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

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i 
tænderne, 1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne »Triklosan 

– en onödig risk«, side 590, »Binding af komposit 

plast til dentin: Kan bindingssystemer og plast frit 

kombineres?«, side 580, og »Dårlig mundhygiejne 

koster liv på danske hospitaler«, side 610.
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Binding af komposit plast til emalje og dentin opnås

ved anvendelse af et bindingssystem. Der er sket

en markant udvikling af bindingssystemer siden 

de første systemer kom på markedet i slutningen af 1970’er-

ne, og udviklingen fortsætter mhp. simplificering og for-

bedring. In vitro- og in vivo-undersøgelser har vist at der er 

stor forskel på effektiviteten af forskellige typer og fabrika-

ter af bindingssystemer (1,2). Det er blevet påvist at effekti-

viteten afhænger af en række faktorer, fx infiltrationen af 

bindingssystem i det demineraliserede væv (3-8), bindings-

systemets omsætningsgrad og styrke (6, 9-12), det kompo-

sitte plasts mekaniske egenskaber (13, 14), og kompatibili-

teten mellem plast og den forbehandlede dentinoverflade 

hvad angår polymerisationsinitiatorernes følsomhed over 

for et surt miljø (15) og hvad angår overfladens energipara-

metre (16).

Det store antal kompositte plast og bindingssystemer på 

markedet gør det vanskeligt for den praktiserende tand-

læge at vælge materialer. Producenterne anbefaler ofte at 

et bindingssystem fra én producent bruges med et kompo-

sit plast fra den samme producent. Praktiserende tandlæ-

ger kan imidlertid have forskellige grunde til at ønske at 

kombinere et bindingssystem fra én producent med et 

plast fra en anden producent. Det er derfor relevant at vide 

om kombinationen af et bindingssystem og plast fra den 

samme producent faktisk giver et bedre resultat.

I et nyligt studie undersøgtes hvilken effekt en kombina-

tion af bindingssystemer og kompositte plast fra forskellige 

producenter havde på bindingsstyrken (17). Kombinationen 

af materialer fra samme producent gav ikke et bedre resul-

tat end andre kombinationer, men undersøgelsen omfattede 

ikke en analyse af faktorer der kunne forklare dette forhold. 

I en anden undersøgelse påvistes at bindingsstyrken til den-

tin formidlet af to forskellige bindingssystemer varierede 

signifikant afhængigt af hvilket plast der blev anvendt (18). 

Dette resultat kunne delvis forklares af forskelle mellem de 

kompositte plasts overfladeenergi. Der synes dog at være 

god grund til at lede efter faktorer som har en kraftigere 

indflydelse på bindingsstyrken, og som kan være nyttige 

som udvælgelseskriterier for den praktiserende tandlæge.

Denne undersøgelse efterprøvede følgende nulhypote-

se: Mærket af komposit plast har ikke indflydelse på den 

styrke af bindingen til dentin der formidles af et givet bin-

dingssystem. Formålene med undersøgelsen var at afprøve 

1) om kombinationen af et bindingssystem fra én produ-

cent og et komposit plast fra samme producent gav højere 

bindingsstyrke af plast til dentin sammenlignet med kom-

binationen af et bindingssystem fra én producent og et 

komposit plast fra en anden producent, og 2) om eventuel-
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le forskelle i bindingsstyrke mellem plast og dentin var re-

lateret til plastets mekaniske egenskaber i form af bøjestyr-

ke og elasticitetsmodul.

Tabel 1 indeholder en oversigt over de materialer der blev 

anvendt, og producenterne af disse materialer. For at gøre 

denne undersøgelse relevant for et stort antal tandlæger 

blev nogle af de mest populære bindingssystemer og kom-

positte plast valgt til undersøgelsen. Herudover blev der 

valgt bindingssystemer fra forskellige kategorier. Bindings-

systemerne var følgende: et 2-step etch-and-rinse system (Op-

tibond Solo Plus), to 2-step self-etch systemer (AdheSE og 

Clearfil SE Bond) og to 1-step self-etch systemer (Adper 

Prompt L-Pop og Xeno III).

Bindingsstyrke
Ikke-karierede permanente humane molarer, som havde 

været opbevaret i 0,5% kloramin ved stuetemperatur efter 

ekstraktion, blev indstøbt i en selvhærdende resin (Epofix; 

Struers, København, Danmark). Efter hærdningen blev en-

ten den mesiale eller den distale flade slebet på karborun-

dumpapir nr. 1000 for at frembringe en flad dentinoverfla-

de. To hundrede indstøbte tænder blev vilkårligt inddelt i 

25 grupper a 8 tænder. Umiddelbart efter slibning blev 

dentinoverfladerne behandlet med et bindingssystem efter 

producentens instruktioner. En Teflonform (diameter = 3,6 

mm, højde = 2,5 mm) blev spændt fast på den forbehand-

lede dentinoverflade og fyldt med komposit plast. Plastet 

blev lyspolymeriseret i 40 sek. med en Elipar Highlight-

lampe (3M ESPE). Ti min. efter afslutningen af lyspolyme-

riseringen, blev prøverne frigjort fra formen og opbevaret 

i vand ved 37 °C i én uge. Bindingsstyrken blev bestemt 

ved forskydningsprøvning i en universel testmaskine (mo-

del 5566, Instron, High Wycombe, UK), og gennemsnits-

værdi og standardafvigelse blev beregnet for de otte prø-

ver af hver materialekombination.

Bøjestyrke og elasticitetsmodul
Komposit plast blev anbragt i en messingform (25 x 2 x 2 

mm), dækket med gennemsigtige matricebånd og et ob-

jektglas og lyspolymeriseret (Elipar Highlight) fra den ene 

side med fem overlappende spor på 20 sek. hver. Lyspoly-

meriseringen blev gentaget på prøvernes modsatte side. 

Femten min. efter påbegyndelsen af lyspolymeriseringen, 

blev plastprøverne frigjort fra formen, slebet let på karbo-

rundumpapir nr. 320 og herefter overført til et vandbad på 

37 °C. Efter 24 timer blev prøverne udsat for trepunktsbø-

jepøvning. Der blev lavet otte prøver med hvert af de valg-

te kompositte plast, og gennemsnitsværdi og standardafvi-

gelse blev beregnet for hvert plast.

Statistik
Bindingsstyrkedata blev analyseret ved anvendelsen af to-

faktoriel variansanalyse (SAS 9.1 software, SAS Institute, 

Cary, NC, USA). Resultaterne for bøjestyrke og elasticitets-

modul blev analyseret ved envejs variansanalyse. Alle tre 

variansanalyser blev efterfulgt af en Newman-Keuls’ multiple 
range test. Regressionsanalyser blev foretaget mellem data 

for bindingsstyrke og bøjestyrke og mellem data for bin-

dingsstyrke og elasticitetsmodul. Som signifikansniveau 

anvendtes P = 0,05.

Resultaterne af bindingsstyrkeprøvningen og trepunkts-

bøjeprøvningen vises i Tabel 2. I den to-faktorielle varians-

analyse af bindingsstyrkeresultaterne påvistes at såvel fak-

toren bindingssystem som faktoren komposit plast havde 

signifikant effekt på bindingsstyrken (P < 0,0001), mens 

der ingen signifikant interaktion var mellem de to faktorer. 

Hvad bindingssystemerne angår blev de højeste bindings-

styrkeværdier opnået med Clearfil SE Bond fulgt af Adhe-

SE. Adper Prompt L-Pop, Xeno III og Optibond Solo Plus 

gav lavere og næsten identiske bindingsstyrker. Hvad de 

kompositte plast angår gav Clearfil AP-X konstant den hø-

jeste bindingsstyrke. Værdierne for bøjestyrke varierede 

ligesom værdierne for elasticitetsmodul med statistisk sig-

nifikans (P = 0,0005). Clearfil AP-X gav den højeste bøje-

styrke og elasticitetsmodul, mens Premise gav den laveste 

bøjestyrke og elasticitetsmodul. Der blev konstateret en 

statistisk signifikant positiv korrelation mellem bindings-

styrke og bøjestyrke (P < 0,0026; r = 0,21) samt mellem bin-

dingsstyrke og elasticitetsmodul (P < 0,0017; r = 0,22).

Det blev i denne undersøgelse fundet at bindingsstyrken 

Tabel 1. Anvendte bindingssystemer og kompositte plast.

Bindingssystem Komposit plast Fabrikant

AdheSE Tetric Ceram Ivoclar Vivadent

Adper Prompt L-Pop Filtek Supreme 3M ESPE

Clearfil SE Bond Clearfil AP-X Kuraray Dental

Optibond Solo Plus Premise sds Kerr

Xeno III EsthetX Dentsply DeTrey
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Binding af komposit plast til dentin

mellem komposit plast og dentin afhang af såvel det an-

vendte bindingssystem som af det anvendte plast. Dette re-

sultat indebærer at nulhypotesen, der siger at plastfabrika-

tet ikke har betydning for den bindingsstyrke til dentin 

som opnås med et givet bindingssystem, må forkastes. Der 

blev ikke fundet nogen signifikant interaktion mellem bin-

dingssystem og plast, hvilket indebærer at kombinationen 

af et bindingssystem fra én producent med et plast fra sam-

me producent ikke resulterede i højere bindingsstyrke end 

andre materialekombinationer, fx pga. en unik kemisk 

kompatibilitet mellem de to materialer. Det forhold at ma-

terialekombinationer fra samme producent ikke var gene-

relt overlegne, ligger på linje med konklusionerne i tidli-

gere undersøgelser (17,18), og det indikerer at karakteristi-

ka ved hhv. bindingssystem og plast per se er vigtigere for 

bindingen end spørgsmålet om kompatibilitet mellem de 

to materialer.

De to 2-step self-etch systemer gav højere bindingsstyrker 

end 1-step self-etch systemet og de to 2-step etch-and-rinse sy-

stemer. Two-step self-etch systemernes bedre evne til at for-

midle en binding til dentin bekræfter konklusionerne i 

tidligere in vitro- og in vivo-undersøgelser (1,2,17,19,20) og 

menes at være resultatet af en række faktorer. En af de vig-

tigste faktorer er det forhold at demineralisering og infil-

trering af dentin sker samtidig og ikke i to successive trin. 

Herved dannes et tyndt, men ensartet lag dentin der er in-

filtreret med plastmateriale, og som tillader kemisk inter-

aktion med resterende hydroxylapatit (2,21).

I gruppen af 2-step self-etch bindingssystemer gav Clearfil 

SE Bond højere bindingsstyrker end AdheSE. Dette resul-

tat stemmer overens med resultater fra andre undersøgel-

ser (2,22). Disse undersøgelser, der var baseret på målinger 

af pH, har kategoriseret Clearfil SE Bond som et »mildt« 

self-etch system og AdheSE som et »middelstærkt« system. 

Sidstnævnte bindingssystem resulterer i et tykkere hybrid-

lag og i mere udtalte plasttappe end hvad der observeres 

efter forbehandling med Clearfil SE Bond.

Der er givet forskellige forklaringer på det forhold at 1-
step self-etch systemer virker dårligere end 2-step self-etch sy-

stemer, til trods for at begge typer af bindingssystemer de-

mineraliserer og infiltrerer dentinen på én og samme tid 

(1,2,17,19,22). Disse forklaringer omfatter 1) hæmning af 

det kompositte plasts polymerisering pga. den lave pH i 1-
step bindingssystemet, 2) et så tyndt lag af 1-step bindings-

systemet, at det ikke polymeriserer ordentligt, og/eller at 

der findes områder der slet ikke er dækket af bindingssy-

stem, og 3) faseseparation mellem hydrofile og hydrofobe 

ingredienser i 1-step bindingssystemet, hvilket resulterer i 

en forøget tendens til hydrolyse.

De fem kompositte plast varierede signifikant mht. bøje-

styrke og elasticitetsmodul, og Clearfil AP-X var det stær-

keste og stiveste. Den vigtigste forklaringsfaktor for de sig-

nifikante forskelle i mekaniske egenskaber er fillerind-

hold. Egenskaber såsom bøjestyrke og elasticitetsmodul 

påvirkes kraftigt af plastets fillerkoncentration (23). Til 

støtte for vore resultater kan nævnes at andre undersøgel-

Tabel 2. Bindingsstyrker (MPa) mellem komposit plast og dentin formidlet af de fem bindingssystemer samt bøjestyrke (MPa) og elasticitetsmodul 
(GPa) for de fem kompositte plast. Middelværdier ± standarddeviationer.

Komposit plast

Egenskab Bindingssystem Tetric Ceram Filtek Supreme Clearfil AP-X Premise EsthetX

AdheSE 27 ± 6 c 29 ± 6 cd 32 ± 7 cde 20 ± 5 b 27 ± 6 c

Adper Prompt L-Pop 15 ± 5 ab 19 ± 6 b 21 ± 8 b 15 ± 5 ab 17 ± 5 ab

Bindingsstyrke Clearfil SE Bond 36 ± 6 de 36 ± 3 de 39 ± 7 e 33 ± 4 cde 32 ± 9 cde

Optibond Solo Plus 12 ± 2 ab 12 ± 4 ab 18 ± 6 ab 12 ± 3 ab 13 ± 3 ab

Xeno III 14 ± 4 ab 10 ± 6 a 19 ± 5 b 14 ± 5 ab 13 ± 4 ab

Bøjestyrke  111 ± 4 b 137 ± 6 c 161 ± 12 d 89 ± 11 a 117 ± 13 b

Elasticitetsmodul  8,3 ± 0,8 b 10,6 ± 0,7 c 15,3 ± 1,1 d 7,3 ± 0,8 a 10,0 ± 0,5 c

De materialekombinationer der er markeret med grå baggrund, udmærkede sig ved at det anvendte bindingssystem og kompo-

sitte plast var fra samme fabrikant. For hver af de tre egenskaber anvendtes samme bogstav for at indikere at pågældende middel-

værdier ikke var statistisk signifikant forskellige.
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ser ligeledes har fundet at Clearfil AP-X viser meget stor 

styrke og stivhed (13,17,24), først og fremmest som følge af 

et exceptionelt højt fillerindhold.

Der blev fundet en positiv korrelation mellem bindings-

styrke til dentin og hhv. bøjestyrke og elasticitetsmodul af 

de undersøgte plast. Dette resultat er i overensstemmelse 

med resultater fra tidligere undersøgelser (13,14). Eftersom 

det er relativt let at få adgang til oplysninger om kompo-

sitte plasts styrke og elasticitetsmodul, vil disse egenska-

ber kunne anvendes som udvælgelseskriterier.

Det kan konkluderes at kombinationen af et bindingssy-

stem fra én producent med et komposit plast fra samme 

producent ikke garanterede den højeste bindingsstyrke af 

pågældende bindingssystem eller pågældende plast til den-

tin. I stedet var der ét specifikt plast, nemlig det stærkeste 

og stiveste, og ét specifikt bindingssystem, et 2-step self-etch
system, der konstant gav høj bindingsstyrke til dentin.

Forfatterne vil gerne takke 3M Dental Products, Dentsply DeTrey, 

Ivoclar Vivadent, Kerr og RH Dental for at have stillet materialer til 

rådighed for denne undersøgelse.

Resin composites: strength of the bond to dentin versus mechanical 
properties
This study 1) investigated whether the combination of an 

adhesive system from one manufacturer with a resin com-

posite from the same manufacturer provides superior 

bonding of the resin composite to dentin compared with 

the combination of an adhesive system from one manufac-

turer with a resin composite from another manufacturer, 

and 2) tested for a possible influence on bond strength of 

mechanical properties of the resin composite.

Following application of an adhesive system, a resin 

composite was bonded to flattened human dentin and test-

ed in shear after one week. Five adhesive systems (AdheSE, 

Adper Prompt L-Pop, Clearfil SE Bond, Optibond Solo 

Plus, Xeno III) were tested with each of five resin compos-

ites (Tetric Ceram, Filtek Supreme, Clearfil AP-X, Premise, 

EsthetX). The mechanical properties flexural strength and 

flexural modulus were determined by three point loading.

Bond strengths were influenced by brand of adhesive 

system (p < 0.0001) and brand of resin composite (p < 

0.0001), but the combination of an adhesive system from 

one manufacturer with a resin composite from the same 

manufacturer did not provide bond strengths that were su-

perior to those obtained when an adhesive system from 

one manufacturer was combined with a resin composite 

from another manufacturer. Independent of brand of resin 

composite, the adhesive system Clearfil SE Bond mediated 

the highest bond strength to dentin. For each adhesive sys-

tem, the resin composite Clearfil AP-X resulted in the high-

est bond strength to dentin. Significant, positive correla-

tions were found between bond strength and flexural 

strength (p < 0.0026; r = 0.21) and between bond strength 

and flexural modulus (p < 0.0017; r = 0,22).

1. Peumans M, Kanumilli P, de Munck J, van Landuyt K, 
Lambrechts P, van Meerbeek B. Clinical effectiveness of con-
temporary adhesives: A systematic review of current clinical 
trials. Dent Mater 2005; 21: 864-81.

2. Van Meerbeek B, de Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, 
Vijay P, et al. Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel 
and dentin: current status and future challenges. Oper Dent 
2003; 28: 215-35.

3. Carvalho RM, Mendonca JL, Santiago SL, Silveira RR, Garcia 
FCP, Tay FR, et al. Effects of HEMA/solvent combinations on 
bond strength to dentin. J Dent Res 2003; 82: 597-601.

4. De Munck J, van Meerbeek B, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, 
Suzuki K, et al. Four-year water degradation of total-etch adhe-
sives bonded to dentin. J Dent Res 2003; 82: 136-40.

5. Hashimoto M, Ohno H, Endo K, Kaga M, Sano H, Oguchi H. 
The effect of hybrid layer thickness on bond strength: demine-
ralized dentin zone of the hybrid layer. Dent Mater 2000; 16: 
406-11.

6. Jacobsen T, Söderholm KJ. Some effects of water on dentin bond-
ing. Dent Mater 1995; 11: 132-6.

7. Pashley DH, Ciucchi B, Sano H, Homer JA. Permeability of den-
tin to adhesive agents. Quintessence Int 1993; 24: 618-31.

8. Van Meerbeek B, Yoshida Y, Snauwaert J, Hellemans L, 
Lambrechts P, Vanherle G, et al. Hybridization effectiveness of 
a two-step versus a three-step smear layer removing adhesive 
system examined correlatively by TEM and AFM. J Adhes Dent 
1999; 1: 7-23.

  9. Ito S, Tay FR, Hashimoto M, Yoshiyama M, Saito T, Brackett 

59000_TB0807_s580_584.indd   583 13/06/07   8:56:11



584 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

Binding af komposit plast til dentin

WW, et al. Effects of multiple coating of two all-in-one adhe-
sives on dentin bonding. J Adhes Dent 2005; 7: 133-41.

10. Pashley DH, Tay FR. Aggressiveness of contemporary self-etch-
ing adhesives. Part II: etching effects on unground enamel. Dent 
Mater 2001; 17: 430-44.

