 

Uheldige erfaringer 
med tandlæger uddan-

net uden for EU, der 
ønsker at praktisere 
i Danmark, viser, at 

kontrollen med deres 
kvalifikationer ikke er 

god nok. Den nuvæ-
rende praksis kritiseres 

fra flere sider

Tekst af:
Vagn Erik Andersen, 
freelancejournalist

Store huller  
i kvalitetssikringen  

af tandlæger 
uddannet uden for EU
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ansat, og lederen forventer, at arbejdet de 
næste halvandet til to år skal foregå under 
supervision.

– Manglen på tandlæger er så stort et 
problem, at vi er nødt til at ansætte tand-
læger uddannet i tredjelande, og så om 
nødvendigt bygge en uddannelse op ude 
i kommunerne. Det er ikke rimeligt. De 
pågældende tandlæger burde en tur ind 
omkring en af tandlægeskolerne til vur-
dering i nogle måneder, før de blev sendt 
ud, siger lederen.

Et ømtåleligt emne
Ingen har i dag et overblik over, hvor stort 
et problem det er, at nogle af tredjeland-
standlægerne ryger direkte ud i en klinik 
uden anden kvalitetskontrol end en gen-

nemgang af deres eksamensbevis. Emnet 
er svært at tale åbent om – både for klinik-
lederne og kollegerne. 

Det oplevede Hanne Hastrup også, da 
hun frem til begyndelsen af 2008 sad som 
formand for et udvalg nedsat af Tandlæ-
geforeningen og TNL, der skulle klarlægge 
problemerne og komme med løsningsfor-
slag.

– Det er hundesvært at afdække proble-
mets omfang, fordi det er et meget ømtåle-
ligt emne. Det falder tilbage på klinikken, 
hvis man fortæller om ansatte, som ikke 
arbejder forsvarligt. Og mange af tandlæ-
gerne er jo søde og flinke, så man har ikke 
lyst til at sige, hvordan det reelt står til, 
hvis det kan skade dem, siger hun.

Ingen praktisk kontrol
I Danmark er der i dag ingen praktisk kon-
trol af færdighederne hos tandlægerne fra 
ikke-EU-lande, før de får prøveansættelse 
på en klinik.

Kontrollen begrænser sig til en vurde-
ring af, om eksamensbeviset fra det frem-
mede land kan ligestilles med en dansk 
tandlægeeksamen. Det tjek gennemføres 
på tandlægeuddannelsen på Københavns 
Universitet, hvor man siden 2002 har fore-
taget 118 vurderinger. 51 af dem er blevet 
afvist, mens 67 har fået besked på, at deres 
uddannelse er lige så god som en dansk. 
Dermed kan de gå direkte ud og få job uden 
yderligere test af deres færdigheder.

I sidste ende er det Sundhedsstyrelsen, 
der formelt afgør, hvem der får deres ud-

71558_TB0709.indd   531 26/05/09   9:58:03



532 SAMFUND & ARBEJDSLIV 
 TEMA: TREDJELANDSTANDLÆGER I DANMARK

dannelse godkendt, men i praksis følger man indstillin-
gen fra tandlægeskolen.

På tandlægeskolen bliver de udenlandske eksamens-
papirer vurderet af to lektorer, men selv om de har sagt 
god for dem, er det ikke nok til at sikre sig, at tandlægerne 
kan deres kram, mener studieleder Lis Almer:

– Jeg så gerne, at vi gennemførte en præ-test, hvor vi 
kontrollerede både deres teoretiske og håndværksmæs-
sige kunnen, siger hun.

Kritik af Sundhedsstyrelsen
En sådan model er tidligere blevet afprøvet for fem-seks 
år siden. Fire kandidater gik op, og alle fire dumpede, 
hvorefter det fra Sundhedsstyrelsens side blev besluttet, 
at alle, der fik deres uddannelse godkendt, kunne tage 
direkte ud at arbejde uden en forudgående test. Først 
senere, når de har været i gang i mindst et halvt år, får 
de deres færdigheder afprøvet.

Den politik bliver stærkt kritiseret fra flere sider:
– Sundhedsstyrelsen kommer for let om ved det her. 

Efter de oplevelser vi har haft, er det tydeligt, at det er 
for tyndt, at de bare sender folk ud vurderet alene på 
deres papirer. Vi bør have en introduktionsuddannelse 
for dem, der kommer fra lande, hvor man kan forestille 
sig, at niveauet er et andet, siger Keld Østergaard, over-
tandlæge i Tønder Kommune. 

En lignende konklusion nåede de to tandlægeforenin-
gers udvalg frem til i slutningen af 2007.

– Hvis vi foretog en screening af blot en måneds va-
righed, så kunne vi finde ud af, om de er fagligt funde-
ret. Nogle af de historier, vi hører om, hvad patienterne 
udsættes for, er ikke rimelige. Men så længe Sundheds-
styrelsen ikke vil være med og ikke vil ofre penge på det, 
sker der ikke noget, siger Hanne Hastrup, formand for 
det nævnte udvalg.

Hun mener, at Sundhedsstyrelsen tager sagen langt 
mere alvorligt, når det gælder læger i stedet for tand-
læger:

– De bagatelliserer problemerne, fordi vi ikke taler 
om, at patienterne udsættes for livsfare. Men det kan give 
ubehagelige gener, og folk, der går til tandlægen, skal 
kunne forvente en høj faglighed, siger Hanne Hastrup.  

Sundhedsstyrelsen afviser kritik
I Sundhedsstyrelsen afviser man, at det er for let for tred-
jelandstandlægerne at få lov til at bore.

– Vi kan sige god for, at deres grunduddannelse i al 
væsentlighed svarer til en dansk tandlægeuddannelse, 
men vi kan ikke sige noget om, hvordan de reelt fungerer 
sprogligt og fagligt. Det er en opgave for den tandlæge, 
hvor de får ansættelse, og ser man som arbejdsgiver en 
ansat, der ikke fungerer forsvarligt, har man en opgave 
med at få løst problemet. Man må selvfølgelig kun ud-
delegere opgaver, som tandlægen kan løfte, siger Marit 
Buccarella, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

– Er det efter jeres mening acceptabelt, at det er lagt ud 

Kliniske test efterlyses
Når en tandlæge med en uddannelse fra et tredjeland har arbejdet på en klinik i over et halvt år, kan vedkommende gå op til fire 
fagprøver på Odontologisk Institut på Københavns Universitet – men kun hvis klinikchefen indstiller den pågældende. 
Ofte viser det sig, at tandlægerne ikke har de fornødne forudsætninger, selv om de er blevet indstillet. Halvdelen af de afholdte 
prøver ender med, at tommelfingeren bliver vendt nedad.

Alligevel mener studieleder Lis Almer, som er ansvarlig for afviklingen af prøverne, ikke, at prøverne er grundige nok:
– Jeg mener, at vi også burde have kliniske test, så de ikke kun bliver testet teoretisk. Jeg kan godt se, at det kan opfattes som 
en mistillid til klinikcheferne, som har indstillet dem til eksamen og dermed sagt god for deres håndværksmæssige kunnen. 
Men den høje dumpeprocent viser, at det måske ikke er alle steder, man har lige god føling med, hvordan det egentlig går, fordi 
tandlægerne typisk efter nogen tid arbejder meget på egen hånd, siger hun.

» Vi kan sige god for, at deres grunduddannelse i al væsentlig-
hed svarer til en dansk tandlægeuddannelse, men vi kan ikke 
sige noget om, hvordan de reelt fungerer sprogligt og fagligt
MARIT BUCCARELLA, CHEFKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN
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til en tilfældig tandlæge at sikre, at en tandlæge med 
en uddannelse fra et andet land kan fungere på et for-
svarligt niveau?

– Man kan spørge, hvor det ellers skulle afgøres. 
Det er dér, hvor den udenlandske tandlæge har sin 
daglige gang, og det er et naturligt sted at vurdere, 
om han eller hun kan kommunikere og fungere på 
en forsvarlig måde. Det er ude på klinikken, man 
skal vise, om man kan omsætte den teoretiske viden 
til praksis. 

– Hvad mener du om at teste dem på Odontologisk 
Institut, inden de kommer ud og får patienter i stolen?

– Det er ofte de sproglige vanskeligheder, der er 
en barriere for, at den udenlandske tandlæge kan 
arbejde på et fagligt forsvarligt niveau. Dermed 
kan en præ-test gå hen at blive en stopklods for en 
eventuel varig autorisation, fordi det ikke er muligt 
at tage højde for, at den udenlandske tandlæge vil 
blive bedre sprogligt og dermed også fagligt, siger 
Marit Buccarella.

Norge bruger  
en halv million pr. tandlæge
I vores nabolande Sverige og Norge ser man gan-
ske anderledes på problemstillingen. Her har 
man udviklet et skræddersyet forløb, som tredje-
landstandlægerne gennemgår. I Sverige har man 
en praktikordning, tandlægerne sendes ud i efter 
indledende test, og i Norge har man tilrettelagt et 
etårigt program, der retter sig mod hovedparten af 
tredjelandstandlægerne. Først efter at de har be-
stået, må de komme ud at praktisere.

Prisen er en halv million norske kroner pr. kandi-
dat svarende til 425.000 danske kroner. På årsbasis 
løber den samlede udgift op i 4 millioner norske 
kroner – eller hvad der svarer til 3,5 millioner dan-
ske kroner – hvis man regner med, at der vil være 
ca. otte kandidater årligt, der ønsker at praktisere 
i Danmark.

Penge, som ifølge afdelingsdirektør Hildur 
Søhoel fra Odontologisk Klinik på Universitetet i 
Bergen, hvor man gennemfører det såkaldte Kvali-
ficeringsprogram, er givet godt ud.

– En halv million kroner er stadig langt billigere 
end en hel uddannelse, og det er også billigere, end 
hvis de pågældende skulle være på understøttelse i 
flere år. Ved at kvalificere de udenlandske tandlæger 
opnår vi også at afhjælpe tandlægemanglen, siger 
hun. 

Sundhedsstyrelsens reaktion kan læses i næste artikel 
»Rapporten der løb ud i sandet«.

Tredjelandstandlæger i tal
I perioden 2002-2009 har der været 118 tandlæger fra tredje-
lande (ikke-EU-lande), som har søgt om at få godkendt deres 
uddannelse i Danmark.

Af de 118 har de 67 fået godkendt deres uddannelse, mens 
de 51 er blevet afvist. 

De afviste kan enten rejse videre til et andet land eller forblive 
i Danmark og arbejde som ufaglærte, eller de kan i visse til-
fælde blive optaget på 4. semester på tandlægeuddannelsen. 
Det har tre af de 51 afviste gjort.

De godkendte kan få en midlertidig autorisation og søge job 
på en klinik, hvor de kan få en prøveansættelse hos en tand-
læge med tilladelse til selvstændigt virke.

For at få varig autorisation skal de efter minimum et halvt års 
prøveansættelse bestå en teoretisk prøve i fire fag på Tandlæ-
geskolen i København.

De fire prøver er: børnepatient, voksenpatient, samfundso-
dontologi og forordningslære.

Kun 27 af de 67, som har fået godkendt deres uddannelse, 
er nået hele vejen igennem og har været oppe i og bestået 
det fag, som afslutter de fire prøver. Dermed har de fået varig 
autorisation. 

Tandlæger med en uddannelse fra et tredjeland kan gå op 
til hver prøve tre gange – ofte giver Sundhedsstyrelsen dog 
dispensation, så man får en fjerde chance.

ILLUSTRATION: LARS ANDERSEN
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Det er samfundsøkonomisk 
spild at have højtuddanne-
de tandlæger gående ledige 
rundt, når tandlæger er en 

mangel i visse områder af Danmark. Ud 
fra et fagligt og menneskeligt perspektiv 
vil det være til glæde for både patienter 
og kolleger, at tandlæger med anden 
etnisk baggrund end dansk integreres 
i tandplejen.«

Så klart står det formuleret i den 12 
sider lange rapport om »Meddelelse af 
autorisation og opnåelse af tilladelse 
til selvstændigt virke for tandlæger 
uddannet i tredjelande«, som repræ-
sentanter for bl.a. Tandlægernes Nye 
Landsforening og Tandlægeforeningen 
udarbejdede for halvandet år siden.

Men selv om problematikken bliver 
betegnet som vigtig, og der er lagt et 
større arbejde i at belyse problemerne, 
beskrive, hvordan man løser dem i an-
dre lande, og i at komme med et konkret 
løsningsforslag, så har rapporten ingen 
effekt haft.

Inden årsagerne til rapportens 
kranke skæbne behandles nærmere, 
er det værd at referere enkelte udsagn 
fra rapporten. Ét af dem er, at kun et 

fåtal af de tandlæger, som kommer til 
Danmark, ender med at blive integreret 
i det danske tandplejesystem:

»De er kun kortvarigt beskæftigede 
på danske tandklinikker, hvorefter de 
går ledige i lange perioder,« hedder det 
i rapporten, som også peger på, at der er 
brug for ændringer, hvis man skal sikre, 
at tandlæger uddannet i tredjelande 
(det vil i praksis sige ikke-EU-lande) er 
på niveau med danske tandlæger (Citat 
fra rapporten, se boks).

