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I Sverige har man 
igen reformeret 
tandplejesystemet 
og bl.a. fordoblet 
det offentlige 
tilskud til 
tandbehandling 
fra 3 til 6 mia. 
SEK om året.  

Der er mindre brug for curetten 
hos patienter, der spiser mange 
surmælksprodukter. Mælk, ost og 
yoghurt kan nemlig have en gavnlig 
virkning på parodontal sygdom, viser 
en ny japansk undersøgelse.
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– Det vil indebære, 
at nogle børn ikke 
kan blive tilbudt den 
tandregulering, som 
de har krav på. Og 
så har både børnene, 
kommunen og Sund-
hedsstyrelsen et 
problem.
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Botulinumtoksin i 
odontologien

Mette Nelun Barfod

De seneste år er tandlæger blevet opmærksomme 

på lægemidlet botulinumtoksin fra omtale i medier, 

og fordi internationale fagtidsskrifter i stigende grad 

publicerer artikler om emnet. Der er dog ikke mange 

tandlæger, som i dag kender til indikationerne for me-

dicinsk anvendelse af botulinumtoksin i det orofaciale 

område, botulinumtoksinets virkningsmekanisme 

eller selve behandlingen, som i Danmark forestås af 

speciallæger.

Artiklen er et uddrag fra en bacheloropgave med 

titlen Botulinumtoksin (1). Bacheloropgaven behand-

ler dels botulinumtoksin generelt og dels som præpa-

rat til alternativbehandling af habituelle luksationer 

i kæbeleddet. Det odontologiske fokus i denne artikel 

er flyttet fra de habituelle luksationer til hele det oro-

faciale område. Botulinumtoksinets virkningsmeka-

nisme, bivirkninger og indikationer vil blive beskrevet.

Hvis man på den sundhedsvidenskabelige artikel- 

 database PubMed søger på artikler publiceret  

 fra 1982 og hvert 5. år frem til 2007 indeholden-

de ordene botulinum og toxin, finder man data, som er il-

lustreret i Fig. 1. På baggrund af den stigende interesse for 

botulinumtoksinbehandlinger og den relativt begrænsede 

viden om den medicinske anvendelse i det orofaciale om-

råde virker det nærliggende at belyse emnet generelt såvel 

som specifikt for tandlægevirket.

Litteraturgennemgang af botulinumtoksin

Historisk baggrund
Det var et tilfælde af madforgiftning, der i første omgang 

ledte videnskabsmænd på sporet af toksinet, som vi i dag 

kender under navnet botox eller botulinumtoksin (BTX). 

Røget pølse viste sig at være årsag til forgiftningen, og man 

kaldte derfor sygdommen for »pølseforgiftning« (Latin: 

botulus = pølse). I 1820’erne beskrev den tyske fysiker Ker-

ner som den første årsagen til »pølseforgiftning« bl.a. gen-

nem case-studies af 155 formodede inficerede patienter - 

inklusive post mortem-undersøgelser og eksperimenter 

udført på ham selv. Han bemærkede, at forgiftningen hæm-

mede transmissionen af signaler i både det somatiske og 

autonome nervesystem, og på den baggrund foreslog han 

at udnytte toksinet til behandling af lidelser med overakti-

vitet i muskler og kirtler. I 1895 skete endnu et stort gen-

nembrud, da den belgiske professor i mikrobiologi, van 

Ermengem, isolerede den anaerobe bakterie Clostridium bo-
tulinum fra inficeret mad og patienter (2).

I starten af det 20. århundrede fik man øjnene op for 
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BTX’s potentiale som biologisk våben. USA førte an i forsk-

ningen, som gav stor grundlæggende viden om toksinet, 

og det lykkedes at oprense BTX for første gang. På bag-

grund af denne viden opdagede en gruppe britiske forske-

re toksinets virkningsmekanisme i midten af det 20. år-

hundrede (3).

Virkningsmekanisme
BTX er et protein opbygget af en let og en tung kæde, der 

er forbundet med non-kovalente interaktioner og en disul-

fidbro. Den tunge kæde står overordnet for transport af 

BTX, mens den lette kæde indeholder det aktive site og 

dermed den toksiske del af molekylet. BTX hæmmer den 

Ca2+-medierede exocytose af acetylkolin (ACh) ved koli-

nerge nerveenders præsynaptiske membran. ACh er trans-

mitter i det somatiske nervesystem samt ved bl.a. sved- og 

spytproduktionen i det autonome nervesystem. BTX er så-

ledes i stand til at nedsætte både muskelaktivitet og se-

kretproduktion (4). Når BTX injiceres i en muskel, opstår 

der en dosisafhængig parese og i en kirtel en parasympa-

tisk blokade (5).

Botulinumneurotoksinerne er blandt de giftigste stoffer 

overhovedet med en estimeret LD50 på 1 ng/kg (6). Den 

høje potens beror på molekylets specifikke og effektive 

mekanismer, som kort vil blive beskrevet her (Fig. 2): 

Binding af BTX til kolinerge nerveender: Molekylets tunge 

kæde binder sig specifikt til præsynaptiske højaffinitetsre-

ceptorer.

Receptor-medieret endocytose: Ved en energi- og tempera-

turafhængig proces optages toksin-receptorkomplekset i et 

endosom, som frigøres til cytosolen.

Translokation: I endosomets membran findes protonpum-

per, som aktivt pumper H+ ind og dermed sænker pH. Det 

lave pH i endosomets indre ændrer toksinets struktur så-

ledes, at hydrofobe dele blottes, og molekylets lette og tun-

ge kæde kan nu passere den hydrofobe del af dobbeltlipid-

membranen til cytosolen. Det er den tunge kæde, som 

spiller den vigtigste rolle ved translokationen.

Blokering af Ca2+-medieret exocytose: Exocytose af vesikler 

indeholdende ACh foregår normalt ved den præsynaptiske 

membran, men ved tilstedeværelse af BTX vil dele af exo-

cytoseapparatet hæmmes. Exocytoseapparatet består af en 

række proteiner, hvoraf tre (SNAP-25, syntaxin og synap-

tobravin) tilsammen kaldes SNARE-komplekset. SNARE 

er ansvarlige for udtømning (docking og fusion) af vesik-

lerne. Proteaseaktivitet i BTX’s lette kæde genkender og 
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Fig. 1. Antal publikationer på PubMed indeholdende ordene 

botulinum toxin fra 1982 til 2007.

Fig. 1. Number of publications on PubMed containing the words 
botulinum toxin from 1982 to 2007. 

Tabel 1. Botulinumtoksin A-præparater.

Botox® Dysport® Xeomin®

Enheder pr. pakke 100 2 x 500 100

Præparering Injektions-substansen  

opløses i isotonisk NaCl-

injektionsvæske

Pulver til injektionsvæske 

opløses i isotonisk NaCl-

injektionsvæske

Pulver til injektionsvæske 

opløses i isotonisk NaCl-

injektionsvæske

Holdbarhed efter præparering 24 timer  

opbevaret ved 2-8 °C

8 timer  

opbevaret ved 2-8 °C

24 timer  

opbevaret ved 2-8 °C

Pris pr. pakke ca. 2.300 kr. ca. 5.400 kr. ca. 2.700 kr. 
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Botulinumtoksin

»klipper« specifikke sites i de tre førnævnte proteiner, og 

herved umuliggøres exocytosen af ACh (7). 

Det vil altså sige, at transmissionen af signaler fra koli-

nerge nerver hæmmes af BTX med nedsat muskelaktivitet 

og sekretion til følge. Nyere forskning har vist, at BTX må-

ske også hæmmer udskillelsen af inflammatoriske media-

torer og dermed kan være smertelindrende (8).

Lægemidler og dosisangivelse
De forskellige Clostridium botulinum-bakterier producerer i 

alt syv typer (A-G) af BTX. Type A og B er de eneste, som 

anvendes medicinsk i dag. Der findes fire præparater på 

markedet, tre med BTX-A og et med BTX-B. De to første 

lægemidler, som blev godkendt, var BTX-A-præparater. 

Botox® blev godkendt i 1989, og få år efter fulgte Dysport®. 

10 år senere blev BTX-B-præparatet MyoblocTM/Neuro-

blocTM godkendt (9). For nylig kom endnu et BTX-A-præ-

parat, Xeomin®, på markedet i Danmark. Tabel 1 giver op-

lysninger om de tre BTX-A-præparater (10).

Toksinernes virkning måles i enheder også kaldet mouse 

units (U). Én enhed svarer til LD50 for en gruppe Smith-

Webster mus, som hver vejer 18-20 g. De to mest anvendte 

præparater, Botox® og Dysport®, kommer i pakker af hen-

holdsvis 100 U og 500 U (11). Man kan ikke anvende sam-

me antal enheder af Botox® som Dysport® ved en behand-

ling, idet Botox® er mere potent. Ved hjælp af en estimeret 

ratio kan man udføre dosisberegninger mellem de to præ-

parater. Man anser således 4-5 enheder Dysport® til at sva-

re til effekten af 1 enhed BTX®. Dosis af BTX kan dog ikke 

altid fastsættes på forhånd, da dets virkning kan variere i 

forskellige muskler i samme individ (9). Man bliver derfor 

nødt til at gå empirisk til værks, og det anbefales at give 

den laveste effektive dosis (12).

Varighed
En af de mange fordele ved brug af BTX som lægemiddel er 

dets langvarige effekt. Den starter inden for den første uge 

(10) og varer 3-12 måneder afhængigt af BTX’s type, dosis 

og de væv, der injiceres i (4). Aktiviteten i de muskler og 

kirtler, der BTX-behandles, vender tilbage til normalt ni-

veau, og der er derfor tale om en reversibel proces. Meka-

nismen bag BTX’s varighed er ikke klarlagt. Nogle forskere 

mener, at nervespirer fra den proksimale del af aksonet 

har betydning for den tilbagevendende aktivitet, andre, at 

det skyldes regeneration af den oprindelige præsynaptiske 

membran (13). Formodentlig har begge mekanismer be-

tydning for den tilbagevendende aktivitet.

Ved behandling af tyggemuskler med BTX-A er effekten 

størst inden for de første to måneder og varer ca. fire må-

neder (14). Der anvendes typisk 10-20 enheder BTX med 

3-6 måneders intervaller (15). Man taler om en reversibel 

neuromuskulær paralyse. BTX er altså ikke helbredende, 

men symptombehandlende. På engelsk taler man om »ma-

nagement« frem for »treatment«. Det skal dog nævnes, at 

der i litteraturen er blevet rapporteret patienttilfælde, hvor 

behandlingseffekten har varet længere. Således kan der ef-

ter gentagne behandlinger af m. pterygoideus lateralis ved 

habituelle luksationer af kæbeleddet opstå en periode på 

flere år, hvor patienten ikke oplever luksationer. I ét tilfæl-

de oplevede patienten ingen luksationer i fem år - siden vi-

des det ikke, om der har været tilbagefald (12). Man ved 

ikke med sikkerhed, hvorfor dette fænomen forekommer, 

men en mulig forklaring kunne være, at behandling af tyg-

gemuskler med BTX, giver muskler, discus og ligamenter 

mulighed for at blive restitueret, så hyppigheden, hvormed 

luksationerne forekommer, vil falde.

Fig. 2. 1) Botulinumtoksin-molekylet binder til receptor på 

nerveenden. 2) Receptor-medieret endocytose. 3) Botuli-

numtoksin-molekylets lette kæde »klipper« specifikke ste-

der i proteinerne, som udgør exocytoseapparatet (SNAP-25, 

synaptobrevin og syntaxin). 

Fig. 2. The mechanism of action of botulinum toxin. 1) The botuli-
num toxin molecule binds to a receptor at the nerve end. 2) Receptor 
mediated endocytosis. 3) The light chain of the botulinum toxin 
molecule cuts the proteins that comprise the exocytosis apparatus at 
specific sites (SNAP-25, synaptobrevin and syntaxin).

Vesikler  
indeholdende ACh

Nerveende

Muskelcelle med ACh-receptorer

Botulinumtoksinets virkningsmekanisme
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Sikkerhed og bivirkninger
BTX anses for en relativt sikker behandling, især i betragt-

ning af dets giftighed i øvrigt. BTX har været anvendt i 

mere end 20 år over hele verden, og der er ikke påvist bli-

vende forandringer i organer eller muskler (5).

En række bivirkninger er blevet rapporteret ved brug af 

BTX. I de fleste tilfælde er de dog ubetydelige eller tålelige 

set i forhold til den givne effekt, og frem for alt er de rever-

sible. Hyppigst omfatter bivirkningerne smerte og ubehag 

ved indstiksstedet samt feber og influenzalignende symp-

tomer (16). Ellers er de gerne relateret til utilsigtet spred-

ning af toksinet til omkringliggende muskler eller andet 

væv (17); mindre allergiske reaktioner er også blevet regi-

streret (18). Bivirkningerne afhænger dog meget af lokali-

sationen af injektionsområdet, dosis og injektionsvolu-

men, og om der anvendes vejledning ved injektionerne 

med elektromyografi (EMG) eller ultralyd (12). Oftest om-

fatter bivirkningerne ved behandling af tyggemuskler kun 

lette symptomer med forbigående dysfagi (17). Endelig kan 

selve indsprøjtningen, ligesom andre injektioner, føre til 

nerveskader og hæmatomer (19), men disse bivirkninger 

er sjældne. Ved længerevarende eller hyppigt brug, dvs. 

med kortere interval end 3-6 måneder, kan der opstå anti-

stofdannelse og dermed resistens over for BTX. Hvis der 

udvikles resistens ved anvendelse af BTX-A, kan man al-

mindeligvis gå over til BTX-B i stedet (20). Resistens ud-

vikles hos færre end 2 % (5).

Indikationer og kontraindikationer
Over 100 potentielle behandlingsmuligheder er blevet 

foreslået i litteraturen (21). Af de mest kendte er de kosme-

tiske behandlinger, som i dag har gjort botox til et almin-

deligt kendt begreb. 

I det orofaciale område er der indikation for medicinsk 

BTX-behandling hos patienter med oromandibulær dysto-

ni (22) eller spastiske tyggemuskler, habituelle luksationer 

i kæbeleddet (23), savlen, kraniofacial hyperhidrosis samt 

Freys syndrom (16,24,25). Hertil kommer ekstrem bruksis-

me hos fx autister med skader på tyggeapparatet (26) og 

mere eksperimentelt ved kroniske orofaciale smerter og 

discusdisplaceringer (16,27).

Der er kontraindikationer for BTX-behandling ved syg-

domme, som påvirker den neuromuskulære transmission 

fx myasthenia gravis eller Lambert Eaton syndrom. Gravi-

de og lakterende kvinder behandles heller ikke, da terato-

genicitet ikke er blevet udelukket. Desuden er der kontra-

indikation hos patienter i antikoagulationsbehandling (23) 

og patienter med infektioner i injektionsområdet samt dys-

fagi (28).

Hvor og hvordan
Medicinsk behandling med BTX for oromandibulær dysto-

ni og relaterede tilstande foregår som landsfunktion på Bi-

spebjerg Hospital (Region Hovedstaden), og udredninger 

foregår som led i et forskningssamarbejde med Afdelingen 

for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi og 

Anatomi på Tandlægeskolen i København. For at undgå 

utilsigtet spredning af toksinet anvendes her, som den 

gængse metode, EMG-vejledte BTX-injektioner. På samme 

måde kontrolleres effekten med EMG.

Sammenfatning

Flere af de nævnte indikationer i det orofaciale område 

har før i tiden været vanskelige at behandle. De har bl.a. 

krævet kirurgiske indgreb, behandlingerne har haft al-

vorligere bivirkninger, og prognoserne har været usikre. 

Med BTX-injektioner er der fundet en behandling, som 

qua sin virkningsmekanisme har mange indikationsom-

råder og få bivirkninger. Selvom behandlingen ikke er ku-

rativ, vurderes det, at BTX-behandlinger er værdifulde. 

Der findes endnu ikke meget litteratur i internationale 

tidsskrifter om BTX-behandlinger i det orofaciale område, 

men anvendelsesområdet er under udvikling, og botox vil 

formentlig blive almindeligt kendt, ikke kun som et præ-

parat til kosmetiske behandlinger, men som et lægemid-

del, der kan bruges til behandling af over 100 forskellige 

lidelser. 

tak

Tak til vejleder lektor, specialtandläkare, dr. et lic.odont. 

Merete Bakke, Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen i 

København 

Tabel 2. Indikationer og kontraindikationer for medicinsk anven-
delse af botulinumtoksin i det orofaciale område.

Indikationer Kontraindikationer

• Oromandibulær dystoni

•  Habituelle luksationer i 

kæbeleddet

• Spastiske tilstande

• Savlen

•  Kraniofacial  

hyperhidrose

• Freys syndrom

• Dysfagi

• Myasthenia gravis

• Lambert Eaton syndrom

• Graviditet

• Amning

•  Antikoagulations

behandling

•  Infektioner i injektions-

området
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Botulinumtoksin

english summary

Botulinum toxin in dentistry
In recent years the interest for botulinum toxin has in-

creased. Botulinum toxin has been found to alleviate a 

variety of conditions in the orofacial area, among these 

oromandibular dystonia and hyperhidrosis. Botulinum 

toxin inhibits the release of acethylcholine at the presy-

naptic membrane of cholinergic nerves, thereby reducing 

muscle activity and secretion. The dentist should be 

aware of the effects of botulinum toxin and the disorders 

in the orofacial area that it has been found to treat with 

success. Because of the few and comparably mild side ef-

fects reported and the long-lasting effect, botulinum 

toxin is considered a valuable alternative to other, existing 

treatments.
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Angst og sanseindtryk

Er der sammenhæng mellem patien-
tens angst og den karakteristiske 
lugt i tandlægeklinikken?

Mette Høiberg og Lene Høiberg 

Med udgangspunkt i angst- og adfærdsteorier har vi 

i vores bacheloropgave forsøgt at afdække den sam-

menhæng, vi mener, der findes mellem den meget 

fremherskende lugt af eugenol, der er i mange danske 

tandlægeklinikker, og tandlægeangst. Lugtesansen er 

en meget sensitiv sans, som formår at sætte gang 

i erindringen og i ubevidst indlærte adfærdsmøn-

stre. Noget, der har været med til at vække vores 

interesse, er også det fokus, der er på lugtesansen 

i adskillige andre sammenhænge. En sans, man be-

vidst arbejder med i moderne markedsføring - bran-

ding. Man opererer således bevidst med at påvirke 

kundernes/klienternes ubevidste sanseoplevelser. Vi 

undrer os over, at man ikke i sundhedsmæssig sam-

menhæng benytter sig af den viden, der eksisterer 

på området. Vi synes, at man på en meget enkel og 

omkostningsvenlig måde kan skabe et bedre miljø for 

patienterne og dermed undgå megen unødvendig uro 

og ængstelse. 