11. Takahashi A, Sato Y, Uno S, Pereira PN, Sano H. Effects of me-
chanical properties of adhesive resins on bond strength to den-
tin. Dent Mater 2002; 18: 263-8.

12. Zheng L, Pereira PNR, Nakajima M, Sano H, Tagami J. 
Relationship between adhesive thickness and microtensile 
bond strength. Oper Dent 2001; 26: 97-104.

13. Hasegawa T, Itoh K, Koike T, Yukitani W, Hisamitsu H, 
Wakumoto S, et al. Effect of mechanical properties of resin com-
posites on the efficacy of the dentin bonding system. Oper Dent 
1999; 24: 323-30.

14. Zidan O, Asmussen E, Jørgensen KD. Correlation between ten-
sile and bond strength of composite resin. Scand J Dent Res 
1980; 88: 348-51.

15. Tay FR, Pashley DH, Yiu CKY, Sanares AM, Wei SHY. Factors 
contributing to the incompatibility between simplified-step ad-
hesive and chemically cured or dual-cured composites. Part I. 
Single-step self-etching adhesive. J Adhes Dent 2003; 5: 27-40.

16. Asmussen E, Peutzfeldt A. Resin composites: Strength of the 
bond to dentin versus surface energy parameters. Dent Mater 
2005; 21: 1039-43. 

17. Roh BD, Chung JH. Micro-shear bond strength of five resin-
based composites to dentin with five different dentin adhesives. 
Am J Dent 2005; 18: 333-7.

18. Peutzfeldt A, Asmussen E. Determinants of in vitro gap forma-
tion of resin composite. J Dent 2004; 32: 109-15.

19. Kaaden C, Powers JM, Friedl KH, Schmalz G. Bond strength of 
self-etching adhesives to dental hard tissues. Clin Oral Investig 
2002; 6: 155-160.

20. Tanumiharja M, Burrow MF, Tyas MJ. Microtensile bond 
strengths of seven adhesive systems. Dent Mater 2000; 16: 180-
7.

21. Tay FR, Pashley DH. Aggressiveness of contemporary self-
etching systems. I. Depth of penetration beyond dentin smear 
layers. Dent Mater 2001; 17: 296-308.

22. De Munck J, Vargas M, Iracki J, van Landuyt K, Poitevin A, 
Lambrechts P, et al. One-day bonding effectiveness of new self-
etch adhesives to bur-cut enamel and dentin. Oper Dent 2005; 
30: 39-49.

23. Willems G, Lambrechts P, Braem M, Vanherle G. Composite 
resins in the 21st century. Quintessence Int 1993; 24: 641-58.

24. Ferracane JL, Ferracane LL, Musanje L. Effect of light activation 
method on flexural properties of dental composites. Am J Dent 
2003; 16: 318-22.

Kasper Boel Thomsen, stud.odont., og Anne Peutzfeldt, lektor, dr.odont.

Afdeling for Dentalmaterialer, Odontologisk Institut, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Bindingssystemer
Dentalmaterialer
Plast

59000_TB0807_s580_584.indd   584 13/06/07   8:56:12



Dentex ME annonce.indd 1 06/06/07 15:44:01
59000_TB0807_s585.indd   585 13/06/07   8:59:29



586 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

Infektioner med Aktinomyces i relation til impakterede 

tænder er et sjældent og i litteraturen sparsomt be-

skrevet fænomen.

Actinomyces er en bakterieslægt af anaerobe/fakultative 

grampositive stave. De klassiske arter omfatter A.israelii, 
A.viscosus, A.naeslundii, A.odontolyticus, A.pyogenes, A.bovis og 

A.gerencseriae. Inden for de seneste år er beskrevet yderli-

gere arter (1). Hos mennesket er den primære patogen Acti-
nomyces israelii (2,3,4).

Diagnosen stilles histologisk. I litteraturen nævnes helt 

op til 50% falsk negative dyrkninger.

Årsagerne til dette skal findes i overvækst af ledsage-

bakterier, manglende anaerob dyrkning samt hæmmet 

vækst af bakterien qua allerede iværksat behandling med 

antibiotika (5).

Histologisk ses et ydre bånd af fibrøst væv omsluttende 

zoner af kronisk inflammeret granulationsvæv, der omgi-

ver store hobe af polymorfnukleære leukocytter og even-

tuelt kolonier af filamenter. Endvidere ses ofte svovlkorn. 

Disse karakteristiske granula kan imidlertid være fravæ-

rende. HE-farvning farver den centrale kerne basofil og 

den perifere del eosinofil (5,6,7,8).

Aldersspredningen er stor med en gennemsnitsalder 

omkring 40-50 år. Mænd afficeres langt hyppigere end 

kvinder. Sv.t. gennemsnitsalderen findes en mand:kvinde-

ratio på omkring 4:1.

Det er anerkendt at aktinomykose ofte opstår via et trau-

me i den maksillofaciale region, hvorfor det er tvivlsomt 

hvorvidt denne ratio repræsenterer en reel forskel eller 

blot reflekterer det forhold at maksillofaciale traumer of-

test ses hos mænd (5,7).

Med relation til mundhulen ses aktinomykose typisk i 

forbindelse med operative indgreb, caries, traumer eller 

brud på slimhinden. Ligeledes kan såvel apikale som peri-

koronale patologiske tilstande repræsentere en infektions-

indgang.

Aktinomykose omkring tænder præsenterer sig ofte som 

en lokal hævelse, og en evt. underliggende knogledestruk-

tion kan udvikle sig over en lang periode inden sympto-

mer opstår (2).

Der er almindeligvis ingen eller kun svage smerter. Tris-

mus ses sjældent. De fleste patienter er afebrile og oftest 

velbefindende. Da spredningen af infektionen ikke følger 

de normale anatomiske veje, ses der først sent lymfadeno-

pati, medmindre infektionen ligger i nærheden af lymfa-

tisk væv (5).

Propagerer infektionen fra et lokalt dentalt fokus, affice-

res mandiblen oftest, og i nogle tilfælde udvikles infektio-

nen primært direkte i knogle. Dette ses eksempelvis ved 
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frakturer, efter kirurgisk fjernede tænder, periapikale læ-

sioner eller sinuitis. Involvering af knoglemarv kan med-

føre hurtig udvikling af processen som ultimativt kan re-

sultere i kranial, cervikal eller vertebral spredning 

(7,9,18,22).

Radiologiske fund er i den tidlige fase ofte uspecifikke.

Formål
Formålet med denne kasuistik er at belyse de diagnostiske 

og behandlingsmæssige problemer der kan opstå i forbin-

delse med infektioner med Actinomyces med udgangspunkt 

omkring impakterede tænder.

For øvrige forhold med relevans for den praktiserende 

tandlæge henvises til oversigtsartiklen af Sewerin (10).

En 48-årig mand henvendte sig i førsteforfatterens private 

praksis. Han var i det væsentlige tidligere sund og rask. In-

den for de seneste 10 dage var opstået akutte, moderate 

smerter fra venstre side af underkæben. Smerterne var af-

taget efter at en hævelse var bristet med samtidig væskeaf-

gang. Patienten havde ikke tidligere noteret sig gener fra 

området. Der var ingen andre symptomer, hverken lokale 

eller almene.

Klinisk undersøgelse
Ekstraoralt viste den kliniske undersøgelse fravær af hæ-

velse, hudrødme eller tegn på infektion.

Intraoralt havde patienten en mindre, upåfaldende hæ-

velse distofacialt regio ÷8. Der var ingen ledsagende lymf-

adenopati og ingen trismus. Ved pochemåling observere-

des en poche på 7 mm mesialt for ÷8 samt mindre mæng-

de pusafgang. Endvidere sås let rødme i området. ÷7 hav-

de vital pulpa elektrometrisk bedømt. Diagnosen dentitio 

difficilis blev stillet på det kliniske billede.

Kombineret med den efterfølgende radiologiske under-

søgelse besluttedes det i samråd med patienten at fjerne 

tanden operativt.

Radiologisk undersøgelse
Panoramaradiografisk undersøgelse (Fig. 1) viste en velaf-

grænset opklaring på ca. 10 x 10 mm ud for apices af ÷7,8.

Der var ingen tegn til resorption af tænder, ligesom pro-

cessen apikalt angiveligt respekterede den øvre korticale 

begrænsning af canalis mandibulae.

Behandling
÷8 blev fjernet operativt. Efter fjernelse af tanden observe-

redes en velafgrænset kavitet. Den distale del af rodkom-

plekset af ÷7 kunne ses dækket af granulationsvæv. I bun-

den af kaviteten fandtes et papirtyndt knogledække, lige-

ledes dækket af granulationsvæv, over canalis mandibu-

lae. Bortset herfra var kaviteten tom. Der blev foretaget 

omhyggelig curettage af det granulære væv.

På baggrund af det atypiske kliniske billede besluttedes 

det at sende det udtagne væv til histologisk undersøgelse.

Histologisk undersøgelse og diagnose
Den histologiske beskrivelse var som følger:

Alt det modtagne væv er indstøbt og skåret. Snit viser et 

aflangt, fliget vævsstykke, som i de foreliggende snit er 

uden epitelbeklædning. Det består af et løst vævet ødema-

tøst bindevæv med flere koagler og søer af pus, som for-

uden neutrofile granulocytter stedvis indeholder mange 

plasmaceller. Flere steder ses – omgivet af pus – kolonier 

af filamentære bakterier. Kolonierne er centralt basofile og 

omgivet af en krans af eosinofile kolber. Morfologien tyder 

således på infektion med Actinomyces. Der er ikke foretaget 

immunologisk reaktion. Der er ikke tegn på tumordannel-

se. Det drejer sig om væv fra et område inficeret med Acti-
nomyces.

På baggrund af den histologiske undersøgelse stilledes 

Fig. 1. Udsnit af panoramaradiografisk optagelse visende en 
velafgrænset radiolucent læsion (pile) sv.t. corpus mandibu-
lae beliggende over canalis mandibulae og mellem ÷7 og ÷8.

Fig. 1. Cropped panoramic radiographic image displaying a well-de-
fined radiolucent lesion (arrows) within the body of the mandible situ-
ated superior to the mandibular canal and between teeth -7 and -8.

í
ë
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Aktinomykose – patienttilfælde

diagnosen svært inflammeret bindevæv med kolonier af 

Actinomyces.

Efterbehandling og kontrol
De første 14 dage postoperativt var præget af perioder med 

fortsat suppuration samt mindre blødning og kraftig foetor 

ex ore.

Efter at diagnosen blev stillet, blev patienten orienteret 

og sat i behandling med antibioticum, Vepicombin 1 MIE x 

3 indledningsvis i 14 dage. Herefter fulgte et forløb med 

usædvanlig langsom heling. Efter de første 14 dage beslut-

tedes det at fortsætte med Vepicombin 1 MIE x 3 i yderli-

gere 14 dage.

Patienten blev kontrolleret jævnligt gennem en unormal 

helingsperiode på 10 uger. Herefter var der normale for-

hold, tydeligt epiteldække og fravær af tegn på infektion. 

Patienten blev afsluttet og instrueret i at henvende sig, så-

fremt der måtte opstå mistanke om yderligere problemer.

Ti mdr. postoperativt er der ikke tegn til recidiv. ÷7 er – 

upåagtet en større ossøs defekt distalt – velfungerende og 

uden symptomer.

Det præsenterede patienttilfælde repræsenterer en sikker 

udfordring i privat praksis og kan give anledning til pro-

blemer både i relation til diagnostik og behandling.

At stille diagnosen er ofte forbundet med vanskelighe-

der. Kirurgisk intervention alene uden samtidig antibioti-

katerapi vil sjældent medføre sygdomsophør, og netop ki-

rurgisk intervention er ofte nødvendig for at stille diagno-

sen på baggrund af biopsi. Muligheden for at nå frem til 

den korrekte diagnose forøges såfremt der ud over ind-

samling af purulent materiale tillige foretages relevant 

biopsi (2).

Forekomsten af inflammeret bindevæv i forbindelse med 

operationer i mundhulen er langtfra et ukendt fænomen, 

og tilstanden kan derfor være tilpas upåfaldende og her-

ved unddrage sig videre opmærksomhed. Manglende be-

handling af et fokus med Actinomyces udgør en potentiel 

alvorlig fare for patienten, hvorfor et unormalt klinisk bil-

lede bør vække mistanke.

Ved behandling af mindre isolerede infektioner med Ac-
tinomyces associeret med et lokalt dentalt fokus anbefales 

det flere steder i litteraturen at anlægge en mere konserva-

tiv behandlingsstrategi sammenlignet med dybere aktino-

mykotiske infektioner. Penicillin er førstevalg til behand-

ling af infektioner hos mennesker forårsaget af Actinomy-
ces. Ved penicillinallergi kan anvendes clindamycin eller 

tetracyklin (2-5,7,11-15,17).

Således vil lokal kirurgisk intervention kombineret med 

2-4 ugers systemisk behandling med Penicillin 1 MIE x 3 

ofte være sufficient (8,14,15,18,20,21).

Jævnlig kontrol af helingsfremskridt postoperativt er 

nødvendige for at følge tilstanden.

Boon (87) beskrev et tilfælde hvor en patient angiveligt 

fik recidiv fire år efter fjernelse af en tredjemolar i under-

kæben (16). Patienten bør under alle omstændigheder in-

formeres om risikoen for recidiv, hvorfor jævnlig kontrol 

anbefales (17,18).

Manuskriptet er gennemset af docent, dr.odont. Ib Sewerin,
Københavns Universitet, som hermed takkes for bidrag.

Actinomycosis – infection related to an impacted lower third molar. 
A case report
Actinomycosis is a chronic suppurative infection caused 

by microorganisms from the Actinomyces group. Common 

signs and symptoms of infection, i.e. pain, swelling, ery-

thema, edema and suppuration are not always present. It 

is, although often cultured in the healthy normal host, 

currently an uncommon diagnosed human disease, most 

often related to local trauma.

A case of a 48-year-old man with actinomycosis associ-

ated with an osseous lesion around an impacted lower 

third molar is presented. Symptoms were few and present-

ed as pericoronitis with inflammation of the gingival pad. 

Upon removal of tooth -8 only scarse amounts of granula-

tion tissue was found in the cavity. The clinical appearance 

of the surgical site warranted biopsy. Histological exami-

nation revealed infection with Actinomyces. Antibiotic treat-

ment was initiated. Penicillin 1MIEx3 for 28 days was ad-

ministered.

Following a period of ten weeks after surgery complete 

healing was observed. In cases with local infection with 

Actinomyces the treatment of choice is still a combination of 

antibiotic medication and surgical removal of infectious 

foci.
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Utan att ange referenser hävdar Volpe & Bagley (1) att

 gingivit är en riskfaktor för framtida tandlossning. 

Tvärtom har gingival inflammation föga prognostiskt vär-

de för allvarlig parodontit (2,3). Hujoel et al. fann till och 

med ett omvänt samband. Men diskussionen gäller mer än 

gingivit som indikator och en marginell effekt av triklo-

santandpasta på gingival inflammation. Kan denna tand-

kräm rekommenderas »til populationer i hele verden« och 

medför den hälso- och miljörisker?

Vi hänvisas till 13 studier (1), som man anser dokumentere 
virkning af triclosan/copolymer på plak och gingivitis och vara 

oavhænglige, trots att forskare knutna till Colgate medver-

kar i samtliga dessa studier. I en metaanalys av 16 studier 

av gingival inflammation (4), som också citeras, återfinns 

författare relaterade till Colgate i 12 av dessa. De är således 

inte oavhænglige.

I de 13 studierna var reduktionen av gingivit 18-31% 

men den kliniska relevansen diskuteras inte. Davies et al.s
artikel (4) sammanfattas dock av Niederman i en oberoende 

utvärdering: »The remaining significant question is: do the bene-
fits in plaque and bleeding lead to a reduction in caries and perio-
dontal disease?« (5). Sex andra dobbelblinde publicerade stu-

dier med ingen eller marginell effekt av triklosan på gingi-

vit (6), nämns inte av Volpe & Bagley. I dessa medverkade 

inga forskare knutna till Colgate. Även i andra samman-

hang har randomized clinical trials (RCT) av läkemedel, som 

ej haft stöd av farmaceutisk industri, givit signifikant säm-

re resultat än företagsberoende studier av samma sub-

stans.

Volpe & Bagley (1) citerar Davies et al. (4): »tandpasta med 
triclosan/copolymer reducerer … gingival blødning med 49% i for-
hold till en kontroltandpasta«. Vår genomgång av dessa data 

visar på en reell reduktion på 12%. Man påpekar också att 

Davies et al.s rapport (4) är utförd enligt »metoder og princip-
per i Cochrane Controlled Trial Register«. Författarna varnar 

emellertid själva för att Gingivitis Severity data tyder på pub-
lication bias; det vill säga, data är inte är normalfördelade 

(dåliga resultat opublicerade). Också en senare metaanalys 

fann att publicerade data för triklosan/copolymer tandpa-

sta och gingival inflammation visar obvious heterogenicity
(7). Dessutom påpekar dessa författare att weighed mean dif-
ference (WMD) för gingival inflammation inte kan använ-

das som ett exakt mått på effekt av triklosan/copolymer. 

Det hade varit av intresse om Volpe & Bagley även diskute-

rat de publicerade studier som gav sämre resultat (se ovan) 

och om Davies et al. (4) också redovisat alla icke publicerade 

triklosanstudier.

I båda ovan nämnda »metaanalyser«, som snarare repre-

senterar ett urval av studier med viss effekt av triklosan, 

blev medelvärdet för gingival index (GI) 0,9 för testgrup-

perna och 1,1 respektive 1,2 för kontrollerna (GI=1, den 

mildaste graden av gingival inflammation). Klinisk rele-

vans av så små differenser har ifrågasatts av också andra 

än Niederman (2,8,9). Den minsta skillnad kan nämligen nå 

statistisk signifikans bara man har tillräckligt antal obser-

vationer (mätpunkter och mättillfällen). Vår uppfattning 

är att skillnaderna saknar betydelse.

Gingivit och blödning vid sondering var viktiga varia-

bler av triklosans effekt i de citerade studierna. Dessutom 

anses blödning vid sondering vara en god prediktor för 

parodontal stabilitet (10). I en studie av avancerad par-

odontit påverkades emellertid inte blödning vid sondering 

av triklosan (11). I andra långtidsstudier med oklar effekt 

på parodontit (12,13) redovisas inte data för gingivit/blöd-

ning.

Vidare påstår Volpe & Bagley att »triclosan/copolymer tand-
pasta … øger en standardfluortandpastas evne till at reducere fore-
komsten af caries«. I en review inklusive den studie som Vol-
pe & Bagley citerar, anges att effekten av triklosan/fluor 

tandpasta på karies är »statistically at least as good as that pro-
vided by sodium fluoride dentifrice« (14). Att triklosan förstär-

ker den kariesförebyggande effekten av konventionell 

fluortandpasta är således heller inte visat.
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Vi har redan påpekat att resistens mot triklosan och kors-

resistens mellan triklosan och andra antibiotika hittills va-

rit laboratoriefynd utan säker klinisk relevans (6). EU an-

ser emellertid inte att »triclosan er sikker hvad angår risikoen 
for udvikling af resistens«. EU’s experter och andra forskare 

(15,16) framhåller att mer kunskap om triklosan krävs, 

bland annat inom detta område.