Konkret løsningsforslag
Udvalget foreslår helt konkret, at 
alle fra starten skal gennemgå et må-
nedskursus placeret på én eller begge 
tandlægeskoler. Her skal kompeten-
cerne afklares ved hjælp af teoretiske 
og praktiske prøver, og det skal munde 
ud i en plan for, hvad der skal til, for at 
den enkelte kan praktisere i Danmark 
på lige fod med tandlæger uddannet i 
Danmark:

»Ved at lægge prøverne helt fremme 
i forløbet, inden tandlæger uddannet i 
tredjelande begynder at arbejde i klinik-
ken, kan man efter udvalgets opfattelse 
bedre sikre, at danske borgere altid kun 

De to tandlægefor-
eninger har lavet en 

rapport om tandlæger 
uddannet i tredjelande 

tilbage i 2007, men 
rapporten er strandet 
på grund af miskom-

munikation mellem de 
to foreninger på den 

ene side og Sundheds-
styrelsen på den anden 

Tekst af:
Vagn Erik Andersen, 
freelancejournalist

Rapporten,  
der løb ud i sandet
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møder kompetente tandlæger med et ens-
artet højt fagligt niveau. Fra det tidspunkt 
hvor tandlæger uddannet i tredjelande 
starter med at arbejde ude i klinikkerne, 
skal de være på fagligt niveau med nyud-
dannede danske kandidater.«

Efter rapporten var godkendt af de to 
tandlægeforeningers bestyrelser, holdt ud-
valget i starten af 2008 et møde med Sund-
hedsstyrelsen, og ifølge både formanden 
for udvalget, Hanne Hastrup fra Tandlæge-
foreningen, og udvalgsmedlem Dorte Trier 
Schleidt fra TNL var det en skuffelse. 

– Det var tydeligt, at det her for Sund-
hedsstyrelsen er et meget lille område og 
dermed også et meget lille problem. For 
os er det en vigtig problemstilling, men de 
var mest optaget af, om der var klagesa-
ger, om problemets omfang og om, hvad 
det ville koste at gennemføre vores forslag 
om månedskurser. Og de gjorde det klart, 
at det ikke måtte koste noget, siger Dorte 
Trier Schleidt.

Sundhedsstyrelsens reaktion
Opfattelsen af mødet og dets karakter er en 
helt anden i Sundhedsstyrelsen:

– Vi har ganske vist holdt et møde med 
arbejdsgruppen, men vi er aldrig blevet 
præsenteret for en offentliggjort rapport, 
og vi er ikke blevet bedt om at komme med 
et høringssvar. Hvis vi skal forholde os til 
rapporten, skal vi vide, hvad det er, vi for-
holder os til: Er det en færdig rapport, er 
den godkendt af de to tandlægeforeninger, 
og er den offentliggjort, forklarer chefkon-
sulent Marit Buccarella fra Sundhedssty-
relsen. 

Den udmelding kommer bag på forman-
den for udvalget, tandlæge Hanne Hastrup 
fra Tandlægeforeningen:

– Jeg har forstået det sådan, at Sund-
hedsstyrelsen krævede, at vi skulle doku-

mentere omfanget af problemet, før de ville 
arbejde videre med det. Jeg har ikke for-
stået, at det var et spørgsmål om, hvorvidt 
vi offentliggjorde rapporten. Det kan vi da 
godt gøre. Men vi kan ikke dokumentere 
omfanget af problemet. Det har vi forsøgt 
ved at skrive ud til klinikcheferne i den 
kommunale tandpleje, men vi fik næsten 
ingen svar tilbage, siger Hanne Hastrup. 

Sundhedsstyrelsen har ikke planer om 
at foretage sig yderligere i forbindelse med 
rapporten.

– Det mest naturlige må være, at de, der 
har udarbejdet den, henvender sig til os og 
gør opmærksom på, at der findes en offent-
liggjort rapport. Og hvis de beder om, at 
vi forholder os til den, så gør vi det gerne, 
siger Marit Buccarella. 

Og det er en opfordring, som bliver ta-
get ad notam i de to foreninger: 

– Rapporten er behandlet og godkendt 
i de to hovedbestyrelser, og vi synes, at den 
indeholder et godt løsningsforslag. Vi vil 
gøre alt, hvad vi kan, for at tilfredsstille 
Sundhedsstyrelsen. Derfor vil vi sørge for, 
at de får rapporten, og at den bliver of-
fentligt tilgængelig på nettet, siger Anne 
Kaae-Nielsen, formand for Tandlægernes 
Nye Landsforening.

Hun understreger, at det ligger TNL me-
get på sinde at komme videre i processen, 
både fordi der er brug for de udenlandske 
tandlæger, og fordi der skal være sikkerhed 
for, at de fungerer fagligt forsvarligt.

Også formanden for Tandlægeforenin-
gen, Susanne Andersen, vil arbejde på, at 
rapporten kommer ud af sit dødvande:

– Noget tyder på, at der er et kommu-
nikationsproblem, og det skal vi have løst 
hurtigst muligt. Jeg vil tage kontakt til 
folkene bag rapporten og tage sagen op i 
vores hovedbestyrelse med henblik på, at 
vi kommer videre, siger hun. 

Rapporten om 
tredjelandstandlægers 
autorisation i Danmark
I efteråret 2006 nedsatte de to tand-
lægeforeninger et udvalg, der skulle 
klarlægge godkendelsesforløbet for 
tandlæger uddannet i tredjelande, 
der ønsker at praktisere som tand-
læger i Danmark.

Ud over de to foreninger deltog en 
repræsentant fra Tandlægeskolen 
i Århus i arbejdet. Tandlægeskolen 
i København frabad sig deltagelse, 
da skolen bl.a. gennemfører den 
odontologiske fagprøve for tred-
jelandstandlægerne og således er 
involveret i den proces, der skulle 
klarlægges af udvalget. Skolen 
bidrog dog med sine erfaringer.
Baggrunden var, at man havde en 
fornemmelse af, at der var pro-
blemer i forbindelse med god-
kendelsesforløbet. Man havde en 
formodning om, at der ikke var 
tilstrækkeligt hånd i hanke med 
området.

I efteråret 2007 udkom rapporten 
»Rapport fra udvalg: Meddelelse af 
autorisation og opnåelse af tilladelse 
til selvstændigt virke for tandlæger 
uddannet i tredjelande«.

» Det var tydeligt, at det her for Sundhedsstyrelsen 
er et meget lille område og dermed også et meget 
lille problem.
DORTE TRIER SCHLEIDT, MEDLEM AF HOVED BESTYRELSEN I TNL
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I lang tid så det ud til, at Nedaa 
Ahmad ville ende i statistikken 
som en af de mange udenlandske 
tandlæger, Danmark aldrig fik 

nogen glæde af.
Sådan gik det heldigvis ikke, og det 

skyldes i høj grad kombinationen af en 
usædvanlig ihærdighed, målrettethed 
og ulønnet arbejde fra hendes side. Der 
var ikke megen velvilje at spore fra de 
danske myndigheder.

– Min søster var flyttet til USA, og ef-
ter jeg havde været nogle år i Danmark, 
var jeg tæt på at rejse derover, fordi jeg 
var ved at opgive nogensinde at komme 
til at praktisere i Danmark, fortæller Ne-
daa Ahmad, mens hun står i sin klinik i 
Ølgod i Vestjylland. 

Hendes erhvervserfaringer begræn-
sede sig til et år på en offentlig klinik i 
Bagdad, da hun ankom til Danmark i år 
2000 som flygtning. 

Arbejdede frivilligt
For at lære dansk og for at sætte sig ind i 
dansk tandpleje tog hun frivilligt arbejde 
som klinikassistent uden for asylcentret 
tre dage ugentligt. Samtidig fungerede 
hun som tolk på asylcentrets klinik.

I sin søgen efter hvad der skulle 
til for at få sin uddannelse godkendt i 
Danmark, fik Nedaa Ahmad at vide, at 
hun skulle starte helt forfra på en dansk 
uddannelse. Samme besked gav den 
kommunale socialrådgiver. Kun ved 
et tilfælde kom hun til at tale med en 
dansk tandlæge, der kunne fortælle, at 
reglerne nu var langt mere lempelige, 
og et par måneder senere var hendes 
uddannelse godkendt, og hun kunne 
tage ud at arbejde.

Planerne om at forlade Danmark 
blev skippet, og Nedaa Ahmad kastede 
sig ud i jobsøgning overalt i Danmark. 
Efter et halvt år fik hun en stilling hos 
den kommunale tandpleje i Ølgod.

– Jeg var slet ikke god til dansk den-
gang i 2002, så det var svært i forhold til 
børnene, men jeg fik rigtig meget støtte 
fra både lederen og kollegerne, husker 
den 34-årige irakiske tandlæge. 

Ulønnet klinikassistent
Nedaa Ahmad ville hurtigst muligt i gang 
med at tage de nødvendige eksamener, 
så hun kunne blive autoriseret. Men som 
udlænding var det ikke let at finde ud af, 
hvad eksamenskravene helt præcist gik 

For Nedaa Ahmad var 
det hårdt at få fod-

fæste som tandlæge i 
Danmark. Der var ikke 

meget hjælp at hente 
fra myndighederne, og 

der manglede et for-
maliseret forløb. Stæ-

dighed og en hjælpsom 
klinikchef ud over det 
sædvanlige har været 
medvirkende årsager 

til, at hun i dag har sin 
egen klinik

Tekst af:
Vagn Erik Andersen, 
freelancejournalist

Fra  
flygtningecenter  

til klinikejer

MOD ALLE ODDS. Som en af få 
tandlæger uddannet i et tredjeland, er det 

lykkedes 34-årige Needa Ahmad fra Irak 
at etablere sig som tandlæge i Danmark.
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ud på, og hvordan man skulle tilegne sig den vi-
den, det krævede at bestå. Desuden manglede 
hun erfaring med voksne patienter, som er en for-
udsætning i en af de fire prøver, man skal bestå.

– Derfor gik jeg hen til en privat tandlæge-
klinik i Ølgod og spurgte, om jeg måtte komme 
hver dag efter klokken 15, når jeg var færdig i 
den kommunale tandpleje, for at arbejde uløn-
net som klinikassistent. På den måde kunne jeg 
se og høre, hvad der foregik, og det lærte jeg 
rigtig meget af, fortæller Nedaa.

Sådan stod det på i halvandet år. For at for-
berede sig til eksamen blev hun af klinikkens 
indehaver, Hugo Christensen, stillet over for 
opgaver, som hun måtte hjem at læse på for at 
kunne besvare. 

– Han forsøgte også at hjælpe mig med, hvad 
jeg skulle læse for at kunne klare de fire prøver 
på tandlægeskolen, men han kunne heller ikke 
få det at vide, siger Nedaa.

I 2005 lykkedes det hende dog efter en enkelt 
svipser at bestå eksamen, og kort efter blev hun 
tilbudt at købe klinikken.

For at lette overgangen fra ansat til klinikejer 
arbejdede hun i den første tid, efter hun havde 

fået sin autorisation, på deltid i klinikken og se-
nere på fuld tid, inden hun den 1. januar 2007 
helt kunne tage over. 

Sværere end nødvendigt
Efter Nedaa Ahmads mening burde integratio-
nen af udenlandske tandlæger bl.a. foregå via et 
indledende uddannelsesforløb.

– Der burde være et kursus for tandlæger fra 
andre lande. I dag bliver man sendt direkte ud 
på en klinik uden at vide ret meget om det dan-
ske system, eller hvordan man kommunikerer 
med patienterne i Danmark. Bagefter skal man 
bestå en eksamen, hvor man ikke ved noget om, 
hvad de vil spørge om, eller hvordan det foregår, 
og man kender heller ikke dem, der skal eksa-
minere. Det er langt mere vanskeligt, end det 
behøvede at være, siger Nedaa. 

Også de danske tandlæger, der skal have le-
dige stillinger besat, kunne gøre det lettere for 
udlændinge:

– Mange kommer hertil med masser af ener-
gi, men ender med at miste håbet. De skal have 
chancen for at vise, hvad de kan. Ellers bliver de 
tabt for Danmark, siger Nedaa Ahmad. 

» Der burde 
være et kursus 
for tandlæger 
fra andre lande. 
I dag bliver man 
sendt direkte ud 
på en klinik uden 
at vide ret meget 
om det danske 
system, eller 
hvordan man 
kommunikerer 
med patienterne 
i Danmark
NEEDA AHMAD,  
TANDLÆGE MED  
UDDANNELSE FRA IRAK

FOTO: JESPER KRISTENSEN

Temaet om tredjelandstandlæger 
er udarbejdet i samarbejde med 
Tandlægernes Nye Tidsskrift 
(TNT), der også bringer artik-
lerne.
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Tandlægeforeningen forsø-
ger nu at få Folketinget til at 
give flere penge i tilskud til 
tandbehandling til patienter 

med sjældne medfødte sygdomme el-
ler handicap, der er årsag til specielle 
problemer med tænderne.

Foreningens formand, Susanne An-
dersen, har de seneste seks uger holdt 
en række møder med partiernes sund-
hedspolitiske ordførere. På disse møder 
har Susanne Andersen bl.a. talt for en 
økonomisk håndsrækning til patien-
ter, der har ekstraordinære behov for 
tandbehandling på grund af en sjælden 
sygdom.

– Vi anslår, at op imod 2.500 dan-
skere, der lider af sjældne medfødte 
sygdomme, har brug for betydeligt 
mere tandbehandling end en gennem-
snitsdansker – enten som en direkte 
del af den sjældne sygdom eller som 
en konsekvens af sygdommen, siger 
Susanne Andersen.

Hovedparten af patienterne med 
sjældne sygdomme hører ind under 
De Odontologiske Landsdels- og Vi-

dencentre i København og Århus, hvor 
henholdsvis Jette Daugaard-Jensen og 
Hans Gjørup er centerledere.

Patienter må tage lån
Jette Daugaard-Jensen og Hans Gjørup 
kender til patienter, der må tage lån 
for at kunne betale for deres tandbe-
handling eller fx vælge ekstraktion og 
delprotese i stedet for rodbehandling 
og en krone.

Som reglerne er i dag, kan patien-
terne med sjældne sygdomme blive 
udredt og i et vist omfang modtage højt 
specialiseret behandling finansieret af 
det offentlige. Men der ydes typisk kun 
tilskud til de højt specialiserede be-
handlinger én gang. Så når behandlin-
ger med fx kroner, broer og implantater 
skal vedligeholdes, skal patienterne selv 
betale. Hvis et implantat eksempelvis 
skal udskiftes, sker det for patientens 
egen regning.