Nærværende artikel har angst og sanseindtryk som 

emne. Ligeledes forsøger vi i artiklen at afdække, 

om der er en mulig sammenhæng mellem patientens 

angst og den karakteristiske lugt af eugenol i tandlæ-

geklinikken.

På listen over angstfremkaldende fænomener indta- 

 ger tandlægen andenpladsen. Kun overgået af høj- 

 deskræk. Selv døden optræder længere nede ad 

den hårrejsende liste. Således er 40 % af alle danskere ramt 

af tandlægeskræk, og 10 % i en sådan grad, at det kan ka-

rakteriseres som odontofobi – fobi for tandlæger, hvor man 

udsætter og aflyser tandlægebesøg år efter år« (1). Det er 

udtalelser som den ovenstående samt de reaktioner, man 

får, når man fortæller, at man læser på tandlægeskolen, der 

har vakt vores interesse for problematikken omkring 

angstreaktioner.

For at blive klogere på angstens psykologi har vi valgt 

at beskæftige os med begrebet angst og de forskellige 

angstteorier, der findes. Også adfærd finder vi interessant 

i denne sammenhæng. I vores søgen efter baggrundsma-

teriale er vi blevet bekræftet i, at lugtesansen er en af de 

sanser, der spiller en stor rolle med hensyn til indlæring 

af de ukontrollerede adfærdsmønstre, som på længere 

sigt kan give sig udslag i angstreaktioner i tandlægekli-

nikken. 

Når man taler om tandlægeangst, er der tale om en irra-

tionel, situationsbunden angst. Ud fra en objektiv betragt-

ning er angsten ganske harmløs, og den angstramte er selv 

bevidst herom, men kan alligevel ikke hindre angsten i at 

komme (2).

Moderne tandlæger er naturligvis meget bevidste om-

kring problemstillingen, at deres patienter kan have angst-

reaktioner. Ved at stimulere patientens sanser auditivt, vi-

suelt og på andre måder aflede patientens opmærksomhed 

søger man som behandler at behageliggøre og lette tand-

lægebesøget.

Vi vil vove den påstand, at en af de faktorer, der spiller 

den allerstørste rolle, når man taler ubehag ved tandlæge-

besøg, er lugten af eugenol, som mange forbinder med 

tandlæger. Opfattelsen af eugenol afhænger af patientens 

tidligere tandlægemæssige erfaringer. Dette skyldes, at de 

cementer, som bruges til provisoriske fyldninger i vitale 

tænder, ofte indeholder eugenol. Processen kan være smer-

tefuld, og derfor vil patienten ubevidst sammenkoble lugt-

indtrykket med ubehag. Der er tale om en subjektiv, indi-

viduel oplevelse af følelsesmæssig karakter, som lagrer sig 

i hukommelsen (3).

Problemformulering 

Vi vil med udgangspunkt i angst- og adfærdsteorier søge at 

afdække, om der er tale om en sammenhæng mellem det at 

være angst for at komme til tandlægen og den lugt, man 

ofte møder i en tandlægeklinik.
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Definition af angst

Såfremt man slår op i »The Dictionary of Psychology«, vil 

man finde følgende definition på angst:

»A pervasive and unpleasant feeling of tension, dread, 

apprehension, and impending disaster. Whereas fear is a 

response to a clear and present danger, anxiety often is a 

response to an undefined or unknown threat which may 

stem from internal conflicts, feelings of insecurity, or for-

bidden impulses. In both, fear and anxiety, the body mobi-

lizes itself to meet the threat, and muscles become tense, 

breathing is faster, and the heart beats more rapidly« (4).

Hele kroppen er i alarmtilstand, det sympatiske nerve-

system er aktiveret (5). Amygdala er mobiliseret, fordi or-

ganismen reagerer på en trussel med angst. Det er nogen-

lunde på den måde, at man reagerer, »hvis man bliver udsat 

for en kropslig og psykisk tilstand af overvældende skræk 

uden konkret rationel årsag« (6). Angst er en fællesbeteg-

nelse for en række alment menneskelige psykiske tilstan-

de, hvis nærmere beskrivelse, afgrænsning og fortolkning 

er omstridt (7). Angst kan være en direkte blokerende fak-

tor i forbindelse med sundhedsfremme. Det er derfor me-

get vigtigt at indtænke angsten i sundhedspsykologiske 

problemer og aktiviteter.

Angst kan karakteriseres ved fire komponenter (7): 

•  en kognitiv komponent i form af tanker og vurdering af 

situationen,

•  en emotionel oplevelse (bekymring, ængstelse, rædsel, 

panik),

•  et fysiologisk reaktionsmønster af kroppens mobilise-

ring og 

•  en konkret handling (kamp, flugt eller undvigende ad-

færd).

Disse fire komponenter varierer naturligvis fra individ 

til individ med hensyn til varighed, dybde, samt hvordan 

man registrerer, fortolker og husker farens eller ubehagets 

informationer (7).

Angst kontra frygt

Det er vigtigt at sondre mellem frygt og angst. Frygt knyt-

ter sig til vores alarmsystem, som skal mobilisere os til 

kamp eller flugt (flight or fight) i konkrete faresituationer. 

Angsten knytter sig derimod til forventninger om forestå-

ende og fremtidige situationer (7). »Angst er en sygelig og 

overdreven følelse og reaktion. Frygt derimod er en følel-

se, man har over for noget, det er rationelt at tage sig i agt 

for, fx trafikken« (6).

Forskellige angstteorier

Selv om angst kan karakteriseres ved forskellige fælles-

træk, opererer man i psykologien med flere forskellige 

angstteorier:

• den psykoanalytiske

• den kognitive

• den socialpsykologiske

• den evolutionære og genetiske angstteori.

Psykoanalytiske teorier 

De psykoanalytiske angstteorier, som beskriver fire forskel-

lige angstformer: Man taler om primærangsten, separations-

angsten, kastrationsangsten, også kaldet barndommens tre 

katastrofer. Endelig beskrives også samvittighedsangst. Man 

beskæftiger sig her udelukkende med tidlige angstformer, 

som senere gentages, nu ubevidst og i voksenlivet ved fa-

reoplevelser (7). 

Primærangst 

Primærangst opstår hos det lille barn, når en stimulation 

overstiger, hvad barnet følelsesmæssigt kan rumme; dets 

kapacitet. Med tiden udvikler barnet evnen til at håndtere 

situationer, som tidligere kunne være af angstfremkalden-

de karakter; man taler om, at angsten er blevet sat i system 

(7). Ved at bruge K. Horneys opfattelse af den primære 

angst kan man forestille sig et odontologisk eksempel(8). 

Barnet kan ved angsten for skræmmende forældre danne 

et mønster, som på længere sigt kan føre til psykiske for-

styrrelser. Et mønster, som barnet har dannet ved at få 

skældud, kan danne baggrund for, at den voksne udvikler 

tandlægeangst.

Separationsangsten 

Separationsangsten opstår hos det lille barn på grund af 

den hjælpeløshed, som barnet oplever i forbindelse med 

adskillelse. Denne følelse kan i lighed med andre tidlige 

angstformer dukke op senere i livet. Det ses fx i forbindel-

se med flytning, skilsmisse og i svære tilfælde hos menne-

sker, der blot skal være alene i kortere perioder (9). Her 

forestiller vi os et eksempel fra tandlægeverdenen. Når 

børn skal til tandlægen, er forældrene nu om dage med 

hele vejen. I venteværelset fortæller de barnet, at der intet 

er at være bange for; selv om barnet overhovedet ikke 

overvejer at være bange, skal det nok få betænkeligheder. 

Forældrene følger med helt ind i klinikken, nogle sidder 

endda med barnet på skødet i tandlægestolen. Det er en 

helt sikker måde at skabe forudsætningerne for en even-

tuel separationsangst. Det er ikke kun hos forældre og 

børn, man kan se denne adfærd, også ægtepar bevæger sig 

af og til i formation. Hvad sker der den dag, mor eller æg-

tefælle ikke har mulighed for at gå med til tandlægen?
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kastrationsangsten 

Kastrationsangsten er den tredje af »barndommens tre ka-

tastrofer« angsten for at blive straffet. Det er denne kastra-

tionsangst, der senere i livet kan udmønte sig som angsten 

for at lide nederlag, tabe ansigt og miste kontrol. Selv om 

denne angstform benævnes kastrationsangst, er det et fæ-

nomen, der knytter an til begge køn (7). Denne angstform 

kaldes også mutilationsangst, hvilket er angsten for at mi-

ste kønsorganet eller en legemsdel. I tandlægeklinikken er 

det en angstform, man ofte støder på. Enten i form af ube-

hag ved det at miste tænder, i form af ekstraktion eller på 

grund af parodontitis. Patienten oplever i begge tilfælde at 

miste »noget«, som hidrører fra munden. Munden, som er 

et af de mest følsomme steder på kroppen, mere følsom 

end genitalierne. Et andet eksempel kunne være den store, 

voksne mand, der skal instrueres i korrekt tandbørstetek-

nik af en nittenårig, kvindelig tandlægestuderende. Her 

kan man virkelig tale om at tabe kontrol – og ansigt.

Samvittighedsangsten

Samvittighedsangsten er også et fænomen, der grundlæg-

ges i barndommen. Denne angst opstår, fordi individet op-

lever en konflikt mellem lyst og pligt. Individet må her ba-

lancere mellem det ideale og det lystbetonede (7). Vi 

forestiller os Freuds tredeling med id (den sande ubevidst-

hed), ego og superego. 

Samvittighedskonflikter opstår, når der kommer uba-

lance mellem superego (regler og normer) og egoet selv. Et 

odontologisk eksempel kunne være regelmæssige tandef-

tersyn og brug af fx tandtråd. Patienten ved godt med sin 

fornuft, at begge dele bør overholdes, men på trods heraf 

undlader mange at følge tandlægens råd. Alligevel hævder 

mange patienter under selve tandlægebesøget, at de natur-

ligvis børster tænder to gange dagligt og bruger tandtråd 

regelmæssigt. Tandlægen kan så nemt som ingenting se, at 

ingen af delene er korrekt. Patienten lyver, fordi vedkom-

mende har samvittighedsangst, men prøver at redde situa-

tionen ved at tale tandlægen efter munden. En konflikt 

mellem ego og id vil føre til en neurotisk lidelse. I dag kal-

der man denne angstform for panikangst og generaliseret 

angst. Vi kommer nærmere ind på denne angstform i af-

snittet om »Angstforstyrrelse/patologisk angst«.

kognitive angstteorier

Kognition står i modsætning til emotion og konation. Kog-

nition er det bevidste eller ubevidste aspekt ved individets 

adfærd og reaktioner, der vedrører opfattelse, hukommel-

se, erfaring, tænkning og indlæring (10).

De kognitive angstteorier beskæftiger sig med angst, der 

opstår gennem de informationer og instruktioner, man al-

lerede har eller får, om en aktuel eller forestående situati-

on og den måde, de fortolkes på (7). Kognition er ikke no-

get, der ligger parat som modning hos det lille barn. Mod-

ning sker automatisk med alderen, hvilket ikke er tilfældet 

med kognition. Barnet lærer at tænke og gøre sig forestil-

linger om sin omverden ved at handle i og gøre sig erfarin-

ger med sin verden. Med tiden lærer individet sig at danne 

hensigtsmæssige forestillinger, mønstre, som kan benyt-

tes, når individet skal løse problemer og foregribe kom-

mende begivenheder mentalt (7).

Kognitiv angstteori bygger på, at alene tanken om noget 

forestående kan øge individets angstniveau. Dette niveau 

kan hæves yderligere, når kroppens alarmberedskab, sym-

pathicus, aktiveres. I ekstreme tilfælde vil individet føle, at 

kroppen tager over, og få en følelse af, at det mister sin for-

nufts fulde brug (7). Kognitiv adfærdsterapi er, ifølge K. 

Behnke (11), den mest effektive psykoterapeutiske behand-

ling, man kan tilbyde en person med angst. Terapiformen 

er baseret på den grundlæggende teori, at tanker bestem-

mer og påvirker oplevelsen af handlinger, følelser og fysio-

logiske oplevelser. 

I denne terapiform søger man at genoprette den rigtige 

virkelighedsopfattelse ved at bearbejde patientens måde at 

tænke på, således at patienten i fremtiden bliver i stand til 

at håndtere den type oplevelser, som før terapien frem-

kaldte angsttilstande (12). Hensigten med terapien er at 

ændre irrationelle, automatiske tanker til rationelle, kon-

trollerede tanker. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 

kun emner, der har at gøre med den specifikke angst, berø-

res. Når tankerne er ændret, vil angsten ophøre (11). Når 

man hos en patient skal medvirke til at ændre negative 

tankevaner og manglende selvtillid, er det nødvendigt at 

lade de kognitive metoder supplere med adfærdsterapeuti-

ske metoder.

Behandlingen består bl.a. i, at personen træner alene el-

ler sammen med behandleren i at kontrollere sin angst. 

Derigennem kan vedkommende få nogle konkrete, prakti-

ske strategier (2) og gradvis overvinde sin angst for fx at gå 

til tandlægen (13). Vi forestiller os, at man som tandlæge 

kunne lære patienten at danne nye kognitioner. På den 

måde skaber patienten sig redskaber til at håndtere sin 

aversion mod tandlæger. Vi vil anbefale, at patienten ned-

skriver sine strategier, også til senere brug, såfremt ved-

kommende endnu engang skulle havne i en angstfremkal-

dende situation (14). Vi har ud fra vores viden om basal 

neuroanatomi diskuteret om selve mønsteret, tandlæge-

angst, lagres på samme måde som koordination af plan-

lagte bevægelser i den neocerebellare cortex. Denne del er 
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den største del af cerebellum, som varetager, at bevægelser 

automatiseres. Såfremt det er tilfældet, vil cerebellum og-

så, ligesom ved de motoriske færdigheder, overtage koor-

dinationen, således at den præfrontale cortex kan bruges 

på at indlære nye færdigheder. Derfor vil individet reagere 

automatisk med angst i forbindelse med tandlægebesøg i 

stedet for at ræsonnere på fornuftig vis over den aktuelle 

situation. Firkantet udtrykt kunne man hævde, at patien-

ten slår autopiloten til.

Socialpsykologisk angstteori

Den socialpsykologiske angstteori er opstillet netop i rela-

tion til angst for tandbehandling. 

De socialpsykologiske angstteorier og -begreber søger at 

give en større forståelse for og indblik i de relationer, der er 

karakteristiske for det moderne menneske i den vestlige ver-

den. Teorierne søger at afdække de konflikter, der kan opstå, 

når mennesket stilles over for stærkt vekslende rollekrav.

Angsten kan fx ses som en interpersonel konflikt mel-

lem patient- og behandlerrolle (7). I det øjeblik, en person 

træder ind på en klinik, er vedkommende patient. Andre 

roller er borte. Som patient står vedkommende over for en 

behandler, og en rollekonflikt kan opstå. Denne teori er et 

middel til at forstå og forklare de mekanismer, der går i 

gang, når individet møder modstridende rollekrav. 

Det moderne samfund stiller mange og skiftende – af og 

til endog modstridende – rollekrav til det enkelte individ 

(7). Som følge heraf kan der hos os nutidsmennesker opstå 

mange rollekonflikter, som udmønter sig i angstreaktioner 

(stress og fobier). 

På mange måder er det de socialpsykologiske angstteo-

rier og -begreber, der giver den største forståelse af de me-

kanismer og den påvirkning, der har indflydelse på den 

sociale identitet og personlighedsdannelse, idet der her er 

tale om basale interpersonelle konflikter i form af omver-

denens krav og forventninger og personens evne til at ud-

fylde rollen (7).

Evolutionær og genetisk angstteori

Den evolutionære og genetiske angstteori regnes i mod-

sætning til de tidligere omtalte angstformer for at være 

medfødte angstformer. Angstformer, som har været nød-

vendige og væsentlige i kampen for individets overlevelse 

i evolutionen (7). Som et kuriosum kan nævnes, at der ikke 

findes slanger i Irland, men alligevel eksisterer der slange-

fobi i den irske befolkning.

For at individet gennem evolutionen har kunnet overle-

ve, har det været nødvendigt med mekanismer, som har 

sikret overlevelse. 

Angstens biologiske opgave er at få os til at flygte, så vi 

kan overleve. Men angst kan også være en psykisk forstyr-

relse, som ødelægger eller lægger en dæmper på vores so-

ciale liv.

indlæring af angst

Den amerikanske psykolog Mowrer beskæftigede sig med 

indlæring af angst. Han havde den teori, at angst skyldes 

to faktorer. Hans model gik ud på at kombinere den klas-

siske med den instrumentelt/operant betingede indlæring 

(15). 

Denne beskrivelse har vi fundet, som kilden angiver, i 

en dansk lærebog. Imidlertid studsede vi over, at der ingen 

kildehenvisninger var. Derfor besluttede vi at finde frem 

til den oprindelige tekst, idet vi gerne ville undersøge, om 

han var korrekt citeret, eller om der blot var tale om et 

kunstgreb fra den danske forfatters side (16). 

Den klassiske betingning er passiv indlæring. Her ind-

læres færdighederne automatisk, idet individet sammen-

kobler forskellige begivenheder. Her tænker vi på de for-

søg, Pavlov foretog med hunde. Heroverfor står den 

instrumentelle/operante betingning, hvor færdighederne 

indlæres aktivt. Belønning er i dette tilfælde med til at for-

stærke indlæringen, jf. Skinners rotteforsøg (7,15). 

De autonome kropslige reaktioner indlæres ifølge Mow-

rer ved, at organismen bliver udsat for en ubehagelig begi-

venhed (15). Eksempelvis forbinder mange patienter ube-

vidst lugten af krydderiet nelliker med tandklinikker. For 

langt de fleste er denne lugt i sig selv ikke forbundet med 

noget negativt, men nogle patienter vil forbinde lugten 

med tidligere erfaringer af negativ karakter (3). Denne pa-

tientgruppe kan blot ved lugten af nelliker, også i ikke-

tandlægeregi, fx ved juletid, genkalde sig, ofte helt ube-

vidst, tidligere angstfremkaldende oplevelser hos 

tandlægen. 

Robin et al. har i deres artikel beskrevet undersøgelser 

foretaget af K. Smith et al. i 1983. Undersøgelsen viste, at 

hvis individet i forbindelse med en stressfuld situation bli-

ver introduceret til en ikke i forvejen kendt lugt, vil denne 

lugt senere i livet kunne fremkalde ledsagende humør- og 

attitudeændringer (3). 