Volpe & Bagley påstår att »triclosan ikke har nogen negativ ef-
fekt på spildevandsbehandlingsprocesser i niveauer man forventer i 
spildevand«. Men man nämner inte att den andra slutpro-

dukten av processen – avloppsslamm – kan innehålla hö-

ga halter av triklosan liksom insjöars bottenslam, där ned-

brytningen av substansen sker långsamt (17,18).

Reduktionen av triklosan i avloppsreningsverk varierar 

beroende på använd teknik; halter på 40-22000 ng triklo-

san per liter renat avloppsvatten har uppmätts (17,19.20). 

Triklosan är vanligt i vattendrag som mottar avloppsvatten 

(recipienter) bland annat i Schweiz och Sverige (17,19). I 

USA påvisades triklosan i mer än sporkoncentrationer i 57% 

av 139 vattendrag; medianvärde 140 ng per liter (21). Dess-

utom, i renat overfladevann, försvinner triklosan bara inte 

genem bionedbrydning, bundsfældning og fotonedbrytning utan 

kan omvandlas mikrobiellt till metyltriklosan, som är mer 

lipofilt och troligtvis mer persistent än triklosan, och till 

dioxin av solljus. Uppgift om miljöeffekter av dessa om-

vandlingsprodukter av triklosan saknas.

Triklosan är toxiskt för grodor, fisk, kräftdjur och i 

synnerhet alger (22,23). Laboratoriestudier har visat att 

trikosan i halter som man finner utanför reningsverk och 

i recipientvatten (21), kan förändra diversiteten hos na-

turliga algpopulationer (24) och påverka hormonsystem 

hos grodor under tidig utveckling (23). Att experiment 

visar att triklosan i fisk »… udskilles hurtigt efter ophørt 
eksponering« är irrelevant vid kontinuerlig belastning av 

miljön (25,26).

Författarnas konklusion att triklosan »forventes ikke at ha-
ve nogen negativ invirkning på miljøet« är inte korrekt eftersom 

triklosan är klassat som miljöfarligt.

Man hävdar att efter tandborstning med triklosantandpa-

sta »nedbrydes triclosan hurtigt, udskilles i urinen og ikke bioak-
kummuleres i mennesker«. När exponering upphör, sker först 

en initial utsöndringfas, förmodligen från blodbanan och 

extracellulära rummet (halveringstid cirka 20 timmar) 

(27). Den följs av en långsam utsöndring med en halve-

ringstid på cirka 6 veckor (28), troligtvis från djupare 

kompartments där triklosan ackumulerats, till exempel 

fett. Vid kontinuerlig exponering för triklosan genom dag-

ligt bruk av tandpasta, uppnås givetvis »steady state« kon-

centrationer i kroppens olika delar.

Det är svårt att förstå hur Volpe & Bagley kan påstå, »att 
triclosan i forhold til det indhold der er påvist i blod og moder-
mælk, har stadig en meget stor sikkerhedsmargen« utan att ange 

en enda siffra eller referens. Koncentrationen är 25 gång-

er högre i bröstmjölk och 220 gånger högre i plasma hos 

mödrar som använder triklosantandpasta, jämfört med 

en kontrollgrupp (29). Studier av eventuella hälsoeffekter 

saknas liksom uppföljningar av barn och vuxna, som un-

der lång tid exponerats för triklosan via tandpasta. Tri-

klosan är inte akuttoxiskt i experiment på däggdjur (30). 

Dock finns in vitro-studier, som pekar på att triklosan 

skulle kunna påverka människor genom förändrad en-

zymaktivitet och biotransformering av andra – kropps-

egna eller främmande – molekyler, som hormoner, läke-

medel eller miljöföroreningar (31,32,33,34). Kronisk toxi-

citet på människa av en viss miljöfaktor är emellertid 

mycket svårt att visa. Vi minns den långa debatt, som fö-

regick accepterandet av rökningens stora hälsorisker och 

skadorna av passiv rökning har först på senare tid kunnat 

klarläggas.

Hittills har över 200 industriella kemikalier visat sig 

skada utvecklingen av hjärnan hos foster och spädbarn; 

det växande nervsystemet är extra känsligt för miljögifter 

(35). EU vill nu utreda hur vi exponeras för triklosan från 

olika håll (15). Eftersom våra kunskaper om triklosans häl-

sorisker är otillräckliga och dess odontologiska effekt är 

marginell, bör tandpasta med triklosan inte användas ge-

nerellt.

Konsumenter behöver tandpasta som motverkar karies 

och tandlossning. Den bör dock ej innehålla triklosan som 

har tveksam klinisk nytta och utgör uppenbar risk för 

ogynnsamma effekter på människa och miljö samt för mi-

krobiell resistens. Tandpasta är den största enskilda expo-

neringskällan till triklosan för människa och miljö i Sve-

rige (29,36). Alternativa tillsatser beskrivs av Statens Be-

redning för Medicinsk Utvärdering (10). Både Dansk Tand-

lægeforening och Svenska Tandläkarförbundet tar avstånd 

från generell användning av triklosantandpasta.

Vi delar inte Volpe & Bagleys konklusion at »potentielle ri-
sici ved at bruge en tandpasta med triclosan opvejes af de gavnlige 
virkninger for brugerne«. Vår slutsats är att triklosan i vanlig 

tandpasta utgör en onödig risk.

59000_TB0807_s590_593.indd   591 13/06/07   9:00:35



592 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

  1. Volpe AR, Bagley D. Tandpasta med triclosan/copolymer 
– et nyttigt supplement til opretholdelse af et sundt tandkød. 
Tandlægebladet 2006; 110: 886-90.

2. Hujoel PP, Armitage GC, Garcia RI. A perspective on clinical 
significance. J Periodontol 2000; 71: 1515-8.

3. Schätzle M. The role of gingivitis in the loss of periodontal attach-
ment and teeth. Thesis. 2005. Department of Periodontology and 
Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, University of 
Berne, Switzerland. ISBN 91-628-6207-3.

4. Davies RM, Ellwood RP, Davies GM. The effectiveness of a 
toothpaste containing Triclosan and PVM/MA in improving 
plaque control and gingival health. A systematic review. J Clin 
Periodontol 2004; 31: 1029-33.

5. Niederman R. Triclosan-containing toothpastes reduce plaque 
and gingivitis. Evid Based Dent 2005; 6: 33.

6. Edwardsson S, Burman LG, Adolfsson-Erici M, Bäckman N. 
Risker och nytta med triklosan i tandkräm. Tandläkartidningen 
2005; 97: 58-64; Tandlægebladet 2006; 110: 402-9.

7. Hioe KPKJ, van der Weijden GA. The effectiveness of self-per-
formed mechanical plaque control with triclosan containing 
dentifrices. Int J Dent Hyg 2005; 3: 192-204.

8. Egelberg J. Oral hygiene methods. The scientific way. Synopses 
of clinical studies, 1999, 1st ed. OdontoScience, Otto Lindblads 
väg 5, SE-224 65 Lund, Sweden.

9. Ramberg P, Stoltze K. Nya behandlingsmetoder ur ett veten-
skapligt och kliniskt perspektiv. Tandläkartidningen 2004; 96: 
52-61.

10. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering Kronisk pa-
rodontit – prevention, diagnostik och behandling. En systema-
tisk litteraturöversikt, 2004. SBU, Box 5650, 114 86 Stockholm.

11. Rosling B, Wannfors B, Volpe AR, Furuichi Y, Ramberg P, 
Lindhe J. The use of a triclosan/copolymer dentifrice may re-
tard the progression of periodontitis. J Clin Periodontol 1997; 
24: 873-80.

12. Ellwood RP, Worthington HV, Blinkhorn AS, Volpe AR, Davies 
RM. Effect of a triclosan/copolymer dentifrice on the incidence 
of periodontal attachment loss in adolescents.  J Clin Periodontol 
1998; 25: 363-7.

13. Cullinan MP, Westerman B, Hamlet SM, Palmer JE, Faddy MJ, 
Seymour GJ. The effect of a triclosan-containing dentrifrice on 
the progression of periodontal disease in an adult population. J 
Clin Periodontol 2003; 30: 414-9.

14. Panagakos FS, Volpe AR, Petrone ME, De Vizio W, Davies RM, 
Proskin HM. Advanced oral antibacterial/anti-inflammatory 
technology: A comprehensive review of the clinical benefits of 
a triclosan/copolymer/fluoride dentifrice. J Clin Dent 2004; 16 
Suppl: S1-S20.

15. SCCP 2006, Scientific Committee on Consumer Products. 
Opinion on Triclosan. Colipa no P 32, 2006. Adopted during 
the 9th plenary meeting of 10 October 2006.

16. Russel AD. Whither triclosan? J Antimicrob Chemother 2004; 
53: 693-5.

17. Singer H, Muller S, Tixier C, Pillonel L. Triclosan: Occurrence 
and fate of a widely used biocide in the aquatic enviroment: 
Field measurements in wastewater treatment plants, surface 

water and lake sediments. Environ Sci Technol 2002; 36: 4998-
5004.

18. Svensson A. Miljögifter i avloppsslam – en studie omfattande 19 
reningsverk i Västra Götaland. Länstyrelsen, Västra Götaland, 
rapport 2002:39.

19. Adolfsson-Erici M, Johansson C, Pettersson M. Screening av 
triclosan i reningsverk och recipienter. ITM-rapport 116; 2003.

20. Aguera A, Fernandez-Alba AR, Piedra L, Mezcua M, Gomez 
MJ. Evaluation of triclosan and biphenylol in marine sediments 
and urban wastewaters by pressurized liquid extraction and 
solid phase extraction followed by gas chromatography mass 
spectrometry and liquid chromatography mass spectrometry. 
Anal Chim Acta 2003; 480: 193-205.

21. Kolpin DW, Furlong ET, Meyer MT, Thurman EM, Zaugg SD, 
Barber LB, et al. Pharmaceuticals, hormones, and other organic 
wastewater contaminants in U.S. streams, 1999-2000: a national 
reconnaissance. Environ Sci Technol 2002; 36: 1202-11.

22. Orvos DR, Versteeg DJ, Inauen J, Capdevielle M, Rothenstein 
A, Cunningham V. Aquatic toxicity of triclosan. Environ Toxicol 
Chem 2002; 21: 1338-49.

23. Veldhoen N, Skirrow RC, Osachoff H, Wigmore H, Clapson DJ, 
Gunderson MP, et al. The bactericidal agent triclosan modula-
tes thyroid hormone-associated gene expression and disrupts 
postembryonic anuran development. Aquatic Toxicology 2006; 
80: 217-227.

24. Wilson BA, Smith VH, deNoyelles F Jr, Larive CK. Effects of three 
pharmaceutical and personal care products on natural freshwater 
algal assemblages. Environ Sci Technol 2003; 37: 1713-9.

25. Adolfsson-Erici M, Pettersson M, Parkkonen J, Struve J. 
Triclosan, a commonly used bactericide found in human milk 
and in the aquatic environment in Sweden. Chemosphere 2002; 
46: 1485-9.

26. Remberger M, Sternbeck J, Strömberg K. Screening av triklosan 
och vissa bromerade fenoliska ämnen i Sverige. IVL-rapport 
B1477 Svenska Miljöinstitutet AB; 2002.

27. Bagley DM, Lin YJ. Clinical evidence for the lack of triclosan 
accumulation from daily use in dentifrices. Am J Dent 2000; 13: 
148-52.

28. Lucker PW. Safety (tolerance) and pharmacokinetics of triclo-
san – An expertise. CibaGeigy AG report, June 1990 (unpublis-
hed).

29. Allmyr M, Adolfsson-Erici M, McLachlan MS, Sandborgh-
Englund G. Triclosan in plasma and milk from Swedish 
nursing mothers and their exposure via personal care pro-
ducts. Science of the Total Environment 2006; doi:10.1016/
j.scitotenv.2006.08.007.

30. Bhargava HN, Leonard PA. Triclosan: applications and safety. 
Am J Infect Control 1996; 24: 209-18.

31. Hanioka N, Omae E, Nishimura T, Jinno H, Onodera S, Yoda 
R, et al. Interaction of 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenylether 
with microsomal cytochrome P450-dependent monooxygena-
ses in rat liver. Chemosphere 1996; 33: 265-76.

32. Schuur AG, Legger FF, van Meeteren ME, Moonen MJH, van 
Leeuwen-Bol I, Bergman A, et al. In vitro inhibition of thyroid 
hormone sulfation by hydroxylated metabolites of halogenated 
aromatic hydrocarbons. Chem Res Toxicol 1998; 11: 1075-81.

59000_TB0807_s590_593.indd   592 13/06/07   9:00:35



593TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

33. Wang LQ, Falany CN, James MO. Triclosan as a substrate and 
inhibitor of 3’-phosphoadenosine 5’-phosphosulfate-sulfotrans-
ferase and UDP-glucuronosyl transferase in human liver fracti-
ons. Drug Metab Dispos 2004; 32: 1162-9.

34. Jacobs MN, Nolan GT, Hood SR. Lignans, bacteriocides and 
organochlorine compounds activate the human pregnane X re-
ceptor (PXR). Toxicol Appl Pharmacol 2005; 209: 123-33.

35. Granjean P, Landrigan. Developmental neurotoxicity of in-
dustrial chemicals. The Lancet 2006(11). DOL:10.1016/S0140-
6736(06)69665-7.

36. Adolfsson-Erici M, Allmyr M. Antibakteriellt behandlade kon-
sumentprodukter – källa till exponering av människa och mil-
jö? Miljöförvaltningen, Stockholms Stad, 2007, Rapportserie: 
ISSN: 1653-9168.

Stig Edwardsson, professor em.

Avdelningen för oral biologi, Odontologiske fakulteten, Malmö 

högskola, Malmö, Sverige

Lars G. Burgman, laborator

Smittskydsinstitutet, Stockholm. Sverige

Margaretha Adolfsson-Erici, fil.dr.

Institutionen för tillämpad miljövetenskab, Stockholms universitet, 

Stockholm, Sverige

Nils Bäckman, övertandläkare

Socialstyrelsen, Umeå, Sverige

Mats Allmyr, tandläkara, odont.dr.

Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm, 

Sverige

Korrespondens:
Nils Bäckman, Socialstyrelsen, Box 34, SE-901 02 UMEÅ

Sverige. E-post: nils.backman@socialstyrelsen. se.

Gingivitis
Tandpasta
Sundhedspolitik

59000_TB0807_s590_593.indd   593 13/06/07   9:00:35



594 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

Under en høj men blæsende forårshimmel afholdt

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi (DSKOF) sit 

22. årsmøde på LO-skolen i Helsingør i fællesskab med 

den danske afdeling for The Nordic Society for Disability and 
Oral Health (NFH). Temaerne var tale-, tygge-, synke- og 

åndedrætsbesvær belyst ud fra mange vinkler, nogle me-

get fagspecifikke, så her blot enkelte referater.

Centerleder Jette Daugaard-Jensen gav en klar oversigt 

over den aktuelle status for tandplejens organisation i 

kommuner og regioner, men understregede at meget end-

nu er uafklaret. Vedr. de odontologiske videnscentre har 

statistikken vist at det jyske videnscenter har fået relativt 

langt flere henvisninger end det tilsvarende københavn-

ske. Når man betænker at det har været Folketingets ud-

trykkelige ønske at de ramte familier skulle have adgang 

til videnscentrenes specialviden, må man håbe at Sjælland 

nu vågner op i forbindelse med den nye organisering af 

kommuner og regioner.

Liselotte Sonnesen påviste bl.a. at det okklusale kontakt-

areal mere end evt. de enkelte morfologiske malokklusi-

onstræk er dét der bestemmer hvor mange gange maden 

tygges, hvor hurtigt det går, og med hvilken styrke.

Jette Daugaard-Jensen og J.O. Andreasen kunne konkludere 

at hvis 6÷6 går i infraposition, skyldes det ankylose i furka-

turen. Behandlingen er ekstraktion og – kan referenten til-

føje – gør nu noget ved det, før apices lukker sig om canalis 

mandibulae!

Sven Kreiborg viste hvordan syndromer med misdannel-

ser i maksil, respektive mandibel kunne obstruere respira-

tionen, og hvordan afhjælpning i form af operation eller 

med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) kunne æn-

dre børnenes trivsel og vækst dramatisk.

Merete Bakke og nordiske samarbejdspartnere har ud-

viklet en Nordisk Orofacial Test (NOT) til brug for alle 

typer sundhedspersonale til hurtig screening (8-10 mi-

nutter) for tale-, tygge-, synke- og vejrtrækningsbesvær 

uden brug af specialudstyr. Den videnskabelige rapport 

om NOT er godkendt til publikation i Swed Dent J. Værd at 

holde øje med.

Næste årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysio-

logi finder sted på Hotel Koldingfjord den 25.-26. januar 

2008, hvor et af hovedemnerne vil være »Billeddiagnostik 

og kæbeledslidelser«, herunder bl.a. MR-skanning. Reser-

vér datoen allerede i dag.

Bjarne Roed-Petersen
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Praktisk taget alla tandläkare är bekanta med uttrycket 

silanisering. Silaner används vid tillverkning av kom-

positer och kliniskt vid cementering (1). På grund av si-

lanets speciella egenskaper, kan de förena (koppla) ke-

miskt olika faser med varandra. Därför kallas de kopp-

lingsämnen (2). Nyckelbegreppet hos silaner är att i en si-

lanmolekyl har kisel (Si) en direkt, stark kovalent bind-

ning till kol (C). I fackspråk menas med »silaner« ofta fär-

diga silanlösningar (eng. dental silanes), som egentligen bara 

innehåller 1-2 vol.-% av själva silanet, blandat i ett vatten-

etanol system med pH ca. 4-6.

Modern biomaterialforskning söker kontinuerligt nya, 

innovativa lösningar för en förbättrad vidhäftning mellan 

olika material. NIOM har nyligen presenterat och publice-

rat forskningsresultat om nya silaner inom odontologin (3-

5). En innovation är att utnyttja så kallade silanblandning-

ar i stället för ett enstaka funktionellt silan (6).

Används silaner vid tillverkningen av odontologiska material?

Svar
Kompositer, i detta fall både fyllningsmaterial och cement, 

innehåller två väsentligt olika materialfaser – därifrån 

kommer namnet komposit (7). Den organiska (polymera) 

fasen kallas även plastfasen eller matris. Den andra fasen 

är tillsatsämnen med uppgift att armera materialet. Arme-

ringsmedlet kan vara oorganiska partiklar (t.ex. glaspar-

tiklar, silikat- och karbonatmineral), korta och långa fibrer 

med en utsträckning i längsled som kan vara E-glas, sili-

kat, kol- eller andra fibermaterial (8-11).