– Mange af patienterne har andet 
at slås med i forvejen. Det er synd, at 
de ikke kan få hjælp til den vedligehol-
dende tandbehandling. Det ville være 

Patienter, der har pro-
blemer med tænderne 

som følge af sjældne 
medfødte sygdomme, 

får ofte ingen hjælp 
fra det offentlige. Det 

er urimeligt, mener 
Tandlægeforeningen, 

der vil have Folketinget 
til at hjælpe de klemte 

patienter

Tekst af:
Claus Jørgensen,  

kommunikationschef  
i Tandlægeforeningen

Det offentlige  
betaler kun én gang

Sjældne sygdomme:
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godt for deres livskvalitet, hvis det 
offentlige ville støtte dem, siger Jette 
Daugaard-Jensen.

Hans Gjørup påpeger, at det kan sy-
nes uretfærdigt og urimeligt, at menne-
sker med sjældne sygdomme selv skal 
betale så stor en del af udgiften.

– Det mest frustrerende er, at det 
ligger i luften, at deres store behand-
lingsbehov på tandområdet er mere 
eller mindre selvforskyldt, siger Hans 
Gjørup.

Hvis Folketinget beslutter at give 
mere i økonomisk støtte til patienter 
med sjældne sygdomme, vil der ifølge 
Hans Gjørup ikke alene være tale om en 
håndsrækning i kroner og øre.

– Patienterne vil også opleve det 
som en accept af, at de er i en speciel 
situation.

Fagligt og etisk problematisk
Hans Gjørup betoner, at det er til fordel 
for patienterne, at de siden 2001 har 
hørt under De Odontologiske Lands-
dels- og Videncentre.

– Men det er utilfredsstillende både 

for os og for patienten, når vi fx må sige 
til en 20-årig: »Nu får du en stor be-
handling. Vi ved, at det på et tidspunkt 
kræver reparation eller genbehandling, 
og det må du selv bekoste.« Det er fag-
ligt og etisk problematisk.

Jette Daugaard-Jensen mener, at det 
vil være en stor hjælp, hvis man udbyg-
ger sundhedsloven sådan, at der er et 
særligt tilskud ikke alene til Sjögren-
patienter og visse cancerpatienter, men 
også til patienter, der kan dokumentere 
et ekstraordinært tandbehandlingsbe-
hov pga. en sjælden sygdom.

– Når det gælder hospitalsbehand-
linger, så er alt gratis, men når det er 
tænderne, så må patienterne selv be-
tale. Jeg forstår godt, at de undrer sig, 
siger Jette Daugaard-Jensen. 

I Tandlægebladet nr. 14/2007 kunne man læse om to familier  
med børn, der har ektodermal dysplasi – og dermed omtalte problemstilling tæt inde på livet.  

Find artiklen på Tandlaegebladet.dk.

www

Sjældne sygdomme/
handicap defineres som 
sygdomme/handicap, 
der findes hos maks. én 
ud af 10.000 danskere.
Patienter med sjældne sygdomme lider 
eksempelvis af:

(HED) (medfødt tandmangel)

(XHR) (knoglesygdom)

knogleskørhed)

-
lidelse)
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BLOGUDDRAG: I en af gratisaviserne læste jeg for nogen tid siden 
en artikel med en overskrift a la »Festaberne klarer studiet bedst«. 
»Fedt!« tænkte jeg – og har siden da ofte brugt netop den artikel 
som forsvar, når min mor ringer lørdag morgen og, med det talent 
som kun mødre har, på nul komma lakridskonfekt giver mig dårlig 
samvittighed over, at jeg har tømmermænd, for »har jeg ikke en 
eksamen, jeg burde læse til?«

Artiklen handlede mere specifikt om, at elever, der involverer 
sig i det sociale liv på studiet, har lettere ved at komme igennem 
en uddannelse, idet det fællesskab, der kommer af rustur, fre-
dagsbar og læsegruppe, har stor betydning for, om man falder til 

på studiet eller ej. Og når man nu bruger fem år (eller mere) på 
at fagnørde, er det altså rart at have en omgangskreds, man kan 
fagnørde med, og som godt ved, at når man taler om hygiejnefa-
sen, har det ikke noget med vand og sæbe at gøre. 

Vil du læse videre i Henriette Marie Holmgårds blog om, hvorfor 
det hjælper på det faglige, når man har det sjovt, mens man stude-
rer? Klik ind på Tandlaegebladet.dk og få det hele med – og skriv, 
om du er enig eller ikke. 

Længe leve livet som studerende!

STUD.ODONT. PÅ BLOGGENODONT. PPPÅ BÅ BÅ BÅ BÅ BÅTT LOLOLOLOLOLOGGGGGGGGGGGGEENENENENEN
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ANNONCER

DENNE GANG BLOGGER:
Henriette Marie Holmgård, 6. semester,  
Tandlægeskolen i København

FOTO: REIMAR JUUL

Tips om stillingsannoncer

Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på Tandlaegebladet.dk  

– klik på Annoncecenter/Medieinformation. Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.

91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme målgruppen.  

Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.

Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@tdl.dk

Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K

Telefon: 33 48 77 36 · Fax: 33 48 77 30 · tandlaegebladet.dk
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Nye åbningstider  
i Tandlæge foreningens Front Office
Pr. 1. september 2009 får Tand-
lægeforeningens Front Office nye 
åbningstider. Det betyder, at den 
udvidede åbningstid kl. 16-18 fra og 
med den dato kun vil være gældende 
om torsdagen. 

Begrundelsen er, ifølge adm. di-
rektør i Tandlægeforeningen Joakim 
Lilholt, at antallet af henvendelser 
ikke har stået mål med de persona-
lemæssige ressourcer, som det har 
kostet at holde telefonen længe åben 
fire dage om ugen. 

– Vi har lagt vægt på, at der sta-
dig er mulighed for at ringe uden for 
normal arbejdstid, nemlig om tors-

dagen. Alternativt kan man skrive 
en mail efter normal arbejdstid, 
som man så kan blive ringet op og 
få et svar på dagen efter, siger Joa-
kim Lilholt. 

I Tandlægeforeningens Front Of-
fice kan du få svar på spørgsmål om 
bl.a.:

Kontakt Tandlægeforeningens 
Front Office  
på tlf. 70 25 77 11 eller  
e-mail frontoffice@tdl.dk.

Nye åbningstider
Mandag-fredag kl. 9.00-16.00
Torsdag desuden kl. 16.00-18.00

Bemærk! I sommermånederne (juni, juli og 

august) er der helt lukket for den udvidede 

åbningstid.

Five Star Impression MaterialThe

Meget høj træk- og rivestyrke

Særdeles fugtabsorberende

Eneste aftryksmateriale med 5 stjerner i Reality, og 4 år i træk!

Fuldt dækkende sortiment til hånd- og maskinmix samt alle teknikker.

Hårde cylindre til maskinblanding:
  - enkel og miljøvenlig håndtering uden aktivering
  - mere materiale i pakningen
  - mindre spild

Patientvenligt – mild mintsmag og duft 

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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En domsafsigelse i Vestre 
Landsret slår nu fast, at 
tandlæger ikke overtræder 
helbredsoplysningsloven, 

når de spørger til ansattes rygpro-
blemer. De tre dommere i Vestre 
Landsret lagde nemlig vægt på, at 
det må betragtes som både væsent-
ligt og relevant at spørge til en ansats 
rygproblemer, når arbejdspladsen er 
en tandklinik.

Tandlægeforeningen vs. HK
Den principielle dom blev afsagt i for-
bindelse med en sag mellem HK og 
Tandlægeforeningen, som mandata-
rer for henholdsvis en klinikassistent 
og tandlæge Lennard Wilson. HK an-
klagede Lennard Wilson for at have 
opsagt klinikassistenten ved ulovligt 
at have brugt oplysninger om klinik-
assistentens helbred – oplysninger, 
som klinikassistenten selv løbende 
havde givet Lennard Wilson. 

Uenighed om sandheden
Klinikassistenten blev opsagt som 

Tekst af: Gitte Almer Nielsen

Tandlægeforeningen har 
vundet principiel sag

følge af, at hun kort efter sin ansæt-
telse fik så store rygproblemer, at hun 
havde svært ved at passe sit arbejde 
på trods af forskellige fælles forsøg 
på at afhjælpe problemet. Og ifølge 
Lennard Wilson blev parterne derfor 
enige om, at klinikassistenten skulle 
opsiges fra sin stilling, og opsigelsen 
blev effektueret, tre dage efter at hun 
første gang sygemeldte sig på grund 
af rygproblemer. 

Klinikassistenten har dog en 
anden version af forløbet, da hun 
afviser, at hun skulle have givet ud-
tryk for, at hun gerne ville opsiges, 
fordi hun ikke kunne klare arbejdet, 
og fordi hun ville få karantæne i sin 
a-kasse, hvis hun selv opsagde sin 
stilling. 

Retten frifinder tandlæge
Men Vestre Landsret frifandt altså 
Lennard Wilson, da de tre dommere 
vurderede, at tandlægen ikke selv 
havde anmodet om helbredsoplys-
ningerne. Men derudover mente 
dommerne også, at oplysningen 

om klinikassistentens kraftige ryg-
smerter var af så væsentlig betyd-
ning for hendes arbejdsdygtighed, 
at oplysningerne var omfattet af de 
forhold, som en arbejdsgiver gerne 
må anmode om at få belyst. Derfor 
påpegede retten også, at det ikke var 
af betydning, om opsigelsen skete 
efter aftale med klinikassistenten 
eller ej. Lennard Wilson er naturlig-
vis glad for dommen, men finder det 
samtidig helt grotesk, at sagen endte 
i retten. 

– Jeg forstår ikke, at HK kan få 
en sag ud af det forløb, det er jo helt 
grotesk, og man skulle tro, at vores 
retssystem havde vigtigere ting at 
tage sig til, siger Lennard Wilson 
og understreger samtidig, at han 
derfor også har været glad for op-
bakningen fra Tandlægeforeningen 
– en opbakning, han betegner som 
meget nødvendig, ikke mindst pga. 
HK’s ageren. 

– Man får en fornemmelse af, 
at HK ligefrem jagter tandlægerne, 
siger Lennard Wilson. 

ANNONCER
Tips om stillingsannoncer

Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på Tandlaegebladet.dk  

– klik på Annoncecenter/Medieinformation. Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.

91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme målgruppen.  

Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.

Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@tdl.dk

Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K

Telefon: 33 48 77 36 · Fax: 33 48 77 30 · tandlaegebladet.dk
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GUM® Gengigel®
- ved sår og blister i munden

GUM® Gengigel® –  med hyaluronsyre – giver hurtigere opheling
GUM® Gengigel® indeholder højmolekylær hyaluronsyre (HMW hyaluronic acid). 
Hyaluronsyre er en substans der findes naturligt i kroppen og som fremmer helingen af 
sår og inflammationer på mundslimhinden. 
GUM® Gengigel® giver umiddelbar smertelindring via en barrieredannende effekt.
GUM® Gengigel® er et medicinteknisk produkt Klasse IIa, som med over 35 offentliggjorte 
studier er den mest dokumenterede effektive behandling af aftøse sår og inflammationer på 
mundslimhinden. GUM® Gengigel® giver ingen bivirkninger og kan anvendes af alle.

Ved aftøse sår og inflammationer 
på mundslimhinden

GUM® Gengigel®-
findes som Gel, Spray  og  Mundskyl

Umiddelbar 
smertelindring

Fremskynder 
helingen

Reducerer
inflammationer

Mission Aphter

Kontakt Fyn / Jylland 
tlf. 25 64 70 76

Kontakt Sjælland / Lolland-Falster 
tlf. 21 20 54 45
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I Israel er en kvindelig 
tandlæge et særsyn

PÅ FREMMED GRUND. Mange har drømt om at lægge den trygge danske forudsigelighed 
bag sig og drage ud i verden på eventyr. Det er dog de færreste, der gør noget ved det – men 
de findes. Dette er den fjerde artikel i serien om danske tandlæger, der bor og praktiserer i 
udlandet. Vi har på skift stillet dem de samme fire spørgsmål og bedt dem tage billeder af 
sig selv og deres liv

På hvilke måder er det anderledes at være 
tandlæge i Israel sammenlignet med i 
Danmark?
Tandlægeuddannelsen er den sværeste uddan-
nelse at komme ind på i Israel, og der er 90 % 
mænd på uddannelsen. Jeg blev derfor også 
mødt med en vis skepsis, da jeg startede ud som 
tandlæge i Israel. Men nu er de israelske tandlæ-
ger efterhånden vant til at se mig på diverse kurser 
osv., men i starten blev de overrasket over at se 
en kvindelig tandlæge.

Derudover arbejder israelske tandlæger rigtig 
meget. Det bliver fx forventet, at klinikken har 
åbent fredag formiddag, hvor alle andre har fri, så 
jeg arbejder seks dage om ugen og har to dage til 
klokken 20. Det bliver til ca. 50 timer om ugen.

Jeg laver mange store totalløsninger, fordi 
tandsundheden er så dårlig her i Israel. Jeg ser 
nogle grelle tilfælde, som fx en 26-årig med kun 
fire tænder tilbage, så vi laver også en del prote-
ser til unge mennesker.

2Hvad bragte dig til Israel?
Jeg mødte en israelsk mand i Danmark, og da det 
var nemmere for mig at få arbejde i Israel end for ham 
i Danmark, flyttede vi til Israel. Jeg følte mig sikker 
på, jeg nok skulle klare mig, fordi jeg havde en god 
faglig basis med fra Danmark i form af tandlægeud-
dannelsen.

1

Dansk tandlæge i udlandet

71558_TB0709.indd   544 26/05/09   9:58:30



 SAMFUND & ARBEJDSLIV 545
 

Hvordan er tandplejesystemet anderledes i Israel  
end i Danmark?
Der er ikke noget offentligt tilskud til tandbehandling i Israel, og de fleste 
har en sundhedsforsikring gennem deres arbejde. Men ansatte i politiet 
og forsvaret får gratis tandpleje. Derudover er der ikke en offentlig styrelse, 
der tjekker tandlægerne, så der er meget stor variation af behandlingskva-
liteten. Ikke mindst fordi mange bliver uddannet i Ungarn, Rumænien og 
Litauen, da det er så svært at komme ind på tandlægeuddannelsen i Israel, 
og resultatet er desværre et fagligt lavt niveau. Derfor er det også meget 
vigtigt, at klinikken har et godt renommé, fordi det er det, man lever af. 
Det tager naturligvis lang tid at opbygge, men det er heldigvis lykkedes for 
mig. Og jeg har en dejlig klinik med et internationalt team: en nordmand, en 
israeler og en kristen araber – og så har vi Skagensmalerier på væggene!