I modsætning hertil er undgåelsesadfærden, der drejer 

sig om, hvad man aktivt gør for at undgå at komme i kon-

takt med det ubehagelige. Denne adfærd belønnes ved, at 

man midlertidigt slipper for angsten (15). Glæden er imid-

lertid kort, idet næste besøg alt andet lige vil indebære me-

re omfattende indgreb.

»Mange er havnet i en ond cirkel, hvor angsten fører til, 

at man ikke får foretaget tandbehandling, hvilket fører til 
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en dårlig opfattelse af mund og tænder oftest med vedva-

rende tandskader. Man er flov over denne udvikling, hvil-

ket forstærker angsten. Dermed er den onde cirkel fuld-

endt …« skriver R. Moore (17). 

Angstformer og reaktioner

Angstforstyrrelse/patologisk angst
Man taler om en angstforstyrrelse eller patologisk angst 

(13), når følgende kriterier er opfyldt:

•  Angstreaktionerne passer ikke til den situation, som de 

optræder i.

• Angstreaktionerne er vedholdende og varer for længe.

•  Personen har ikke mulighed for at forklare, reducere el-

ler mestre angsten.

•  Angsttilstandene fører til en massiv hæmning i den be-

rørte persons mulighed for livsudfoldelse.

Efter vores mening skal man være varsom med udeluk-

kende at fokusere på den psykologiske side af angsten. 

Angsten har også en anden side, den somatiske. I WHO 

ICD – 10 (18) er vi blevet opmærksomme på en fortegnelse 

over mulige psykiske og ikke at forglemme fysiske symp-

tomer (fx sveden, rysten, mundtørhed og hjertebanken) på 

angst. Heri opregnes mulige reaktioner, når sympathicus 

er aktiveret i stress-situationer. WHO påpeger, at mindst et 

autonomt symptom skal være til stede, for at der er tale om 

angst. Ydermere påpeger WHO, at angstperioden skal væ-

re over eller lig seks måneder; dette er en sondring, som 

det er nemmere at forholde sig til end »vedholdende og va-

rer for længe«, som anført ovenfor.

Et angstanfald kan illustreres ved hjælp af Fig. 1 (den 

onde cirkel, circulus vitiosus).

Den onde cirkel ved angstanfald
Man taler om angstens onde cirkel, circulus vitiosus, hvor 

angsten er selvforstærkende. Angstcirklen er inddelt i føl-

gende områder: iagttagelse, tanker, angst, fysiske foran-

dringer og fysiske symptomer (13). I behandlingen af pa-

nikangst drejer det sig først og fremmest om at lære 

patienten at iagttage sine angstfornemmelser og formidle 

information om angst og angstanfald. Patienten bør tillige 

konfronteres med de angstudløsende situationer, og man 

bør forsøge at få nedtrappet undgåelsesadfærden. Kun på 

den måde ved hjælp af den kognitive terapi vil det kunne 

lykkes for patienten at få has på angsttilstanden (13).

Angsten, og angsten for angsten, kan, hvis den ikke be-

handles, udvikle sig på en sådan måde, at man søger at 

undgå steder, hvor man tidligere har haft et angstanfald 

(2). Det kan på længere sigt medføre, at man fra »kun« at 

have en enkeltfobi også udvikler agorafobi, som er angsten 

for at færdes alene uden for hjemmet. En lidelse, der selv-

sagt er socialt invaliderende.

tre karakteristiske faktorer mht. tandlægeangst

Der findes mange detaljer om angst, dog er der tre karakte-

ristiske faktorer, som næsten er universelle med hensyn til 

opbygningen af tandlægeangst.

Den første af disse faktorer er, at individet ofte vil have 

bange anelser for nye situationer, hvor der endnu ikke er 

lagt velkendte rutiner og mønstre (19).

Den anden af disse faktorer er patientens angst for det 

uvisse. Mange af de procedurer, som behandleren skal ud-

øve i patientens mund, vil forekomme meget fremmedar-

tede, især hvis behandleren ikke sørger for at forklare 

grundigt inden behandlingen og løbende undervejs (19). 

Den sidste og tredje faktor henregnes til patientens for-

ventninger. Ved at patienten har fået genfortalt tandlæge-

skrækhistorier fra forældre, søskende og venner, vil det 

være med til at højne angstniveauet hos den kommende 

patient.

Disse forventninger om tandlægebesøget vil ofte blive 

indarbejdet som negative kognitioner og dermed være 

med til at forstærke følelsen af frygt, og angsten vokser 

dermed (19).

                                     Stimuli 
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Angst 

Fig. 1. Den onde cirkel, circulus vitiosus (13).

Fig. 1. The vicious circle, circulus vitiosus (13).
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Det er vigtigt at understrege, at menneskets mund, og 

ansigt i det hele taget, er et af de mest følsomme områder 

på hele kroppen. Dette kan aflæses helt konkret på en af-

bildning af et frontalsnit gennem gyrus postcentralis, hvor 

de kortikale repræsentationsområder for legemets sensori-

ske projektioner er vist på en sådan måde, at man kan se, 

hvor stor sensorisk betydning mund og ansigt har (20). 

Dette fordelingsmønster kan illustreres via en skitse af en 

homunculus. Figuren viser en lille mand med forvrængede 

proportioner, som illustrerer kroppens sensoriske forde-

lingsareal i hjernen (Fig. 2). 

Der er tre faktorer, der spiller ind, når man taler om 

odontofobi, nemlig tandstatus, adfærd og følelser (fx angst). 

Patienten kan have dårlige tænder og være flov derover. 

Det kan skabe negative tankemønstre, som kan skabe ner-

vøsitet. Denne nervøsitet kan give sig udslag i ændret ad-

færd hos patienten, som ændrer hjerterytme, får svedige 

hænder eller gåsehud, og sympathicus arbejder på højtryk. 

Man kunne vælge at kalde de påvirkninger, der skaber dis-

se ændringer hos patienten, skadelige. Der er tale om ople-

velser, der påvirker patienten i negativ retning og dermed 

kan bidrage til odontofobi.

Alle sanser er vakt, når man skal til tandlægen. Der er 

bare forskel på, om man bliver så påvirket af de indtryk, 

man får, at man kan tale om decideret tandlægeskræk:

• Man ser (tandlægens remedier, det skarpe lys og kitler).

• Man hører (bor, spytsuger).

• Man lugter (eugenol, kemikalier).

• Man føler (bedøvelse, smerte, berøring).

• Man smager (tørhed, blodsmag). 

Disse sanseindtryk kan danne grobund for udvikling af 

frygt. Det drejer sig om konkrete/afgrænsede stimuli, det 

vil sige, at individet både kan frygte situationen og/eller 

objektet.

Vi mener, at der ud over stimulering af de fem sanser til-

lige finder en påvirkning sted, som man ikke direkte kan 

henføre til netop én af de fem sanser. Vi forestiller os, at de 

enkelte sanseindtryk spiller sammen og forstærker hinan-

den. Der er tale om sanseindtryk, som virker diffuse og 

uhåndgribelige, som karakteriserer angst i modsætning til 

frygt.

Det er vanskeligt at finde noget konkret om de negative 

fornemmelser, der er forbundet med et tandlægebesøg, 

men ikke desto mindre er det det, der især har vakt vores 

interesse. På trods af vores korte klinikerfaring har vi lagt 

mærke til, at patienterne har nogle adfærdsmønstre, som 

ligner hinanden. Mange patienter går hyppigt på toilettet, 

andre drikker uafladeligt vand, når de sidder i tandlæge-

stolen. Igen er der tale om, at patienten søger at afhjælpe 

sine gener, her mundtørhed, ved at tømme bæger efter bæ-

ger. Andre bliver aggressive, urolige og utålmodige. Mange 

har ingen eller kun ringe forståelse for, at de skal vente, til 

det bliver deres tur.

Det har fået os til at overveje, om man kunne indrette 

venteområder i forbindelse med tandklinikker på en så-

dan måde, at man kunne fjerne de negative associationer, 

som mange patienter med angst har. Såfremt man sørgede 

for, at indretning og stemning ikke allerede ved entrédø-

ren signalerer hospitalsmiljø (hvide vægge, sterilt, mini-

malistisk miljø), kunne man måske lette ventetiden for den 

ængstelige patient. På den måde vil man undgå »at piske en 

stemning op«, inden behandlingen overhovedet er be-

gyndt. Det kunne gøres ved at vælge varme farver, fjerne 

lugt og sørge for passende tidsfordriv/underholdning, 

kunst på væggene, akvariefisk eller pejs med åben ild.

Vi har kendskab til en tandlæge, der udskænker fadøl til 

sine patienter i venteværelset, andre serverer kaffe og sør-

ger for passende lekture, så ventetiden kan blive så beha-

gelig som muligt.

Personalet har meget stor betydning. Det er vigtigt, at 

patienten føler sig godt modtaget, så der skabes tillid, alle-

rede når patienten kommer ind i klinikken. Ved at være 

Fig. 2. Grafisk afbildning af den sensoriske områdefordeling 

i hjernen (20).

Fig. 2. The grafic area distribution of sensory projections in the brain 
(20).
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bevidst om sin klinikbeklædning og dermed sin hele frem-

toning kan tandlægen undgå at skabe et negativt indtryk 

hos patienten. I almen lægepraksis taler man om klinik-

blodtryk. Hermed mener man, at en patients blodtryk kan 

stige blot ved synet af en hvid kittel. Vi forestiller os, at 

 noget tilsvarende kan ske med tandlægepatienter med 

 tendens til angst. Vi har begge haft vores gang i en tandlæ-

geklinik, hvor ejerne var meget bevidste om deres påklæd-

ning. De havde udarbejdet nøje retningslinjer for, hvilken 

form for beklædning de enkelte medarbejdergrupper skul-

le bære. Tandlægerne selv gik i almindeligt tøj for ikke at 

udstråle autoritet og dermed ikke udgøre en »trussel«. Alle 

disse tiltag kan ikke fjerne, men mindske ubehaget ved 

ventetiden/opholdet hos tandlægen.

Sammenkobling mellem tandlægebesøg og lugtindtryk

Når man beskæftiger sig med patienter, der fortæller, at de 

lider af tandlægeangst, vil man hurtigt opdage, at deres 

ubehag er stærkt forbundet med tidligere oplevelser hos 

en tandlæge. Helt ubevidst har de fleste passivt indlært en 

sammenkobling mellem det for dem ubehagelige tandlæ-

gebesøg og det lugtindtryk, man mødes af i næsten alle 

tandlægeklinikker (22). Der er her tale om en klassisk be-

tinget adfærd. Patienten har indlært, at efter lugten (ube-

tinget stimulus) følger ubehag/angst (ubetinget respons).

Dette fænomen er moderne tandlæger meget bevidste 

om. Kraftige ventilatorer sørger mange steder for, at der 

ikke lugter af nelliker og kemikalier, som kan give angst-

fyldte patienter anledning til uro (22). 

Folk uden tandlægeskræk lægger slet ikke mærke til lug-

ten 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 stoffet eugenol, fjerner man også 

nogle af associationerne ved at gå til tandlæge og gør der-

med oplevelsen lettere. Dette konkluderer Rasmus Bendt-

sen, som sammen med en medstuderende på Copenhagen 

Business School i 2007 skrev kandidatafhandlingen »An-

vendelse af duftmarkedsføring i tandlægeklinikker over-

for odontofobe patienter« (23). Tandlæge Hanne Nørholm 

Jansen fra Aalborg har i sin klinik på flere måder forsøgt at 

tage højde for, at mange patienter bliver nervøse, når de 

møder bestemte lugte. Som et forsøg rengøres klinikken nu 

i en særlig sæbe. »Duften er ikke lavet til, at patienten vir-

kelig skal lugte en forskel, når de kommer ind, de skal bare 

ikke opleve den normale tandlægelugt. Det er et spørgsmål 

om at dosere, så det er behageligt.« Citatet stammer fra et 

telefoninterview med tandlæge Helle Jansen (23).

Hun har iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt 

sine patienter, så hun på den måde kan finde ud af, om 

hendes patienter føler sig mere trygge ved den nye lugt (1). 

Det, som denne tandlæge og andre med tilsvarende tiltag 

søger at påvirke hos deres patienter, er følelser. Det bety-

der, at man skal finde ud af, hvor følelsen er lagret hos pa-

tienten og så forsøge at aflære det, patienten har indlært. 

Ifølge R. Moore er dårlige oplevelser hos tandlægen i 

barneårene medvirkende til, at patienten som voksen har 

en angst, som stikker så dybt, at alene lugten i en tandlæ-

geklinik er nok til at skabe panik (24). Her er der tale om 

en journalists tolkning af en udtalelse fra R. Moore (24).

Vi har fået fortalt, at Tandlægeskolen i København på sin 

tidligere adresse var indrettet med muntre farver på skabe, 

personalebeklædning og units. Ved flytning til Panum 

måtte man underlægge sig arkitektens idéer og farvevalg 

på trods af den tandlægefaglige ekspertise. Et af de få ste-

der, hvor der i sundhedsvæsenet er glade farver tilbage, er 

på børneafdelinger og på psykiatriske afsnit. Vi ser fæno-

menet som et pendul, der svinger med moden.

Fysisk sansning og den efterfølgende emotionelle 

reaktion.

De hjerneområder, der grænser op til hjernebjælken, kal-

des for det limbiske system. Området indeholder dele af 

storhjernebarken, centre i storhjernen og dele af hypotha-

lamus. Det limbiske system har både en vigtig rolle i for-

bindelse med hukommelsen og er samtidig hovedsæde for 

individets følelser. Emotioner og følelser kan få individet 

til at rødme, svede eller endda ændre pulsfrekvens. Alle 

disse reaktioner skyldes, at der er en forbindelse mellem 

det limbiske system og det autonome nervesystem (25). 

Sammenkoblingen af fysisk sansning og emotionel reakti-

on skyldes, at det overordnede center for det autonome 

nervesystem er hypothalamus.

Sanseoplevelsen af lugt

De afferente sanseceller overføres via nerveimpulser til 

hjernen. Først når disse nerveimpulser bliver bearbejdet i 

deres respektive områder i storhjernebarken, bliver sanse-

indtrykkene af verden dannet. Nerveimpulserne fra de 

forskellige sanseorganer er ens, men sanseoplevelsen er 

helt afhængig af, hvor impulserne ender i hjernen. Selvom 

menneskets sanseorgan er meget sensitivt, får individet ik-

ke et objektivt billede af omgivelserne. Forskellige indivi-

der oplever/opfatter ikke omgivelserne på samme måde, 

det vil sige, at indtrykket bliver præget af ens egen subjek-

tive verden (25). Specielt lugtesansen har en meget væsent-

lig rolle, da lugtenerverne er direkte koblet til det limbiske 

system. Lugtesansen er i stand til at fremkalde følelses-

mæssige associationer hos individet. I modsætning til 
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smagssansen – som er en nærsans, dvs. at individet skal 

være i direkte kontakt med smagskilden – er lugtesansen 

en fjernsans. Det betyder, at lugtesansen kan påvirkes af 

stimuli meget langt væk fra den oprindelige lugtkilde. Fæl-

les for de to sanser er, at de begge stimuleres af kemiske 

stoffer. Specielt lugtesansen er meget sensitiv i forhold til 

smagssansen. Lugtesansen kan registrere selv meget små 

koncentrationer og skelne mellem utallige lugte. Hver lug-

tecelle kan stimuleres af mange forskellige lugtstoffer, men 

sanseoplevelsen er afhængig af, at stoffet netop når frem til 

den celle, der giver størst respons. Hjernen er i stand til at 

skelne imellem mange tusinde forskellige lugtestoffer. Det-

te sker på grund af sammenligning af impulsfrekvensen i 

de forskellige lugteceller (25).

Lugteimpulserne opfattes i lugtecentret (regio olfactoria) 

i næseslimhinden; fra dette center sendes der nervefibre 

(10-20 fila olfactoria) op gennem foramina i lamina cribo-

sa, som nervus olfactorius. I lugtebanen indgår der kun to 

neuroner, da impulserne ikke omkobles i thalamus, men 

går direkte til storhjernebarken. Nervus olfactorius er den 

eneste sensoriske nervebane, som ender i storhjernebar-

ken, uden at der først sker omkobling i thalamus. 

Nerveimpulserne har to forskellige endestationer i 

hjernen

1.  Impulserne kommer til området, gyrus parahippocampa-

lis, i hippocampus. Dette område er forbundet til det lim-

biske system, som er centret for følelser og emotioner.

2.  Impulserne løber frem foran lamina terminalis og ender 

i den lille gyrus paraterminalis på frontallappens me-

dialflade. Denne gyrus indeholder den orbitofrontale 

cortex, som også modtager projektioner fra smagssan-

sen. Dette kan forklare, hvorfor individet føler, at alt 

smager/lugter anderledes, når næsen er tilstoppet på 

grund af forkølelse.

Det limbiske system og corpus amygdaloideum

Da lugtesansen indgår i det limbiske system, som vareta-

ger vores følelser og dele af vores hukommelse, kan dette 

forklare, hvorfor forskellige lugte kan vække stærke følel-

ser i individet (20). Corpus amygdaloideum (amygdala) 

indgår i det limbiske system, og der sker derfor projektio-

ner af lugteimpulser til amygdala (26). Corpus amygdaloi-

deum har betydning for individets emotionelle farvning af 

sanseindtryk.

I området sker der desuden koordinering af forskellige 

typer erindrings- og hukommelsesbilleder (fx visuelt, aku-

stisk, smags- og lugtesans m.m.) (26). 

De følelser, som vækkes frem hos individet, er afhængi-

ge af tidligere erfaringer og individets almene tilstand. Et 

odontologisk eksempel kunne være lugten af nelliker, som 

nogle mennesker forbinder med julestemning, mens andre 

mennesker får kuldegysninger, da denne lugt er stærkt 

forbundet med tandlægeassociationer. 

tolkning af lugt

Når individet reagerer på en lugt, er der tale om en sam-

mensat proces, som kan opdeles i sansning og tolkning. 

Selve sansningen er sansecellernes reaktion på lugtstimuli 

og afhænger af indre og ydre faktorer (27). Over for sans-

ningen står tolkningen, som er baseret på psykologiske 

processer og individets tidligere erfaringer. Det er en al-

mindelig opfattelse, at der i tolkningen indgår følgende 

faktorer:

1. lugtintensitet,

2.  acceptérbarhed eller behagelighed (hedonisk beskrivel-

se) og

3.  lighed eller forskelle i sammenligning med tidligere 

lugt erfaringer.