Den oorganiska fillerfasen måste silaniseras genom en 

speciell teknisk procedur för att fillerpartiklarna skall 

kunna hållas »på plats« i den organiska fasen i komposit-

materialet.

När är det en fördel att använda silaner?

Svar
Vid svårigheter att binda samman/limma olika material 

till varandra. Silaner kan kemiskt förena olika materialty-

per och befrämjar vidhäftningen mellan komposit-kera-

mik, metall-komposit och även komposit-komposit (12).

Den kemiska bindningen uppstår efter silikatisering (yt-

behandlig med kiseldioxid) och efterföljande silanisering. 

I kliniskt arbete och i tandtekniska laboratorier används 

Cojet™ och Rocatec™-systemen (3M Espe, Tyskland) som 

silikatiserar med en speciell silikahaltig blästringssand. Si-

likatiseringen efterföljs av en omedelbar silanisering och 

cementering, reparationen av fraktur eller uppbyggnad av 

fasader med kompositer osv. (1).

Måste ytan alltid silikatiseras?

Svar
Ja, alltid men med ett undantag. Den optimala vidhäft-

ningen mellan material som beskrivits på svar nr. 2, upp-

nås genom silikatisering och silanisering. Silikatisering, 

dvs. ytbehandligen med en silikasand behövs för att kun-

na aktivera materialytan till en kemisk bindningsreaktion 

med silanet.

Undantaget är de så kallade etsbara, kiseldioxidhaltiga 

keramer, t.ex. fältspatporslin. Etsningen är en avgörande 

faktor när traditionella keramkonstruktioner skall cemen-

teras adhesivt. Etsat fältspatporslin behandlas direkt med 

silan för att optimera bindningen.

Finns det andra indikationer för silanisering?

Svar
Ja, det finns. Man kan silikatisera defekter i komposit- eller 

keramikfasader, med eller utan frilagd metall, och därefter 

silanisera. Även keramik- och kompositprotetik eller kom-

positfyllningar kan repareras med kompositmaterial efter 

silikatisering och silanisering.

Hur utförs silaniseringen i praktiken?

Svar
Silanet doseras separat direkt i en fettfri och ren plastskål. 
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Silanlösningen är lättflyktig och det är därför viktigt att 

återförsluta flaskan direkt efter användning. En pensel, av-

sedd för applicering av silan, doppas i silanlösning och 

ytan som silikatiserats, fuktas med silanet. Om silanet an-

vänds intraoralt är torkningstiden 30 sek. innan komposi-

ten kan appliceras. Vid extraoralt bruk skall den silanise-

rade ytan torka fem min. Kom ihåg att använda handskar!

Minsta fingeravtryck kan ödelägga vidhäftningen! All 

kontaminering av silaniserade ytor måste noggrant undvi-

kas. Följ alltid den information och de anvisningar som 

följer med produkten och/eller reparationssatsen.

Om ytan ändå kontamineras, måste den sköljas försik-

tigt med aceton och etanol för att avlägsna fett osv. Det är 

ofta nödvändigt att silikatisera och silanisera materialytan 

på nytt.

Ger silaner förbättrad retention vid kronor och broar med zirkoni-
umdioxidskelett?

Svar
Zirkoniumdioxidytan som sådan kan inte silaniseras, ef-

tersom silanet inte reagerar med zirkoniumdioxid. Orga-

nofosfatcement ger en god retention och silaner behövs så-

ledes inte.

Ett annat alternativ är att blästra zirkoniakonstruktio-

nens (bryggans, kronans) inre ytor med en speciell silika-

sand (Rocatec™ systemet, 3M ESPE), dvs. silikatisera ytor-

na (13-15). Före silanisering skall kvarvarande partiklar 

sköljas bort varefter ytorna silaniseras och konstruktionen 

cementeras (jmf. frågor och svar ovanpå).

Det diskuteras på vetenskapliga forum om den sist-

nämnda metoden är bättre än cementeringen med bara or-

ganofosfatcement. Svaret i dag är, att båda metoderna kan 

användas med gott resultat.

Är silanprodukterna likvärdiga?

Svar
Många av dessa sk. »ready-to-use«-silaner (silanprodukter) 

liknar varandra kemiskt då det gäller silantyp (ofta me-

takrylatsilan), själva lösningsmedlet, lösningens pH osv. 

Men enligt våra undersökningar (16) ger olika silanpro-

dukter olika bindningsstyrka och uppvisar olika bind-

ningsegenskaper. Det kan rekommenderas att alltid an-

vända det silan som tillhör reparationsatsen och som re-

kommenderas av tillverkaren.

Är silaner lösliga i munhålet?

Svar
Silaner har redan reagerat kemiskt inom den polymerise-

rade (ljushärdad) kompositen. Om kompositcementet eller 

kompositfyllningen skulle frakturera, frigörs inga fria si-

laner. Efter den kemiska reaktionen vid silanisering är si-

lanerna fastbundna i ett adhesivt skikt mellan materialen 

och i materialmatrisen (altså i kompositen) och således är 

silaner inte lösliga.

Vi har en gammal förpackning silan på tandläkarmottagningen. 
Innehållet ser inte normalt ut. Går det att använda ändå? 

Exempler av kommersiella 
odontologiska silanproduk-
ter. Foto: M. Jokinen.
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Svar
Silaner skall helst förvaras i kylskåp. De har vanligtvis en 

ganska lång »livstid« (upp till ett par år). Därefter kan de 

autopolymerisera och en klar silanlösning kan då bli 

grumlig och oanvändbar. Då har silanet förlorat alla sina 

vidhäftningsbefrämjande egenskaper och måste kasseras. 

Det är viktigt att återförsluta flaskan omedelbart efter an-

vändning eftersom silaner är känsliga för fuktighet (auto-

polymerisation).

Är silaner en riskfaktor ur yrkeshygienisk synvinkel?

Svar
De silaner som används vid tillverkning av kompositmaterial 

har reagerat kemiskt, dvs. silanmolekylerna är kemiskt bund-

na i materialet och kopplar fyllningspartiklarna med plast-

matrisen. Det rekommenderas dock att använda handskar 

vid arbete med silaner, kompositmaterial och resincement.

Silanlösningar innehåller ofta förutom vatten också lätt-

flyktig etanol och således är silanlösningar brandfarliga. 

Öppen låga i samband med sådant arbete skall undvikas. 

Silanlösningar är varken frätande eller speciellt skadliga, 

med det är viktigt att följa bruksanvisningen.

Sensibilisering kan dock inte uteslutas hos känsliga per-

soner. Får man silan på huden eller i munnen skall den 

sköljas bort omedelbart med vatten.
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An Introduction to silanes and their clinical applications in den-
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Specialtandlæge Marianne Kock, 33 år, Tandreguleringskli-

nikken, Odense Kommunale Tandpleje, har modtaget 

Dansk Ortodontisk Selskabs Arne Björk-pris for yngre for-

skere. Prisen blev uddelt for første gang på generalforsam-

lingen den 26. februar 2007. 

Marianne Kock har modtaget prisen for sin forskning i 

P63 genets påvirkning af tanddannelsen og for klinisk at 

have overført denne viden til patienter med ADULT-lig-

nende fænotypiske symptomer. Det drejer sig om patienter 

med ektodermale afvigelser, der tilsyneladende er meget 

ens klinisk, men hvor Marianne Kock har påvist at sympto-

merne på trods af den fænotypiske lighed alligevel har for-

skellige genetiske årsager.

Marianne Kocks forskning er et resultat af et samarbejde 

mellem Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Kø-

benhavns Universitet, ved professor, dr.odont. et dr.med. 

Inger Kjær og overlæge, dr.med. Birgit Fischer Hansen, og In-

stitut for Cellulær og Molekylær Medicin (Wilhelm Jo-

hannsen Centret), Københavns Universitet, ved adjunkt, 

ph.d. Klaus Wilbrandt Kjær; samarbejdet omfatter også Kæ-

bekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital ved 

specialtandlæge i oral kirurgi Elisa Kier-Swiatecka samt Aal-

borg Kommunale Tandpleje.

Marianne Kock har udført forskningen under sin videre-

uddannelse til specialtandlæge i ortodonti på Odontolo-

gisk Institut, Københavns Universitet. Hun har arbejdet 

yderst selvstændigt, idet hun selv har foretaget langt de fle-

ste analyser og selv identificeret gener fra børn og disses 

familier. 

Med prisen følger et diplom, en pris på 10.000 kr. og en 

forpligtelse til at holde en forelæsning om sin forskning i 

Dansk Ortodontisk Selskab.

Marianne Kock præsenterede sin forskning på European 
Orthodonic Society’s årskongres  i Wien i 2006.

Susanne Siersbæk-Nielsen,
formand, Dansk 

Ortodontisk Selskab

Prisvinderen, specialtandlæge Marianne 
Kock, fotograferet ved sin poster på Euro-
pean Orthodontic Society’s årskongres i 
Wien 2006.
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Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Comtem-
porary fi xed prosthodontics. 4th ed. USA: Mosby 
Elsevier; 2006. 1130 sider, ill. ISBN-10: 0-323-
02874-8. Pris: EUR 107,- (indb.). Pris i DKK 
inkl. moms mv. 1018,-.

Denne omfattende lærebog i fast protetik kan hermed købes 

i 4. udgave. Der er kommet farver på de fl este af illustratio-

nerne, og det »klæder« bogen. Der er ilagt et appendiks på 

96 sider med den nyeste udgave af »The glossary of Prosthodon-
tic Terms«. Denne gengivelse fra J Prosth Dent 2005; 94(1), er 

yderst værdifuld. Man kan være mere eller mindre enig i de-

fi nitionerne, men følge dem, det bør vi. Det er yderst forvir-

rende at betegnelsen broer, som bliver betegnet som »slang«, 

og som tidligere hed »fi xed partiel dentures« (FPD), nu bør be-

tegnes »fi xed dental prosthesis« (FDP). Tilsvarende med »remo-
vable partial dentures« (RPD), der nu bør betegnes »removable 
dental prosthesis« (RDP). Bogen er opdelt i fi re sektioner: 1) 

Planlægning og præparation; 2) Kliniske procedurer I; 3) La-

boratorietekniske procedurer; 4) Kliniske procedurer II. Alle 

sektionerne er inter essant læsning, som giver klinikeren stor 

inspiration og kan bruges som et fi nt opslagsværk. Man har 

valgt at oplyse fabrikatnavne på materialer og udstyr, og der 

er et helt appendiks med produktnavne. Man kan spørge 

om værdien af at fremvise fx 80 typer rodstifter med navn 

og fabrikant, heraf en del som vi på disse breddegrader ville 

fraråde at anvende i klinikken. Bogen kan dog anbefales til 

den kritiske praktiker, som bestemt kan få meget ud af at 

læse den. Bogen er langt mere praktisk end videnskabeligt 

baseret, og der er mange illustrative fi gurer.

Klaus Gotfredsen

Scheller C. Basic guide to dental instruments. 
Dublin: Blackwell Munksgaard; 2006. 274 
sider, ill. ISBN 1-405-13379-1. Pris: GBP: 19,99 
(uindb.). Pris i DDK inkl. moms mv. 400,-.

Denne instrumentoversigt i bogform er et fotografi sk kata-

log over de mest almindelige instrumenter der anvendes i 

en almindelig tandlægepraksis. Bogen er opdelt i afsnit med 

hver sin odontologiske disciplin, 18 i alt. Den indledes med 

instrumentarium der kan sikre god hygiejne på klinikken. 

Derefter følger afsnit om radiologi, basisinstrumentarium, 

remedier til tørlægning m.m. De sidste tre afsnit omhandler 

mere specifi kke instrumenter til hhv. ortodonti, parodonto-

logi samt aftagelig og fast protetik. I hvert afsnit er der ty-

delige farvefotografi er og enkelte steder tegninger af de for-

skellige instrumenter som er angivet med navn, egenska-

ber, anvendelsesmuligheder, variationsformer og desuden 

forvekslingsmuligheder. Det enkelte afsnit afsluttes med en 

komplet oversigt som yderligere kan være opdelt i under-

discipliner, som det fx er tilfældet ved amalgam- og plastre-

staureringer. Forfatteren gør også opmærksom på vigtighe-

den af god instrumentpleje og vedligeholdelse. Dæknings-

området er almen praksis, kirurgiske rutineindgreb og ud-

valgte specialområder.

Forfatteren er uddannet klinikassistent og underviser 

kommende tandplejere. Bogen kan desuden anbefales som 

supplement til lærebøger og vejledninger til studerende in-

den for tandlægefagets øvrige uddannelser. 

Laila Johannessen

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ, Jr. Stur-
devant’s art and science of operative dentistry. 
5th ed. USA: Mosby; 2006. 1006 sider, ill. ISBN 
0-323-03009-2. Pris: EUR 105,-. (indb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 998,-.

Bogen er skrevet af 14 amerikanske forfattere, hovedsagelig 

fra Univ. North Carolina, som lærebog for studerende, men 

henvender sig også til praktiserende kolleger. Den begynder 

med en meget grundig gennemgang af histologi, fysiologi, 

okklusion, materialelære og caries’ ætiologi og patogenese, 

og selv om man i North Carolina er hurtigere til at lægge en 

fyldning så snart der er kavitet i fi ssuren, er der generelt stor 

overensstemmelse med den hjemlige undervisning. Hånd-

teringen af cariesrisikogrupper ligger fx helt på linje med 

vore behandlingsstrategier. Afsnittet om præparation er me-

get detaljeret og spænder lige fra brug af mejsel til laser og 

sandblæser. Illustrationerne viser konventionelle kaviteter, 

ofte større end man anbefaler her, og minimal invasion berø-

res ikke. Der præsenteres en yderst detaljeret gennemgang 

af teknikkerne ved såvel plastiske fyldninger som keramiske 

indlæg og facader. Også kosmetiske restaureringer, blegning 

og mikroabrasion beskrives. I kapitlet forud for fyldnings-

teknik bruges 25 sider til at instruere i anvendelsen af kof-

ferdam! Et kapitel i slutningen af bogen om præparationer 

til støbte guldindlæg er mindre overskueligt og er set bedre 

i andre lærebøger.

Bogen kan bestemt anbefales til både tandlægestuderende 
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og klinikere som en repetition af én gang indlært stof i en 

sober og grundig fremlægning med et væld af gode illustra-

tioner.

Gitte Bruun

Edward S. Odontologisk ordbok. Stockholm: 
Gothia; 2006. 154 sider, ill. ISBN 978-91-7205-
521-6. Pris: SEK 286,- (uindb.). Pris i DKK inkl. 
moms mv. 256,-.

Bogen er opdelt i to dele: 1) en ordbogsdel og 2) en »fakta-

del«. Del 1 omfatter 129 sider. Der forklares en del basale 

termer (fx komparativ: jämförande) og gengives et udpluk af 

gængse kliniske termer, dog overvejende forsvenskede (ikke 

latinske) (fx fi ssurblockering), og en række basale anatomiske 

betegnelser (fx foramen incisivum). Del 2 omfatter 22 sider og 

indeholder en oversigt over romertal, SI-enheder, det græ-

ske alfabet, indekser, eruptionstider mv. Desuden fi ndes en 

række illustrationer af tandanatomi, protesekonstruktions-

elementer, røntgenprojektioner mv.

Bogen rummer megen god basal information, men den 

praktiske værdi for danske studerende og tandlæger er be-

grænset pga. den svenske terminologi.

Ib Sewerin

Schnorrenberger CC, Schnorrenberger B. Pocket 
atlas of tongue diagnosis. With Chinese therapy 
guidelines for acupuncture, herbs, and nutrition. 
Stuttgart: Thieme; 2005. 308 sider, ill. ISBN 
3-13-139831-0. Pris: EUR 39,95 (uindb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 392,-.

Bogen omhandler tungediagnostik som anses for at være en 

væsentlig del af traditionel kinesisk medicin. Ændringer i 

tungens farve, form og overfl ade samt lokalisationen af evt. 

forandringer antages således at afspejle sygdomme i forskel-

lige organsystemer. Bogen omfatter en detaljeret og velillu-

streret sektion om tungens anatomi og fysiologi, en sektion 

om den tungediagnostiske procedure samt en klinisk sekti-

on med talrige kasuistikker og behandlingsforslag inkl. aku-

punkturpunkter, kinesiske urter og diætanbefalinger. Af-

slutningsvis indeholder bogen en oversigt over fødeemner 

der passer til de såkaldte fem elementer samt liste over for-

skellige kinesiske urter. En betydelig svaghed ved bogen er 

at de teoretiske aspekter ved anvendelse af tungediagnostik 

og tilhørende behandlingsmetoder er mangelfuldt beskrevet 

og ikke understøttet af væsentlige forskningsresultater. Det 

anføres dog indledningsvis at tungediagnostik skal supple-

res med konventionel vestlig diagnostik for at få et fuldstæn-

digt klinisk billede af hver enkelt patient. Bogen præsenterer 

fl ere, ganske betænkelige forenklinger, idet ændringer i tun-

gens udseende antages at afspejle meget forskellige og kom-

plicerede almensygdomme, og disse reduceres til at have en-

keltstående årsager.

Bogen er systematisk opbygget, rigt illustreret og letlæse-

lig og er utvivlsomt interessant for alle tandlæger som be-

skæftiger sig med traditionel kinesisk medicin.

Anne Marie Lynge Pedersen

Buser B, Belser U, Wismeijer D, editors. ITI 
treatment guide. Vol. 1. Implant therapy in the 
esthetic zone. Single-tooth replacements. Berlin: 
Quintessence; 2006. 268 sider, ill. ISBN 13-978-
938947-10-4. Pris: GBP 61,- (indb.). Pris i DKK 
inkl. moms mv. 878,-.

ITI (International Team for Implantology) blev grundlagt for 25 

år siden som en non-profi t organisation af kolleger inden for 

implantologi og vævsregeneration. ITI har tre sektioner der 

står for forskning, udvikling og undervisning. ITI Education 
Committee har planlagt en serie af behandlingsvejledninger, 

og den første ITI Treatment Guide omhandler enkelttandser-

statning i den æstetiske zone. En vellykket implantatbe-

handling er i dag ikke alene baseret på osseointegration. Da-

gens patienter forventer både langtidsosseointegration og et 

æstetisk resultat i synlige zoner. De indledende kapitler be-

skriver i detaljer præoperativ analyse og behandlingsplan-

lægning. Elleve tilfælde gennemgås trinvis med tegninger, 

røntgenundersøgelse og fremragende fotos mhp. at vise be-

handlingsfasen fra den første planlægning til den kirurgiske 

procedure med eller uden knogleopbygning og membraner. 

Endvidere beskrives blødtvævshåndteringen, både den ki-

rurgiske del samt efterfølgende styret heling vha. korrekte 

provisorier. De protetiske erstatninger gennemgås, og der 

afsluttes med et kapitel om komplikationer.