3 Har du hjemve – og overvejer du at 
komme tilbage til Danmark?
Har de fleste udenlandsdanskere ikke lidt 
hjemve? Jeg savner i hvert fald Danmark, 
især den danske sommer, og foråret, hvor 
bøgen springer ud. Men jeg flytter ikke 
hjem igen, jeg er ligesom vokset fast her i 
Israel. Men heldigvis rejser jeg en masse 
frem og tilbage, og vi holder også de dan-
ske traditioner i hævd her i Israel. Vi fejrer 
fx sankthans hvert år med foreningen »dk-
mor-i-israel«, som er for alle danske mødre 
og fædre i Israel.

4

NAVN: Anne Cohen

ALDER: 50 år

DIMITTERET FRA:  Tandlægeskolen  
i Århus i 1983

BOPÆL: Afula i Israel

ARBEJDE: Klinikejer

LLIIVVV
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Tandlæge-
foreningen  

fik rød bundlinje 
sidste år

Regnskab 2008:

 

www.dentalhuset.dk 

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

Med protetik fra DentalHuset
har flere patienter råd til en 

kroneløsning
 

Biokompatibel FarEast MK krone

670 kroner

Vi giver mormor og morfar 
deres unddomssmil tilbage

Tandlægeforeningens regnskab for 2008 viser et underskud på 9,5 
mio. kr. Det er 8,7 mio. kr. mere end det budgetterede underskud 
på 800.000 kr. Ifølge Tandlægeforeningens økonomichef, Helge 
Birkbo, skyldes afvigelsen en række aktiviteter, der blev ændret 

i forhold til budgettet, samt nogle forhold, der var vanskelige at bedømme 
på forhånd. 

– De forhold, som har været vanskelige at bedømme, eller som vi ikke 
har haft med i budgettet for 2008, er bl.a. den såkaldte LOKE-undersøgelse 
om tandlægernes retssikkerhed inden for klage- og erstatningssystemet, 
arbejdet med vandkvalitetsundersøgelsen og trykfaldsalarm på stærksug. 
Desuden kan Tandlægeforeningens sag for kreds 9 omhandlende lønsumsaf-
gift nævnes. Derudover var det også svært at forudsige finanskrisen, og at vi 
dermed ville få et kurstab på 5,9 mio. kr., som også slår igennem i regnskabet, 
forklarer Helge Birkbo.     

Helge Birkbo understreger derfor også, at hvis man renser regnskabet 
for de forhold, er det reelle underskud på 2,9 mio. kr. Det svarer til en bud-
getoverskridelse på 2,1 mio. kr. En afvigelse, der, ifølge økonomichefen, 
bl.a. skyldes interne it-omlægninger og manglende indtægter i forbindelse 
med Symposium og Årskursus. Derudover investerede Tandlægeforeningen 
også i nye materialer og udstyr til de to arrangementer pga. foreningens 
nye logo.  

Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen, understreger, at der 
fra politisk side har været opbakning til de igangsatte projekter. 

– Regnskabet afspejler, at vi har en forening med rigtig mange aktiviteter, 
heldigvis. Udvalg og repræsentantskab har bragt mange idéer til torvs, og 
mange ting er blevet sat i gang de seneste år. Også ting, som der ikke var 
budgetteret med, fortæller Susanne Andersen og fortsætter.

– Dertil kommer, at det har været et udbredt medlemsønske, at Tandlæ-
geforeningen er mere synlig og proaktiv i offentligheden. Det koster også 
ressourcer. Men alt i alt forbrænder vi mere i Tandlægeforeningen, end vi 
indtager. Og det er jo godt, hvis man vil tabe sig. Men mindre godt, hvis man 
vil have en sund økonomi. Derfor tager Hovedbestyrelsen også situationen 
alvorligt, og vi har igangsat en proces, der skal rette op på økonomien, un-
derstreger Susanne Andersen. 
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Det giver tryghed at være 
medlem af Tandlægefor-
eningen, og kun ca. hver 
tiende har været tæt på 

at melde sig ud. Men det ændrer ikke 
på, at Tandlægeforeningen godt kunne 
gøre mere for de privatansatte medlem-
mer, mener mange af de adspurgte, og 
et stort flertal synes desuden, at kontin-
gentet burde være lavere. 

Det viser en undersøgelse blandt 
Tandlægeforeningens privatansatte 
medlemmer, som deres politiske ud-
valg, PATU, fik foretaget sidste år. 

Tandlægebladet har bedt udvalgets 
formand, Charlotte Hanson, kommen-
tere et par af de mere kritiske punkter i 
undersøgelsen og spurgt, hvad de pri-
vatansatte tandlæger kan forvente sig af 
nye initiativer fra deres forening.

Hvad har overrasket dig mest ved un-
dersøgelsen?

– At mange af medlemmerne efter-
lyser ydelser og servicer, som er der i 
forvejen. Det kan fx være, at de vil have 
deres egen jurist, som kun servicerer 
privatansatte medlemmer. Det findes 
jo allerede, siger Charlotte Hanson.

Hun medgiver, at Tandlægefor-
eningen ikke har været god nok til at 
fortælle medlemmerne om mange af de 
ting, man tilbyder. 

– Vi er jo ikke kun et forhandlings-
udvalg, men tilbyder også bl.a. efterud-

dannelse og sundhedspolitisk profile-
ring, siger Charlotte Hanson. 

Hun mener, at medlemmerne selv 
har et medansvar for at søge informa-
tionen.

– Jeg kunne godt ønske mig, at med-
lemmerne selv var lidt mere aktive i 
forhold til at opsøge information om, 
hvad Tandlægeforeningen kan hjælpe 
dem med – også før det brænder på. 
Typisk henvender folk sig først, når de 
har problemer, siger hun.

Langt de fleste adspurgte mener, at 
kontingentet for privatansatte er for højt. 
Vil I arbejde for, at det bliver sat ned?

– Vi må være realistiske, og forenin-
gens økonomiske situation taget i be-
tragtning vil det være spildte kræfter at 
kæmpe for en nedsættelse lige nu. Men 
når det næste gang skal sættes op, vil vi 
arbejde hårdt for, at privatansatte ikke 
skal stige i samme grad som klinikejer-
ne. Vi trækker mindre på sekretariatet, 
så alt andet ville være urimeligt, siger 
Charlotte Hanson.

Hvis man nu ser det fra det enkelte pri-
vatansatte medlems perspektiv, hvordan 
kan vedkommende så konkret mærke, 
at der er et udvalg, der hedder PATU, der 
arbejder for deres sag?

– Hvis ikke det havde været for 
PATU, havde der sandsynligvis ikke 
været nogen ansættelseskontrakt, som 
medlemmerne kan benytte sig af, og 

Tandlægeforeningen er 
ikke synlig nok for sine 

privatansatte med-
lemmer. Det erkender 

medlemsgruppens 
politiske udvalg, PATU, 

på baggrund af en 
tilfredshedsundersø-

gelse. Det vil udvalget 
gøre noget ved – blandt 
planerne er et konflikt-

råd, der skal hjælpe 
chefer og ansatte med 

at løse konflikter 

Tekst af:
Trine Ganer

Tandlægeforeningen  
taler også ansattes sag

PATU:
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Fraværende er: Anny Birgitte Kristensen (Skive) og Inge Kragh Madsen (Vejle).

Signe Johanne Rasmussen 
(Egå) Anders Boel Pedersen

(Vissenbjerg)

Charlotte Hanson,
formand for PATU 

(Græsted)
Mette Werner Linderup(Aalborg)

Anders Hasselbalch Christensen, 
PATU’s repræsentant i  

hovedbestyrelsen (Gentofte)

Dorthe S. Radil
(Svaneke)

Louise Klos Andersen
(Nakskov)

Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU): 
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der havde måske heller ikke i samme grad været kurser særligt 
for ansatte tandlæger. Et andet konkret eksempel på, hvad vi har 
opnået, er, at vi fik fjernet selvrisikoen på retshjælpsforsikringen 
for de privatansatte medlemmer, påpeger PATU-formanden. 

Der er stadig ca. en tredjedel af de adspurgte, der mener, at Tand-
lægeforeningen er en klinikejerforening. Har de ret?

– De har nok ret i, at det engang var sådan, men det er det ikke 
mere. Der er en klar udvikling i retning af, at der i Tandlægefor-
eningen i dag tages hensyn til alle medlemsgruppers behov. Vi har 
repræsentanter i udvalg, kredsbestyrelser og i hovedbestyrelsen, 
så vores stemme bliver hørt, mener hun. 

En del af de adspurgte oplever, at de har stået alene, når de har 
oplevet en konflikt med deres arbejdsgiver. Kan du forstå dem?

– Ja, det kan jeg på nogle måder godt. Bl.a. derfor er der også 
taget et initiativ til at få etableret et såkaldt konfliktråd. Det skal 
i al sin enkelthed foregå sådan, at hvis en konflikt mellem en ar-
bejdsgiver og en ansat går i hårdknude, skal man have mulighed 
for at sætte sig ned ved et bord med hver sin jurist og forsøge at få 
talt sig frem til en løsning, som begge parter kan være glade for. 
Det skal gerne kunne forebygge, at tvister ender i retssystemet, 
siger Charlotte Hanson. 

Undersøgelse blandt privatansatte
Undersøgelsen blandt Tandlægeforeningens privatansatte medlemmer 
blev gennemført i september sidste år. Den bestod af hhv. to fokusgrup-
per – én med nyuddannede og én med erfarne medlemmer – samt en 
kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor 618 ud af 1.052 adspurgte 
responderede.

Formålet med undersøgelsen er – på linje med tidligere undersøgelser – 
at få indblik i de privatansatte tandlægers arbejdsvilkår samt holdninger 
og forventninger til Tandlægeforeningen.

Læs hele undersøgelsen og PATU’s  
handlingsplan på TDLNET under »Privatansat« 

www

» Der findes jo ikke noget 
alternativ. Jeg ville føle mig 
utryg, hvis jeg ikke var med i 
foreningen
ERFAREN KVINDE OM, HVORFOR HUN ER 
MEDLEM AF TANDLÆGEFORENINGEN

» Foreningen er kun tydelig 
for mig en gang om måneden, 
hvor Tandlægebladet kommer 
ind ad døren. Og så tænker 
jeg, jeg ved, jeg får andet for 
mine penge, men jeg kan ikke 
lade være med at tænke: Det 
er fandeme et dyrt blad.
NYUDDANNET KVINDE OM, PÅ HVILKE PUNKTER 
HUN ER UTILFREDS MED MEDLEMSKABET AF 
FORENINGEN

» Det er svært at skelne mel-
lem, hvilken kasket de har 
på, for hvis jeg ringer ind med 
et problem – så er det den 
samme person, som snakker 
med min chef bagefter, som 
brokker sig over mig
NYUDDANNET MAND OM RÅDGIVNING I 
TANDLÆGEFORENINGEN

» Der skal da klart en hold-
ningsændring til. Man sidder 
her og er fyldt 30, og man har 
det nærmest dårligt hver dag, 
fordi man overhovedet overve-
jer at få børn
NYUDDANNET KVINDE OM BARSELSVILKÅR

CITATER FRA FOKUSGRUPPEUNDERSØGELSERNE 
BLANDT PRIVATANSATTE MEDLEMMER. DER VAR TO 
GRUPPER, DER KATEGORISEREDES SOM HHV.  
»ERFARNE« OG »NYUDDANNEDE«

Citater fra 
fokusgrupperne:
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! Vigtigt at vide

Erstatningsfridage for klinikassistenter

I henhold til ferieloven har alle medarbejdere ret til 25 
feriedage i et ferieår. Ferieåret løber fra 1. maj – 30. april. 
Optjeningsåret er et helt kalenderår (1. januar – 31. de-
cember). Der optjenes 2,08 feriedage pr. ansat måned 
uanset timetal. Medarbejderen har ret til tre ugers sam-
menhængende hovedferie (sommerferie) i perioden 1. 
maj-30. september. 

Ønsker du som arbejdsgiver at »bestemme«/fastlægge 
ferien, skal du varsle den som følger:

Hovedferien/sommerferien: tre måneder.
Restferie og feriefridage: en måned.
I henhold til overenskomsten mellem Tandlægeforenin-

gen og HK/Privat skal hovedferien, hvis der holdes samlet 
ferielukket, være fastlagt senest 1. februar.

Holdes der ikke samlet ferielukket, skal tidspunktet for 
den enkelte klinikassistents hovedferie så vidt muligt være 
fastlagt 1. februar, dog senest 1. april.

I henhold til overenskomsten mellem Dansk Tandple-
jerforening og Tandlægeforeningen skal hovedferien, hvis 
der holdes samlet ferielukket, så vidt muligt være fastlagt 1. 
februar og i andre situationer så vidt muligt inden 1. april. 

Ferietillæg
I henhold til ferieloven har alle medarbejdere ret til et fe-
rietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret.

Ferietillægget er ikke pensions- og feriepengeberet-
tiget. 

Ferietillæg udbetales senest, samtidig med at den der-
til svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, 
før ferien begynder, kan det ikke modregnes i feriegodt-
gørelsen ved fra træden. 

Bemærk, at der således kun kan modregnes ferietillæg 
ved fratræden, hvis ferietillægget udbetales forholdsmæs-
sigt, hver gang den ansatte holder ferie. 

På nogle klinikker arbejder man efter vagtplan. Det vil sige, at klinikassistenten typisk har 
forskellige timer fra uge til uge – men et gennemsnitligt ugentligt timetal.