Disse faktorer er sammen med til at danne lugtopfattel-

sen hos individet. Lugtopfattelsen vil være forskellig fra 

individ til individ, da disse ikke har samme forudsætnin-

ger eller følsomhed. Desuden kan det enkelte individs føl-

somhed variere fra dag til dag afhængigt af individets psy-

kologiske tilstand (27). Fx kan lugten af god mad vække 

glæde og forventning, hvis man er sulten. 

Den samme lugt kan, når man er mæt, virke ubehagelig 

og kvalmende (25). Man antager, at tolkningen sker i eta-

per, hvor man som det sidste trin kan sætte ord på tolknin-

gen af lugtindtrykket. Man kunne hævde, at mange patien-

ter ikke når hertil uden professionel hjælp. Ved at bistå 

disse patienter med at se den automatiske sammenkobling 

af lugtindtryk og ubehagelige oplevelser vil man ofte have 

held til at fjerne de negative følelser omkring det at skulle 

besøge sin tandlæge. Hermed kan man være medvirkende 

til, at individet lærer at reagere rationelt i stedet for ude-

lukkende at lade sig styre af sine følelser. Dog må man gøre 

opmærksom på, at nogle patienter må henvises til psyko-

logbehandling, idet de hverken responderer på ovenståen-

de problemstilling eller anden behandling i tandlægeregi. 

Her fylder angsten så meget, at »… kaffelugt og meditati-

onsmusik« ikke er nok til at fjerne uroen, citat fra R. Moore 

(24).

Forskningsresultater for sammenhænge mellem angst 

og lugt

I vores søgen efter videnskabelige artikler på PubMed fik 

vi 10.728 hits, når vi kun søgte på »smell«. Når vi ind-
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skrænkede søgekriteriet til »smell dental«, faldt antallet til 

68 artikler. Antallet af artikler faldt yderligere, når vi brug-

te søgeordet »anxiety eugenol«, det gav kun fem artikler. 

Ud af de fem har vi fundet frem til tre væsentlige artik-

ler, som vedrører forbindelsen mellem lugten af eugenol 

og tandlægeangst. Man kan diskutere, om antallet af artik-

ler afspejler emnets vigtighed, eller om det blot skyldes, at 

der kun er få forskere, som endnu har fået publiceret deres 

videnskabelige artikler. Robin, O., Alaoui-Ismaïli, O., Ditt-

mar A. og Vernet-Maury E. har siden 1997 bl.a. fået udgivet 

tre artikler, hvor de beskæftiger sig med, hvilke følelses-

mæssige reaktioner lugten eugenol fremkalder hos tand-

lægepatienter (3,22,28).

Forskerne har testet deres hypotese, eugenols indflydel-

se på autonome (ukontrollérbare) og de subjektive reaktio-

ner hos tandlægeangste og ej angste patienter. Ovennævn-

te forskere har i deres artikel beskrevet Lovigs teori (1989) 

om, at lugt og følelsen af lugt er meget vigtig med hensyn 

til individets adfærd. Flere studier har understreget, at lugt 

har effekt på kognition, emotion, humør og hukommelse 

(minder) (3). Man mener, at dette skyldes, at lugten danner 

forbindelser, specielt hvad angår for længst »glemte« min-

der, som er følelsesmæssigt ladet, kan pludselig dukke op. 

Dette forklares ved, at det olfaktoriske organ har forbin-

delse til hukommelses- og følelsesmæssige centre, det lim-

biske system og hypothalamus. Ved at undersøge seks 

autonome parametre kvantitativt fandt forskerne ud af, 

hvorvidt eugenol havde effekt på de angste/ikkeangste pa-

tienter. Eugenol fremkaldte hos de angste patienter emoti-

onelle reaktioner, som var angstbetonede, og det var ikke 

tilfældet hos de ikkeangste forsøgspersoner (3). I første for-

søg i 1997 fandt forskerne signifikant sammenhæng med 

hensyn til de autonome reaktioner og lugten af eugenol. 

De konkluderede, at det ville være mere interessant at vur-

dere alle parametre samtidigt i stedet for hver for sig. Dette 

kunne lade sig gøre, hvis hver autonome parameter blev 

omsat til grundfølelserne, lykke, overraskelse, tristhed, 

frygt, vrede og væmmelse (3). Dette gav anledning til, at 

der nu kunne laves en kvalitativ analyse i modsætning til 

det tidligere studium. Robin et al. beskriver i deres artikel, 

hvorledes grundfølelserne blev defineret i 1983 af Ekman 

et al., disse følelser er karakteriseret ved at kunne vækkes 

hurtigt, have kort varighed og skyldes spontan hændelse 

eller begivenhed (3). Ved hjælp af modelfotos lykkedes det 

for Ekman et al. at frembringe nogle fotos, som illustrerede 

grundfølelserne. Uanset til hvem og hvor billederne blev 

vist, blev de tolket på samme måde jorden rundt. Selv me-

get primitive folkeslag helt uden kontakt til omverdenen 

tolkede stort set billederne på samme måde som menne-

sker fra den vestlige verden (27). I alle tre artikler var for-

søgsopstillingen meget lig hinanden, dog var der små va-

riationer. Fx var der forskel i antal af lugte, som 

forsøgspersonerne blev eksponeret for. Det samlede antal 

lugte var: fortyndet eugenol 0,15 % eller 0,5 %, vanilje 1 %, 

propionsyre 0,015 %, dental resin 0,15 % og mentol 1 %. 

For at undgå at skabe forvirring blandt de tre artikler, 

som understøtter hinanden meget, har vi valgt at tage ud-

gangspunkt i den forsøgsopstilling, der blev lavet i forsø-

get i 1998. I alle tre undersøgelser bestod forsøgsgruppen 

af 44 raske, ikke rygende patienter (20 mænd og 24 kvin-

der). 

Forsøgspersonerne fik sat elektroder på kroppen, for at 

man kunne måle henholdsvis hudpotentiale, ektodermale 

parametre, hudgennemblødning, hudtemperatur/termo-

vaskulære parametre, momentan vejrtrækningsfrekvens 

og momentan hjertefrekvens (3). 

Forsøgspersonerne fik et glasrør fikseret under næsebo-

rene, det sendte komprimeret luft med forskellige lugte op 

i næsen (5,1 l/min). Forsøgspersonerne blev informeret om 

forsøgsproceduren, men de fik ikke at vide, hvilken eller 

hvornår lugten ville komme. Efter forsøget blev forsøgs-

personerne bedt om at identificere hver enkelt lugt, som de 

tidligere var blevet eksponeret for; derudover skulle de 

placere lugtene på en 11-point-skala (0 = meget behagelig, 

10 = meget ubehagelig). Yderligere skulle forsøgspersoner-

ne forbinde lugtene med de seks grundfølelser ved hjælp 

af papirrubrikker (3). I alle tre artikler kunne det konklu-

deres, at specielt eugenol kunne fremkalde negative følel-

ser hos tandlægeangste patienter (3,22,28). De angste pa-

tienter følte frygt, vrede og væmmelse, modsat følte de 

ikkeangste patienter glæde og overraskelse. Forskerne 

mente, at forskellen skyldtes forsøgspersonernes forskelli-

ge tandlægeerfaringer (3). Disse resultater bekræfter for-

holdet mellem det hedoniske niveau og basisfølelserne, 

som var fremprovokeret af de autonome reaktioner (28).

Robin et al. har tillige i deres artikel beskrevet, hvordan 

Herz og Cuplick i 1992 og i 1995 demonstrerede, at lugt-

fremkaldende minder har tendens til at være meget følel-

sesmæssigt ladet, livlige og særlige. På den måde kan lugte 

fremkalde flere følelsesmæssige minder, end hvad man er i 

stand til at udtrykke verbalt (3). I forsøget blev der også 

lagt vægt på forskellen på den objektive og subjektive eva-

luering i forbindelse med behagelige og ubehagelige 

lugtoplevelser. Verbalt eksisterer der mange synonymer, 

som kan beskrive en behagelig lugt, modsat beskrives dår-

lig lugt ofte kun med ét ord: væmmelse (28). 

I undersøgelsen skete der underrapportering med hen-

syn til forsøgspersonernes subjektive mening om dårlige 
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lugte. Dette kunne skyldes, at man overskrider en person-

lig grænse, følelsen forbindes ofte med tab af kontrol, og 

dette kan være med til at frembringe gamle, negative min-

der, som kan være smertefulde, og derfor har individet 

svært ved at udtrykke sig verbalt herom. Derimod kunne 

man ved hjælp af autonome parametre nemt registrere for-

søgspersonernes negative følelser, som skyldes ubehag ved 

lugtene (28).

Diskussion 

Den gruppe patienter, vi finder interessant, og som kan på-

virkes med duftstoffer, er de patienter, der lider af en let til 

moderat form for tandlægeangst. Det er den patientgrup-

pe, som finder tandlægebesøg ubehagelige, men som dog 

alligevel er i stand til at gennemføre den nødvendige tand-

behandling. Vi er helt bevidste om, at der findes patienter, 

der er så angste, at det er nødvendigt med intensiv terapi. 

Som en sidste udvej kan man vælge at lægge denne type 

patienter i fuld narkose. Vi har i vores opgave valgt at be-

skæftige os med tre hovedemner. 

Det første afsnit præsenterer begrebet angst. Her har vi 

valgt at definere, beskrive og foretage efter vores mening 

relevante perspektiveringer til odontologiske eksempler. 

Vi har valgt at bruge megen energi på at beskrive de for-

skellige former for angst, idet det er nødvendigt med et 

godt grundlag for senere at kunne vurdere/tage stilling/

øve kritisk kildekritik til/på de videnskabelige artikler, 

der beskæftiger sig med vores emneområde. Det er natur-

ligvis nødvendigt at kunne sondre mellem de forskellige 

angstformer og deres opståen, men i vores arbejde med 

problemstillingerne er vi blevet opmærksomme på, at man 

skal være varsom med en meget skarp opdeling, idet der 

ofte er tale om overlapninger og sammenfald. Enkeltvis 

opfatter vi klassifikationerne som konservative og rigide. 

Hvis man derimod betragter modellerne som flere sider af 

samme sag med variationer, vil man opdage, at de ikke 

står i modsætning til hinanden, men derimod supplerer 

hinanden og bringer diskussionen op på et højere niveau. 

Dette kan beskrives ved hjælp af cirkler, der hver især il-

lustrerer en angstform. Cirklerne er selvstændige, men 

overlapper dog hinanden. I cirklernes fællespunkt er der 

tale om et område, hvor teorierne spiller sammen, og det 

hele går op i en højere enhed.

Almindeligvis ville det her være på sin plads at beskæf-

tige sig med patientens rolle i behandlingssammenhæng, 

den socialpsykologiske vinkel. Vi kunne derimod bedre 

tænke os at vende problemstillingen på hovedet og se si-

tuationen fra behandlerens/tandlægens side. Også tandlæ-

gen kan nemlig komme til at befinde sig i en rollekonflikt. 

Hvad skal tandlægen stille op, hvis patienten ikke kun er 

patient, men også et familiemedlem eller en nær ven? 

Hvordan indkræver man betaling for behandling, eller 

hvordan forklarer man sin storebror, at han lider af aggres-

siv parodontitis, og at hans mundhygiejne er under al kri-

tik? En anden situation kunne bestå i, at personen i stolen 

almindeligvis er den autoritære i forholdet (fx tandlægens 

far eller bankrådgiver). Hvordan kan man som tandlæge 

gå ud af sin egen rolle/arena og begive sig over i et andet 

rollefag? 

Andet afsnit handler om lugt, og hvordan lugtindtryk 

kan sammenkobles med tandlægebesøg. Igen har vi valgt 

at træde et skridt baglæns, idet vi her har beskæftiget os 

med hele lugtprocessen, lige fra at lugtmolekylerne inhale-

res, til at impulsen omsættes til en sanseoplevelse, der kan 

mobilisere hukommelsen og vække erindringer. Lugtesan-

sen er den eneste sans, som sørger for, at impulser føres di-

rekte op til amygdala og hypothalamus. Det vil sige, at der 

ingen omkobling finder sted i thalamus, derfor bliver lugt-

stimuli ikke evalueret og sammenholdt med de øvrige san-

ser.

Patientens følelser og hukommelse påvirkes direkte, der 

er intet filter. Vi finder det interessant at beskæftige os med 

lugtesansen, da påvirkning heraf sker både på det bevidste 

og det ubevidste plan. Under opgaveforløbet har vi disku-

teret, hvorvidt tandlægen er i stand til at påvirke patien-

tens lugtindtryk. Om det er muligt på forhånd at præsen-

tere eugenol på en måde, så der skabes positive kognitioner, 

dog ikke udelukkende af lugtmæssig karakter. 

Ved at behandleren er bevidst om at ændre sprogbru-

gen, nelliker i stedet for eugenol, relatere nellikelugten til 

noget positivt, jul og brunkager, og ikke mindst stimulere 

patientens visuelle indtryk ved at vise emballagen med en 

smuk blomst frem kan man måske hindre, at tandlægeang-

sten antager dimensioner, hvor den bliver et problem for 

patienten.

Dog skal man som behandler være særdeles varsom med 

kognitiv indlæring hos patienterne. Her tænker vi især på 

den udbredte skik blandt børnetandlæger at uddele kli-

stermærker som belønning efter behandling. Der skabes 

på denne måde gode mønstre, hvis behandlingen har væ-

ret smertefri og ukompliceret. På den anden side risikerer 

man at skabe en uheldig sammenkobling af belønning og 

ubehag. Barnet kan på den måde få en opfattelse af, at et 

klistermærke er tegn på »død og ulykke«. En opfattelse, 

der på trods af den bedste mening underbygges, såfremt 

tandlægen udleverer kister til tabte mælketænder i stedet 

for skattekister. Symbolikken i de to beholdere er vidt for-

skellig. Tandkisten symboliserer begravelse, hvorimod 
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skattekisten skal rumme noget meget værdifuldt, som man 

skal passe godt på. Dermed kan behandlerens gode inten-

tioner blive starten på en ond spiral, hvor man hos barnet 

uforvarende lægger grundstenen til tandlægeangst. Nogle 

tandlæger undgår kisteassociationer ved at udlevere små 

runde æsker til børnene.

Også i forhold til lugt kan man vælge at vende problem-

stillingen på hovedet. Indtil videre har vi kun beskæftiget 

os med patientens lugtesans. Hvad med behandlerens? Vi 

må, desværre, konstatere, at patienter ikke altid lugter af 

violer. Det kan være vanskeligt for tandlægen at abstrahere 

fra den ikke altid så behagelige lugt fra patientens mang-

lende personlige hygiejne. Hvordan kan man som behand-

ler være professionel på trods af, at man som privat person 

væmmes ved patienten? Der skal ikke den store fantasi til 

at forestille sig, at den type patienter kun får lige akkurat 

den nødvendige og tilstrækkelige behandling. Hvis den il-

delugtende patient tillige er utilpas ved tandlæge-situatio-

nen, kan man forestille sig, at vedkommende ikke får den 

optimale omsorg, som er nødvendig for at etablere de rette 

bånd mellem patient og behandler. Bånd, der vil have end-

nu vanskeligere ved at blive etableret, såfremt tandlægen 

ikke er dygtig til at aflæse sin patients signaler. Hvis signa-

lerne aflæses forkert eller helt overses, risikerer den usoig-

nerede, tandlægeangste patient kun at få den mest nødtørf-

tige behandling, hvor der ikke tages hensyn til det psykiske 

ubehag. Såfremt det sker, vil denne type patient måske i 

fremtiden helt undgå tandlægebesøg. 

I afsnittet om lugtesans har vi udelukkende beskæftiget 

os med den ubevidste del af denne sans. I bestræbelsen på 

at holdningsbearbejde patienter med tandlægeangst kan 

man benytte sig af, at man også bevidst/aktivt kan lade sin 

lugteoplevelse påvirke. Ved at eksponere den tandlæge-

angste patient for nelliker kan man over tid opnå, at pa-

tienten ændrer/aflærer sin kognitive indlæring af ubehag 

forbundet med netop den lugt. Vi forestiller os et tilvæn-

ningsprogram, formet som en trappemodel, hvor patienten 

på nederste trin får lugten med hjem på et stykke papir. In-

den næste besøg hos tandlægen bør patienten på egen 

hånd selv foretage en tilvænning til lugten. Næste trin 

kunne være, at patienten har direkte kontakt til eugenol. 

Det kunne ske ved, at patienten hjælper tandlægen med at 

blande pulver og væske til den rette blanding og måske 

endda får styrke til at nulre en klump mellem fingrene. 

Sidste trin på trappen op nås, når patienten er fortrolig 

med materiale og lugt samt er parat til at modtage tandlæ-

gebehandling. 

I det tredje afsnit i vores opgave har vi beskæftiget os 

med den forskning, der er lavet på området. Som nævnt er 

der tale om et stærkt begrænset udvalg af materiale. Fordi 

der ikke findes ret meget om dette meget vigtige område, 

kan man let glemme at stille sig kritisk til de få kilder, der 

faktisk er. Det bedrer heller ikke situationen, at det stort 

set er det samme forskerteam, der har skrevet og fået pub-

liceret størstedelen af de artikler, vi har kunnet finde frem 

til, vedrørende en eventuel sammenhæng mellem tandlæ-

geangst og lugten af eugenol. Det har naturligvis vakt vo-

res mistro, men vi har på den anden side trøstet os med, at 

de artikler, som er publiceret på PubMed, har været gen-

nem behandling og derfor er/burde være troværdige.

Vi håber, at dette forskningsområde vil blive mere op-

prioriteret i den nærmeste fremtid. Vi er overbeviste om, at 

det vil være tilfældet, idet man allerede i markedsføring i 

al almindelighed kan se tendenser til, at det er ønskvær-

digt at påvirke forbrugerne også på dette punkt. Man for-

søger fx at skabe et fælles, behageligt lugtindtryk, en gen-

kendelighed i butikskæder. Man forsøger, populært sagt, 

at skabe positive vibrationer af lugtmæssig karakter, en 

form for lugtbranding (23).

Ved at arbejde med problemfeltet omkring angst i for-

bindelse med tandlægebesøg må vi konstatere, at vi be-

stemt ikke er færdige hermed. Det er vores håb, at vi på 

længere sigt kan få mulighed for yderligere at beskæftige 

os med dette emne. Vi er overbeviste om, at der vil komme 

mange flere forskningsresultater, som vil kunne hjælpe os 

i vores bestræbelser på at være med til at afdække feltet. 