Bogen er velillustreret med fremragende fotos og tegnin-

ger og kan varmt anbefales til teamet af kirurg, protetiker 

og tandtekniker, når de sammen skal lave implantatbe-

handllinger i den æstetiske zone og skabe »den perfekte il-

lusion«.

 K. Preben Olesen
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Bennett JC. Orthodontic management of 
uncrowded class II division on malocclusion in 
children. Edinburgh: Mosby; 2006. 153 sider, ill. 
ISBN 0-7234-3426-3. Pris: EUR 159,- (indb.). 
Pris i DKK inkl. moms. mv. 1.990,-.

Den nyudkomne lærebog beskriver klassiske behand-lings-

principper af en tandstillingsafvigelse med distal okklusion, 

horisontalt maksillært overbid, dybt bid og ingen eller kun 

lille trangstilling (»Angle klasse II, type 1«). En let læselig 

og systematisk opbygget lærebog der beskriver behandling 

med funktionelt apparatur med særlig vægt på Andresen ak-

tivatoren. Hvert kapitel starter pædagogisk med et spørgs-

mål og et kort svar, hvor svaret uddybes i kapitlet. Samtlige 

behandlingsfaser, inklusive retention, er grundigt beskrevet 

og illustreret med mange gode tegninger og kliniske foto. 

Især afsnittet om valg af behandlingstidspunkt ud fra vækst, 

dentalstadium, patientens psykiske modenhed og motivati-

on for behandling samt den efterfølgende fi njustering med 

fast apparatur er fi nt uddybet. Den kliniske og laboratorie-

tekniske fremstilling af en Andresen aktivator er beskrevet 

og vist med tegninger og fotos. Andre typer af aftageligt og 

fastsiddende funktionelt apparatur til behandling af Angle 

klasse II type 1 er kun kort beskrevet.

Bogen kan anbefales til såvel studerende som tandlæger 

der er interesseret i tandregulering, og som ønsker at lære 

grundprincipperne omkring behandling med et funktionelt 

apparatur, baseret på Andresen aktivatoren.

Vibeke Bille

Rodd H, Wray A. Treatment planning for the de-
veloping dentition. London: Quintessence; 2006. 
134 sider, ill. ISBN 1-85097-081-5. Pris: GBP 
28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.

Der er næsten pocketbook-format over denne lille venlige 

bog, som med talrige kliniske billeder og tabeller og ske-

maer på pædagogisk vis systematiserer diagnostik og be-

handling i det primære tandsæt og blandingstandsættet. Bo-

gen er inddelt i fl g. hovedemner: 1) Tilvænning, ana mnese; 

2) Interceptiv ortodonti; 3) Profylakse; 4) Restaureringer; 5) 

Nødbehandling; 6) Individuel planlægning af undersøgelses-

intervaller. Bogen hylder gennem sine anbefalinger princip-

pet om at anlægge en helhedsbetragtning på barnet og lade 

hver undersøgelse omfatte opmærksom iagttagelse af udvik-

lingen af hele tyggeapparatet, både ekstra- og intraoralt. Må-

let er rettidigt at diagnosticere og reagere på afvigelser i den 

normale udvikling. Kapitlet om profylakse, specielt vedr. 

fl uorterapi, afviger i forhold til danske rekommandationer. 

Men ikke mindst kapitlet om interceptiv ortodonti er særde-

les pædagogisk og lærerigt opbygget. Og også de øvrige ka-

pitler rummer velillustrerede kliniske eksempler med gode 

diagnostik- og behandlingsstrategier.

Alt i alt en pædagogisk, klinisk relevant og let håndterlig 

bog, der kan anbefales som lettilgængelig klinisk opslagsbog 

til daglige problemstillinger i enhver praksis der behandler 

børn. Ikke mindst for mindre erfarne børnetandlæger og 

tandplejere er der gode råd at hente. 

Dorthe Arenholt Bindslev

Dabelsteen E. Sund eller syg? København: Eget 
forlag; 2007. 80 sider, ill. ISBN 87-991763-0-0. 
Pris i DKK inkl. moms mv. 89,- (uindb.).

Her er en god, lille bog for stud.odont.er og interesserede 

tandlæger. I »Sygdomsmodeller« beskrives kulturelt dik-

terede forskelle på opfattelsen af sygdom, som selvsagt 

også forandres over tid; forekomsten af de mange beteg-

nelser: sygdomsbegreb, sygdomsbillede, sygdomsenhed, 

sygdomsklassifi kation, sygdomsmodel, sygdomsopfat-

telse, sygdomsoplevelse, sygdomssituation, sygdomstil-

stand, sygdom og situationel sygdom antyder at vi taler 

om et emne med vanskeligt defi nérbart indhold og diffuse 

grænser. Kapitlet »Sundhedsmodeller« er nyt i forhold til 

førsteudgaven fra 1988; fx er tandlæger uddannet i over-

ensstemmelse med den »biomedicinske sundhedsmo-

del«, mens det »åbne sundhedsbegreb« desuden indreg-

ner personens egen opfattelse af sit velvære (oral health-
related quality of life);  blandt folkelige sundhedsopfattelser 

omtales sundhed som fx skæbnebestemt, eller tværtimod 

som et såkaldt moralsk krav om en særlig livsstil. Afsnit-

tet »Den diagnostiske proces« er udvidet; navnlig »Diag-

nostiske grundbegreber« giver nyttige eksempler til kli-

nikeren; forfatteren diskuterer praktiske konsekvenser af 

falsk positive og falsk negative diagnoser i henseende til 

caries- og gingivitis-behandling og nogle menneskers be-

stræbelser efter en dia gnose til deres subjektive oplevel-

se af sygdom. Under »Journalen« redegøres bl.a. for den 
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computerbaserede journal – især dens forventede goder 

– og journalens juridiske rolle berøres.

Alt i alt en handy bog der siger mange kyndige og brug-

bare ting. Find selv ud af hvor.

Niels Max Thorsen 

Renouard F, Rangert B. Risikofaktoren in der 
Implantologie. Klinische Diagnostik, Entscheid-
ungsfi ndung und Therapie. 2. Aufl . Berlin: 
Quintessence; 2006. 208 sider, ill. ISBN 3-87652-
704-X. Pris: EUR 118,- (indb.). Pris i DKK inkl. 
moms mv. 1.135,-.

Bogen må nærmest karakteriseres som et billedatlas med 

forholdsvis kortfattede, men meget velskrevne tekstaf-

snit. De mange illustrationer er af fremragende kvalitet, in-

struktive og lærerige. Bogens forfattere er hhv. tandlæge 

og ingeniør, og det viser sig at være en fi n kombination 

ved anskuelse af biomekanik i klinisk perspektiv. Mange 

belastninger på kroner og implantater kan simuleres i fi nit
element-analyser og derigennem gøres forståelige. Både ki-

rurgiske og protetiske problemstillinger omhandles, og der 

gives masser af gode anvisninger. Alle kliniske situationer 

bedømmes ud fra tabeller med beskrivelse af vigtige fund 

grupperet i farvede søjler (grøn søjle: værdier for objektive 

fund som giver god prognose for ukompliceret behandling; 

gul søjle: fund som indicerer forsigtighed; rød søjle: kontra-

indicerende fund). Der afsluttes med et kapitel om almin-

deligt forekommende komplikationer samt ti gode råd til 

begyndere i implantologi. Bogen er gennemgribende om-

arbejdet i forhold til tidligere oplag, og den er skrevet på et 

meget let læseligt tysk.

Jeg kan uden betænkelighed anbefale denne bog til alle 

tandlæger som beskæftiger sig med implantatbehandling.

Søren Hillerup

Hessen DO. Hvad er biologi. Oslo: Akademisk 
Forlag; 2007. 184 sider, ej ill. ISBN 87-500-3924-
5. Pris i DKK inkl. moms mv. 199,- (uindb.).

Hvad er biologi/sprog/videnskabsteori/socialantropologi/

islam? Det lyder som titlerne på en række temaaftener på 

DR2 eller Discovery; men der er faktisk tale om en anbefa-

lelsesværdig serie populærvidenskabelige bøger fra Akade-

misk Forlag. Den aktuelle bog om biologi formår på relativt 

få sider at give en oversigt over hvad denne fascinerende 

videnskab omfatter. Vha. velvalgte eksempler på iagttagel-

ser af bakterier, bananfl uer, fl uesnappere, arktiske damrok-

ker, myrer, markmus, majsplanter og mennesker får forfat-

teren berørt store og omfattende emner som bl.a. genetik, 

evolution, adfærdsbiologi og økologi. Også de væsentlige 

etiske spørgsmål som vor øgede biologiske viden afføder, 

omtales (genmanipulation, kloning, fosterdiagnostik). En-

delig er der sågar fundet plads til uventede spørgsmål som 

»Har mænd et særligt utroskabsgen?« og »Er kvinder i be-

siddelse af et god-mor-gen?«. Selv om bogen kun indehol-

der få specifi kt medicinske eksempler og slet ingen odon-

tologiske, kan den varmt anbefales som en god indføring 

i det enorme videnskabsfelt, som også odontologien er en 

del af.

Bjarne Klausen

Vallgårda S, Krasnik A, red. Sundhedsvæsen og 
sundhedspolitik. København: Munksgaard; 2007. 
208 sider, ill. ISBN 87-628-0594-1. Pris i DKK 
inkl. moms mv. 198,- (uindb.).

Det er en herlig bog Signild Valgårda og Allan Krasnik har be-

gået. Den bærer præg af den ene redaktørs baggrund som 

historiker og den lægelige redaktørs mangeårige interesse 

for sundhedsvæsen og sundhedspolitik. På områder hvor 

deres ekspertise ikke rækker, har de to redaktører supple-

ret sig med to kompetente medforfattere. Bogen er inddelt i 

seks kapitler. De fem første kapitler er en generel indføring i 

centrale emneområder som sundhedsvæsener, sundhedspo-

litik, styring af sundhedsvæsenets organisationer, mv. Først 

til sidst beskæftiger forfatterne sig specifi kt med det danske 

sundhedsvæsen. Bogen kan i det daglige fungere som en op-

slagsbog, men den fortjener, i hvert fald første gang, at blive 

læst i den af redaktørerne fastlagte rækkefølge. Det lykkes 

forfatterne på et velskrevet dansk og med illustrative fi gurer, 

tekstbokse og tabeller suverænt at behandle ganske kompli-

cerede emner som fx »Modeller til forståelse af sundhedsvæ-

senets organisering«, »Medicinske systemer«, »Sundhedspo-

litik som magtudøvelse« og »Hvad udløser reformer?«

Det ville være forkert at skrive at denne bog burde være 

pligtlæsning for alle ansatte i sundhedsvæsenet og for alle 

politikere og embedsmænd der beskæftiger sig med sund-

hedspolitik. Thi hvordan kan en så informativ og velskrevet 

bog være andet end lystlæsning?

Flemming Scheutz
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Scully C, Wilson N. Culturally sensitive oral 
health care. London: Quintessence; 2006. 190 
sider, ill. ISBN 1-85097-118-8. Pris: GBP 28,- 
(indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.

Begrebet »anden etnisk baggrund« behandles fra mange 

vinkler i denne bog. Bogens første sektion omhandler bl.a. 

emner som immigration og »kulturtilpasning« og er spæk-

ket med defi nitioner og forklaringer på mange af de begre-

ber som bruges om fremmede kulturer. Bogens titel »Cul-
turally Sensitive Oral Healthcare« kunne på dansk forstås som 

»lydhørhed hos tandplejepersonalet over for kulturelle for-

skelligheder hos patienterne«. Der er mange interessante 

informationer om fx livsstilsvaner blandt forskellige immi-

grantgrupper. I tabelform vises verbale og fysiske hilsefor-

mer i forskellige kulturer og religioner samt gode og dårlige 

kommunikationsformer i kliniske situationer med etniske 

patienter (»DOs and DO NOTs«). Sektion 2 handler specifi kt 

om religioner og trosretninger, herunder om helligdage, re-

ligiøse fester etc. og der er oplysninger om hvad den enkelte 

religion medfører af restriktioner vedr. mad og drikke, hold-

ning til sundhedsvæsenet generelt og til tandpleje specifi kt. I 

sektion 3 danner kulturelle hovedgrupper grundlaget for en 

gennemgang af forskellige gruppers spisevaner, kostrestrik-

tioner, mundhygiejne mv.

Bogen giver en udmærket og brugbar oversigt ikke bare 

for tandlæger og andre ansatte i sundhedssektoren men for 

alle der omgås og interesserer sig for mennesker med for-

skellig kulturel eller religiøs baggrund. De mange illustratio-

ner medvirker til at bogen er ganske underholdende at 

læse.

Lisa Bøge Christensen

Korbendau J-M, Patti A. Clinical success in surgical and orthodon-
tic treatment of impacted teeth. Paris: Quintessence Int.; 2006. 136 
sider, ill. ISBN 2-912550-44-0. Pris: GBP 51,- (uindb.). Pris i DKK 
inkl. moms mv. 735,-.

Forfatterne beskriver fra en både ortodontisk og kirurgisk 

synsvinkel udfordringerne i forbindelse med diagnostice-

ring, udarbejdelse af behandlingsplan og gennemførelse af 

behandling hos børn med retinerede tænder. De perma-

nente tænders eruptionsstadier gennemgås kort i første ka-

pitel, herefter følger en radiologisk vurdering, hvor såvel 

konventionel røntgenoptagelse som computertomografi  ta-

ges i anvendelse mhp. nøjagtig lokalisation af de retinerede 

tænder. Efter en kort gennemgang af profylaktiske tiltag i 

forbindelse med retention gennemgås detaljeret såvel or-

todontiske som kirurgiske behandlingsprincipper. To ka-

pitler er reserveret retinerede hjørnetænder i overkæben, 

hvor det første omhandler palatinalt og det næste bukkalt 

lejrede hjørnetænder. Sidste kapitel omhandler retention i 

underkæben. 

 Bogen er særdeles velillustreret med kliniske fotos af høj 

kvalitet, og både ortodontist og kirurg kan have stort udbyt-

te af bogen, både tværfagligt og inden for eget fagområde, 

og hente inspiration i de mange behandlingseksempler i bo-

gen.

Harry Fjellvang

Moritz A, Beer F, Goharkhay K, Schoop U, 
Strassl M, Verheyen P, et al. Oral laser appli-
cation. Berlin: Quintessenz; 2006. 547 sider, ill. 
ISBN-1850971501. Pris: GBP 178,- (indb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 2.515,-. 

Denne første udgave fra Quintessenz kunne have haft tit-

len »laseranvendelse på 1000 måder«. Bogen henvender sig 

med mange farveillustrationer til både nye og viderekomne 

læsere. Bogen tilstræber en state of the -science, og forskelli-

ge forfattere giver forslag til stort set alle tænkelige laseran-

vendelser i mundhulen. Bogen er interessant, som håndbog 

over hvad laserentrepenører går og laver, og hvor de er på 

vej hen. De første kapitler giver en baggrund for at forstå 

laservirkninger i forskellige væv med tysk grundighed og 

talrige formler. Bogen reviewer omhyggeligt undersøgelser 

af subgingival laserbehandling og konkluderer faktisk at de 

ikke er bedre end konventionelle behandlinger, og at laser-

behandling oven i købet kan være risikabel. Bogen anven-

der mange videnskabelige kikkerter, innovative visioner 

styrer skuden, men der mangler diskussion som renser ud 

i det der ikke dur. Bogen mangler efter min mening mere 

kritisk lys og praksisrelevans, og mangler især vurderinger 

af risk-cost-benefi t. Mange metodeforslag er nye, mangler evi-

dens og bygger reelt på cases. Kun dele af bogen er egnet 

som kursuslærebog, fx afsnit om kontrollerede laserincisi-

oner og microdentistry.

Alt i alt en omfattende og spektakulær bog fra Quintes-

senz der både besvarer og rejser mange spørgsmål.

Henrik Løvschall
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Selv om man kan få et andet indtryk ved at læse 

aviser, er der fortsat langt mellem de patienter der 

rejser til udlandet for at få udført tandbehandling. 

Men den massive mediedækning af pakkerejser til 

tandlæger i Polen og Ungarn og andre steder har 

fået mange patienter til at overveje at opsøge en tand-

læge i udlandet. Det sker således ofte at DTF-med-

lemmer ringer ind til foreningen og spørger hvilke 

gode råd man skal give den patient der lufter idéen 

om at gå til tandlæge uden for Danmarks grænser.

Mange tandlæger har sagt til DTF’s medarbejdere 

at foreningen burde udsende noget materiale som 

man kan give til de patienter der spørger tandlæ-

gen herhjemme til råds om fordele og ulemper 

ved tandbehandling i udlandet.

Desuden får vi i DTF efterhånden også en del 

henvendelser fra tandlæger der på deres klinikker 

har patienter der døjer med eftervirkninger af 

behandlinger udført i udlandet. Hvad skal 

man stille op med disse 

patienter? Pådrager 

man sig ansvaret for 

hele behandlingen 

hvis man giver sig til 

at reparere eller juste-

re? Er man forpligtet til at hjælpe patienten 

med at klage over den udenlandske tandlæ-

ge? Sådanne spørgsmål er der flere og flere 

der retter til DTF. Så både tandlæger og pa-

tienter føler sig så at sige på Herrens mark.

Vi har lyttet til medlemmernes ønsker og 

spørgsmål. Og vi har valgt at tage udfordringen 

op på to måder. For det første har vi udarbejdet 

en vejledning om hvordan man forholder sig til 

patienter der har modtaget tandbehandling i 

udlandet. For det andet lancerer DTF Forlag nu 

en blå patientinformationsbrochure med titlen 

»Tandbehandling i udlandet«.

Der skal nok være kolleger der nu vil påstå at vi 

med den nye brochure driver patienterne i armene 

på AvMinTand og lignende rejsebureauer. Men jeg 

tror faktisk at patienterne godt kan tænke selv. Og 

jeg mener at de patienter der overvejer at tage til ud-

landet, har brug for saglig information om hvad de i 

givet fald går ind til. Den information kan man nu 

give dem ved at udlevere den nye brochure.

Vi har lagt vægt på at informere sagligt og trovær-

digt. Jeg er i den forbindelse glad for at Forbrugersty-

relsens EU-forbrugerkontor, Forbruger Europa, ind-

villigede i at gennemlæse brochuren inden 

den gik i trykken.

Vi nøjes dog ikke med at informere. Vi 

arbejder også på europæisk plan i Council 

of European Dentists, som er bindeled mel-

lem de nationale tandlægeorganisationer 

og EU. Her diskuterer vi bl.a. tandlæge-

shopping på tværs af landegrænser. Der 

er i CED enighed om at det er proble-

matisk for tandsundheden at patien-

ter shopper som en art »sundheds-

turister«. Så det er ikke kun DTF 

der går ind for sammenhæng i 

behandlingen og faste kontaktper-

soner. Det gør de såmænd også i 

Polen og Ungarn.