På en 12-ugers-periode (444 timer) for fuldtidsansatte klinikassistenter er det muligt 
at lave en vagtplan med varierende ugentlige timer.

Gennemsnitlige ugentlige timer skal være 37.
Vær opmærksom på, at overstiger én eller flere af ugerne 42 timer – selv om gennemsnit-

tet er 37 timer på en 12–ugers-periode – vil der skulle betales overarbejdsbetaling for de 
timer, som ligger ud over de 42 timer, jf. § 7 i overenskomsten mellem HK og Tandlæge-
foreningen.

Falder én af klinikassistentens fridage i 12-ugers-perioden på en søgnehelligdag, har 
hun ret til at holde fri en anden dag – hun får altså en erstatningsfridag. 

Modsat har klinikassistenten ikke ret til en erstatningsfridag, hvis en søgnehelligdag 
falder på hendes faste fridag. Hvis hun fx har fast fridag om fredagen, har hun således ikke 
ret til at holde fri en anden dag, fordi langfredag falder på hendes faste fridag.

Med andre ord: Det er kun i vagtplaner, man har ret til erstatningsfridage. Man har ikke 
ret til erstatningsfridage, hvis man blot har en fast ugentlig fridag aftalt i kontrakten. 

Ferie for klinikassistenter og tandplejere

Fejl i 
honorar-
tabeller!
Der har desværre sneget sig 
en fejl ind i honorartabel-
lerne fra 1. april 2009. Det 
drejer sig om sygesikringstil-
skuddet til ydelserne 1504 og 
1554. Af honorartabellerne 
fremgår det, at sygesikrings-
tilskuddet til ydelserne er 
61,63 kr. Det korrekte beløb 
er dog, ifølge Danske Regio-
ner, kun 61,33 kr. Tandlæge-
foreningen beklager fejlen.
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Hvis en klinikassistent ønsker at afholde 
ferie, og der ikke er optjent ret til betalt 
ferie hos den aktuelle arbejdsgiver, er det i 
ferieloven samt overenskomsten fastsat, at 
der skal ske fradrag med 4,8 % af måneds-
lønnen for hver dag, der er afholdt ferie. 

Ved afholdelse af én uges ikke-betalt 
ferie skal der således foretages fradrag 
med 24 % (5 x 4,8 %) af månedslønnen, 
uanset hvor mange dage pr. uge klinikas-
sistenten normalt arbejder. Dette er under 
forudsætning af, at der ikke er helligdage 
i den pågældende uge, idet ferie ikke kan 
afholdes på en helligdag.

I de tilfælde, hvor en klinikassistent 
ikke har optjent ret til at afholde ferie med 
løn, kan arbejdsgiveren som hovedregel 
ikke pålægge klinikassistenten at afholde 
ferie. Klinikassistenten har således en ret 
– men ikke en pligt – til at afholde ferie. 
Herfra gælder der dog den undtagelse, at 
hvis klinikken holder samlet ferielukket, 
vil arbejdsgiveren godt kunne pålægge en 
klinikassistent, som ikke har ret til ferie 
med løn, at afholde ferie sammen med re-
sten af klinikken, uden at klinikassistenten 
i den anledning kan rejse krav om løn, dog 
kun hvis varslet overholdes.

Det er derfor vigtigt, at man i en ansæt-

telsessituation informerer – gerne skriftligt 
– såfremt klinikken i perioder holder sam-
let ferielukket. Hvis dette huskes, kan man 
trække klinikassistenten i løn, uanset at man 
ikke har kunnet overholde lovens varsler. 

Fratræk i løn på enkelte dage ved 
ikke-optjent ferie for klinikas-
sistenter med færre end fem 
arbejdsdage pr. uge
Arbejder klinikassistenten mindre end fem 
dage pr. uge, foretages der ved afholdelse 
af enkelte ferie- eller fridage fradrag i løn-
nen som følger:

En klinikassistent,  
som arbejder to dage pr. uge: 
Ved afholdelse af den første feriedag fra-
drages med 4,8 % af månedslønnen. Ved 
afholdelse af den anden feriedag fradrages 
med 4 x 4,8 % af månedslønnen.

En klinikassistent,  
som arbejder tre dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første og anden fe-
riedag fradrages med 4,8 % af månedsløn-
nen for hver dag. Når klinikassistenten af-
holder den tredje feriedag, fradrages med  
3 x 4,8 % af månedslønnen.

En klinikassistent,  
som arbejder fire dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første, den anden 
og den tredje feriedag fradrages med 4,8 
% af månedslønnen for hver dag. Ved af-
holdelse af den fjerde dag fradrages med 
2 x 4,8 % af månedslønnen.

Ovenstående beregningsregler skal 
ses på baggrund af, at en ferieuge ifølge 
ferieloven består af fem dage, og at en 
ferieuge skal afspejle den pågældendes 
sædvanlige ugentlige arbejdstidstilret-
telæggelse. Når klinikassistenten sæd-
vanligvis arbejder mindre end fem dage 
pr. uge, skal der derfor »fyldes op« til fem 
dage, for hver gang den pågældende har 
afholdt et antal feriedage, svarende til 
det antal dage, klinikassistenten normalt 
arbejder.

Fradrag i løn for  
tandplejere ved ikke-optjent ferie
Hvis en tandplejer ikke har optjent ret til 
betalt ferie, skal der fratrækkes 4,8 % af 
månedslønnen pr. dag, hvis der holdes en 
uges ferie. 

Hvis der holdes enkelte feriedage op til 
og med fire dage i sammenhæng, skal der 
fratrækkes time for time. 

Fradrag i løn for klinikassistenter ved ikke-optjent ferie
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I Indlæg & debat har Tandlæ-
gebladets læsere ordet. Her 
kan luftes synspunkter, deles 
erfaringer, refereres fra kurser 
og faglige møder og stilles 
spørgsmål. Man kan indsende 
følgende typer af indlæg: 

Spørgsmål til Tandlægebla-
det (max. 100 ord), læserbrev 
(max. 500 ord), kommentar 
(max 500 ord), fagligt refe-
rat af kurser eller møder (max. 
500 ord), essay (max. 1.000 
ord), kronik (max. 2.000 ord)

For yderligere vejledning se 
Tandlaegebladet.dk under 
”Om Tandlægebladet”. 

Synspunkter, som fremsættes 
i indlæggene, står for indsen-
derens egen regning og kan 
ikke opfattes som værende 
dækkende for tandlægestan-
dens og Tandlægeforeningens 
synspunkter. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redi-
gere det indsendte. Man kan 
kommentere indlæggene ved 
enten selv at skrive til Tand-
lægebladet eller ved at gå ind 
på Tandlaegebladet.dk, hvor 
det er muligt at klikke sig frem 
til det pågældende indlæg og 
kommentere på nettet.
   
Ud over ovenstående typer af 
indlæg bringes også i denne 
sektion af Tandlægebladet: 
Spørg NIOM.
 Redaktionen

TANDLÆGEBLADETS  
DEBATSIDER

?! Indlæg & debat

Der har gennem de sidste år været øget 
diskussion om, hvilke beslutninger der 
bør lægges ud til afstemning blandt 
medlemmerne, og hvilke der ikke 
behøver denne opmærksomhed. Over-
ordnede beslutninger, som er helt essen-
tielle for Tandlægeforeningens eller det 
enkelte medlems virke, bør være styret 

af det direkte medlemsdemokrati, så 
medlemskab giver mening. Da den tek-
nologiske udvikling samtidig har gjort 
det meget lettere og billigere at høre det 
enkelte medlems mening, er det svært 
at argumentere mod princippet.

Tandlægeforeningen har senest ved 
evalueringen af årskurset vist, at elek-
tronisk meningstilkendegivelse giver 
såvel en høj svarprocent som et hurtigt 
og sikkert resultat. Samme teknik vil 
langt hen ad vejen kunne bruges ved 
urafstemninger. Alle tegn tyder på, 
at tandlæger i privat praksis langt om 
længe får lov til selv at stemme om den 
næste overenskomst, og at det for alle, 
der er i besiddelse af en computer, kom-
mer til at foregå elektronisk.

Sidste år blev vores nuværende 
formand genvalgt for en ny periode af 
repræsentantskabet, og vi ved derfor, at 
vi om 2½ år skal have en ny formand. 
Lad dette være lakmusprøven for, om 
Tandlægeforeningen reelt ønsker at 
spørge sine medlemmer til råds i vigtige 
sager. Hvis vi fremover får mulighed 

for at stemme om noget så essentielt 
som vores egen formand, viser det, at 
Tandlægeforeningen ikke bare er en 
administrativ størrelse, hvor demokrati 
og innovation har trange kår. Tandlæ-
geforeningen vil ellers blive mere og 
mere irrelevant for medlemmerne, som 
vil kompensere ved at melde sig ind i 
diverse kæder og organisationer, som 
tager dem seriøst. Dette kan hverken 
være i danske tandlægers eller i Tand-
lægeforeningens interesse.

Rent praktisk kunne kandidaterne 
præsentere sig selv på hovedgeneralfor-
samlingen, samtidig med at de skrev et 
lille indlæg om deres holdninger og vi-
sioner i Tandlægebladet. Hvis kredsene 
eller regionerne efterfølgende måtte 
ønske en kort debat om kandidaterne, 
kunne der afsættes et par uger til dette. 
Umiddelbart efter kunne valget lægges 
ud til urafstemning.

Hvis vi selv skal have mulighed for 
at vælge vores næste formand, er det 
nu, vi skal have ændret vedtægterne. 
Denne proces kan let tage 1½ år. Tag 
derfor allerede nu diskussionen op med 
jeres repræsentanter, da det jo er dem, 
som skal stemme vedtægtsændringerne 
igennem på hovedgeneralforsamlingen. 
En medlemsvalgt formand vil også stå 
langt stærkere i offentligheden og vil 
selv være mere opmærksom på, om de 
demokratiske spilleregler overholdes på 
andre områder. Formanden vil også af-
spejle medlemmernes interesser bedre 
og give medlemmerne et større engage-
ment samt et stærkere tilhørsforhold til 
Tandlægeforeningen.

Nina Kümmel, Henrik Ehlers Hansen, 
Peter Østergaard og Frank Dalsten

Vælg selv din formand

» Overordnede beslutninger, som 
er helt essentielle for Tandlæge-
foreningens eller det enkelte 
medlems virke, bør være styret  
af det direkte medlemsdemokrati
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»Det er frygteligt at gå uden tænder«

Årskursus i Dansk Selskab for Klinisk Oral 
Fysiologi om tænder, kæbefunktion og livs-
kvalitet 

Den 30.-31. januar 2009 holdt Dansk Sel-
skab for Klinisk Oral Fysiologi årskursus 
på Klarskovgaard. Temaet var bredt med 
spændende aspekter.

Efter en kort velkomst ved selskabets 
formand, Lone Nyhuus, redegjorde Mie 
Wiese for en undersøgelse af 204 voksne 
patienter med kæbeledsproblemer og 
demonstrerede værdien af tomografiske 
kæbeledsoptagelser med individuelt ju-
steret røntgenudstyr.

Videre beskrev Michala O. Lexner de 
store problemer, som multiple aplasier og 
agenesi konfronterer patienter, forældre 
og tandlægen med. Der blev åbnet et vin-
due til en begrænset patientgruppe, hvor 
de behandlingsmæssige krav i videste 
forstand er meget betydelige.

Enkelttandsimplantater, tyggefunk-
tion og livskvalitet var emnet for den 
næste forelæsning ved Merete Bakke, som 
fremlagde en indgående undersøgelse af 

behandlingseffekten, subjektivt og ob-
jektivt, på en gruppe patienter behandlet 
med enkelttandsimplantater. Næppe helt 
overraskende var tilfredsheden stor, og 
tyggeevne, okklusionsstabilitet, bidkraft 
og livskvalitet forøget sammenlignet med 
kontrolgruppen. 

Førstedagens sidste forelæser var tand-
plejer Bente Gertz, der redegjorde for sin 
afhandling til opnåelse af kandidatgraden 
cand.scient.san. Emnet var en undersøgel-
se af livskvaliteten hos implantat-behand-
lede, tandløse osteoporosepatienter. Hun 
beskrev detaljeret sine metodeovervejelser 
og de behandlede patienters reaktioner. 
En række udsagn understregede tænder-
nes betydning for patienternes selvværd: 
»Et liv uden tænder er umuligt«, »Behand-
lingsforløbet var hårdt, men resultatet det 
værd«, »Man fører en midlertidigt tilba-
getrukket tilværelse« etc. Det blev under-
streget, at information om behandlinger 
af denne art kommer fra patienter, der har 
gennemgået behandlingen.

Lørdagens program indledtes af Liselot-
te Sonnesen med emnet malokklusion og 

kæbefunktion.  Efter en generel belysning 
af emnet fremlagdes en undersøgelse af 60 
voksne patienter, 30 dybtbidspatienter og 
30 patienter med neutral okklusion, alle 
henvist til ortodontibehandling. Det vil 
føre for vidt i et kortfattet referat at rede-
gøre for alle undersøgte forhold, men det 
kan konkluderes, at symptomforekomsten 
var højest i dybtbidsgruppen, specielt hos 
patienter med retroklinerede incisiver, der 
kan være i risiko for at udvikle TMD.

»Årets patient«, en 12-årig pige i OR-
behandling, udviklede en akut anterior di-
scusdislokation i venstre kæbeled. Behand-
lingsforløbet, kompliceret af en mangelfuld 
patientkooperation og en utålmodig fader, 
gav anledning til megen diskussion.

Afslutningsvis var der en kort opda-
tering om bidskinner og smerter. Anders 
Vilmann diskuterede NTI-skinnen og om-
talte dens betydelige risiko for at fremkalde 
alvorlige komplikationer. Skinnetypen bør 
kun anvendes til kortvarige behandlinger 
(få uger). Den i Malmö udviklede Relax-
skinne synes mindre risikabel med de 
erfaringer, man har indtil nu.
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PRAKSIS
Rikke Freitag har overtaget Erik Holms 
klinik på adressen Søndermarksgade 6, 
8643 Ans By pr. 1. marts 2009.