Det kan godt være, at selve håndværket på det odontologi-

ske område er vigtigt, men man kommer ikke uden om at 

beskæftige sig med hele mennesket. Man kan ikke udeluk-

kende fokusere på fingerfærdighed hos behandleren, da 

man vil møde problemstillinger, som stiller ganske andre 

krav til tandlægen, krav om empati, omsorg og indføling. 

Områder, som vi kunne tænke os at afdække yderligere i 

vores videre uddannelse.

konklusion

I vores indledning vovede vi den påstand, at der var en 

sammenhæng mellem lugten af eugenol og ubehag ved 

tandlægebesøg. Vi har i opgaven afdækket angstbegrebet, 

angstindlæring og koblingen mellem lugt og sansning. Via 

den begrænsede forskning, der for øjeblikket eksisterer på 

området, mener vi at have afdækket en mulig sammen-

hæng. Patienter med tandlægeangst havde såvel autonome 

som verbale reaktioner. De autonome reaktioner var, om-

sat til grundfølelser, målbare både kvantitativt og kvalita-

tivt. Hos tandlægeangste patienter så man en signifikant 

sammenhæng med hensyn til de autonome reaktioner og 

lugten af eugenol.
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De tandlægeangste patienter oplevede ved lugten af 

eugenol at blive mindet om tidligere, ubehagelige tandlæ-

geoplevelser. De reagerede med emotionelle reaktioner af 

angstmæssig karakter. Tandlægen kan imidlertid imødegå 

denne angst ved aktivt at holdningsbearbejde denne pa-

tientgruppe med henblik på at skabe nye, mere hensigts-

mæssige, kognitive mønstre, der kan støtte patienterne i at 

mestre lignende situationer i fremtiden. Tandlægens gode 

intentioner kan imidlertid ikke stå alene. Patienten må væ-

re en aktiv medspiller, en samarbejdsvillig partner, som 

inderligt ønsker at komme problematikken til livs. Ved at 

begge parter er positive og parate til at afstemme forvent-

ninger til hinanden, kan man opnå gode resultater. Kun 

ved samarbejde kan operationen lykkes. Man kunne bruge 

udtrykket giv lidt, tag lidt og opnå resultater.

 

English summary 

Does there exist a connection between dental anxiety and the di-
stinctively odour in dental clinics?
In our introduction we have ventured the assertion that 

there might be a connection between the odour of eugenol 

and the fear of dentists.

We have explored the definition of anxiety, the learning 

processes and the connection between smell and perception.

Patients with dental anxiety will respond both with 

reactions from the autonomic nervous system and verbal 

responses.

The autonomic reactions can, if they are transcribed into 

the six basic emotions, happiness, surprise, sadness, fear, 

anger and disgust, be measured quantitatively as well as 

qualitatively. Several patients with dental anxiety showed 

significant signs of connection between the autonomic 

reactions and the odour of eugenol. The odour of eugenol 

reminded the nervous patients of earlier unpleasant, pain-

ful and unforgettable dental experiences. The patients 

showed reactions of emotional character. However, the 

dentist can manage the anxiety by teaching the patient 

new and more suitable cognitive patterns in preparation 

for similar situations. In order for this change to succeed, it 

will have to be done in full cooperation with the patient. 

Both the dentist and the patient must have a positive atti-

tude and be ready to harmonize their expectations to ob-

tain results. 
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I de skandinaviske lande er forekomsten af tandløshed og 

af caries faldet i alle alders- og uddannelsesgrupper i den 

seneste generation (1). Men »Det er trolig et trekk ved vest-

lige samfunn i begynnelsen av det 21. århundret at nogen 

mennesker ikke hænger med og får langvarige problemer. 

Det skjer tilsyneladende uafhængig af valg av reform i hel-

sevesenet. Eller sagt på en annen måte: Reformers struktu-

rer sikter oftest mot det store flertallet i en befolkning. Få 

om noen reformer i helsevesenet fanger opp både de store 

gruppene og de marginaliserte. Hjelpen til de svakeste må 

komme i form av solidarisk og humanitær innsats på an-

dre premisser« (1).

I dansk børnetandpleje er de orale sygdomsforhold stort 

set under kontrol (1-3). I voksentandplejen er der historisk 

sket forbedringer for den brede befolkning med udviklin-

gen i den offentlige sygesikring gennem 85 år (1,4). I den 

offentlige sygesikrings ydelser er den almindelige voksne 

patient dækket ind med både forebyggelse og behandling. 

Den almindelige patient vil igennem livet nyde godt af at 

kunne betale både sygesikringsydelser hvert år og de frie 

ydelser med flere års mellemrum, hvis det drejer sig om fx 

en operation, en krone eller et implantat. Sådanne patien-

ter vil igennem livet med en normal indkomst passe godt 

til vores nuværende danske voksentandpleje. 

Tilsvarende er der for nogle af de oralt udsatte grupper 

etableret specielle tandplejeordninger: omsorgstandplejen 

for de svageste ældre, specialtandpleje for de sygeste psy-

kisk syge og mest fysisk-psykisk handicappede, kommu-

nal støtte til de mest ubemidlede voksne, fx pensionister 

og kontanthjælpsmodtagere, samt regional støtte til de 

særligt sygdomsramte, fx ved trafikuheld eller ved oral 

cancer (5-8). 

Globalt er vi et højindkomstland med både behandling 

og forebyggelse i tandplejesystemet (9,10).

Nogle falder gennem netværket  

Men i dette netværk mellem sygesikringsydelser (evt. sup-

pleret med »danmark«) og ovennævnte offentligt støttede 

udsatte grupper falder der nogle voksne igennem. Disse 

personer har så store udgifter til privat tandpleje, at det bli-

ver uoverkommeligt at vedligeholde deres tænder.

Dette opfattes i dag som et helt individuelt problem og 

bliver ikke betalt nogen steder fra. Det nuværende voksen-

tandplejesystem tager ikke højde for, at de orale sygdom-

me accentueres af veldokumenterede risikofaktorer (9). 

Derfor opstår behovet for en såkaldt diagnosebaseret tand-

plejeordning for privat praksis. Fx kan borgere, der har 

medicinbetinget mundtørhed ikke få støtte. Ikke alle bor-

gere med de sjældent medfødte sygdomme får støtte. Og 

oral rehabilitering af kronisk syge og folk med omfattende 
behandlingsbehov er ladt i stikken i den nuværende 
voksentandpleje

En diagnosebaseret tandplejeordning efterlyses

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

I  den nuværende danske voksentandpleje er der  

 nogle patienter, der falder igennem og reelt ikke 

får et tandplejetilbud. Deres tandplejebehov for oral 

rehabilitering er marginaliseret i forhold til de nuvæ-

rende ordninger. Fx drejer det sig om borgere med me-

dicinbetinget mundtørhed, bulimi, aggressiv parodon-

titis og sjældent medfødte sygdomme (dem uden for § 

163 i sundhedsloven). Den seneste viden inden for fol-

kesundhed bekræfter, at borgere med arvelige syg-

domme, livsstilssygdomme og kroniske sygdomme er 

fremtidens sundhedsmæssige tabere, også tandpleje-

mæssigt.

En kasuistik viser en patient med omfattende orale 

problemer og en systemisk hudsygdom, epidermolysis 

bullosa. Der laves overslag over, hvad denne patient 

som minimum skal bekoste for en oral rehabilitering. 

En diagnosebaseret tandplejeordning diskuteres. Det 

påpeges, at særligt Tandlægeforeningen har en vigtig 

rolle at spille for at udvikle en oral rehabiliteringsord-

ning, som kan udføres i privat praksis for denne grup-

pe marginaliserede voksne patienter. Herunder disku-

teres de odontologiske videnscentres behov, samt hvad 

der kunne gøres for de mest udsatte, de hjemløse.
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for dem, der får, gælder det kun som en engangsbehand-

ling, ifølge § 163 i sundhedsloven, på trods af at tandbe-

handlinger sjældent holder evigt (Tabel 1) (11). Eller bor-

gere, der pga. bulimi eller mangeårig tandlægeangst 

behøver en dyr oral rehabilitering med mange behandlin-

ger. Eller borgere med udbredt parodontitis, som derfor 

behøver omfattende parodontologiske og protetiske be-

handlinger. 

Disse behandlinger behøver selvsagt at blive suppleret 

med en rigelig mængde forebyggelse, hvilket også er kost-

bart. Alle ovennævnte voksne patienter vil kunne høre ind 

under den seneste højrisikostrategi, som det er beskrevet 

for cariesrisikobørn (2). »Det er i hovedsagen en klinisk in-

tervention, der kan beskrives som sekundær profylakse, 

hvor progression af allerede tilstedeværende sygdomslæ-

sioner søges modvirket. Det er i hovedsagen et individuelt 

anliggende mellem patient og behandler« (2). 

Men disse voksne bliver ladt i stikken, fordi de ikke er 

syge nok i forhold til den nuværende lovgivning. Men de 

er syge nok til, at deres orale helbred bliver nedbrudt. Og 

det er disse patienter, der gang på gang bliver påpeget at 

blive udsat for tandplejemæssige urimeligheder i pressen, 

hvilket giver dansk voksentandpleje et dårligt omdømme 

(4).

Det er ikke mindst tandplejeorganisationernes ansvar, 

at der til befolkningen ydes passende tandplejeydelser, der 

honoreres ordentligt hos de praktiserende tandlæger (9-10). 

Dette sker i Danmark i samarbejde med de offentlige myn-

digheder og »danmark« (4,12). Sidste gang, tandplejeorga-

nisationerne havde held og dygtighed til at påvirke politi-

kerne i Folketinget, var i forbindelse med indførelsen af 

omsorgstandplejen i 1992. I årene op til sørgede de to tand-

lægeforeninger for at skabe en faglig og folkelig opinion i 

pressen, der påvirkede beslutningstagere og embedsmænd 

såvel i kommuner som i Sundhedsstyrelsen og Sundheds- 

og Indenrigsministeriet. (Med indførelsen af amts- og 

amtsspecialtandplejen fra 2003 var det ikke tandplejefor-

eningernes initiativ, men Sundhedsstyrelsens i samarbej-

de med enkelte fagpersoner.) Kun i vores naboland Sverige 

har rigsdagspolitikere af »egen drift« sat tandplejen på 

dagsordenen i forbindelse med valg til Rigsdagen. Det ske-

te i forbindelse med valget af den borgerlige regering i 

2007, hvor der derefter blev indført øgede offentlige til-

skud til voksentandpleje med en såkaldt »tandvårdscheck« 

og »höjkostnadsbeskyttelsen«. 

For bredere gennemgang af dansk voksentandpleje i glo-

balt perspektiv henvises til international litteratur (9-10). I 

denne artikel vil vi påpege Tandlægeforeningen som initi-

ativtager og aktør i forhold til dansk tandplejes historie og 

rammebetingelser (12). Og vi vil konkretisere det med et 

klinisk eksempel:

Et patienttilfælde  

Til privat praksis henvender en 27-årig kvindelig salgsas-

sistent sig med smerter i +5. 

Efter rodbehandling af +5 sendes patienten til udred-

ning på Odontologisk Videnscenter Østdanmark. Her 

kortlægges patientens omfattende orale problemer og en 

systemisk sygdom, nemlig epidermolysis bullosa (13).

Se Fig. 1 med OP-optagelse af kvindens orale situation. 

Patienten har givet tilladelse til offentliggørelse.

Oralt konstateres mangelfuld okklusion i venstre side, 

da +6, 7 er mistet, og +4, 5 er pulpabehandlede med dubiø-

se prognoser. I øvrigt viser OP-optagelsen apikale foran-

dringer i regio +2, 4, 5 samt 5– og distale rod 6–. Klinisk og 

røntgenologisk ses et meget omfattende fyldningsbehand-

let tandsæt i forhold til patientens alder. Der er ingen klini-

ske PA-problemer.

På spørgsmål om nuværende og tidligere forhold til 

tandbehandling oplyses, at patienten gennem hele sin sko-

letid har haft stor angst for at gå til tandlæge, og at hun 

først nu føler sig tryg ved behandling.  

Systemisk: Epidermolysis bullosa (EB) er en sjælden 

genrelateret hudsygdom pga. fejl i DNA-strukturen (13). 

EB betyder, at huden ikke har samme elasticitet som nor-

mal hud og derfor er følsom over for tryk. Det betyder 

hyppige væskefyldte blærer, der senere brister og bliver til 

sår. Hvor udbredt dette er, er individuelt fra person til per-

son. EB opdeles i simplex, junctional og dystrofisk, alt efter 

stigende sværhedsgrad. Denne patient har simplex, hvor 

slimhinder er udsatte. Hun er kun indimellem plaget af sin 

systemiske sygdom med blærer i mundslimhinden. Såle-

des kan patienten godt børste tænder og modtage tandbe-

handling, hvis der gås forsigtigt til værks. Neglene er altid 

defekte, og huden er generelt lys og sart. 

EB kan ikke kureres, men der kan symptombehandles 

fx ved hudkløe. Patienten behøver ikke jævnlig kontrol 

hos hverken læge eller på hospital.

Konklusion: På konferencen i Odontologisk Videnscen-

ter (Østdanmark) er der enighed om, at tidlige ekstraktio-

ner og høj behandlingsfrekvens ikke er forårsaget af til-

grundliggende, generel sygdom, epidermolysis bullosa, 

men mest sandsynligt må tilskrives tandlægeskræk og føl-

ger heraf. 

Videnscenteret tager ikke stilling til behandlingsforsla-

get, men anbefaler patienten at prioritere behandling af 

resttandsættet med fast protetik før genopbygning af ok-

klusionen i venstre side.
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Konsekvens: Patienten er således ikke indstillet til no-

gen form for økonomisk offentlig støtte til tandbehandling 

med sekundær profylakse. Da patienten ikke umiddelbart 

har råd til at følge den professionelle anbefaling om tand-

behandlinger opfulgt af sekundær forebyggelse, må pa-

tienten i realiteten sejle sin egen sø. Alderen taget i betragt-

ning må patienten imødese yderligere tandløshed.

Hvad vil denne patients orale rehabilitering som 

minimum koste i privat praksis? 

Hertil må påregnes successive udskiftninger af de store 

fyldninger (i gennemsnit en fyldning hvert andet år) til 

store plastfyldninger eller fast protetik. Desuden tandrens-

ninger og individuelt forebyggende behandlinger ved 

hvert halvårlige tandplejebesøg samt dagligt brug af tand-

pasta med højt fluorindhold. For at udføre dette arbejde 

må der påregnes mange mandetimer, og man kan disku-

tere dette minimums behandlingsforslag og priser. Men 

dette tjener også mest som et eksempel til at være kon-

kret.

I Sverige gives der tilskud til »höjkostnadsbeskyttelsen« 

for oral rehabilitering som ovennævnte. Omregnet til dan-

ske priser så gives der 50 % tilskud for tandbehandling 

mellem kr. 2.500,- og 12.000,- og 85 % tilskud for udgifter-

ne over kr. 12.000,-. Ordningen kaldes for »Apotekerord-

ningen« i et læserbrev i Tandlægebladet (14). Det foreslås 

for at hindre, at kronisk syge og folk med et kortvarigt, 

men kostbart behov for behandling (ligesom med medicin) 

ikke bliver urimeligt belastet. Ordningen foreslås diagno-

sebestemt, ikke indtægtsbestemt. Det vil betyde, at ordnin-

gen skal udføres i privat praksis efter godkendelse af en of-

fentlig faglig myndighed, fx de odontologiske videnscentre 

og regionstandplejen i hvert deres ressort. Æstetisk/kos-

metisk tandpleje vil ikke komme ind under ordningen.

5 rodbehandlinger med tilhørende røntgen-

billeder, bedøvelse m.m.

kr. 10.000,-

5 stiftopbygninger og kroner kr. 40.000,-

1 implantat med krone kr. 20.000,-

I alt kr. 70.000,-

Fig. 1. En OP-optagelse af en 27-årig kvindelig salgsassistent, der hele livet har lidt af hudsygdommen epidermolysis bullosa. Slim-

hinderne er sarte og kan give vabler. Patienten har ikke opsøgt voksentandpleje i flere år pga. skrøbelige slimhinder og tandlæge-

angst. Der er et stort behandlingsbehov med endodonti, fyldninger, protetik, implantat og forebyggelse.

Fig. 1 An orthopanthomography of a 27 years old female who is suffering from the skin disease, Epidermolysis Bullosa. Her skin is sensitive to blisters. 
The patient has avoided going to dental care for some years due to her sensitive oral skin and anxiety regarding dentistry. Now she has an extensive 
need for endodontics, fillings, prosthetics, oral health prevention and an oral implant.
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For pågældende patient vil økonomien se således ud un-

der »Apotekerordningen«:

Et sådant beløb til oral rehabilitering vil en 27-årig salgs-

assistent have større mulighed for at betale af egen lomme. 

Hvis det var en mindre bemidlet patient, vil det også være 

mere overkommeligt for patientens kommune at betale ud-

gifterne. 

Diskussion 

I dag er en patient som ovennævnte ladt i stikken. Oral re-

habilitering er ikke realistisk for hende uden yderligere 

økonomisk støtte. Man kan spørge, om voksentandplejen 

har et etisk problem som system ved ikke at kunne tilbyde 

denne patient mulighed for behandling (15)? Patienten til-

hører en af de marginaliserede grupper, som netop er fal-

det igennem. På den ene side står den offentlige 

sygesikring/»danmark«s tilbud om forebyggelse og be-

handling. Og på den anden side er hun udelukket fra de 

støtteordninger, der er i kommunalt og regionalt regi (11). 

Tandplejesystemet svigter i dag en gruppe borgere, som 

har behov for omkostningskrævende ydelser i både be-

handling og forebyggelse for at blive oralt rehabiliteret. 

Disse patienter er marginaliseret eller – med andre ord – 

faldet igennem netværket for vores voksentandplejesystem 

(5). Med kroniske sygdomme, livsstilssygdomme eller ar-

velige sygdomme er disse patienter fremtidens sundheds-

mæssige tabere (9,16). Dette bør føre til en debat om vok-

sentandplejens rammebetingelser eller systembetingelser. 

Man kan ikke klandre den enkelte private eller offentlige 

tandlæge for, at der ikke ydes tilskud eller gives systema-

tisk behandling til fx en patient med epidermolysis bullosa 

simplex eller de andre på listen i Tabel 1. Men man kan be-

brejde fagpolitikerne i tandplejeorganisationerne, hvis de 

ikke forsøger at forbedre de nævnte patientgruppers orale 

forhold, når nu medier, patientforeninger og enkeltperso-

ner presser på.