Susanne Andersen, 
formand for DTF

Du kan læse mere om den nye vejledning og 
patientinformationsbrochure i artiklen 
»DTF vejleder tandlæger og patienter«

på side 616

– Jeg tror faktisk 
at patienterne godt 
kan tænke selv

608
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En af de hyppigste komplikationer 

hos patienter på hospitalernes inten-

sivafdelinger er lungebetændelse. 

Lungeinfektion i forbindelse med 

respiratorbehandling rammer ikke 

alene ældre mennesker, men svæk-

kede patienter i alle aldre. Og over 

halvdelen af tilfældene kunne for-

mentlig undgås hvis hospitalerne 

sørgede for en god mundpleje til pa-

tienterne. 

I mange tilfælde er det nemlig bak-

terier fra mundhulen som er årsag til 

komplikationerne – og tandbørstning 

og skylning med chlorhexidin kan if. 

udenlandske undersøgelser nedsætte 

risikoen for lungebetændelse med op 

til 65%. Det fastslår en artikel i april-

nummeret af fagbladet Sygeplejersken.

– Tandplak virker som reservoir for 

bakterier, og bakterier fra mundhulen 

aspireres til luftvejene, som hos 

svækkede patienter er mere modtage-

lige for infektioner, fortæller hygiej-

nesygeplejerske Elisabeth Lund fra 

Århus Universitetshospital, Skejby, 

som er forfatter til artiklen i Sygeple-
jersken.

– Derfor virker mundpleje forebyg-

gende, men det er desværre en over-

set plejeprocedure på mange danske 

hospitaler, forklarer hun. 

Elisabeth Lund har i forbindelse med 

en eksamensopgave udført en spørge-

skemaundersøgelse blandt 90 danske 

intensivsygeplejersker. Hun har også 

interviewet intensivsygeplejersker 

enkeltvis. Og hun har gennemgået 

intensivafdelingers journalmateriale 

for at se hvordan mundpleje foretages 

og dokumenteres. 

Resultaterne er nedslående. Alle 

sygeplejersker svarer godt nok at 

mundpleje på patienterne udføres 6-9 

gange i døgnet. Men Elisabeth Lunds 

undersøgelse viser at mundplejen kun 

dokumenteres nogle steder, og en 

tredjedel af patienterne i hendes un-

dersøgelse viste sig blot at have fået 

skyllet munden med vand. Der var 

alene dokumenteret én patient der fi k 

skyllet munden med chlorhexidin.

– På nogle afdelinger anvendes 

chlorhexidin kun hvis det ligefrem er 

lægeordineret. Sygeplejerskerne fra-

vælger bevidst den type mundpleje 

bl.a. fordi de mener at chlorhexidin 

gør tænderne sorte. Men tænderne 

bliver jo ikke varigt sorte, og i øvrigt 

undrer jeg mig over argumentet, siger 

Elisabeth Lund. 

– For helt ærlig: Selv om man fi k 

sorte tænder, så var det vel vigtigere 

at overleve?

Intensivsygeplejersker, og sygeplejer-

sker i det hele taget, betragter if. Eli-

sabeth Lund ikke mundpleje som 

forebyggelse, men mere som et 

spørgsmål om patientens velbefi n-

dende – på linje med fx hårvask.

Den holdning kan måske skyldes at 

sygeplejerskeuddannelsen har for-

svindende lidt fokus på mundpleje. 

Ingen af Elisabeth Lunds adspurgte 

sygeplejersker mente at have modta-

get undervisning i mundpleje under 

grunduddannelsen. Og kun én syge-

plejerske havde modtaget undervis-

ning i mundpleje under specialud-

dannelsen i intensiv sygepleje.

– Derfor kender de ikke den infek-

tionsforebyggende værdi af mundple-

jen, påpeger Elisabeth Lund.

I det tidligere Århus Amt, hvor Elisa-

beth Lund er hygiejnesygeplejerske, 

Dårlig mundhygiejne koster liv 
på danske hospitaler
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har man nu taget fat om mundplejen. 

Man har udarbejdet vejledende ret-

ningslinjer for forebyggende mund-

pleje, og lokalt vil man gennemføre et 

uddannelsesprogram med fokus på 

mundhygiejne.

– Der eksisterer ingen offi cielle 

danske retningslinjer for mundpleje 

til intuberede patienter, fortæller Eli-

sabeth Lund og tilføjer at lige som 

sygeplejerskerne glemmer mundple-

jen, så gør »sundhedsautoriteterne« 

det tilsyneladende også.

En række offi cielle anbefalinger 

som enten er offentliggjort eller som 

er på vej til at blive det, handler om 

forebyggelse af lungebetændelse hos 

intuberede patienter (ventilatorasso-

cieret pneumoni). Men de omfatter 

ikke mundpleje: 

•  Det Nationale Indikatorprojekt, som er 

et led i den omfattende sygehuscer-

tifi cering, omfatter et tema om in-

tensiv behandling – den indeholder 

intet om mundpleje. 

•  Statens Serum Institut har skrevet Råd 

og anvisninger om infektionsprofy-

lakse i relation til ventilations- og 

respirationsudstyr i sundhedssekto-

ren (2001). Skrivelsen er på 50 sider, 

men den indeholder kun otte linjer 

om mundhygiejne og intet om hvor-

dan den skal foretages. Det eneste 

der anbefales, er at den skal være 

omhyggelig, og at der evt. skal an-

vendes sterilt vand af hensyn til 

Legionella-infektion. 

•  Operation Life er et projekt der hand-

ler om at sætte patientsikkerhed i 

højsædet. I et samarbejde mellem 

TrygFonden og Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed har man bl.a. udar-

bejdet en »Respiratorpakke« som 

skal medvirke til at reducere døde-

ligheden netop i forbindelse med 

komplikationer til respiratorbe-

handling, herunder ventilatorasso-

cieret pneumoni (VAP).

Pakken nævner ikke mundpleje. 

Sygeplejerske og uddannelses- og 

udviklingsansvarlig ved Anæstesiolo-

gisk Afdeling på Regionshospitalet 

Randers Birte Baktoft er medlem af 

ekspertpanelet i Operation Life. Hun 

er også medlem af den temagruppe 

under Institut for Kvalitet og Akkre-

ditering i Sundhedsvæsenet som ar-

bejder med standarder og indikatorer 

vedr. intensiv behandling.

Tandlægebladet har spurgt Birte Bak-

toft om hvorfor mundpleje helt er 

udeladt i de offi cielle anbefalinger.

– Jeg er klar over at mundpleje på 

sygehusene nok er et forsømt område, 

erkender hun og forklarer:

– Det er nok sådan at intensivsyge-

plejersker har fokus på mange åben-

Jeg er klar over at 
mundpleje på sygehusene 
nok er et forsømt område
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lyst livsvigtige funktioner, og derfor 

bliver mundpleje desværre ofte ned-

prioriteret af tidsmæssige årsager. 

Birte Baktoft mener at der er behov 

for at både intensiv- og hygiejnesyge-

plejersker får optimeret deres viden 

om vigtigheden af at gennemføre 

omhyggelig mundpleje. Hun agter 

selv at sætte fokus på emnet, fx i form 

af indlæg i de relevante fagblade.

– De tal som Elisabeth Lunds under-

søgelser nævner, er ikke nye for mig – 

alle intensivsygeplejersker ved at 

mund pleje er vigtig, også i forhold til 

fo re byg gelse af VAP, siger Birte Baktoft.

Tandlægebladet har forelagt Birte 

Baktoft forskningsresultater som, 

offentliggjort ved dette års IADR-

kongres, påviste sammenhæng imel-

lem bakterierne i tandplak og bakte-

rier i luftvejene ved pneumonier. 

Tandlægebladet har også fremlagt et 

systematisk review fra marts måneds 

British Medical Journal som konklude-

rer at oral dekontaminering af venti-

latorpatienter nedsætter risikoen for 

pneumoni. Og de publiceringer er 

nye for Birte Baktoft: 

– Det synes jeg lyder rigtig spæn-

dende, og det er jo fantastisk hvis vi 

ved at gennemføre et regime med 

systematisk mundpleje kan forebygge 

en stor del af pneumonierne. Måske 

ligefrem redde liv, siger hun.

Samme indstilling har Evy Ravn som 

er fagredaktør på Sygeplejersken. I en 

faglig kommentar til Elisabeth Lunds 

artikel om ventilatorassocierede 

pneumonier skriver hun:

»Hvis kritisk syge intuberede pa-

tienter kunne svare på om de helst vil 

pådrage sig en lungebetændelse un-

der respiratorbehandlingen eller 

modtage en forebyggende mundpleje 

mod samme lungebetændelse med 

midlet chlorhexidin, der kan medføre 

lidt mørkere tænder, men som efter-

følgende kan fjernes ved en tand-

pudsning hos tandlægen, ville de 

færreste vælge lungebetændelsen. 

Som patient er man i stand til at sætte 

tingene i perspektiv, og langt de fl este 

stoler tillige på at sundhedspersona-

let gør det der er bedst for patienter-

ne.« 

Tandlægebladet følger op på sagen. 
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En undersøgelse blandt brugerne af Tandlæge-

vagten i Nordsjælland viser særdeles stor tilfreds-

hed med ordningen. I alt har 610 børn og voksne 

deltaget i undersøgelsen, og alle sætter stor pris 

på muligheden for akut tandlægehjælp uden for 

de almindelige åbningstider. 

De fleste af tandlægevagtens patienter er regel-

mæssige brugere af det gængse tandplejesystem 

og har en udmærket tandsundhed. Knap en tred-

jedel af undersøgelsens deltagere henvendte sig 

til vagten pga. knækkede tænder eller tabte fyld-

ninger. 17% af børnene havde problemer med 

deres tandreguleringsapparatur.

Som led i undersøgelsen, der blev foretaget i et 

samarbejde med Tandlægeskolen i København, 

blev praktiserende og kommunale tandlæger lige-

ledes spurgt om deres holdning til vagtordnin-

gen. Også her var tilfredsheden stor, og langt de 

fleste henviser deres patienter til tandlægevagten 

når de selv har lukket på klinikken. 

DTF har iværksat en ny undersøgelse af mulige 

skadelige dampe i forbindelse med fremstilling og 

udboring af amalgam- og plastfyldninger. Formålet 

er at afklare om der er behov for processug (stærk-

sug) og dermed om Arbejdstilsynets (AT) krav om 

kontrolanordninger er berettiget.

Forsøgsopstillingen er lavet i samråd med Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og AT 

og udføres af Bedriftssundhedstjenesten (BST). 

Man er halvvejs med målingerne og venter at 

være klar med et resultat inden 1. oktober 2007 

hvor fristen for udsættelse af kravet om kontrol-

anordninger udløber.

Børn med den DAMP-beslægtede lidelse attention deficit and hyperkinetic disorder 
(ADHD) har adfærdsproblemer som giver dem en vanskelig hverdag. Det ses på 

tænderne hos de mindste af dem, viser en ny svensk undersøgelse der har under-

søgt ADHD-børns tandsundhed og forhold til tandlægen.

Som otteårige havde børnene med ADHD et signifikant højere DMFS-indeks 

og signifikant mere caries end børnene i kontrolgruppen. 

Også mødet med tandlægen var vanskeligt for ADHD-børnene. Som 11-årige 

havde børnene med ADHD tydeligvis sværere ved at tackle interaktionen med 

tandlægen, og tovejskommunikationen imellem barn og tandlæge blev kompro-

mitteret. 

Som 13-årige havde børnene med ADHD til gengæld ikke længere mere caries 

og gingivitis end andre børn, og deres DMFS-indeks var også normaliseret.
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En ny afhandling fra Copenhagen Business School konkluderer at 

tandlægeskræk hænger tæt sammen med lugten af tandlæge. 

– Folk uden tandlægeskræk lægger slet ikke mærke til lugten 

i en klinik, men den har til gengæld stor påvirkning på de 

angste patienter. Ved at fjerne den velkendte lugt, som først 

og fremmest skyldes det desinfi cerende stof eugenol, fjerner 

man også nogle af associationerne ved at gå til tandlæge og 

gør dermed oplevelsen lettere, forklarer Rasmus Bendtsen, 

som sammen med en medstuderende står bag afhandlin-

gen, til avisen MetroXpress.

Implantater af typen NobelDirect bør 

ikke anvendes rutinemæssigt ved rekon-

struerende tandbehandling før der fore-

ligger acceptabel langtidsdokumentation 

for behandling. Det er den seneste ud-

melding fra en ekspertgruppe under det 

svenske svar på Lægemiddelstyrelsen, 

Läkemedelsverket, i sagen om Nobel Bio-

care-implantaterne.   

Läkemedelsverkets eksperter mener 

ikke at den dokumentation som Nobel 

Biocare fremkom med tidligere på året, 

har tilført sagen noget nyt. Tværtimod 

har den nyeste dokumentation blot skabt 

yderligere bekymring. 

Läkemedelsverket skal nu gennemgå 

ekspertvurderingen før det afgør den 

endelige skæbne for NobelDirect. Hvor-

når det sker, er endnu ikke afgjort.

Det skriver det svenske Tandläkartid-

ningen.

Tandbehandlingscheck, beskyttelse imod høje omkostnin-

ger og abonnementstandpleje er hovedingredienserne i et 

forslag til revision af det svenske tandplejesystem som det 

svenske Socialdepartement har udarbejdet for den svenske 

regering.

Formålet med forslaget, der tilfører markant fl ere offent-

lige kroner til tandplejen, er at svenskerne gerne skulle gå 

mere til tandlægen.

Forslaget indebærer at alle personer over 20 år hvert an-

det år modtager en tandbehandlingscheck til dækning af 

regning fra tandlæge eller tandplejer. Checken til personer 

imellem 30 og 74 år lyder på 300 kr., mens personer imellem 

20 og 29 år og over 75 år modtager 600 kr. 

Beskyttelse imod høje omkostninger indebærer at alle 

patienter får refunderet 50% af de tandplejeomkost-

ninger (baseret på referencepriser) som ligger imel-

lem 3.000 og 15.000 kr. og 85% af de omkostnin-

ger der overstiger 15.000 kr. 

Abonnementstandplejen, som er en 

form for regelmæssig tandpleje, 

fortsætter som hidtil. 
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Hvad gør man som tandlæge når en 

patient har fået lavet en dårlig krone 

hos en tandlæge i Ungarn? Må man 

afvise patienten? Eller bør man repa-

rere på det dårlige arbejde? Disse og 

mange andre spørgsmål kan man få 

svar på i DTF’s nye vejledning til 

tandlæger om hvordan man forholder 

sig når man får en patient i stolen der 

er blevet behandlet hos en tandlæge i 

udlandet.

I vejledningen kan man læse om 

hvad lovgivningen og sygesikrings-

overenskomsten siger om tandlægers 

forpligtelser samt hvilke forholdsreg-

ler man bør tage hvis patienten har 

fået lavet dårligt arbejde. 

Vejledningen er blevet til efter at DTF 

har haft en række henvendelser fra 

tandlæger der har været usikre på 

hvordan de skulle forholde sig til pa-

tienter der har fået lavet dårligt tand-

lægearbejde i udlandet. Tvivlen har 

ofte gået på om man kan pådrage sig 

et ansvar ved at reparere på noget som 

en anden tandlæge har lavet dårligt.

Svaret er if. den nye vejledning 

umiddelbart nej, men det er vigtigt at 

man sørger for at informere patienten 

meget grundigt om  den dårlige be-

handling og om hvilke konsekvenser 

det kan have enten at omlave, repa-

rere eller helt undlade at gøre noget. 

Og det er i den forbindelse vigtigt at 

være særligt opmærksom på at doku-

mentere det dårlige arbejde med både 

ord og røntgenbilleder i journalen.

Også patienter der overvejer behand-

ling i udlandet, får nu et par råd med 

på vejen fra DTF. Foreningen har til-

føjet et nyt medlem til familien af blå 

patientinformationsbrochurer der 

skal gøre patienten opmærksom på 

de forhold man bør være særligt op-

mærksom på før man sætter sig i en 

tandlægestol uden for Danmarks 

grænser. 

Se i øvrigt lederen s. 608 hvor Susanne 
Andersen begrunder hvorfor det er DTF’s 
opgave at vejlede patienter i forbindelse 
med behandling i udlandet.

616 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

59000_TB0807_Samfund.indd   616 13/06/07   9:11:52



Hvordan oplever tandlæger tæt ved grænsen 
konkurrencen fra Tyskland? 
Tandlægebladet har spurgt tre af dem.

– Vi har ikke haft så mange patienter der er blevet 

behandlet i udlandet, men nogle nævner det, og så er 

vi opmærksomme på at tage en uddybende snak med 

dem. Flere fortæller at de kender nogle der tænker på 

at blive behandlet i udlandet. Det reelle antal synes 

mindre. 

– Nogle har også hørt om dårlige erfaringer fra 

udlandet. Vi bruger megen tid på at snakke med 

patienterne, og vi er til at forhandle med. Desuden er 

vi generelt nødt til at holde igen på kronepriserne. 

Priserne på kroner ligger på det niveau de havde i 

2001. Vi giver mængderabatter ved større arbejder.

– Vi har kun haft få patienter der har været i Tysk-

land. Og jeg forhandler ikke priser – der er jeg ben-

hård. Jeg oplever heller ikke at det er nødvendigt. 

Folk hernede er utroligt loyale, og vi har et meget tæt 

forhold til vore patienter da vi er en del af et lille 

samfund. 

– Den håndfuld patienter jeg har haft der har været 

i Tyskland, har alle sagt at det var sidste gang de gjor-

de det. De har givet udtryk for at de bl.a. savnede det 

personlige forhold til tandlægen. Man kan sige at de 

betaler for tilliden hos mig, og det er de villige til.

– Det kan tælles på én hånd hvor mange patienter vi 

har haft der er taget til Tyskland. Men skal folk have 

lavet fx en krone, siger de for det meste at »nu må de 

jo så lige se hvad det koster i Tyskland«. De siger det 

lidt for sjov, tror jeg. Vi er jo jyder, og vi vil gerne 

prutte om prisen. Jeg lader mig dog ikke påvirke. 

Jeg forhandler ikke pris – sådan er det. Alligevel 

ender de som regel med at få det lavet hos mig.
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Der er krus med pulverkaffe, fyrfadslys 

og stakkevis af bøger og gamle noter på 

bordet i Christines lille lejlighed i Helle-

rup. Hun og hendes læsemakker Trine 

kæmper lige nu med at få styr på betyd-

ningen af vesikel, nodulus og indurati-

on. De skal også gerne vide lidt om 

hvem der er målgruppe for om-

sorgstandplejen, og hvordan man identi-

fi cerer dødfundne ukendelige personer. 

Om fi re dage skal de til eksamen i 

samfundsodontologi, oral diagnostik og 

retsodontologi, og når det er overstået, 

begynder de så småt at kunne skimte 

målet i horisonten: den afsluttende OD-

eksamen den 21. juni. 