Torben Thygesen har åbnet klinik på 
adressen Jernbanegade 4, 3., 5000 
Odense C pr. 1. juni 2009.

ANSÆTTELSE
Erik Holm hos Rikke Freitag,  
8643 Ans By.

FØDSELSDAGE  
8. JUNI 2009 – 28. JUNI 2009

30 år

Margret Holm, København S, 8. juni.
Trine Larsen, København N, 10. juni.
Sepideh Sohrabi-Azad, København N, 
11. juni.
Cathrine Haugaard Nørgaard,  
København S, 14. juni.
Anne-Mette Bjerring, Valby, 17. juni.
Fleur Lafrenz, Måløv, 23. juni.
Caroline Friis, Frederiksberg, 28. juni.

40 år

Lise-Lotte Olsen, København Ø, 9. juni.
Anne Birgittte Nielsen, Værløse, 16. juni.

Hvis du ikke ønsker din fødselsdag 
offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du 
venligst kontakte os senest 3 måneder før 
fødselsdagen. Ønsker du på et senere 
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund 
fødselsdag, bedes du igen kontakte os senest 
3 måneder før dagen. Spalten redigeres af 
Lisbeth Pedersen Foldberg, Tandlæge-
foreningens sekretariat, tlf. 70 25 77 11

NAVNE

Lise-Lotte Olsen har pr. 1. maj købt tandklinikken på Lyngbyvej 58. Hun er dog alle-
rede indehaver af klinikken Tandkunsten på Nordborggade på Østerbro, men klinik 
nummer to er ikke kommet til uden overvejelse. 

– Jeg har simpelthen besluttet mig for, at jeg ikke gider rense tænder mere. Og da 
jeg ikke har patienter nok på min klinik på Nordborggade til at ansætte en tandplejer, 
så er planen at udvide patientgrundlaget, så der også bliver plads til en tandplejer i 
vores team, fortæller Lise-Lotte Olsen. 

Men den københavnske tandlæge fremhæver også, at klinikudvidelsen i høj grad 
skyldes, at hun brænder for ledelse.

– Jeg synes, at ledelse er rigtig spændende, og klinikudvidelsen giver mig mulighed 
for at dyrke det mere. Det er især visioner og mål for medarbejdere og klinikken, jeg 
brænder for. Jeg er derimod ikke så interesseret i ferieplaner osv., så jeg har kørt min 
søster ind som mellemleder for bl.a. at håndtere den slags, siger Lise-Lotte Olsen.  

Hun har derfor naturligvis også allerede lagt en strategi for samarbejdet mellem 
de to klinikker.

– Det er vigtigt for mig at skabe et fælles team, hvor alle kender hinanden.  
Derfor kommer alle til at arbejde på begge klinikker. På den måde kan vi skabe en fælles ånd, mener Lise-Lotte Olsen.

Tandklinikken Tandkunsten på Lyngbyvej i København er lukket for istandsættelse frem til 1. juni 2009.

Tandlægebladet taler hver gang med en tandlæge, der har købt ny klinik, er gået sammen med andre tandlæger i klinikfællesskab 
el.lign. under rubrikken »Folk og praksis«.

Nybagt dobbeltklinikejer brænder for ledelse
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FOLK OG PRAKSIS

Merete Bakke fortalte den triste 
historie om smerter i venstre side 
af overkæben, fyldning i +3, fjer-
nelse af fyldning, indlæg af tem-
porær fyldning, rodbehandling, 
kroning, rodspidsamputation og ex 
+3. Videre omtaltes problemerne 
med patienten, der insisterer på 
behandling, en svær patientgruppe 
i praksis. Der sluttedes af med en 
gennemgang af smerteopfattelsen 
fra oldtiden til vore dage og kon-
kluderedes, at man skal undgå 
overbehandling og sørge for god 
smertedækning.

Alt i alt et vellykket årskursus 
med berøring af mange af fagom-
rådets aspekter.

Thor Troest

Indlæg og debat fortsat fra side 553:
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Signe Buus Jensen, Rungsted Kyst,  
21. juni.
Laura Cloke, Frederiksberg C, 22. juni.

50 år

Anette Grimm Hedengran,  
Hedehusene, 8. juni.
Gholam Reza Taheri, Hellerup, 10. juni.
Arne Hald Nissen, Svendborg, 11. juni.
Claus Bo Refslund, Skanderborg,  
13. juni.
Ulla Hildorf, Frederiksberg C, 16. juni.
Kirsten Hjelm Sørensen, Tyskland,  
18. juni.
Lise Kromann Brauer, Norge, 18. juni.
Vibeke Loof Møller, Risskov, 21. juni.
Peter Gade, Frederiksberg, 26. juni.
Suzanne Ira Reese-Petersen, Tyskland, 
26. juni.

60 år

Niels La Cour Søborg, Skanderborg,  
12. juni.
Hans Hardager Tarallo, Næstved,  
14. juni.
Jørgen Hasseriis, Botswana, 17. juni.
Jørgen Birger Jensen, Ishøj, 18. juni.
Ebbe Kurtmann, Aarup, 20. juni.
Flemming Munkholm Kjærup, Viborg, 
21. juni.

Hans Olav Hansen, Færøerne, 24. juni.
Steffen Melholt-Jørgensen, Hørning,  
26. juni.
Inge M. Søger, Glostrup, 26. juni.
Carsten Winther, Bagsværd, 27. juni.
Helge Møller Pedersen, Fredericia,  
28. juni.

70 år

Birte Melsen, Århus C, 9. juni.
Lise Kristensen, Holte, 11. juni.
Søren Tjellesen, Espergærde, 12. juni.
Hanne Kramp, Frederiksberg C, 22. 
juni.
Kaj Hansen, Herlev, 22. juni.
Jørn Wind, Kgs. Lyngby, 23. juni.

75 år

Mogens Ravnkilde Nielsen, Vedbæk,  
27. juni.

80 år

Poul Erik Skjødt, Hørsholm, 18. juni.

DØDSFALD
Kirsten Siggaard Jørgensen,  
født 1924, kandidateksamen 1947.
Ole Steen Gamst, født 1944,  
kandidat eksamen 1969.

RYGNING PÅVIRKER IMMUNSYSTEMETTVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE HJÆLPER PATIENTER MED BIDPROBLEMER

SKT. APOLLONIA – HISTORIEN OM LEGENDEN

STUDERENDE VIL HAVE STUDIEJOB PÅ TANDKLINIKKER

TANDLÆGER KAN IDENTIFICERE  
PATIENTERS RISIKO FOR APOPLEKSINY RAPPORT: AMALGAM HAR IKKE  

SKADET KLINIKPERSONALE

2009

Sidste frist for indlevering af stof til kalende-
ren i Tandlægebladet nr. 7 2009:
Deadline: 9. juni 2009
Udkommer: 24. juni 2009 

Sidste frist for indlevering af stof til kalende-
ren i Tandlægebladet nr. 9 2009:
Deadline: 21. juli 2009
Udkommer: 5. august 2009

Yderligere oplysninger kan indhentes  
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

KALENDER

JUNI

Protetik videregående

Dato: 3.6.09, kl. 16-20
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
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Sådan gør man-kursus: Mekanisk 

udrensning af rodkanaler

Kursusgiver: Vitus Jacobsen
Dato: 4.6.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller  
tlf. 43 66 44 44

EUROPERIO 6 

6th Congress of the European 

Federation of Periodontology

Dato: 4.-6.6.09
Sted: Stockholmsmässan, Stockholm, 
Sverige.
Info: www.europerio6.net

Oplevelsernes univers

en oplevelsesrig dag for hele klinikken – 
kombiner evt. klinikkens sommerfest med 

For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Implantologi & Protetik

Dato: 17.-18.6.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

AUGUST

Implantatkirurgi I

Dato: 19.8.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

teambuilding! Ryst klinikken sammen og 
bliv udfordret langt ud over det sædvan-
lige, og se nye sider af dine kolleger.
Dato: 10.6.09, kl. 10-16 
Kursusgivere: CoastZone og  
Tandlægeforeningen 
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info:www.tandlaegeforeningen.dk/ 
www.tdlnet.dk

Endodonti II – Arbejdskursus

Dato: 12.6.09, kl. 10-18
Sted: Tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

NobelActiveTM

Dato: 12.6.09, kl. 16-20
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold

Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet/Glostrup Ho-
spital, deltager i et stort internationalt forskningsprojekt, ”SICCA-
Projektet” sammen med universiteter i USA, Kina, Japan, England 
og Argentina. 
Formålet med projektet er at indsamle data og prøver mhp. forskning 
i sygdommens årsag og udvikling. Bl.a. prøver vi at finde gener 
af betydning for udvikling af sygdommen. Projektet er betalt af det 
amerikanske forskningsråd (NIH) og er godkendt af Etisk Komité. 
Undersøgelserne foregår på Glostrup Hospital.

Vi søger: 
Patienter mistænkt for Sjögrens syndrom eller med kendt Primær 
Sjögrens syndrom-diagnose. Vi modtager også patienter med diag-
nosticeret Reumatoid artrit (leddegigt) eller systemisk lupus erythe-
matosus, hvor man mistænker sekundært Sjögrens syndrom.

Vi tilbyder:
Fuld udredning for Sjögrens syndrom:

-
telscintigrafi

ANA)

Dvs. vi tilbyder en udredning mhp. diagnose, som evt. kan indgå 
i ansøgning vedr. tilskud til tandbehandling. 

Vi modtager patienter fra hele Danmark. Undersøgelserne bliver 
planlagt til at foregå på 1 eller 2 dage. 

Vi betaler:

(togbillet, evt. flybillet, benzinudgifter/broafgift v. kørsel i egen bil  

Yderligere oplysninger: 
- Projektsygeplejerskerne, tlf. 43 23 27 26
- E-mail: anmama03@glo.regionh.dk
- www.kaebekirurgi.dk 

Henvisende tandlæger bedes sende patienthenvisning 
med navn, adresse, tlf. nr. til:
SICCA-projektet

Efter modtagelse af henvisning bliver patienten kontaktet.  

Til alle tandlæger:
Vi tilbyder udredning for Sjögrens syndrom – Deltagere søges til forskningsprojekt

Li

Li
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©2006 Pfizer. Tlf.: 44201100.

En tandbørstes
bedste ven.

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

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

List-06-01-04
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NFH-kongressen

Dato: 27.8.-29.8.09
Sted: Island
Info: http://congress.is/nfh2009/

NobelGuideTM live

Dato: 27.-28.8, kl.10-18 og 9-16
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

SEPTEMBER

FDI 2009

Dato: 2.9.-5.9.09
Sted: Singapore
Info: www.fdiworldental.org/micro-
sites/Singapore/20090112FDI_Singa-
pore_Newsletter.html

SOP – selskab  

for odontologisk praktik

Dato: 4.9.09, kl. 13 – 5.9.09, kl. 14
Sted : Comwell Sorø
Info: Steen Sloth Madsen,   
tandlege@post6.tele.dk

Tandplejer-kursus

Dato: 7.9.09, kl. 9-15
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Susanne Dalsgaard
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

All-on-4

Dato: 8.9.09, kl. 10-18
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Anders Beckett og Kaspar 
Hermansen

For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Implantologi & Protetik

Dato: 9.-10.9.09 kl. 10-18 & 9-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

45rd congress of the french  

stomatology and maxillofacial 

surgery society 

Dato: 10.9-12.9.09 
Sted: Nancy, France (Palate of the Con-
gresses)
Info: www.sfscmf.fr

Implantologi & Protetik

Dato: 16.-17.9.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Herning
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Yderligere oplysninger kan indhentes 
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Fra parodontitis til periimplantitis-

patienten

Dato: 18.9.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Specialtandlæge Lambros 
Kostopoulos
Info: www.astratechdental.dk eller  
annemarie.boeberg@astratech.com

Smil – du er på 

… men din fortand er sløj!

Dato: 18.9.09, kl. 9.00-16.30
Sted: Comwell Kellers Park, H.O. Wil-
denskovsvej 22, Børkop
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Peter Lindkvist,  
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller  
tlf. 43 66 44 44 

Helkeramik  

– æstetik i teori og klinik

Dato: 22.9.09, kl. 17.00-21.00
Sted: Helnan Marselis Hotel,  
Strandvejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Per Vult von Steyern,  
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller  
tlf. 43 66 44 44

Helkeramik  

– æstetik i teori og klinik

Dato: 23.9.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Per Vult von Steyern,  
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller  
tlf. 43 66 44 44 

Implantatkirurgi 2

Dato: 23.9.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Basiskursus i implantatbehandling 

med fokus på protetik

Dato: 25.9.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Tandlæge Kim Aaes
Info: www.astratechdental.dk eller  
annemarie.boeberg@astratech.com

NobelActiveTM

Dato: 30.9.09, kl. 13-18
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

OKTOBER

Restaureringer, der ikke holder …

Dato: 1.10.09, kl. 14-21
Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 
125, Vejle
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgiver: Dr. Markus Lenhard (på 
engelsk)
Info:www.plandent.dk/kurser  
telefon 43 66 44 44 

Ved du nok om keramik?

Dato: 7.10.09, 17-21 med middag.
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 
Horsens.
Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen
Henvender sig til tandlæger, der inte-
resserer sig for behandling med fast 
protetik. Foredraget er på engelsk.
Foredragsholder: Dr.odont Per Vult von 
Steyern fra fakultet for dentale  
materialer, Malmø Universitet
Tilmelding sker ved indbetaling på 
konto: 3627-10332303 senest 20.09.09. 
Husk navn på overførsel.
Pris 1500,00 kr.