Denne nye erkendelse fører så til at foreslå en særlig 

diagnosebaseret tandplejeordning. Der kan være flere mo-

deller til at løse disse opgaver. Men da omsorgstandplejen, 

specialtandplejen og regionstandplejen tager sig af de hår-

dest ramte patientgrupper, så burde det være hensigtsmæs-

sigt, at det er privat praksis med offentlig støtte og kontrol, 

der tager sig af patienterne med enten kroniske, livsstils- 

eller arvelige sygdomme. Her udgør de mest udsatte grup-

per, nemlig misbrugere og hjemløse, et særligt problem, 

som nok kræver et tæt udviklingssamarbejde med offent-

lig praksis mhp. udslusning til den diagnosebaserede tand-

plejeordning. For de mest udsatte må fokus være på tilpas-

ning af tandplejesystemet til deres specielle livsvilkår (17).

Hvorledes patientgrupperne skal afgrænses, udredes, 

do kumenteres og administreres, må komme an på for-

handlinger i udvalg nedsat i tandplejeorganisationerne og i 

samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministe-

riet. En grundigere diskussion af fordele og ulemper ved 

den eksisterende voksentandpleje må dog først afklares.

Tandplejeorganisationerne har til stadighed en kardinal 

rolle for at sikre, at de praktiserende tandlæger og tandple-

jere udfører en opdateret tandpleje til befolkningen, og at 

dette bliver honoreret ordentligt (9,10,12). Med afsæt i erfa-

ringerne med den tidligere sundhedslov vedr. § 6 B-D, bl.a. 

om aplasi-implantat-patienter og Sjögren-patienter, må der 

skabes nogle rammer, der kan være realistiske for, at god 

praksis kan udføres. Bl.a. speciallægerne har forskellige 

kvoteordninger, der var kopieret som grundlag for den tid-

ligere § 6 for tandplejen. Endelig er der behov for, at samar-

bejdet forbedres mellem systemerne (børne-voksen-om-

sorgs-tandplejen). 

For at en diagnosebaseret tandplejeordning skal kunne 

dække væsentlige grupper af borgere med kroniske, livs-

stils- eller arvelige sygdomme, skal der væsentlige økono-

miske ressourcer til. Her må der skæves til ordninger i bl.a. 

Sverige og Norge for at udregne omkostningerne (9). En 

»Apotekerordning« kunne være en model (14). Et samar-

bejde mellem de odontologiske institutter og institutterne 

for folkesundhed på universiteterne og de odontologiske 

videnscentre må iværksættes. Og de respektive odontolo-

giske afdelinger på tandlægeskolerne må inddrages i de-

tailforholdene. Men det er vigtigt, at særligt Tandlægefor-

eningen tager teten og investerer ressourcer i udfordringen 

at tage fat på det 21. århundredes orale sygdomsforhold. 

Målet må være at etablere en diagnosebaseret voksen-

tandplejeordning som supplement til den offentlige syge-

sikring og »danmark« på den ene side og på den anden side 

de offentlige ordninger med omsorgs-, special- og regions-

tandpleje. Sådan en ordning med diagnosebaseret voksen-

tandpleje kunne udføres i privat praksis. Samtidig må de 

odontologiske videnscentre tilføres ressourcer, så de kan 

løfte en væsentlig større del af behandlingerne af de sjæld-

ne sygdomme og handicap og etablere egentlige behand-

lingscentre i stil med TAKO-centeret i Oslo, Norge. Endelig 

må der tilføres ressourcer til at etablere særlige tandklinik-

Op til kr. 2.500,- kr. 2.500,-

50 % tilskud for tandbehandling mellem  

kr. 2.500,- og kr. 12.000,-

kr. 4.750,-

85 % tilskud for udgifterne over kr. 12.000,-:  

15 % af kr. 58.000,-

kr. 8.700,-

I alt kr. 15.950,-
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ker for de mest udsatte i de større byer efter erfaringer med 

den socialodontologiske klinik i Århus og De Hjemløses 

Tandklinik på Mændenes Hjem i København (17).

English summary 

Oral rehabilitation of adults with chronic diseases and with exten
sive need for dental treatment are not able to benefit from the Dan
ish dental care system

In the present Danish oral health care system some adults 

are not capable of making use of the dental services. In re-

lation to oral health rehabilitation these patients are left to 

their own devices. These include people with medicine 

mediated dry mouth, bulimia, severe periodontitis and 

 rare genetic diseases (some are included in § 163 in the 

present Danish Law of Health Care) (Table 1).

The latest knowledge in oral public health confirms that 

Tabel 1. Sjældne sygdomme og handicap med orale behandlingsbehov.

Nedenfor er en liste over størstedelen af de sjældne sygdomme og handicap, der i kombination med vidtgående odontologiske pro blemer kan henvises 
til de odontologiske landsdels og videnscentre med henblik på undersøgelse, diagnostik, behandlingsplanlægning og eventuel behandling.

Ud over disse kan der være andre meget sjældne sygdomme og handicap (fx 1/100.000 eller endnu sjældnere), der ikke er nævnt, og hvor patienten 
har vidtgående, odontologiske problemer. Kun i relativt få tilfælde kan de odontologiske landsdels og videnscentre tilbyde behandling. Det er kun, 
når patientens tilgrundliggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber.

Amelogenesis imperfecta (svære tilfælde) Laurenc-Moon Bardet- Biedl syndrom

Arthrogryposis multiplex congenita Marfan syndrom

Cerebral parese med spasticitet, bruksisme og  

tonus-vekselsyndrom

Maroteaux syndrom

Cherubismus Mukopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Sanfilippo, Morquio)

Chondrodysplasia (Achondroplasia o.a.) Moebius syndrom

Dentindysplasi Neurofibromatose

Dentinogenesis imperfecta Noonan syndrom

D-vitamin resistent rachitis Odontogenesis imperfecta (svære tilfælde)

Dysplasia cleidocranialis Osteogenesis imperfecta

Døvblinde-fødte (ofte som en del af et syndrom) Osteopetrose

Ektodermal dysplasi Odontodysplasi

Ehlers Danlos syndrom Prader Willi Syndrom

Epidermolysis bullosa Progressive muskelsygdomme (Duchenne, spinal  

muskel-atrofi o.a.)

Esofagusatresi Pseudohypoparatyreoidisme

Freeman Sheldon (Whistling face) Rubinstein Taybi syndrom

Huntingtons sygdom Sklerodermi

Hypofosfatasi og lignende forstyrrelser af  

calcium-fosfor-metabolisme

Sturge Weber syndrom

Immunsvigt (svære tilfælde) Tuberøs sklerose

Incontinentia pigmenti Williams syndrom

Kromosomdefekter (sjældne)

Kilde/Source: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2006.
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adults with chronic lifestyle problems or genetic diseases 

do not benefit from oral health care services.

A case report describes a patient with extensive oral 

 health care problems and a genetic skin disease, epidermo-

lysis bullosa. An estimate of the minimum costs for oral 

rehabilitation for this patient is made as an example. 

A diagnosis based oral health care system for adults as a 

supplement to the present system is discussed. It is pointed 

out that the Danish Dental Association has an important 

part to play in developing an appropriate supplementary 

oral health care system for adults to take care of oral reha-

bilitation in private practicse. More resources are needed 

for the Odontological- and Science Centres for oral treat-

ment, to enable more patients with rare diseases and han-

dicaps to benefit and in the same way it is necessary to 

identify resources for homeless people. 
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Jeg vil takke for den meget fine oversiktsartikkel om-

kring dødsfall i tannlegepraksis av Sewerin (1). Kom-

plikasjoner, herunder dødsfall, i en tannlegepraksis el-

ler umiddelbart etter tannbehandling er dessverre et tema 

som ikke akkurat fremhever seg i den odontologiske fag-

debatten. Vi har i de skandinaviske odontologiske skole- 

og etterutdannelsesmiljøer jevnlige kurs i CPR (kardio-

pulmonær resuscitering)/akuttmedisin, men vi mangler 

en objektiv begrunnelse for hvorfor en tannlege skal be-

herske slik kunnskap, helst utover basalt nivå. Med objek-

tiv begrunnelse menes her et sannferdig datamateriale 

over komplikasjoner og dødsfall i odontologisk praksis 

som tillater en tilnærmet korrekt risikobedømmelse.

En kan dessverre ikke så rent sjelden overhøre kolleger 

som mener at kunnskap om livsunderstøttende teknikker 

for en tannlege, i hvert fall utover basal CPR, synes unød-

vendig fordi det angivelig »aldri går galt uansett hva en 

gjør« i deres egen praksis. Det er ingen nyhet at odontolo-

gisk behandling antagelig er forbundet med en forholdsvis 

begrenset intervensjonsrisiko (dog noe avhengig av inter-

vensjonstype), men det er stor grunn til å tro at tilgjengelig 

litteratur ikke representerer et objektiv utvalg av kom-

plikasjoner herunder dødsfall.

I Norge er det ikke mulig ut fra eksisterende nasjonale 

registre å identifisere dødsfall under eller etter tannlege-

behandling med unntak av ved odontologisk legemiddel-

bruk. Dersom dødsfall skulle forekomme etter bruk av le-

gemidler i odontologisk behandling, vil en anta at dette 

ville bli registrert gjennom bivirkningsregisteret. En slik 

registrering er imidlertid basert på aktiv melding av impli-

sert tannlege. Av forskjellige årsaker er det grunn til å tro 

at dette ikke alltid skjer. Under arbeide med å registrere bi-

virkninger av odontologisk lokalanestesi 1982-2006 var 

det ikke meldt noen dødsfall ved bruk av lokalanestesi i 

Norge. Men fordi undertegnede ble faglig konsultert i for-

bindelse med sakkyndig utredning omkring dødsfall i 

tannlegestol, ble det oppdaget en slik forbindelse.

Dette kan bety en underrapportering av dødsfall og 

komplikasjoner under eller etter tannlegebehandling. For 

å oppnå et bedre grunnlag for objektiv risikovurdering av 

tannlegebehandling av pasienter burde kanskje innmel-

ding av alle avvikende hendelser, uansett om de er forbun-

det med legemidler eller ikke, gjøres obligatorisk for tann-

leger. Det burde også overveies om ikke leger burde påleg-

ges å spørre om det har forekommet tidsnær tannlegebe-

handling før dødsfall ved innmelding av dødsårsak til 

nasjonale registre.

I dagens dokumentasjonssamfunn vil vi alle være tjent 

med et mest mulig sannferdig datagrunnlag for korrekt å 

kunne bedømme risiko ved tannbehandling og, ikke 

minst, begrunne hvorfor tannleger må ha en god kompe-

tanse i livsunderstøttende teknikker. Det er ikke sikkert vi 

tannleger lever i en så faglig risikofri tilværelse som vi 

tror.

1. Sewerin I. Dødsfald med relation til behandling i tandlægeprak-

sis. En oversigt. Tandlægebladet 2008; 112: 708-19.
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Et nyligt opdateret Cochrane-review har sat fokus på,  

 om, og i givet fald hvornår, man bør foretrække retro-

grad revisionsbehandling frem for ortograd behandling.

Reviewet konkluderer, at der tilsyneladende ingen klar 

fordel er ved at vælge kirurgisk revisionsbehandling frem 

for ikke-kirurgisk behandling. 

Kirurgisk behandlede apikale læsioner heler godt nok 

bedre set i et etårigt perspektiv, men forskellen på resulta-

terne udlignes i det lange løb, og efter fire år er der ingen 

forskel på succesraterne. Til gengæld indebærer den kirur-

giske behandling mere ubehag for patienten. 

Reviewet omfatter talmateriale fra to studier – det ene 

med stor risiko for bias, det andet med moderat risiko, og 

Cochranes reviewforfattere efterlyser flere og bedre stu-

dier til yderligere belysning af evt. forskelle i behand-

lingsresultater. 

Kommentar af lektor Preben Hørsted Bindslev, Tandlæ-

geskolen i Århus:

– Beslutning om ortograd revision eller retrograd kirur-

gi må i det enkelte tilfælde tages efter afvejning af en hel 

række individuelle faktorer, som må vurderes samlet, før 

man vælger fil eller kniv. 

For ortograd revision taler ringe kvalitet af den oprin-

delige rodfyldning, relativt let tilgængelig kanal fx ingen 

skarpe afbøjninger, forøget risiko for komplikationer ved 

kirurgi fx tæt relation til canalis mandibularis eller van-

skelige arbejdsforhold fx posteriort i mundhulen. Hvis 

adgang til rodkanalen derimod er vanskelig fx på grund 

af en velfungerende krone med rodstift, kan risikoen ved 

forsøg på fjernelse medføre valg af retrograd kirurgi.

For kirurgisk behandling taler endvidere mistanke om 

periradikulær cyste, persisterende inflammation pga. frem-

medlegemereaktion mod overskud af rodfyldningsmate-

riale eller persistens af ekstraradikulære bakterier – men 

sikker diagnostik af disse tilstande kan være vanskelig.

Endelig er operatørens udstyr og rutine i de forskellige 

behandlingsmuligheder af betydning. Nogle har raffineret 

den ortograde behandling mht. udrensning, skylning og 

fyldning, andre har måske større rutine i kirurgi og brug 

af velegnet materiale til forsegling af de apikale foramina. 

Ved begge behandlinger vil brug af operationsmikro-

skop i øvrigt være en gevinst. Diskussion med patienten 

om behandlingsvalg er desuden en vigtig del af beslut-

ningsprocessen; mange er som bekendt nervøse for at få 

foretaget kirurgiske indgreb, og også den samlede udgift 

for patienten kan spille ind.

Afslutningsvis kan man, når Cochrane-reviewet be-

dømmes, spekulere på, om årsagen til, at de kirurgiske 

behandlinger gav dårligere resultater efter fire år end ef-

ter ét år, evt. kan være, at den apikale forsegling med ti-

den er blevet dårligere, således at de i kanalen efterladte 

bakterier får tilført næring med fornyet infektion af det 

periapikale område til følge.

Retro- eller ortograd rodfyldning 
– en overvejelse værd
Trods udvikling af nye endodontiske materialer og metoder er apikal parodontitis 

stadig en relativt hyppigt forekommende komplikation

Winnie Brodam
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abstract
Background

though success rates of endodontic initial treatment have been improving over the years, persistence of periapical 

disease is far from being a rare condition. the most common therapeutical options for the re-treatment of teeth 

with periapical pathosis are non-surgical orthograde treatment and surgical treatment. Selection between 

alternative treatments should be based on assessment of respective benefits (mainly healing) and risks from 

studies consistent with a high level of evidence.

Objectives

to test the null hypothesis of no difference in outcome between surgical and non-surgical therapy for endodontic 

re-treatment of periradicular lesions.

Search strategy

the Cochrane oral Health group trials register, CentrAL, MeDLine and eMBASe were searched with appropriate 

search strategies. Handsearching included eight dental journals. the bibliographies of relevant clinical trials and 

relevant articles were checked for identifying studies outside the handsearched journals. Seven manufacturers of 

instruments in the field of endodontics or endodontic surgery or both, as well as the authors of the identified 

randomised controlled trials (rCts) were contacted in order to identify unpublished or ongoing rCts. no language 

restriction was placed. the last electronic search was conducted on 3rd April 2007.

Selection criteria

All rCts about re-treatment of teeth with periapical pathosis in which both surgical and non-surgical approaches 

were used and having a follow up of at least 1 year were considered for the analysis.

Data collection and analysis

A quality assessment of the included rCts was carried out and the authors were contacted for missing informa-

tion. We independently extracted the data in duplicate. We followed the Cochrane oral Health group’s statistical 

guidelines.

Main results

three rCts were identified, two of them reporting different data from the same clinical study. the risk of bias was 

judged as moderate for one study and high for the other one. 126 cases were followed up for at least 1 year, and 82 

had a follow up of 4 years. At the 1-year follow up the success rate for surgical treatment was slightly better than 

non-surgical (risk ratio (rr) 1.13; 95% confidence interval (Ci) 0.98 to 1.30). When the follow up was extended to 4 

years (only one rCt made it) the outcome for the two procedures became similar.

Authors’ conclusions

the finding that healing rates can be higher for cases treated surgically as compared to those treated non-surgi-

cally, at least in the short term, is based on two rCts only. A single rCt reported that in the medium to long term 

healing rates for the two procedures are very similar. there is currently scarce evidence for a sound decision 

making process among alternative treatments for the re-treatment of a periradicular pathosis. More well-designed 

rCts should be performed with follow up of at least 4 years, and with a consistent sample size, to detect a true 

difference in the long term between the outcomes of the two alternative treatments, if any exist.

Del Fabbro M, taschieri S, testori t, Francetti L, Weinstein rL. Surgical versus non-surgical endodontic re-treatment for periradicular lesions. Cochrane 
Database of Systematic reviews 2005, issue 4. Art. no.: CD005511. Doi: 10.1002/14651858.CD005511.p
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Patienter med generelt dybe pocher og 

alvorligt fæstetab indtager mindre 

mængder af mejeriprodukter end patien-

ter, som kun lokalt har dybe pocher og 

mindre fæstetab. Det viser en japansk 

undersøgelse offentliggjort i Journal of 

Periodontology.

Næsten 1000 patienter imellem 40 og 

80 år blev undersøgt for parodontale 

forhold og for indtag af mejeriprodukter 

som fx mælk, ost og surmælksprodukter. 

En analyse af resultaterne viste, at øget 

indtag af mejeriprodukter hang sammen 

med bedre parodontale forhold: personer, 

som spiste mere end 55 g surmælkspro-

dukt om dagen, havde signifikant bedre 

pochemål og mindre fæstetab end andre.

Den japanske undersøgelse konklude-

rer, at regelmæssig indtagelse af sur-

mælksprodukter kan have en gavnlig 

virkning på parodontal sygdom.

Kommentar af professor Berit Lilienthal Heitmann, Institut 
for Sygdomsforebyggelse:

– Studiet har ikke målt bakterieforekomster og viser derfor ikke, 

om eventuelle gavnlige effekter skyldes mejeriprodukternes 

kalkindhold eller en probiotisk virkning af surmælksbakterier – 

sidstnævnte er dog mest sandsynligt.

Den probiotiske virkning understøttes af flere studier, som fx 

har undersøgt forekomst af bl.a. laktobaciller hos raske og hos 

patienter med kronisk parodontitis, samt af bakteriologiske 

undersøgelser, der viser, at orale laktobaciller svækker væksten af 

periodontale patogene bakterier in vitro.

Endelig argumenteres det, at der ikke kan findes belæg i dette 

studie for, at kalk fra mælken har en særlig betydning, idet under-

søgelsen ikke har fundet sammenhænge mellem mælkeindtaget og 

pochedybde eller fæstetab.