– Lige nu hænger eksamen som en 

stor sort sky, og jeg kan ikke tænke på 

andet. Jeg glæder mig så meget til det er 

slut, siger Christine, der snart siger far-

vel til studielivet efter ikke mindre end 

otte års dagligdag på Panuminstituttet i 

København. En skøn men også lidt 

skræmmende tanke, synes hun.

Hun har nemlig befundet sig rigtig 

godt bag instituttets tykke grå betonmu-

re – både fordi hun elsker sit fag, og så 

fordi hun har fået en masse gode venner 

på studiet. 

– Jeg tror ikke rigtig det er gået op for 

mig at alle de mennesker som har været 

en del af min hverdag de sidste år, snart 

»Lige nu

618
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ikke skal være det mere. Jeg glæder 

mig rigtig meget til at komme ud og 

arbejde, men socialt bliver det jo nok 

ikke det samme som det har været på 

skolen, hvor man hver dag er sam-

men med sine bedste venner, funde-

rer hun.

Christine er ikke én af dem der lidt 

tilfældigt endte på Tandlægeskolen 

fordi det nu lige var dertil karakter-

gennemsnittet rakte. Tværtimod. I 

gymnasiet var der jo meget andet der 

var sjovere end bøgerne, som hun 

siger, og hun måtte den lange vej 

rundt om Tandplejerskolen og kom 

først ind på tandlægestudiet femte 

gang hun søgte. Så Christine vil være 

tandlæge – ingen tvivl om det. 

– Da jeg var omkring 17 år, fandt 

jeg ud af at jeg ville være tandlæge, 

og siden har jeg overhovedet ikke 

været i tvivl. Jeg kan ikke komme i 

tanke om noget som helst jeg hellere 

ville, siger Christine, mens hun nær-

mest vælter én omkuld med sin be-

gejstring når hun snakker om sit fag. 

Som det også gælder for mange af 

hendes medstuderende, kommer præ-

ferencen for tandlægeprofessionen 

ikke ud af den blå luft. Hendes mor 

har tandklinik i Brønshøj, så hun har 

en god fornemmelse af hvad hun går 

ind til når hun engang er færdig. Og 

hun glæder sig.

Først er der dog lige nogle eksaminer 

der skal overstås. Lige nu er selv 

weekenderne inddraget til at gennem-

gå tidligere års eksamensopgaver og 

genopfriske gamle forelæsningsnoter.

– Forleden da vi havde sidste skole-

dag, delte jeg en flaske lyserød cham-

pagne med tre veninder, men derud-

over kan jeg ikke huske hvornår jeg 

sidst har drukket noget der lignede 

en fredagsøl, smiler Christine. 

Og at dømme efter stakkene med 

noter og bøger på bordet foran hende 

går der da nok også lige et stykke tid 

før hun kommer til det igen. 

Da jeg var omkring 
17 år fandt jeg 
ud af at jeg ville 
være tandlæge, og 
siden har jeg over-
hovedet ikke været 
i tvivl.
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Skaden 

En patient får tanden ÷5 behandlet med en stiftforank-

ret plastopbygning.

I forbindelse med udboringen til rodstift er der sket 

en gennembrydning af roden (parietal perforation). 

Røntgenundersøgelse dokumenterer at tanden på ska-

destidspunktet fremstod med behov for restaurering 

med krone (se billede 1).

Et forsøg på forsegling af perforationen til rodhinden 

med rodfyldning lykkedes ikke (se billede 2).

Skaden der er bekræftet i sagens røntgen- og jour-

nalmateriale, har medført betændelse og tab af tanden.

En parietal 
perforation 
gav erstatning

Afgørelse 

Patientskadeforsikringen betaler jf. det fremsendte 

overslag 14.645,- kr. til erstatning af tanden ÷5 

med en implantatforankret krone.

Der er et fradrag i erstatningen som svarer til 

patientens udgifter ved den behandling med 

krone der skulle have været udført, hvis tanden 

skulle have været bevaret på lang sigt. Fradraget 

fastsættes til 5.500 kr.

Da den tandlæge der har forårsaget skaden, 

også skal udføre den skadesudbedrende be-

handling, fratrækkes yderligere 1.251,- kr. i er-

statningen. Det svarer til det beløb tandlægen 

har modtaget i honorar for stiftindsættelse og 

plastopbygning.

Når de to beløb er fratrukket, ender erstatnin-

gen til implantatbehandling med at blive 7.894,- kr.

Klage- og 
forsikringssager 
i Tandlægebladet

Parietal perforation
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Adjunkt Alireza Sahafi  fra Afdeling 
for Oral Rehabilitering på Tand-
læge skolen i København giver her 
gode råd til hvordan man undgår 
parietal perforation ved udboring 
til rodstift:

•  Afsæt god tid til præparation af 
rodkanalen (også selvom det ser 
nemt ud på røntgenbilledet). 

•  Skab overblik over rodkanalens 
morfologi vha. røntgenbilleder. Vær 
især opmærksom på de mest van-
skelige tandtyper (præmolarer i 

un derkæben, 1. præmolar i overkæ-
ben, laterale incisiver i overkæben).

•  Anvend altid et vinkelstykke med 
lav rotationshastighed og stort 
drejningsmoment. 

•   Udfør behandlingen i to trin: 
1. trin: Fjern guttaperka med et 
tyndt bor som er egnet til fjernel-
se af guttaperka (fx Largo bor 
eller Gates bor)
2. trin: Præparér derefter kanalen 
med det bor som passer til det 
stiftsystem, du har valgt.

•  Undgå så vidt muligt at anvende 
spid se bor til præparation af ka-
nalen.

•  Præparér rodkanalen med let 
tryk og kontrollér at guttaperkaen 
altid befi nder sig i midten af rod-
kanalen under præparation. Gut-
taperka kan bedst lokaliseres ef-
ter skylning og tørlægning af rod-
kanalen. Anvend paperpoint til 
tørlægning af rodkanalen.

•  Kontrollér udboringen og kanal-
præparationen vha. røntgenbilleder. 

Undgå parietal perforation

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

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

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

Nu med variabel energidosering 
og udgangseffekt. Udviklet i overensstemmelse 

med anbefalede doseringer fra WALT*.

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

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

NYHED* WALT: World Association of Laser Therapy, 
www.walt.nu/dose/index.html.
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Ingen æts og skyl = ingen våd/tør problematik.

Bedst ratede selvætsende bonding i Dental 
Advisor1.

•

•

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

Mere end 41 millioner applikationer 
worldwide.

•

•

Leveresi flaske og unit dose.

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

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

Selv-ætsende bonding – i et step
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Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital, 

deltager i et stort internationalt forskningsprojekt 

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. Projektet er 

betalt af det amerikanske forskningsråd (NIH) og 

er godkendt af Etisk Komité. 

Patienter mistænkt for Sjögrens syndrom eller 

med kendt primær Sjögrens syndrom-diagnose. Vi 

modtager også patienter med diagnosticeret 

reumatoid artrit (leddegigt) eller systemisk lupus 

erythematosus, hvor man mistænker sekundært 

Sjögrens syndrom.

Fuld udredning for Sjögrens syndrom:

• Mundhuleundersøgelse inkl. sialometri, 

læbebiopsi og spytkirtelskintigrafi.

• Øjenundersøgelse af øjenlæge mhp. 

keratoconjunctivitis sicca. 

• Gigtundersøgelse af reumatolog mhp. 

gigtmanifestationer.

Vi tilbyder m.a.o. en udredning mhp. en diagnose 

som evt. kan indgå i ansøgning vedr. tilskud til 

tandbehandling. 

Vi modtager patienter fra hele Danmark. 

Undersøgelserne bliver planlagt til at foregå på én 

eller to dage. 

• Togbillet (evt. fly) fra alle byer i Danmark til 

Glostrup

• Diæter

• Hotelophold i København om nødvendigt.

Yderligere oplysninger: www.kaebekirurgi.dk.  

Henvisende tandlæger bedes sende 

patienthenvisning med navn, adresse og 

telefonnummer til:

SICCA-projektet

Att.: Ledende overtandlæge, dr.odont. 

Morten Schiødt

Kæbekirurgisk afd. Z

Glostrup Hospital

Region Hovedstaden 

Ndr. Ringvej, 2600 Glostrup

Efter modtagelse af henvisning bliver patienten 

kontaktet.  

Nærmere oplysninger fås hos: 

Projektsygeplejerske Annette Vang 

på tlf. 43 23 27 26.
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Mogens Phister, født 1922, 

kandidateksamen 1951

Finn Kildsgaard, født 1939, 

kandidateksamen 1963

Mia Bath Søndergaard, Aalborg SV, 

1. juli

David Mørck, Højbjerg, 4. juli

Ane Kirkhammer, Århus C, 4. juli

Malene Sophie Krogh Andersen, 

Frederiksberg, 6. juli

Mikkel Ro Larsen, Tønder, 16. juli

Martin Tange Kristensen har overtaget 

Anne-Mette Eriksen og Frank Helan-

der Eskesens klinik på adressen Dom-

merhaven 11, 9575 Terndrup pr. 1. maj 

2007

Anne-Mette Eriksen hos Martin Tange 

Kristensen, 9575 Terndrup

Frank Helander Eskesen hos Martin 

Tange Kristensen, 9575 Terndrup

Anne Maj Jensen hos Martin Tange 

Kristensen, 9575 Terndrup

få farver • uendelige muligheder

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik 

med et minimalt antal farver 
og findes i to systemer til 

forskellige behov.

Ceram·X mono
til universelt brug

7 farver som dækker
hele VITA skalaen

               

Ceram·X duo
for høj æstetik 

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

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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Martin Hellmers, Schweiz, 6. juli

Shohreh Sanjari, København K, 10. 

juli

Peter Steen Rasmussen, Næstved, 

15. juli

Amir Gharadjeh Barhagh, Sverige, 

16. juli

Mette Strunge, Åbyhøj, 18. juli

Bente Krarup Hjortshøj, Odder, 

19. juli

Morten Fals Vind, Vejle, 21. juli

Helle Søderberg, København N, 

22. juli

Mettelise Gammelgaard, Vejle, 28. juli

Helle Brøgger, Hørsholm, 9. august

Hanne Gad, Frederiksberg, 10. august

Lissi Nielsen, Nykøbing M, 27. juni

Carsten Tram, Schweiz, 4. juli

Lars Ølund Larsen, Svendborg, 

12. juli

Marianne Poulin, Haderslev, 22. juli

Boe Larsen, Brøndby, 26. juli

Birgitte Sperup, Roskilde, 31. juli

Helle Tving Willandsen, Schweiz, 

1. august

Mikael Hjorth Hansen, Højbjerg, 

3. august

Karin Marie Rasmussen, Greve, 

4. august

Pia Merete Jervøe Storm, Tyskland, 

5. august

Claus Freiesleben Jensen, Næstved, 

6. august

Iben Støving, Kirke-Hyllinge, 

10. august

Jesper Lüdeman, Tranbjerg J., 

10. august

Per Wienberg, København Ø, 27. juni

Thorkild Fjordgaard Jensen, 

Grindsted, 28. juni

Benedikte Krogh, Hammel, 28. juni

Peter Storm, Haslev, 29. juni

Stig Frisch Simonsen, Rødovre, 

30. juni

Aksel Skovbølling Nielsen, 

Hedensted, 4. juli

Margit Bender, Klampenborg, 6. juli

Bente Lis Dietrich, Glumsø, 13. juli

Per Erik Pedersen, Helsingør, 21. juli

Finn Ole Morell, Århus C, 26. juli

Palle Stanstrup, Vejle, 27. juli

Jørgen Boel, Fårevejle St., 27. juli

Therkel Mikkelsen, Esbjerg V, 30. juli

Jørgen Lind, Italien, 1. august

Mogens Bessermann, Næstved, 

28. juni

Kirsten Nielsen, Gram, 30. juni

Margot Engvang Benner, Svendborg, 

7. juli

Per Junggreen, Juelsminde, 7. juli

Finn Schytte Lindberg, Haderslev, 

8. juli

Jens Arrebo Greisen, Viborg, 11. juli

Gert Bjørndal-Mølgaard, Høng, 14. 

juli

Finn Røgind, Holte, 14. juli

Elisabeth Fiig, Greve, 14. juli

Niels Jørgen Haagen, Hørsholm, 

24. juli

Dr. Gerda Grundt, England, 9. august

Else Juhl Eriksen, Roskilde, 

11. august

Per Bundgaard Albertsen, Humle-

bæk, 9. August

Erik Nygaard-Andersen, Kgs. Lyng-

by, 29. juni

Karin Madsen, Nakskov, 17. juli

Poul Otto Lundgreen, Kgs. Lyngby, 

26. juni

Frida Østergaard, Slagelse, 10. juli

Poul Børge Wang, Nykøbing F., 

2. august

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

Klinik
byggeri

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

www.oelgod-construction.dk

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

Laserkonsulent: 2812 6104

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

Ring og få et godt 

lasertilbud

Har du en brugt laser 

giver vi også et godt 

byttetilbud!

• Smerter

• Sårheling

• Akupunktur
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Efter 43 års virke for Dansk Tandlægeforening fratræ-

der docent, dr.odont. Ib Sewerin (tv) sin stilling som 

ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør af 

Tandlægebladet med udgangen af august 2007. Ib 

Sewerin har været faglig-videnskabelig redaktør siden 

1995 og tillige ansvarshavende redaktør siden 2004.

Dansk Tandlægeforening har ansat lektor, dr.odont. 

Nils-Erik Fiehn som ny ansvarshavende og faglig-vi-

denskabelig redaktør.

Redaktørskiftet markeres med en reception i Dansk 

Tandlægeforening, Amaliegade 17, 1256 København 

K, fredag den 31. august 2007 kl. 14.00-16.00.

FOTO AF 
IB SEWERIN

 Ve
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. -
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20
07

VIND!VIND!
Messeovernatning

til DentalFair 2007

Deltag på 

www.dentalfair.dk

Kursusprogrammet rummer bl.a. :

“Stress – ven eller fjende”
ved Jan Gintberg, Bo Netterstrøm 
og Mette Bloch 
fredag kl. 9.10 - 11.15
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Lørdag den 12. maj blev årets »tandlægegolfmesterskab« af-

holdt på Brande Golfklubs baner i Midtjylland. Trods truende 

skyer og ildevarslende vejrudsigter blev matchen afviklet i sol-

skin og som altid i højt humør. Om aftenen var der præmie-

overrækkelse og aftenfest på Hotel Dalgas. 

Resultaterne blev følgende:

Tandlægegolfmesterskabet

Vinder: Vibeke Kierulff

Runner up: Terje Lorentzen

Slagspil, brutto: Kjeld Krogh

Ledsagerrækken: Daniel Jensen

Længste drive damer: Camilla Skov Christensen

Længste drive herrer: Kjeld Krogh

Tættest på fl ag (hul 18): Birthe Bache 

Mesterskabet gik for første gang i fl ere år til Østdanmark, så i 

2008 fl ytter Tandlægegolf til Sjælland.

En stor tak til sponsorerne: 

Dentsply De Trey, Dentronic, Heraeus Kulzer Nordic, 

XO Care, Astra Tech, Rühne Aps, Straumann Danmark, 

Örestad Dentallab, Nordenta, Cenger, DanDental, Inform, 

Stimorol V6, PTL, 3M Espe, PFA, D34, Tryghedsordningerne, 

Friatec/Dentsply, 

Tandlægebladet, 

MMCC, Esselab 

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

www.dkmdental.dk · dkm@dkmdental.dk

Flot fast og aftagelig
protetik. Leveret fra mandag
til mandag

MK på højædelt guld

kr.   935 .-
MK på biokompatibelt

metal

kr.   635.-
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Dato: 1.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 7.9.2007 kl. 10-19 og 

8.9.2007 kl. 9.15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 7.9.2007 kl. 10.00 og 

8.9.2007 kl. 13.00

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 8.9.2007

Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg  

Arrangør: Nordjysk Tandlægeforening

Dato: 10.9.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 16.-18.8.2007

Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige

Arrangør: Svenska Oralmedicinska 

Sällskapet

Henv. Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 00, 

e-post: tony.axell@lthalland.se

Info: www.soms.se

Dato: 21.-23.8.2007

½-dags-kurser for tandplejere, klinik-

assistenter og hele teamet 

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9, 

Århus

Arrangør: SKT, Århus

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

Implantater og/eller tænder 

Dato: 24.-25.8.2007

Sted: København 

Arrangør: Scandinavian Society of 

Prosthetic Dentistry (SSPD) 

og Dansk Selskab for Oral 

Implantologi (DSOI)

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

A F T A L E K O R T

– Vi ønsker alle en rigtig
god sommer!

ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800

24

26 27

70

70
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Dato: 12.9.2007 (aften)

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

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

1. Selvindsigt, selvudvikling og 

gruppedynamik

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

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

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

Dato: 13.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 

22.9.2007 kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 21.-23.9.2007

Sted: Hotel Marriott, Wien, Østrig

Arrangør: European Society of 

Cosmetic Dentistry (Tidl. ESED)

Info:  www.escdonline.eu

Henv. Allan Chor, tlf. 98 91 14 40 

e-mail: allanc@tandl.dk

Dato: 27.-28.9.2007

Sted: Vejle

Arrangør: Nord-Fair A/S

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.9.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.-29.9.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og 27.10.2007 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro,

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Ålborg  

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk 

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

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,-
Forsendelser hver dag
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Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og 

10.11.2007 kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

2. Ledelse, organisation, uddelegering 

og opfølgning

Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arrangør.: Teamovation

Info:  www.teamovation.dk 

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

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hong Kong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og 

24.11.2007 kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 

24.11.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter, 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 10.-12.4.2008

Sted: Bella Center, København 

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk 
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

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

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

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

DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der an-

noncerer under kollegiale henvisninger, besidder de for-

nødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af DTF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole Flindt
Tom Olsen

Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
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Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen

Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
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Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

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

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

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

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

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

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

Annoncer til TB 11: 03/09 udkommer 17/09

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

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

Sydsjælland

Da vores dygtige assistent plud-

selig har sagt op for at komme 

nærmere »byens lys«, bliver der 

mulighed for dig:

Du får et job som tandlæge i et 

smukt og attraktivt område af 

Sjælland. Hvis du er til natur, 

sejlsport, golf o.s.v., er det bare 

stedet.

Alligevel kun en times kørsel 

fra Rådhuspladsen.

Den lille guldgrube kan over-

tages med fl ydende overgang 

og alle ansøgninger vil blive be-

tragtet seriøst, men helt klart vil 

det være at foretrække hvis du 

vil indgå i et partnerskab.

Ole Witthaus

Kalvehave Havnevej 25 A

4771 Kalvehave

Vestfyns implantatcenter 

v/Niels Sinnerup Johansen

Tandlæge søges snarest mulig 

2-3 dage ugentlig i moderne og 

veludstyret klinik. 