Implantatkirurgi I

Dato: 7.10.9, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Dansk Parodontologisk Selskabs 

årsmøde. Tema: »Når parodontal-

kirurgi bliver til kunst«

Dato: 9.-10.10.09

Teoretisk basiskursus i kirurgisk 

implantologi

Dato:10.10.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Professor,  
dr.odont. Søren Hillerup
Info: www.astratechdental.dk eller  
annemarie.boeberg@astratech.com

NobelActiveTM

Dato: 21.10.09, kl. 13-18
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Protetik, videregående

Dato: 28.10.09, kl. 16-20
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

The World Conference  

on Regenerative Medicine

Dato: 29.10-31.10.09
Sted: In Leipzig
Info: www.wcrm-leipzig.com
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Ekspedition af kollegiale  
henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed,  
tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms 
pr. gang. Annoncer tegnes for 15 
numre (1 år ad gangen). Der fak-
turere s for et halvt år ad gangen 
den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig 
ikke ansvaret for at kolleger, der 
annoncerer under kollegiale hen-
visninger, besidder de fornødne 
kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale 
henvisninger er forbeholdt med-
lemmer af Tandlægeforeningen.

KOLLEGIALE HENVISNINGER

BEHANDLINGSCENTRE

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

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

PSH TandlægeCenter
Laserunderstøttet tandbehand-
ling
Implantatklinik og tandkirurgi
Scanora® Conebeam 3D X-ray 
system  
Frederiksgade 2, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
E-mail: psh@psh-tand.dk
www.psh-tand.dk
Klinikchef: Peter Steen Hansen
Master of Science – Lasers in 
Dentistry

BIDFUNKTION

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte 
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

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

BØRNETANDPLEJE

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

DENTAL OG MAKSILLO- 
FACIAL RADIOLOGI

Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, 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 og 
Cone-Beam skanning.
(spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og 
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

IMPLANTATER

Fyn

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

Centrum Tandlægerne Oden-
se og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

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

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

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

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

Jylland

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

Michael Decker

Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

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

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

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark
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Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implan-
tatcenter.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

Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk

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

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

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

Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er velkom-
men til selv at deltage. 
Tandlæger: Kim S. Mogensen 
 Ole Flindt 
 Tom Olsen 
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og Implantat-
klinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.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
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

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

71558_Servicesider_s560-575.indd   561 26/05/09   8:25:37



562 SERVICE 
 KOLLEGIALE HENVISNINGER

Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, 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 rekonstruk-
tion inkl. sinusløft.

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

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

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

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

MOBIL IMPLANTAT-
BEHANDLING

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

KIRURGI

Fyn

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

Jylland

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

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

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

Brædstrup Implantat  
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implan-
tatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

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

Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi

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

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

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

71558_Servicesider_s560-575.indd   562 26/05/09   8:25:37



 SERVICE 563
 KOLLEGIALE HENVISNINGER

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

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

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, implanta-
ter, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat-
behandling

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

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

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

NARKOSE

Fyn

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

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
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 75 52 16 16

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

Sjælland

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

Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Københavns
Implantat Center®

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

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

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00

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

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

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

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

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tand-
behandling, kirurgi og implantat-
behandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.

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

ORAL HISTOPATOLOGI

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

ORTODONTI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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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
Vesterbro 68   
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
 
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

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

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

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

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

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

PARODONTALBEHANDLING

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

Sjælland

Anne Havemose-Poulsen, 
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09

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

Jan Bjerg Andersen
Henrik Holm
Malene Halliday
Francesco Martelli
–  Microbiologiske og genotype-

bestemmelser på DNA-niveau
–  Laserassisteret parodontal-  

behandling
–  Kirurgisk parodontal- 

behandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk

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

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

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

Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk

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

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00

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

PROTETIK

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

RODBEHANDLING

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25 

  1100 Kbh. K
  Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

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

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

TANDLÆGESKRÆK

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

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

ÆSTETISK TANDPLEJE

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34

Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken 
Østergade 1 
1100 København K 
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk  
jt@colosseumklinikken.dk    
www.colosseumklinikken.dk

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

Annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).

Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.

Prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang. 

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale 

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til 

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk

ANNONCER
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566 SERVICE 
 TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP

Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Kreds 4

Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 – 64 40 10 02

Flemming Tolbod
Torvet 2 
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

Kreds 5

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

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

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

Kreds 6

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

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

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

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

Kreds 7

Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86

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

Kreds 9

Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

Tandlægernes 
Tryghedsordninger

Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

Tandlægeforeningen

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

Ved alkohol- og 
misbrugsproblemer

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

Ved stemningslidelser

PsykiatriFonden
Anne Marie Kahr Nielsen 
– 39 25 25 19
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

Gratis og anonym formidling af 
hjælp til medlemmer i krise.

KRISEHJÆLP

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:   )
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 SERVICE 567
 STILLINGER

STILLINGER TILBYDES

 
Privat ansættelse

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 
pr. spaltemm, stillinger søges kr. 
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg 
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugt-
børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureau-
provision ydes ikke for annoncer 
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditions-
gebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modta-
ges ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrik-
annoncer:
Annoncer til TB 8: 8/6 
udkommer 24/6 
Annoncer til TB 9: 20/7 
udkommer 5/8 
Annoncer til TB 10: 10/8
udkommer 26/8

Stillinger som slås op i Tandlæge-
bladet, skal kunne søges på bag-
grund af annonceteksten i bladet 
– altså uden at man skal søge 
oplysninger andre steder. Kravet 
til stillingsopslag er at annoncen 
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested 
– korrekt stillingsbetegnelse 
– ansættelsesvilkår – ansøg-
ningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er 
mindsteprisen, hvad der svarer til 
betalingen for 110 mm, når der 
henvises til en hjemmeside på 
internettet.

Benyt Tandlægeforeningens 
standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejds-
giveren har pligt til at underrette 
lønmodtagerne om vilkårene for 
ansættelsesforholdet. Ved brug af 
Tandlægeforeningens standard-
kontrakter er der sikkerhed for at 
lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk 
vejledning opfordrer Tand-
lægeforeningen parterne til at 
rette henvendelse til Tand læ-
geforeningens sekretariat inden 
kontrakten underskrives.

STILLINGSANNONCER

Tandlægeassistent søges
Til travl klinik i Hedehusene 
søges tandlægeassistent til fuld-
tidsstilling. Vi er 4 tandlæger 
og 5 klinikassistenter. Klinikken 
tilbyder stort set alle behandlin-
ger, især alle former for dento-
alveolær kirurgi og implantat-
behandling. Stemningen på 
klinikken er god og uhøjtidelig.    
Tandlægerne i Hedehuscentret.                           
Hovedgaden 429
2640 Hedehusene
Kontakt Flemming Frederiksen 
Flemming@guldtand.dk                                  
  

Barselsvikar
Barselsvikar søges til klinik i Kri-
strup ved Randers. Gerne cand.
odont. Stillingen er på 32 timer 
om ugen fordelt på 4 dage. Kan 
besættes snarest muligt. Der vil 
evt. være mulighed for efterføl-
gende fastansættelse og muligvis 
på sigt klinikovertagelse. 
Skriftlig ansøgning.
Tandklinikken Engboulevarden
Engboulevarden 3
Kristrup
8960 Randers  
     

Tandlægeassistent med 
mulighed for overtagelse
Tandlægeassistent søges til travl 
praksis på Sydfyn. 
Mulighed for overtagelse. 
Billet mrk. 731
Modtager TB’s annoncecenter.    

       
Barselsvikar til klinik i Ry
Cand.odont. eller  tandlæge. 
20-25 timer pr. uge.
Fra 15.9.09 -15.7.10.
Vi er i alt 4 tandlæger og 7 kli-
nikassistenter.
Skriftlig ansøgning vedlagt rele-
vante bilag sendes til: 
Tandlægernes Hus
Thorsvej 55
8680 Ry
Tlf. 86 89 13 70  
          

Vil du være med til at udvikle vores klinik?
Tandlæge søges til 
Tandlægerne Grundtvigsvej i Århus
Da vi har vokseværk, søges tandlæge snarest muligt 
eller senest 1. oktober 2009.  Arbejdstiden er på ca. 
25 timer pr. uge fordelt på 3 dage men forventes 
hurtigt udvidet til 32 timer fordelt på 4 dage.
Vi ønsker:

vigtige nøgleord.

veje.
-

fagets forskellige fagområder og gerne interesse for kirurgi, 
implantologi og æstetik.

måde deltager i klinikkens drift og fortsatte udvikling.
-

horisont af 2-3 år.
Vi tilbyder:

samarbejde.

-
sis.

-
sonale, et hjertevarmt og spændende arbejdsfællesskab samt 
gode indtjeningsmuligheder for den rette.

Ansøgning:

posten inden den 17. juni 2009.

-
gerne Grundtvigsvej 18, 8260 Viby J., tlf. 86 14 62 03 eller 
klik ind på vores hjemmeside www.smilet.dk.

Tandlægerne Grundtvigsvej ligger centralt placeret i Viby J. med gode parke-
ringsmuligheder og let adgang til offentlige transportmidler. Klinikken har 
8 behandlingsrum med digital røntgen,  OTP og elektronisk patientjournal. 
Der er mulighed for udvidelse med yderligere 3 behandlingsrum. Klinikken 
har 5 tandlæger, 3 tandplejere, 8 klinikassistenter, en daglig leder, en bog-

holder samt teknisk og administrativ hjælp.      
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Tandplejer søges
Tandklinikken Frederikssund 
søger tandplejer til stilling 
4-5 dage om ugen. 
Tiltrædelse 1.7.2009.
Arbejdet omfatter alle behand-
lingstyper inden for tandplejer-
området.
Tandklinikken Frederikssund
Færgeparken 22-23
3600 Frederikssund
Att. Søren Hansen 
           

Tandlæge m. jus, Århus
Til en stilling på 20-24 timer sø-
ges en tandlæge snarest muligt. 
Du skal have en professionel og 
humoristisk tilgang til fag og pa-
tienter og vægte kvaliteten af dit 
arbejde højt.
Du vil indgå i et team med 4 
tandlæger (deltid), 3 klinikas-
sistenter og en bogholder.
Klinikken ligger på et befærdet 
strøg med to lyse behandlings-
rum. Du vil overtage et solidt 
patientgrundlag, og på grund af 
sygdom er der mulighed for at 
overtage klinikken inden for de 
nærmeste 2-3 år.
Vi håber, at dette har vakt din 
interesse og glæder os til at høre 
fra dig.
Henvendelse til
Tandlæge Laura Poulsen,
Silkeborgvej 244, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 22 85 22 56        

Job i schweiz
Dygtig og erfaren tandlæge sø-
ges fra september 2009 til fuld-
tidsstilling på danskejet praksis 
i det tysktalende Schweiz. Et 
velfungerende team, i et natur-
skønt område med bjerge, søer 
og grønne dale. Gode indtje-
ningsmuligheder og spændende 
oplevelser for den rette.
Michael Jørgensen, telefon 
0041 719 885 075 efter kl. 18.     
         

 
Udland

Frivillig tandlæge 
i Filippinerne
Igennem 7 år har vi i juli og 
januar arrangeret »Dental mis-
sions« med akut og profylaktisk 
tandlægearbejde til fattige i 
Cebu, Filippinerne.
Har du lyst til en unik oplevelse, 
og er du tandlægestuderende, 
uddannet tandlæge eller tand-
plejer, så kontakt os på 
info@channel-of-hope-org 
eller se mere på 
www.channel-of-hope.org. 
Ansøgningsfrist hvert år 1. april 
og 1. okt.

Erfaren implantatprotetiker sökes
Colosseumklinikerna i Sverige har sedan 
etableringen 2007 vuxit mycket snabbt och har 
en fortsatt hög utvecklingstakt. Då efterfrågan 
på våra vårdtjänster hela tiden ökar behöver 
vi nu förstärka vår organisation på en av våra 
kliniker i södra Sverige.
Vi söker därför en tandläkare med flerårig erfarenhet av såväl tand- 
som implantatburen protetik. Du får gärna vara specialist i oral 
protetik men detta är inget krav. 

Våra krav:
•  Du skall hantera samtliga behandlingssituationer där det föreligger 

implantatindikation
•  Du skall ha arbetat med det mesta inom fast protetik och kunna 

dokumentera detta
•  Du skall ha en styrka i terapiplanering och förstå de implantatkiru-

rgiska villkoren
•  Du skall vara en god patientkommunikatör där tydlighet och 

empati kombineras på ett bra sätt

Våra önskemål:
•  Du är självständig och effektiv men samtidigt en bra teamspelare
•  Du har respekt för alla i teamet, deras roll och kompetens
•  Du är stresstålig och klarar arbete på flera rum samtidigt
•  Du förstår privattandvårdens villkor och har vana från denna miljö

Tjänsten kommer tillsättas under hösten 2009. 
Arbetstid kan diskuteras men är primärt en heltidstjänst. 
Olika anställningsformer erbjuds och presenteras i samband 
med ev. intervju.
Vi emotser en kortfattad ansökan med CV till 
sarakmagnusson@hotmail.com senast den 15 juni 2009.

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80

:   )

Indryk selv din stillings annonce 

både i blad og på net. 

Gå ind påtdlnet.dk og vælg 

menupunktet ”dentaljob”

ANNONCER

568 SERVICE 
 STILLINGER

 
Tandplejer
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 SERVICE 569
 STILLINGER

OFFENTLIG ANSÆTTELSE

Stil lin ger mær ket med °
Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra Tand læ ge for en ingen, 
jf. § 8.5 i Tand læ ge for en ingens etis ke reg ler og kol le gia le ved tægt.

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

STILLINGSKONTROL:

Specialtandlæge i Ortodonti
Vores specialtandlæge har desværre valgt at søge nye ud  ford-
ringer, derfor søger vi hans afløser fra sommeren 2009. 
Vi kan tilbyde fuldtidsansættelse eller deltidsansættelse som 
del af et team. 
Vi har haft en robust fungerende ortodonti-funktion, som i en 
overgangsperiode videreføres af vores stab af kvalificerede 
medarbejdere under ledelse af den afdelingstandlæge, der er 
knyttet til afdelingen. 
Efter kommunesammenlægningen har vi samlet ortodontien på 
én klinik, som vi nu er i gang med at renovere med nyt udstyr og 
indretning. Tandreguleringsklinikken er beliggende i Tandplejens 
Centralklinik midt i Haderslev by.