Resultaterne fra studiet er imidlertid baseret på data fra en 

tværsnitsundersøgelse, så forfatterne kan reelt ikke vide, om den 

parodontale sygdom har resulteret i ændrede kostvaner med lavere 

indtag af surmælksprodukter, eller om det er et højt indtag af disse 

mælkeprodukter, der har haft gavnlig effekt i forhold til den orale 

sundhed.

Derfor er der behov for prospektive studier med målinger af 

både kostindtag og oral bakterieflora og med oplysninger over tid 

om udviklingen i parodontiets sygdomstilstand for bedre at forstå 

sammenhængene.

Sådanne studier vil blive sat i gang til efteråret i et samarbejde 

mellem Tandlægeskolen i København og Institut for Sygdomsfore-

byggelse ved Center for Sundhed og Samfund i København via 

forskningsmidler bevilget af Mejeribrugets Forskningsfond.

Surmælksprodukter har måske gavnlig virkning på parodontitis

shimazaki y, shirota t, Uchida k, yonemoto k, kiyohara y, Iida M, saito t, yamashita y. Intake of dairy products and periodontal disease: the Hisayama study. J Periodontol 2008; 79: 131-7. 
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risikofaktorer for et falsk positivt 
testresultat ved diagnostik af 
carieslæsioner i approksimalfla-
der: effekten af røntgenreceptor 
og observatørkarakteristika

Ann Wenzel, Francisco Haiter-Neto og Erik Gotfredsen

aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

tandlægeskolen, afdeling for Oral radiologi

F ormål: At evaluere effekten af receptor og observatør-

karakteristika på røntgenologisk cariesdiagnostik, 

med specielt henblik på et falsk positivt (FP) testresultat. 

Metoder: 80 humane tænder blev røntgenfotograferet 

med otte digitale receptorer og film. Otte observatører 

scorede carieslæsioner i approksimalflader. Brugen af bil-

ledbehandling og tidsforbruget ved vurderingen af et bil-

lede blev registreret. Mikroskopi blev anvendt som vali-

dering for tilstedeværelse/fravær af en læsion. Ud af 160 

approksimalflader var 63 % sunde, og 37 % havde en læ-

sion. Multivariat logistisk regressionsanalyse blev foreta-

get med FP-testresultatet som den afhængige variabel og 

røntgenreceptoren og observatørens erfaring, brug af bil-

ledbehandling og tidsforbrug som uafhængige variable. 

Resultater: De signifikante risikofaktorer for et FP-testre-

sultat var: 1) køn: Mænd scorede færre FP end kvinder 

(OR 0,26; CI 0,18-0,36; 2) erfaring: Observatører uden er-

faring med digitale røntgenmetoder havde seks gange 

højere risiko for en FP- (OR 6,09;CI 4,9-8,1); 3) røntgenre-

ceptor: Med film som reference havde to af de digitale 

systemer en signifikant lavere risiko for en FP, et fosfor-

pladesystem (OR 0,55; CI 0,37-0,73) og et sensorbaseret 

system (OR 0,65; CI 0,46-0,93), mens et andet fosforplade-

system havde en højere risiko (OR 1,57; CI 1,17-2,13); 4) 

tidsforbrug: Der blev brugt mere tid, når man scorede en 

FP (OR 1,05 (pr. minut); CI 1,03-1,05) end for noget andet 

testresultat. Anvendelse af billedbehandling havde ingen 

signifikant effekt på risikoen for en FP-diagnose.

Konklusioner: Den uerfarne bruger af et digitalt røntgen-

system havde en meget højere risiko for at overdiagnosti-

cere end den erfarne bruger. Nogle digitale receptorer 

medførte en højere risiko for et falsk positivt testresultat 

end andre.

Wenzel a, Haiter-neto F, Gotfredsen e. risk factors for a false positive test outcome in the 

diagnosis of caries in approximal surfaces: impact of radiographic modality and observe 

characteristics. caries res 2007; 41: 170-6.

risikoindikatorer for et reduceret 
marginalt knogleniveau hos 
voksne individer

Golnosh Bahrami, Ann Wenzel, Lise-Lotte Kirkevang, 

Flemming Isidor og Michael Væth

aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

tandlægeskolen, afdeling for Oral radiologi

F ormål: At vurdere risikoindikatorer for et reduceret 

marginalt knogleniveau hos individet med fokus på 

apikal parodontitis. 

Metoder: 616 tilfældigt udvalgte danske voksne (304 

kvinder og 312 mænd) med en gennemsnitsalder på 42 år 

fik foretaget en helstatusrøntgenundersøgelse. Det margi-

nale knogleniveau blev målt fra emalje-cement-grænsen 

til den marginale knoglekant. Målene blev udført på me-

Oversatte internationale abstracts
tandlægebladet bringer løbende danske odontologiske forskeres oversættelse af abstracts fra deres egne publikationer, som 

er offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. Hensigten er at holde danske tandlæger tæt orienteret om det 

danske bidrag til international odontologisk forskning.

redaktionen 
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sialfladen (Am) og distalfladen (Ad) af hver tand, og gen-

nemsnittet mellem disse blev beregnet. Det marginale 

knogleniveau for et individ blev beregnet som: A(ind) = ∑ 

A(tænder)/N(tænder), og A(individ) ≥ 4 mm blev defineret 

som et reduceret marginalt knogleniveau. Periapikal 

tandstatus blev bedømt ved hjælp af »Periapical Index« 

(PAI), som derefter blev dikotomiseret (sund = PAI-score 1 

og 2, og syg = PAI-score 3, 4 og 5). Koronale restaureringer 

(kroner, fyldninger + indlæg) og rygning blev ligeledes 

registreret. Alle variable blev analyseret i en logistisk re-

gressionsmodel med et reduceret marginalt knogleniveau 

som den afhængige variabel. 

Resultater: Effekten af alder (OR = 3,3), rygning (OR = 

10,5) og apikal parodontitis (OR = 4,7) på et reduceret 

marginalt knogleniveau var statistisk signifikant (P<0,01). 

Konklusioner: Det var ikke overraskende, at rygning og 

alder var risikoindikatorer for at have et reduceret margi-

nalt knogleniveau ≥ 4 mm. Selv når der blev justeret for 

disse faktorer, havde individer med ≥ 1 tand med apikal 

parodontitis en mere end fem gange så stor risiko for at 

have et reduceret marginalt knogleniveau end individer 

uden periapikal infektion.

bahrami G, Wenzel a, Kirkevang l-l, Isidor I, væth M. risk factors for a reduced marginal 

bone level in the individual. Oral Health Prev Dent 2006; 4: 215-22.
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Boganmeldelser

ny bog om apikal 
parodontitis med fokus på 
patobiologi

Ørstavik D, Pitt Ford T. Essential Endodontology 
– Prevention and Treatment of Apical 
Periodontitis. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.; 
2008. 478 sider, ill. ISBN 978-1-4051-4976-1. 
Pris: GBP 89,50 (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1239,00,-.

Denne anden udgave fra Blackwell Munksgaard opsamler 

og formidler ny aktuel viden omkring apikal parodontitis. 

I 14 kapitler gennemgår 17 forfattere klinisk og biologisk 

forskning som basis for behandling af apikal parodontitis. 

Bogens tekst er opdateret med flere farveillustrationer end 

førsteudgaven. Bogen gennemgår endodontiske behand-

linger, instrumenter og materialer, retrograd kirurgi, radi-

ologi og lignende, og den går også videre. Forfatterne føl-

ger ikke kun endodontiens tidligere fokus på teknik og 

materialer. Bogen gør en del ud af de biologiske aspekter, 

bl.a. mikrobiologi, uspecifik værtsrespons, adaptiv im-

munrespons og patobiologi – en nødvendig basis for ratio-

nel diagnostik og behandling. Specielt er afsnit om persi-

sterende apikal parodontitis, uspecifik immunrespons og 

maskinel udrensning plusser. Bogen er meget grundig og 

henvender sig til videregående læsere. Inddelingen, og ka-

pitlerne hver især, samt indekset er lavet systematisk. Bo-

gen er derfor også velegnet som opslagsbog. Alt i alt en 

dybtgående og glimrende bog, der formidler aktuel forsk-

ning og henvender sig til tandlæger, der overvejende udfø-

rer endodontiske behandlinger samt andre med interesse 

for endodonti.

Henrik Løvschall

en god opslagsbog om 
almen medicin 

Forlagsgruppen ApS – Almen Praksis 2008 – 
1071 sider, ISBN 978-87-990318-4- 1. Pris i 
DKK ekskl.  moms mv. 395,00

Bogens fulde titel »Almen Praksis År 2008 – Terapikom-

pendium i Almen Medicin« er en opdateret udgave af en 

bog udkommet for første gang i 2007. I bogens forord angi-

ves, at hensigten er at skabe et dansk terapikompendium af 

højeste lægelige kvalitet, hvor de nyeste medicinske frem-

skridt gøres frit tilgængelige for alle læger og andet sund-

hedspersonel i en konkret og brugbar form. Der er nævnt 

43 forskellige redaktionelle medarbejdere/forfattere, hvor-

af de fleste i sagens natur er læger, men blandt forfatterne 

er der også en advokat, psykolog og sygeplejerske samt en 

tandlæge. Bogen er inddelt i 28 kapitler i forhold til forskel-

lige specialer. Hvert kapitel indeholder de til specialet hø-

rende artikler i alfabetisk orden og omhandler udred-

ningsstrategier, differentialdiagnoser og behandlingsfor-

slag. Eksempelvis er der kapitler om akutte tilstande, smer-

te og smertebehandling, hovedpine (et delafsnit) samt 

tand-, mund- og kæbesygdomme. Sidstnævnte kapitel er 

skrevet af overtandlæge, specialtandlæge Peter Marker. 

Dette er et godt kapitel, der fokuserer på oral patologi og 

medicin. Det kan som et kuriosum dog nævnes, at caries 

dentalis ikke har et selvstændigt afsnit. Dette er nok ikke 

en bog, man læser fra første til sidste side, men som op-

slagsbog er den fortræffelig og en bog, alle tandlæger vil 

kunne have glæde af på klinikken og vel også privat.

Flemming Isidor
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TANDLÆGEFORENINGEN MENER

En bred uddannelse er bedst

Omkring 100 nyudklækkede kandidater fra de to 

tandlægeskoler tager i denne tid springet fra skole-

bænken og ud på tandklinikkerne. Det er vigtigt, at 

der bliver taget godt imod de nyuddannede kolle-

ger, uanset hvor de måtte starte i deres første job.

De nye tandlæger kommer med den nyeste viden, 

og de har fået en god, bred uddannelse, der har gi-

vet dem det teoretiske fundament for at kunne ud-

føre de behandlin-

ger, der er gængse 

inden for den alme-

ne børne- og vok-

sentandpleje. De er 

også blevet rustet til 

en videre karriere 

inden for den odon-

tologiske forskning. De har modtaget klinisk under-

visning. Men de mangler at få den praktiske 

erfaring helt ind under huden. Det vil jeg 

opfordre de rutinerede kolleger til at 

hjælpe de nye med.

Tandlægeuddannelsen er en akademisk 

uddannelse. Den er en af de bedste uddan-

nelser, man kan få – og en af de mest at-

traktive. Den er ikke primært en hånd-

værkeruddannelse og skal heller ikke 

være det. Vi har flere gange givet ud-

tryk for vores bekymring over ned-

skæringer i den kliniske undervisning på tandlæge-

skolerne. Men vi må også erkende, at den hånd-

værksmæssige rutine først for alvor oparbejdes, når 

man kommer til at arbejde med patienter hver dag. 

For at give de nye kandidater en optimal praktisk 

ballast arbejder Tandlægeforeningen sammen med 

TNL og de to tandlægeskoler på at få indført en 

slags turnusuddannelse.

Selv om danske tandlæger generelt er rigtig gode 

til at efteruddanne sig, er det jævnligt til debat, om 

der skal indføres flere odontologiske specialer end 

de eksisterende inden for ortodonti samt tand-, 

mund- og kæbekirurgi. I vore nabolande er der be-

tydeligt flere specialer end i Danmark.

I Tandlægeforeningen er vi åbne over for flere 

odontologiske specialer. Men vi mener, at det bør 

have højere prioritet at få indført en turnusuddan-

nelse. En bred grund- og turnusuddannelse vil 

tilsammen kunne give den bedst mulige effekt 

på danskernes tandsundhed.

Susanne Andersen, 
formand for Tandlægeforeningen

– Tandlægeuddannelsen er 
en akademisk uddannelse. 
[…] Den er ikke primært en 
håndværkeruddannelse og 
skal heller ikke være det.
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Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...

Efteruddannelse
Efteruddannelse
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Mangel på specialtandlæger 
kan betyde 
serviceforringelser

For få uddannede og en skæv aldersfordeling betyder, at kommunale tandklinikker landet over 

mangler specialtandlæger. Mange steder tager man kreative løsninger i brug, men konsekvensen 

kan blive, at ikke alle får den tandregulering, som de har behov for  

Winnie Brodam

Stor selvbestemmelse, faglig udvik-

ling og kollegial sparring. Det er nog-

le af elementerne i den ambitiøse 

pakke, som Frederikshavn og Hjør-

ring kan tilbyde specialtandlægerne i 

det nyetablerede ortocenter i Nordjyl-

land. Det nytænkende interkommu-

nale samarbejde om centret er etable-

ret i håb om at kunne tiltrække spe-

cialtandlæger til det nordjyske, og 

initiativet blev slået stort op i både 

det danske og det svenske tandlæge-

blad i foråret. Alligevel er det ikke 

lykkedes det nye center at få en ene-

ste ansøgning, når ledige stillinger 

har været slået op.

Situationen i Nordjylland er beteg-

nende for hele landet. Mange special-

tandlæger går i disse år på pension, 

og få nyuddannede kommer til. Det 

betyder, at der ofte er få eller slet in-

gen ansøgere, når en kommune slår 

en ledig specialtandlægestilling op.

Gang i kreativiteten

De mange ubesatte stillinger sætter 

gang i kreativiteten i kommunerne. I 

København kompenserer man for 

mangelsituationen ved at ansætte 

svenske specialtandlæger. I Køben-

havns omegn går flere kommuner 

sammen om at oprette store ortodon-

tiklinikker, som man håber kan til-

trække de eftertragtede specialister. 

Og i Greve Kommune har man taget 

princippet om LEON (Laveste Effek-

tive OmkostningsNiveau) så fuldt ud, 

at uddelegering til andre faggrupper 

betyder, at en halv specialtandlæge-

stilling i dag omfatter hele 12.000 

børn.

I Jylland forsøger nogle kommuner 

sig med udlicitering af tandregule-

ringsopgaven, mens man andre ste-

der klarer sig igennem med erfarne 

kommunale tandlæger og konsulent-

hjælp.

Ingen interesserede ansøgere 

Tilbage til Nordjylland, hvor man 

altså har forsøgt at skabe ekstra at-

traktive arbejdsforhold for special-

tandlægerne – uden at det indtil vi-

dere har ført til interesserede ansøge-

re. Det ærgrer Kirsten Thyø, der er 

overtandlæge i Frederikshavn.

– Idéen er at skabe et ortocenter for 

Hjørring og Frederikshavn med et pa-

tientgrundlag på ca. 30.000. Vi vil 

give specialtandlægerne frie hænder 

til selvstændigt at planlægge opgaver, 

behandlingsmetoder, indkøb og til at 

deltage i indretning af de fysiske faci-

liteter. Men ikke engang en fore-

spørgsel efter vores annoncering har 

vi fået, konstaterer en lidt opgivende 

overtandlæge Kirsten Thyø.

I Frederikshavns kommunale tand-

pleje har man i kort tid endnu til-

knyttet en specialtandlæge i ortodon-

ti, og de ansatte tandlæger og klinik-

assistenter gør et stort arbejde.

– Vi må forsøge at klare os med 

konsulenter, børnetandlæger og kli-

nikassistenterne en tid frem, men i 

øjeblikket oparbejder vi en venteliste, 

og den bliver rigtig lang i de kom-

mende år, forudser Kirsten Thyø.

Må skære ned på serviceniveauet

Hun peger på, at man i Frederikshavn 

kan blive nødt til at skære ned på 

serviceniveauet, hvis man ikke får 

behovet for specialtandlæger dækket. 

– Det vil indebære, at nogle børn 

ikke kan blive tilbudt den tandregu-

lering, som de har krav på. Og så har 

både børnene, kommunen og Sund-

hedsstyrelsen et problem, mener Kir-

sten Thyø.
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Muligheden for at tilbyde børnene 

behandling i privat praksis er ifølge 

Kirsten Thyø ikke et realistisk alter-

nativ.

– Den kommunale tandpleje kan 

ikke uden væsentlig tilførsel af øko-

nomiske ressourcer betale en gen-

nemsnitspris på 30.000 kr. pr. be-

handling. Desuden er der ikke lokalt 

i privat praksis kapacitet til at over-

tage behandlingerne, forklarer hun.

Ikke lys forude

Og der er ikke umiddelbart lys for-

ude for hverken Frederikshavn eller 

alle de andre kommuner, der lige nu 

kæmper for at kunne tilbyde tandre-

gulering til de børn, der har behov. I 

alt fald ikke, hvis man kigger i kry-

stalkuglen sammen med formanden 

for Foreningen af Specialtandlæger i 

Ortodonti (FSO), Preben Dømgaard. 

– Den mangelsituation, vi har i 

dag, opstod i 1990’erne, hvor man i 

en årrække kun optog én til special-

tandlægeuddannelsen på hver tand-

lægeskole. Den tilgang gør det slet 

ikke ud for den afgang, vi har nu, 

hvor en stor del af FSO’s medlemmer 

nærmer sig de 60 år, siger Preben 

Dømgaard.

Ifølge hans beregninger vil mangel-

situationen fortsætte de næste 7-8 år, 

før det lysner, for først da vil der afgå 

færre specialtandlæger, end der kom-

mer til.

– Sundhedsstyrelsens prognoser 

viser, at der frem til 2010 vil være en 

nedgang i antallet af specialtandlæger 

i ortodonti. Derefter vil der fra 2010 

til 2014 blive uddannet flere special-

tandlæger, end der pensioneres. Men 

da det overskud realistisk set kun 

opvejer de foregående års underskud, 

skal man nok helt frem til 2015 for at 

få øje på en bedring på situationen, 

lyder hans vurdering.

Preben Dømgaard erkender, at en 

række kommuner står med et akut 

problem.