Vi er for 1 år siden fl yttet til 

sundhedshuset centralt i byen i 

nye lyse og rummelige omgivel-

ser med 5 klinikafsnit. 

Der er stor patienttilgang, og 

jeg forventer fuld tid på sigt. 

Jeg har et tæt samarbejde med 

en klinisk tandtekniker i hu-

set, og på den baggrund laves 

kun fast protetik, implantater, 

kirurgi samt stort set alle andre 

odontologiske discipliner. 

Vi er et ungt team med en travl 

hverdag i en afslappet atmosfære. 

Jeg lægger vægt på gode hånd-

værksmæssige egenskaber, 

humor, en god kemi og samar-

bejde over hele linjen.

Vestfyns implantatcenter

Søndergade 2

5560 Årup

Løgstør er andet og mere end 

oversvømmelser

Et naturskønt område tæt ved 

skov og strand med mulighed 

for sports- og fritidsaktiviteter 

både til lands, til vands og i 

luften. I vores alsidige og travle 

klinik, der har et stort patient-

grundlag med stadig tilgang, 

har vi pr. 1. juli brug for 2 friske 

fuldtidstandlæger – venner, æg-

tepar – til at varetage patienter 

i alle aldre da vi er en praksis-

kommune.

Vi er p.t. 4 tandlæger, 2½ tand-

plejere, 1 tandtekniker, 6 kli-

nikassistenter med et indbyrdes 

godt arbejdsklima.

I forventes engageret at sætte 

kvalitet og service i højsædet 

samt ikke mindst at være ud-

styret med godt humør. Vores 

ønske er langtidssamarbejde 

– gerne med henblik på senere 

kompagniskab. Kom selv og se 

på herlighederne, vi giver en 

bid brød!

Vi ser frem til at høre fra jer.

Tlf.: 9867 1855/9867 1436

Mail: tandlaegernebredgade1@

yahoo.dk

Evt. reference: 

Christina Søberg 2834 4770,

Omid Shirazi 2679 4181 

Tandlægerne

Peder Jensen og Peter Vinde

Bredgade 1, 9670 Løgstør

Hjælp!
Vi mangler en dygtig tandplejer!

Tandplejer søges til travl klinik i nærheden af Århus. Du skal 

være glad, dygtig, klar til at møde nye mennesker og parat til 

at udvide dit arbejdsområde.

Det gør ikke noget at du er ung, at din eksamen er god og 

at eventuelle tidligere arbejdsgivere har været kede af at du 

rejste.

Vi er 3 tandlæger og 4 klinikassistenter i en topmoderne klinik, 

der hele tiden udvikles og udvides.

Kontakt:

Skødstrup Tandklinik

v/Tina Kjær Bagai & Daniel Sebastian Vikjær

Grenåvej 728

8541 Skødstrup

Tel. 8699 1425

E-mail: tina@bagai.com
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Tandlæge/kompagnon til velfungerende klinik i Bogense

En mindre, men meget travl, velrenommeret og alsidig kli-
nik med stor tilgang af patienter søger en tandlæge.

Klinikken tilbyder alle typer behandlinger, og kartoteket 
består af velbehandlede, tilfredse patienter. Teknisk-admini-
strativt er klinikken præget af en høj grad af it-anvendelse, 
bl.a. et godt EPJ-system.

Du møder:
–  Et team af veluddannede og motiverede kolleger
–  Mulighed for at udvikle dig fagligt og ledelsesmæssigt
–  En god blanding af teamwork og selvstændighed
–  En åben og afslappet, men også professionel atmosfære
–  Mulighed for at etablere dig i en gammel og idyllisk – men 

meget dynamisk – købstad i vækst med skov og strand i 
gåafstand, velfungerende institutioner, svømmehal, golf-
bane og marina i et attraktivt gammelt havnemiljø

Du møder med:
–  Et højt fagligt niveau
–  Lyst og vilje til at indgå i klinikkens daglige ledelse
–  Engagement i klinikkens fremtid
–  Lyst og vilje til fortsat faglig og ledelsesmæssig udvikling
–  Godt humør og god evne til at kommunikere
–  Evne til at samarbejde, men også til at træffe selvstændige 

beslutninger

Tandplejehuset ApS, Gyldenstensvej 15, 5400 Bogense

59000_TB0807_s632_644.indd   640 13/06/07   9:05:53



641TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  8

Stillinger mærket med O

Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5 
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.

Stillinger mærket med
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1. 
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst 
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget. 

Tandlæge/cand.odont.
til Tandplejen i
Bornholms
Regionskommune

Vi søger en tandlæge:
• der har lyst til at arbejde med både børn, unge og

omsorgstandpleje
• der har et fagligt engagement, er kvalitetsbevidst og

fleksibel
• der vil være med til at udvikle tandplejen i lokalsam-

fundet

Vi tilbyder:
• et godt fagligt miljø
• engagerede kolleger
• gode efteruddannelsesmuligheder
• mulighed for at beskæftige sig bredt med odonto-

logi
• god løn efter aftale
Den ugentlige arbejdstid er 35 timer. Deltidsansættelse
har også interesse.
Tiltrædelse efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
og aftale om ny løn.
Bornholms Regionskommune kræver at der indhentes
§ 36 attest, hvor den ansatte er i kontakt med unge
under 15 år
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overtand-
læge Kirsten Tolstrup på tlf. 5692 7522 eller privat 5696
6522 eller souschef Dorte Vinter på 5692 7550. Læs
om Tandplejen på www.brk.dk/tandplejen
Ansøgning med relevante bilag sendes til Tandplejen,
Aakirkebyvej 25 C, 3700 Rønne, att. Kirsten Tolstrup
eller på mail til: kirsten.tolstrup@brk.dk. Vi skal have
din ansøgning senest den 25. juli.
Tandplejen omfatter ca. 9000 børn og unge og ca. 230 omsorgs-
patienter. Vi er 25 medarbejdere, der arbejder på 4 moderne kli-
nikker beliggende i Rønne, Nexø, Aakirkeby og Klemensker. Vi har 
IT, elektronisk journal, digitalt røntgen og intraoralt kamera på alle 
klinikker
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Tandlæge søges til souschefstilling

Varde kommunale tandpleje
søger snarest en souschef.

I Varde kommune bor ca. 13.000 børn mellem 0 og 18 år, 
heraf er ca. 10.000 børn og unge tilknyttet de kommunale 
klinikker. 
Varde kommunale Tandpleje er midt i en udvikling, hvor vi 
ønsker at kombinere indførelse af teamtandpleje med et 
projekt til mindskelse af caries. 

Vi søger en souschef, som:
• ønsker at være en aktiv del af Tandplejens ledelse og evt. 

med ledelseserfaring
• ønsker at deltage aktivt i udviklingen af Varde kommunale 

Tandpleje
• har stor erfaring indenfor patientbehandling
• er kvalitetsbevidst og

Til gengæld tilbyder vi
• spændende og alsidigt arbejde
• store faglige udfordringer
• kompetente og engagerede kolleger 
• udbygget IT-system
• et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
• en tandpleje i fuld udvikling
• rigtig mange vidunderlige børn og unge mennesker!

De konkrete ledelsesopgaver tilrettelægges i samarbejde 
mellem Overtandlægen og Souschefen.

Souschefen får primært tjenestested i Varde by, men man 
må forvente, at der vil være nogen transport mellem klinik-
kerne. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Over-
tandlæge Berit Østergaard Nielsen, 
telefon 24 47 66 78 eller på mail beon@varde.dk.

Ansøgning vedlagt kopi af eventuelle anbefalinger, sendes til 
Varde kommunale Tandpleje, Att. Berit Østergaard Nielsen, 
Solvænget 11, 6800 Ølgod og mærkes ”Ansøgning, sous-
chef”.
Ansøgningen skal være fremme senest den 20. juli 2007.

Ved nyansættelser kræves børneattest for ansatte, der skal 
arbejde med børn under 15 år. 
Attesten skal ikke sendes med ansøgningen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kliniske lærere
ODONTOLOGISK INSTITUT

Ved Fællesklinikken, Odontologisk Institut er et antal
ledige stillinger som kliniske lærere ledige til besættelse
pr. 1. september 2007. 

Den ugentlige arbejdstid udgør 12 timer pr. uge i
undervisningsugerne. Arbejdstiden tilrettelægges efter
aftale med kliniklederen, og vil typisk være mandage
og onsdage eller tirsdage og torsdage kl. 08.00-14.00.

Stillingerne omfatter praktisk klinisk undervisning i
fagområderne endodonti, cariologi, parodontologi,
fast- og aftagelig protetik. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
for akademikere i statens tjeneste, specielt vedrørende
deltidsansatte tandlæger ved Tandlægeskolerne i
København og Århus.

Henvendelse om yderligere oplysninger kan rettes til
klinikleder Kirsten Warrer på telefon 8942 4040 eller
8942 4041.

Ansøgningen vedlagt eksamensbevis samt curricu-
lum vitae i 4 eksemplarer sendes til Det sundheds-
videnskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Venne-
lyst Boulevard 9, 8000 Århus C, og skal være Institut-
sekretariatet i hænde senest den 25. juni 2007, kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes: ”2007-212/2-228”

Klinisk lærervikar
ODONTOLOGISK INSTITUT

Ved Odontologisk Instituts klinikker er 2 stillinger som
klinisk lærervikar ledig til besættelse pr. 1.9.2007.

Begge stillinger omfatter praktisk klinisk undervis-
ning indenfor fagområdet ortodonti. Den ugentlige
arbejdstid for stillingerne er 6 timer i undervisnings-
ugerne (1 dag ugentlig). Arbejdstiden tilrettelægges
efter aftale med afdelingslederen. Disse vikariater
udløber den 31.12.2007 eventuelt med mulighed for for-
længelse.

Henvendelse om yderligere oplysninger kan rettes til
Professor Birte Melsen, tlf. 8942 4137.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
for akademikere i statens tjeneste, specielt vedrørende
deltidsansatte tandlæger/specialtandlæger ved Tand-
lægeskolerne i København og Århus. 

Ansøgning vedlagt eksamensbevis samt curriculum
vitae i 4 eksemplarer sendes til Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Odontologisk Institut, Vennelyst Boule-
vard 9, 8000 Århus C og skal være Instituttet i hænde
senest den 25. juni 2007, kl. 12.00.

Ansøgningen mærkes: ”2007-212/2-229”

A A R H U S U N I V E R S I T E T
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Tandplejen
Århus Kommune

Afdelingstandlæge til udviklingsarbejde
Afdelingstandlægen vil få særligt ansvar for udvik-
lings- og projektarbejde, indførelse af elektronisk jour-
nal samt styrkelse af Tandplejens forskellige tandpleje-
tilbud – herunder voksenområdet.

Læs mere om Tandplejen på www.tandplejen.aarhus 
og se den uddybende job- og personprofi l på Århus 
Kommunes hjemmeside www.aarhuskommune.dk/
portal/stillinger.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos souschef 
Flemming Pedersen eller overtandlæge Ingelise Han-
sen, telefon 8940 3860.

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

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

Ansøgningsfrist torsdag d. 14. august 2007 kl. 9.00.

Tandlæge eller cand.odont. til 
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje 
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje søger tandlæge eller cand.odont. til en 
fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. august 2007 eller snarest derefter. Afhængigt 
af ansøgerens ønsker er der mulighed for ansættelse som fi lialleder. 

Tandplejen omfatter ca. 12.000 børn og unge samt ca. 250 omsorgspatienter. Har du lyst til at arbejde med 
børn og unge? Kan du lide samarbejde og kommunikation? Vil du have mulighed for at holde fri i skoleferi-
erne? Så mangler vi en kollega i vores team.

Vi er også åbne over for ansøgere der ønsker deltids an sæt tel se.

Vi kan tilbyde:
• Et godt fagligt miljø
• Engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
• Faglig sparring med erfarne kollegaer

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger. 
Kontaktperson: Overtandlæge Irene Paarup på tlf.: 7253 0612 eller mail: iap@faaborgmidtfyn.dk

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.  Ansøgningsfristen er 25. juni 2007.

Ansøgning sendes til: 
Overtandlæge Irene Paarup, Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje, Afd.  Årslev, Overvejen 58, 5792 Årslev

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Lektorat i protetik
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, Aarhus Universitet er et lek-
torat ledig til besættelse 1. oktober 2007 eller sna-
rest derefter.

Yderligere information om stillingen kan
indhentes hos dekan, professor, dr.med. Søren
Mogensen, tlf 8942 1765 eller 8942 4100.

Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges
som grundlag for ansøgning. Det er en forudsæt-
ning for fremsendelse af ansøgning, at ansøgeren
har gjort sig bekendt med opslagets fulde ordlyd.
Opslaget kan rekvireres fra Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, tlf. 8942 4105 eller på fakul-
tetets hjemmeside: 
www.au.dk/fakultet/stillingsopslag. 

Ansøgningsfrist: 16. juli 2007, kl. 12.00
Ansøgning mærkes: 2007-212/2-227

A A R H U S U N I V E R S I T E T
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Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Tandlæge til Tandplejen i 
Haderslev Kommune
Fuldtids tandlæge pr. 1. september 2007 eller snarest derefter.

Haderslev Kommune har ansvar for tandplejen til ca. 13.000 
børn og unge, hvoraf ca. 12.000 behandles på 6 kommunale 
klinikker i Haderslev og Vojens området. Hertil kommer ca. 
550 omsorgstandplejepatienter. Vores klinikker har en god 
standard, og vi anvender TM-tand. 

Vi er interesserede i henvendelse fra såvel nyuddannede som 
erfarne tandlæger, og vi er åbne for muligheden for at opdele 
stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
reglerne om lokal løndannelse.

Se hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under Job hos os. 
Du kan også kontakte overtandlæge Poul Pedersen, telefon 
74 34 80 18, e-mail: pope@haderslev.dk eller klinikleder Helle S. 
Jensen, telefon 74 34 80 01, e-mail hesj@haderslev.dk 

Ansøgning sendes til Haderslev Kommune, Tandplejen, Gåskær-
gade 28, 6100 Hader   s lev senest den. 10. august 2007.

Her er et lille udpluk fra mit sælgerkartotek
7 virkelig gode praksis blandt mange andre
Holstebro
Kunne du tænke dig at købe en solo-praksis i byens centrum, 
som samtidig er etableret i store lyse lokaler med plads til 
udvidelse. Praksis har et sjældent stort økonomisk overskud 
på ca. 1.000 reg.pat. i 2006, så her er chancen for et rigtig godt 
køb.

Nibe
Med 1.374 reg.pat. i 2006 sælges her ½-parten af moderne 
etabl. praksis med 2 fuldt mont. Flex XO klinikker og en om-
sætning på 2,5 mio. kr.

Sunds – vis-a-vis Herning
Med en omsætning i 2006 på 3,6 mio. kr. på 2.364 reg.sygesikr.
pat., sælges en praksis med up to date-udstyr og inventar. Kli-
nikken er etabl. i eget klinikhus. Alt er meget velholdt samt et 
meget flot overskud.

Holstebro
I hjertet af byen sælges ½- eller hel-parten af moderne indret-
tet praksis med 4 fuldt mont. beh.rum. Praksis har et meget 
fint overskud på den samlede pat.mængde på 3.200 reg.pat. 
Du kan starte med køb af ½-parten, for evt. senere at erhver-
ve den samlede klinik, hvis dette ønskes.

Farsø – i det skønne Himmerland
Praksis m. 1 ejer samt ansat tandl.ass. i eget kombi. klinikhus 
med tilstødende privat beboelse sælges. 2006 reg.pat. antal på 
2.488 V og 885 BUT pat. Stor omsætning med et meget fint 
overskud.

Århus Vest – Hasle
En klinik med p.t. 2 ejere ønskes solgt samlet. Omsæt. 2006 
på 3,4 mio. kr. på ialt 1.211 reg.sygesikr.pat. En praksisadresse 
hvor pat.antallet er stærkt stigende hvert år.

Hurup – Thy
Er du til smuk udenomsnatur, er her en meget fin praksispart 
til salg. Praksis har 2 ejere, og sælgerdelens omsæt. var for 
2006 på 1,8 mio. kr. på 1.143 pat. En flot praksis i egne store 
lokaler.

Klinik 18 km syd for grænsen 

Har nogen brug for kliniklo-

kaler 18 km syd for grænsen 

i Tyskland? Den sælges ufor-

skammet billigt. 

Hør nærmere på e-mail: 

klinik2007@web.de

Østjylland

Solid, veldrevet praksis i 

smukke omgivelser nær større 

østjysk købstad kan overtages 

på favorable vilkår ved årsskiftet 

grundet generationsskifte. 

Stor velholdt privatbolig og 

klinik med udvidelsesmulighe-

der centralt i byen nær skole, 

sportshal, idrætsfaciliteter m.v. 

Stort befolkningsunderlag. Ideel 

for børnefamilie med lyst til 

nye muligheder og et aktivt 

fritidsliv. 

Tlf. 8647 3838, bedst aften.

Århus midtby

Centralt beliggende klinik i 

lejede lokaler. Der er p.t. 2 be-

handlingsrum med mulighed

for at indrette et tredje. 

Gennemsnitlig oms. de sidste 3 

år på ca 2,7 mio. som nemt kan 

øges.

Henv. til: Carsten Jensen, advokat

Advokatfirmaet Lou & Partnere

Direkte tlf. 8712 3412

www.louogpartnere.dk

Midtfyn

Klinik i gode lokaler med 1.200 

patienter og en oms. på 2,4 mio. 

kr. sælges på fordelagtige vilkår. 

Der er 2 behandlingsrum med 

digital røntgen. Gode mulighe-

der for at øge oms. 

Henv. Kurt Birk, 5767 0637

Region Midtjylland, øst

Énmandspraksis, kan udvides, 

børn og voksne, nyt aldente. I 

godt stort hus med bolig. Sælges 

nu pga. pension. 

7567 8811 efter kl. 17.
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

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

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

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

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

Ny klinik?

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på nansieringen

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

Lad os samarbejde om kronerne!

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

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

Spar Nord Odense

Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 74

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

www.sparnord.dk

L ise Andersen 

Mail: lid@sparnord.dk

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

 IMPLANTATER  PROCERA  EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 � Fax 70 22 14 14

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

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

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

www.pro-visuel.dk   4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk   wh.com

Tlf.: +45 75 89 57 11 • Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com • www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57 • DK-8721 Daugaard
RØNVIGZACHO. A

S
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

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

www.pwcglobal.com/dk

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

tel. 46420800  Fax. 46420808

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

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

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

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

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

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

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk Et stærkt alternativ!

  Tlf. 87101930 · Fax 86423795 · 
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk
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- SKABER SMIL

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

NYE TÆNDER

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

Vidste du at: 

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

• Corega Tabs 3 Minutes desinfi cerer 
 din tandprotese 

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

• Corega fastholdelsesmidler giver 
 stabilitet af protesen og øget komfort

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

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

Børst tænder en gang om ugen...

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

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

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

Mere stabilitet – mere komfort.

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

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