Vi anvender TM-tand som journalsystem, DIGORA som digitalt 
røntgensystem og TIOPS som analyseprogram.

Vi vil gerne udvikle vores ortodonti i samarbejde og fællesskab 
med andre kommuner, så vores specialtandlæge(r) kan fungere i 
et større fagligt miljø.

Dine løn- og ansættelsesforhold vil blive aftalt med udgangs-
punkt i den gældende overenskomst på området.

Få yderligere oplysninger om ansættelsesmulighederne hos 
afdelingstandlæge Birgit Bondo, telefon 74 34 80 19, e-mail 
bibo@haderslev.dk eller overtandlæge Poul Pedersen, telefon 
74 34 80 18, e-mail pope@haderslev.dk

Send din ansøgning til Tandplejen, Gåskærgade 28, 
6100 Haderslev senest den 5. august 2009.

Distriktstandlæge
Kan du lide at kombinere tandlægearbejdet med 
ledelse, så er denne stilling måske noget for dig. 
Vi går fra fem til to klinikker og har en stilling som 
faglig og administrativ leder af klinikken ledig  
den 1. august.  
Læs mere på herlev.dk – eller ring på  
tlf. 4452 6300.

Klinikleder/tandlæge til
Tandplejen, Jammerbugt Kommune tæt 
på Vesterhavet og Aalborg.
Fra 1.8.09 eller snarest derefter søger vi 
1 klinikleder til klinikken i Fjerritslev. 
Der er tilknyttet 2000 børn til klinikken.   
Tandregulering udføres under vejledning af konsulent.
Tandklinikken er moderne med IT på alle klinikker (TMT).
I Jammerbugt Kommune betjener vi ca. 9500 børn og 
unge årligt. Hertil kommer ca. 250 omsorgs- og special-
tandplejepatienter.
Vi søger en tandlæge, som er kvalitetsbevidst, fleksibel, 
og som har gode samarbejdsevner.
Vi kan tilbyde stor indflydelse på egne arbejdsopgaver, 
samarbejde med et engageret og veluddannet personale 
og kollegial sparring med tandplejens 10 øvrige tandlæger.
I forbindelse med ansættelse ydes ud over overenskomst 
et særligt tillæg.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Du meget velkommen til at kontakte overtandlæge 
Karin Nysted Jensen på tlf.: 72 57 85 10 eller 
mobil 29 28 53 31 for supplerende oplysninger.  
  
Ansøgning med relevante oplysninger 
fremsendes til 
Tandplejen, Jammerbugt Kommune
Skolegade 2 Kaas, 9490 Pandrup 
senest 23.6.09
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Ledig stilling

w w w . h j o e r r i n g . d k

Hjørring kommunale Tandpleje søger

Specialtandlæge 

i ortodonti

Hjørring kommunale Tandpleje søger en specialtandlæge 
i ortodonti til ansættelse på fuld tid eller deltid fra 1. sep-
tember 2009 eller senere på vores Reguleringsklinik i 
Hjørring by.
 
Tandplejen behandler 15.000 børn og unge. De sidste par 
år har vi løst den ortodontiske opgave ved henvisning til 
privat praktiserende specialtandlæge, en deltids special-
tandlæge på vores Reguleringsklinik i Hjørring by og af 
tandlæger med konsulentbistand.

Vores mål er at centralisere opgaven på én stor regule-
ringsklinik, hvorfor der senere skal ansættes flere special-
tandlæger.

Der er derfor store muligheder for at være med i den pro-
ces, det vil være at opbygge en central reguleringsklinik.

Løn- og ansættelsesforhold efter aftale med udgangs-
punkt i den gældende overenskomst.

Få yderligere oplysninger hos overtandlæge 
Gry Rasmussen, tlf. 72 33 37 41 (41 22 37 41) eller på 
mail: gry.rasmussen@hjoerring.dk

Send din ansøgning til: 
Hjørring kommunale Tandpleje
Att. Gry Rasmussen
Skolevangen 46
9800 Hjørring

Vi skal have din ansøgning senest 12. juni 2009.

Specialtandlæge i ortodonti 
søges af Frederikshavn 
kommunale tandpleje

Vær med fra starten i opbygningen af vores helt 
nybyggede centralklinik.

Frederikshavn tandpleje prioriterer udvikling og ny-
tænkning på alle fronter - også på orto-funktionen 
- og 1. Januar 2010 er vi klar til indflytning i 1000 m2 
nybygget tandklinik beliggende  centralt i byen. 

Orto-afdelingen bestykkes med 5 units, nyt teknik-
værksted hvor der er ansat orto-teknikker, 5 top-
trænede assistenter og et rigtig godt arbejdsmiljø.
Vi betjener 13.400 børn og unge med en årgangs-
bredde på godt 700.

I øvrigt er vi 30 medarbejdere i behandlingsdelen af 
den nye klinik med 8 units og  med nyt klinikhus i 
Skagen samt en mobil tandklinikbus.

Vi mangler en fastansat specialtandlæge, der er re-
sultatorienteret og samarbejdsmindet.  Der vil være 
alle muligheder for  at sætte sit personlige  præg 
og udvikle den nye afdeling. Er du nyuddannet, er 
der truffet aftale om faglig sparring og personlig 
mentorrelation til en af landets mest erfarne spe-
cialtandlæger.

Ring eller kom og besøg os - Frederikshavn byder på 
mere end du forestiller dig. Check vores hjemmeside.

Tandplejen kontaktes på tlf. 9845 6401 til overtand-
læge Kirsten Thyø. Se i øvrigt www.Tandhjulet.dk

Ansættelse i løbet af efteråret  og løn-og ansættel-
sesvilkår aftales ved personlige forhandlinger med 
udgangspunkt i gældende overenskomster.

Send din ansøgning senest den 23. juni 2009 til: 

Tandplejens kontor
Ørnevej 3
9900 Frederikshavn

JOB I KOMMUNEN

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: 9845 5000
www.frederikshavn.dk

570 SERVICE 
 STILLINGER
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 SERVICE 571
 STILLINGER, KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN

KØB OG SALG

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning

Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

Den italienske drøm i Verona
Hus indeholdende klinik og beboelse i Verona sælges snarest 
muligt. Huset er beliggende lige uden for centrum i operabyen 
Verona. Det består af tre etager på ca. 330 m2 .
Klinikken i stueplan indeholder venteværelse, 2 klinikker og et 
laboratorium. På klinikken udføres alle former tdl.arbejde.
Laboratoriet er udstyret således, at alle former for tandteknisk 
arbejde kan udføres. 
På 1. sal er der soveafdeling, 3 værelser og kontor. Tagetagen – La 
Mansarda – er  indrettet med stue, spisestue, køkken og terrasser.
Henv. Tdl. Steen Schmidt Nielsen
Via Antonio Badile 52, 37131
Tel. og fax 0039 045 8402319. E-mail: steennielsen@msn.com

Salg av privat tannlege-
praksis i Spania
Etablert i den Skandinaviske 
kolonien i Alfaz del Pi, nord for 
Alicante. Praksisen har vært 
drevet i 10 år. Siste 3 år i helt nye 
lokaler. Godt pasientgrunnlag.
Se webside www.alfazdentist.com 
E-mailadr. er@epost.no
Evt. tlf. nr. 0047 22 23 90 39 
(kl.8.30- 10.00 )

Tandlægepraksis 
i Horsens til salg
Enkeltmandspraksis med 3 
behandlingsrum, alle faciliteter 
inkl. elevator, beliggende midt i 
centrum, sælges.
Omsætning ca. 3,8 mill.kr. og 
overskud over normalen.
Henvendelse til
Tandlæge Erik W. Hansen
tlf. arb. 75 62 07 00 el. 
privat 75 62 09 64

Ålborg
Med 4 fuldt digitaliserede meget moderne og uptodate bestyk-
kede behandlingsrum sælges her en praksis med 2 tandlæger 
32/29 t. pr. uge, samt 1 tandplejer 27 t. pr. uge til de ca. 2.200 
reg. patienter. Til praksis hører en god stigende omsætning i 
billigt lejemål samt et meget stabilt klinikpersonale og yderst 
fine parkeringsforhold ved klinikken.
Praksis ønskes solgt p.g.a. flytning til anden landsdel.

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER
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ADVOKATER

Ekspedition af leverandørhenvis-
ningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed, 
 tlf. 33 48 77 36 
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spal-
temm. Farvetillæg + 10%. Standar-
dannonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op 
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dental-
laboratorier – Hygiejne – Instru-
menter – Klinik- og kontorinventar 
– Klinikudstyr – Kompressorer 
– Rengøring – Revision – Service 
& reparation – Tandplejemidler – 
Vikarservice – Øvrige

LEVERANDØRHENVISNINGER

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

BANKER

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på fi nansieringen

SAVNER 
DU EN 
NÆRVÆRENDE 
BANK?

Lise Andersen
Spar Nord Odense
Tlf. 63 12 52 83
lid@sparnord.dk

Ann-Brigitt Meidahl
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk

www.sparnord.dk

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.dk

Vi har taget hul på 2009 med 

dobbelt styrke. Fusionen mellem 

Ringkjøbing Bank og vestjysk-

BANK gør os endnu stærkere, 

hvilket giver kunderne sikkerhed. 

Kontakt os for solid rådgivning!

KlinikFINANSIERING

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Henning Jensen

96 80 25 68

hej@riba.dk

Mette Ostersen

96 80 25 73

mko@riba.dk 

Nyt navn - kendte ansigter

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

39 46 00 80

:   )

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER
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HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge 

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

INSTRUMENTER

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

Midtjylland

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

Kim Bay 
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

DanPars Dentallaborato-
rium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

DENTALLABORATORIE ApS. 

Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

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

Fugl

Nordjylland

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

NDC 
CERTIFIED

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Fyn

Mogens Larsen  
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230  Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk
 
europaKroner
Postboks 346
5100  Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk
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KLINIKUDSTYR  
– INDRETNING

REVISION

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

KOMPRESSORER

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

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

www.pwcglobal.com/dk

Stamholmen 149 | 2650 Hvidovre | Denmark
Telefon: +45 3677 3677 | Fax: +45 3677 0144

Mail: revision@fransthomsen.dk

S t a t s a u t o r i s e r e t  R ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b

Visit-, møde- og tilkaldekort  med 
malerimotiver.

Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v., 
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

www.pro-visuel.dk

Kunst & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

KLINIK- OG KONTORINVENTAR

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

Har du klinikken...  
– så har vi resten!

DET ER OS  
DER ER SPECIALISTER  
I TOTAL INDRETNINGER

Nørgårdsvej 4, 7500 Holstebro • Tlf. 9742 4044 • vestjydsk-dental.dk

574 SERVICE 
 LEVERANDØRHENVISNINGER

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og 

på net. 

Gå ind på 

tdlnet.dk og  

vælg menupunktet 

»dentaljob.dk«

ANNONCER
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ØVRIGE
  

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

Ring til  

om tilbudet.

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

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

Eurocard, Park Allé 292
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

TANDPLEJEMIDLER

VIKARSERVICE

Få bonus 
på sund fornuft

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

www.forbrugsforeningen.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til for-
delagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

al.al.dk

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

                                                                      

                     

                                                                      

                     

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

Stillingsannoncer

i farver bliver set...

ANNONCER
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Tandsundheden 
er kommet på  
den globale  
dagsorden 
Læs mere om FN-resolutionen, der beskytter  
tænderne, i næste nummer af Tandlægebladet

Læs den videnskabelige  
artikel i næste nummer

VIDENSKAB & KLINIK:

576 NÆSTE NUMMER
ILLU
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Find ud af hvordan i næste  
nummer af Tandlægebladet

SLIP UDEN OM 
ANNONCEHAJERNES NET

TANDLÆGEBLADET NR. 8 UDKOMMER DEN 24. JUNI 2009

» Nu kan vi gøre behandlingerne færdige, og  
vi undgår, at patienterne skal komme igen.
TANDPLEJERNE LONE MILLING OG HELLE GRENANDER, DER BORER OG LAVER 
FYLDNINGER EFTER ET KURSUS PÅ TANDLÆGESKOLEN I KØBENHAVN. MØD 
DEM OG DERES CHEF I NÆSTE NUMMER AF TANDLÆGEBLADET

Tandlæger kan 
identi ficere 

patienter  
med  

osteo po rose

71558_TB0709.indd   576 26/05/09   10:05:50



3‑•‑CYAN‑3‑•‑MAGENTA‑3‑•‑GUL‑3‑•‑SORT

Lower your technician costs!Lower your technician costs!
Highest quality for lower price!

FOR MORE INFORMATION, CALL:  

+46 8 457 81 90
ISO-certifi ed laboratory.

Vegagatan 8, Box 6249, SE-102 34 Stockholm, Sweden

www.sunflexpartials.com    |   www.sundentallabs.com 

50%
OFF*
For your
first unit!

*Offer only 2009.

METAL CERAMIC

From 

 699
DKK

Metal included

Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...

Efteruddannelse
Efteruddannelse

TF_Tryg_ann_195x272.indd   1 3/9/07   14:12:19

Har du husket
at tegne
Årsrejseforsikring?
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Selvmutilering:  
når patienten Selv trækker tænder ud

danmark taber tredjelandS - 
tandlæger på gulvet
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Markedets bedste priser? Dem får 
du automatisk som stjernekunde!

Jesper Kirkegaard, Økonomich
ef

Plandents fornemmeste opgave er, at sikre at du som 
stjernekunde helt automatisk får markedets bedste pris 
på forbrugsvarer og småudstyr. Stjernekundesystemet gi-
ver vores indkøbere indblik i hele markedet, og det giver 
dig markedets laveste pris – hver gang.

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Stjernekunde annoncer Tandlægebladet.indd   3 20-01-2009   12:27:16
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