– Så længe der er en vis mangel, vil 

folk åbenbart søge imod de større 

byer, og der er nok en tendens til, at 

det især gælder vore specialtandlæ-

ger, for når de er færdige med deres 

specialuddannelse, er de typisk midt 

i trediverne og dermed ofte etableret 

med familie og bopæl. Det gør dem 

nok mindre mobile, påpeger han.

ny prognoserapport

Preben Dømgaard var med i udvalgs-

arbejdet omkring Sundhedsstyrel-

sens prognoserapport fra 2001. I dag 

erkender han, at rapporten måske 

ikke var så værdifuld.

– De fleste organisationer gav den-

gang dissenser til rapporten, og 

Sundhedsstyrelsen har nu, på foran-

ledning af bl.a. Kommunernes Lands-

forening, igangsat et nyt udvalgsar-

bejde, fortæller Preben Døm gaard, 

som er medlem af udvalget.

I udvalget kigger man i øjeblikket 

på tallene en gang til, og i løbet af 

året vil man, ifølge Preben Dømga-

ard, sætte tal på den aktuelle situa-

tion. Han skønner imidlertid allerede 

nu, at man i hvert tilfælde skal hen 

imod 2013-2014, før der vil ske en 

stigning i antallet af erhvervsaktive 

specialtandlæger i ortodonti.

færre uddannet end »lovet«

Ni nyuddannede specialtandlæger 

om året var, hvad Sundhedsstyrelsens 

prognoserapport fra 2001 anbefalede, 

og de nødvendige midler blev da også 

afsat på finansloven. 

En opregning, som Tandlægebladet 

har foretaget, viser imidlertid, at der i 

de tre år: 2006, 2007 og 2008 er kom-

met langt færre specialtandlæger ud 

af det end forventet. Sundhedsstyrel-

sen bekræfter, at de 27 specialtandlæ-

ger i ortodonti, som skulle have været 

uddannet efter den treårige periode, 

kun er blevet til 20.

Karen Geismar fra Sundhedsstyrel-

sen forklarer det lave tal sådan:

– Indenrigs- og Sundhedsministe-

riet gjorde i 2005 over for Sundheds-

styrelsen rede for, at man var op-

mærksom på det lavere optag i for-

hold til tandplejeprognosen 2001. 

Ministeriet forklarede det dels med, 

at bevillingen til videreuddannelsen i 

ortodonti har været omfattet af Fi-

nansministeriets generelle besparel-

ser, dels med, at udgifterne pr. års-

værk steg mærkbart i perioden 2001-

2005, siger hun.

I 2005 blev der, ifølge Karen Geis-

mar, afsat ekstra midler på finanslo-

ven for 2006 for at sikre et optag på 

videreuddannelsen af ni tandlæger 

fra og med 2006. Samtidig lovede 

ministeriet, at man fremover ville 

indgå samarbejdsaftaler med tandlæ-

geskolerne om klare produktionsmål 

for fremtiden.

Så måske er der på lidt længere sigt 

håb for Kirsten Thyø og hendes over-

tandlægekollegaer. Indtil videre ser 

det dog ud til, at de fortsat må klare 

sig med kreative løsninger, så langt 

som de rækker. ■
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne 
får tæv.

Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig 
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller 
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker 
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer 7.

List-06-01-04

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

Alkohol beskytter mænd mod 
parodontitis

Jo mere øl, rødvin og anden alkohol mænd indtager, jo mindre er risikoen 

tilsyneladende for fæstetab. 

Denne overraskende konklusion kunne danske forskere præsentere 

ved den årlige kongres i International Association of Dental Research 

(IADR). Studiet, som forskerne præsenterede resultaterne af, peger i alt 

fald på en sammenhæng mellem øget alkoholindtag og mindre parodon-

talt fæstetab hos mænd.  

Det danske studie er en udløber af The Copenhagen City Heart Study 

(CCHS), som er en stor undersøgelse af generel sundhed og risikofaktorer 

hos omkring 20.000 personer.  

Resultatet står i modsætning til tidligere epidemiologiske studier, som har vist, 

at alkohol er en risikofaktor mht. parodontitis.

Bag undersøgelsen, der udgår fra Tandlægeskolen i København, står J. Kongstad, U.A. 

Hvidtfeldt, M. Grønbæk og P. Holmstrup.

du kan se slides fra præsentationen via et link under denne  

artikel på www.tandlaegebladet.dk 

Klik dig ind under »artikler« og derefter »netartikler«

Tandlægeforeningen fraråder  
indretning af rygerum

Det kan ikke betale sig at bruge tid og penge på at indrette et ryge-

rum på klinikken. Lov om røgfri miljøer forventes at blive revide-

ret i 2009-2010, og her bliver der formentlig lukket for alle katte-

lemme og smuthuller, så det til den tid bliver totalt forbudt at ryge 

indenfor på bl.a. barer, restauranter og arbejdspladser. Uden undtagelser.

Det er vurderingen fra odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen 

Birthe Cortsen. Hun taler jævnligt med tandlæger, der henvender sig til 

Tandlægeforeningen med spørgsmål om de nye rygeregler.

– Nogle overvejer at indrette et rygerum, så de selv eller deres ansatte 

kan ryge på klinikken. Men efter min bedste vurdering kan det snart vise 

sig at være penge ud ad vinduet. Et totalforbud er efter al sandsynlighed på 

trapperne, og så er det jo ærgerligt lige at have smidt en masse penge efter et 

rygerum, lyder rådet fra Birthe Cortsen.
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kORT NyT

For tidligt fødte børn behøver oftere 
tandretning 

Over halvdelen af for tidligt fødte børn har behov for tandregulering. Det 

viser en ny undersøgelse fra Malmö Högskola. I Sverige er det tilsvarende 

tal for børn, der er født »til tiden«, 37 %.

Forskerne fra Malmø har ifølge undersøgelsen ingen forklaring på, hvor-

for de for tidligt fødte børn har skævere tænder end andre:

– Det handler om en ny gruppe af børn, som vi ikke har kendt til tidli-

gere, og vi har brug for mere viden om dem og deres udvikling, fortæller 

en af de svenske forskere, Liselotte Paulsson, til www.mah.se.

Etik‑kompendium på TDLNET

På TDLNET kan du nu få adgang til en samling af relevante artikler 

fra Tandlægebladet om etik. Samlingen udgør et elektronisk kom-

pendium med både teoretisk baggrundsstof og debatskabende artik-

ler, der kan danne udgangspunkt for en etik-diskussion i kvalitets-

cirklerne. Kompendiet vil løbende blive opdateret med nye artikler 

fra Tandlægebladet. 

du finder kompendiet på tdlnet under genvejen »etik«.

Norske tandlæger 
vil ikke dele flere 
opgaver med 
tandplejere
Hvis det står til de norske tandlæ-

ger, skal der ikke ændres på opga-

vefordelingen imellem tandlæger 

og tandplejere. Selv om de norske 

tandlæger indrømmer, at flere af 

deres arbejdsopgaver i princippet 

kunne overtages af tandplejere, så 

foretrækker de ikke at reducere 

deres eget arbejdsområde. Det vi-

ser en spørgeskemaundersøgelse 

blandt mere end 1.000 norske 

tandlæger og næsten 300 tandple-

jere, som har oplyst om deres 

holdninger til arbejdsmiks og ar-

bejdsfordeling.

I den norske undersøgelse viser 

det sig, at tandlæger bruger halvde-

len af deres arbejdstid på komplek-

se behandlinger, som kun tandlæ-

ger kan udføre. Næsten 40 % af 

deres tid bruges på opgaver, som 

også tandplejere kunne udføre.

Men tandlægerne foretrækker 

det tilsyneladende på den måde. De 

angav i hvert tilfælde, at de kun 

ønskede ganske små forskydninger 

i fordelingen af arbejdsopgaver – et 

forhold, der stod i kontrast til, at 60 

% af tandplejerne angav, at det var 

en god idé med mere uddelegering 

af arbejdsopgaver.

Undersøgelsen er foretaget af B. 

Abelsen og J.A. Olsen, og artiklen, 

hvori undersøgelsen omtales, fin-

des i Journal of Oral Epidemiology. 

link dig videre til undersøgelsen 

på www.tandlaegebladet.dk. 

Barselsvejledning på nettet
Har du også svært ved at finde ud af barselsreglerne for 

klinikassistenter og tandplejere? 

Tandlægeforeningens Front Office har udar-

bejdet en kort oversigt over barselsregler-

ne. Ved spørgsmål, kontakt 

Front Office på tlf.: 70 25 77 11 eller 

frontoffice@tdl.dk.

Oversigten kan findes på TDLNET under 

»klinikejer« og derefter »ansættelsesvilkår«.
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Sverige er
tændernes

Broderlandet har netop fordoblet den offentlige støtte til tandpleje. Reformen styrker samtidig mulighederne for 

odontologisk forskning

Morten andersen

Fra 1. juli var det slut med at tage lån 

i Volvoen eller det rødmalede som-

merhus, når familien Jönsson fik 

behov for omfattende tandbehand-

ling. Hele 5 mia. svenske kroner år-

ligt er sat af til at beskytte svensker-

ne mod den dyreste del af tandlæge-

regningerne. »Tandvårdsreformen« 

betyder samlet set en fordobling af 

de offentlige tilskud fra 3 til 6 mia. 

SEK. Der gives dels en beskeden ge-

nerel støtte, tandplejechecken, der 

tilskynder alle borgere til at gå til 

forebyggende behandling, dels en 

individuel støtte, der er afhængig af 

diagnose. Den individuelle støtte er 

procentvis størst til dyre behandlin-

ger. 

Björn Klinge, der er overtandlæge 

og professor ved Institut for Odonto-

logi ved Karolinska Institutet, har 

deltaget som faglig ekspert i arbejdet 

med reformen, som er ledet af Social-

departementet. I hans øjne er den 

største ting i reformen, at der nu skal 

stilles en diagnose, inden tandlægen 

kan lave sin behandlingsplan. 

- Det er naturligvis også meget po-

sitivt, at området nu tilføres yderlige-

re 3 mia. SEK. Og som odontologisk 

forsker glæder jeg mig desuden over, 

at reformen vil give os bedre data for 

befolkningens tandsundhed. Den 

offentlige støtte er betinget af, at der 

sker indrapportering til en database 

om tandsundhed. Det giver grund til 

at håbe, at vi nu får en database, der 

er unik på verdensplan. Det vil åbne 

helt nye forskningsmæssige mulighe-

der, siger Björn Klinge.

nævn skal tackle priser

Det overordnede mål med reformen 

er naturligvis at forbedre befolknin-

gens tandsundhed.

- Det er jo forhåbningen. Nu siger 

statistikken, at tandsundheden i Sve-

rige i forvejen er ganske god. Der er 

dog også urovækkende tendenser. 

Først og fremmest afstår en stigende 

del af aldersgruppen 20-29 år fra at gå 

til tandlæge. I den nye konstruktion 

er der forstærket støtte til denne 

gruppe, så der er grund til at håbe, at 

reformen vil betyde yderligere for-

bedret tandsundhed for befolkningen 

generelt og ikke mindst for alders-

gruppen 20-29 år, kommenterer Björn 

Klinge.

For hver diagnose er udarbejdet en 

referencepris for behandlingen. Tand-

Paradis
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lægen kan godt forlange en højere pris end referenceprisen for sin 

behandling, men forskellen skal i så fald betales fuldt ud af patien-

ten. Et af spørgsmålene er, hvordan prislisten kommer til at virke.

– For tandlægerne har det været vigtigt, at den frie prisdannelse 

bevares. Ifølge medierne tegner der sig allerede et billede af, at 

mange landsting (svarer til de danske regioner, red.) lægger sig 

præcis på de priser, som optræder på referencelisten. Hele dette 

spørgsmål skal reguleres af et nyoprettet nævn (Nævnet for de 

Statslige Tandplejetilskud, red.). Nævnet har mulighed for at ændre 

reglerne, hvis dele af reformen viser sig ikke at fungere efter hen-

sigten. Reformen er ikke et slutresultat, men starten på en dyna-

misk proces, siger den svenske professor.

udredning efter udredning

Et andet initiativ er nationale retningslinjer for, hvad der er god 

tandpleje. SBU, der svarer til det danske Institut for Medicinsk Tek-

nologivurdering, er i gang med at skabe evidensgrundlaget for ret-

ningslinjerne. Det er et arbejde, som vil foregå de kommende år 

parallelt med reformen.

– Den slags retningslinjer har man for mange medicinske områ-

der, men det er første gang, vi får dem for tandpleje, siger Björn 

Klinge.

I Danmark har især Tandlægeforeningen gennem flere år argu-

menteret forgæves for, at tilskuddene til tandbehandling er urime-

ligt lave set i forhold til, at det generelt er gratis at bruge sundheds-

væsenet. Desværre har Björn Klinge ingen patentopskrift på, hvor-

dan man får en reform som den svenske igennem.

– Der ligger et utroligt omfattende arbejde bag reformen. Der har 

vel tidligere været ca. en udredning om året gennem de seneste 10 

år. Først da den seneste udredning kom, førte det til noget! Refor-

men er et resultat af, dels at der har været en politisk interesse for 

området netop nu, dels at der har været gennemført et meget grun-

digt forarbejde, siger Björn Klinge. 

Han forklarer endvidere, at til forskel fra tidligere forsøg på re-

former har Socialdepartementet denne gang gjort meget for at lytte 

til professionerne. Alle har fået lov at lægge deres idéer frem. ■

Reformen kort
Alle voksne indbyggere i Sverige får en årlig 

»tandplejecheck« på 150 SEk. For alders-

gruppen mellem 20 og 29 år og for 

aldersgruppen over 75 år er checken 

forhøjet til 300 SEk.

Hvis en patient får behandling, som koster 

mere end 15.000 SEk, refunderes 85 % af 

udgiften. For behandlinger, som koster 

mellem 3.000 og 15.000 SEk, refunderes 

50 % af udgiften. For behandling under 

3.000 SEk skal patienten selv betale, 

bortset fra tandplejechecken.

Refusionen på hhv. 85 og 50 % beregnes 

ikke i forhold til den faktiske pris, som 

tandlægen fakturerer, men i forhold til en 

liste med referencepriser. Hvis tandlægen 

tager en højere pris end referencelistens, 

skal patienten betale den fulde difference.

ekstra milliarder

Med reformen vokser de offentlige tilskud til 

tandpleje fra 3 til 6 mia. SEk årligt. 

Udgiften til at give alle voksne svenskere en 

tandplejecheck bliver på ca. 1 mia. SEk. 

Den samlede udgift til at refundere en vis 

andel af behandlinger dyrere end 3.000 

SEk er beregnet til ca. 5 mia. SEk. 

Ud fra almindelig økonomisk teori vil 

efterspørgslen stige, når en ydelse bliver 

billigere. Dette har den svenske regering 

imidlertid taget højde for. Et nyt nævn, 

Nævnet for de Statslige Tandplejetilskud, 

skal følge udviklingen. Nævnet har mulighed 

for at ændre satserne, så statens samlede 

udgifter til tilskuddene holder sig inden for 

rammen.

Paradis
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Roland Svensson, formand Sveriges Tandläkarförbund, 

afviser høfligt, men bestemt opfordringen fra Tandlæge-

bladet til at kommentere reformen i svensk tandpleje. De 

to søsterorganisationer under hans paraply, der hver orga-

niserer ca. halvdelen af de svenske tandlæger, ser nemlig 

forskelligt på situationen. Så forskelligt, at det er umuligt 

at give et svar, der stiller begge sider tilfreds.

Formanden for Privattandläkarna har lutter lovord:

– Først og fremmest er det naturligvis vældig positivt, 

at regeringen nu sætter flere penge af til tandplejeområ-

det. Siden den sidste store reform tilbage i 1974 har områ-

det gradvist været udsat for nedskæringer. Politikerne har 

længe lovet, at de ville satse på området igen, når Sverige 

havde råd til det. Det har landet nu, så politikerne måtte 

indfri deres løfter, siger Anders Wikander, der til daglig er 

praktiserende tandlæge i Sundvall.

Desuden er han glad for, at tandlægerne slipper for de 

såkaldte forhåndsprøvninger. Tidligere skulle tandlægen 

afvente godkendelse fra sygesikringen, før en større be-

handling kunne sættes i værk:

– Det kunne tage op til et halvt år at få svar. Det var 

lang tid at vente både for tandlægen og patienten. Med de 

nye definitioner på diagnoser er reglerne så tydelige, at 

man ikke længere behøver prøvningen.

Patienter taget ved næsen

Voksne svenskere kan frit vælge mellem to helt forskellige 

udbydere af tandpleje, nemlig de praktiserende tandlæger 

og Folktandvårdens klinikker, der drives af landstingene. 

Såvel Folktandvårdens tandlæger som ansatte tandlæger 

på de private klinikker er organiseret hos Tjänestetand-

läkarna. Deres formand Kenth Nilsson siger:

– Reformen misser et af hovedproblemerne i tandple-

jen. Nemlig at få flere patienter, og især flere unge patien-

ter, ind i regelmæssig tandpleje. Bortset fra tandpleje-

checken på 150 eller 300 SEK om året modtager patienter-

ne overhovedet intet tilskud, før deres regning passerer 

3.000 SEK udregnet efter statens referencepriser. Derved 

udgør reformen en forværring sammenlignet med det 

hidtidige system, hvor man faktisk fik et vist tilskud for 

hver af de basale tandplejeydelser.

– Tandplejereformen ville kunne udgøre et rigtig godt 

tilskud, hvis man udstrakte tilskuddet på 50 % til at gælde 

fra den første krone. Vi må desværre regne med, at mange 

Reform 
cementerer skel  
i svensk tandpleje
lige så højt de svenske praktiserende tandlægers organisation elsker den 

nye reform, lige så kritisk er søster organisationen for de ansatte tandlæger

Morten andersen
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patienter føler sig taget ved næsen, når de opda-

ger, at deres tandpleje faktisk bliver dyrere. Det 

er jo sandheden – men det er svært at forklare, 

fordi det står i modsætning til det billede, som 

reformens politiske fortalere og Försäkringskas-

sen (sygesikringen, red.) har tegnet, uddyber 

Kenth Nilsson.

Endelig er de ansatte tandlægers formand kri-

tisk over for den liste med referencepriser for de 

forskellige behandlinger, som udgør reformens 

rygrad:

– Referencepriserne er sat for lavt. Jeg er be-

kymret for, hvilke konsekvenser det vil få for 

tandlægernes arbejdsmiljø. Sammenfattende vil 

jeg sige, at reformen medfører store forandringer 

med kraftigt forøgede administrative byrder og 

risiko for bøvl.

står vagt om frie priser

Hos Privattandläkarnas formand lyder der til 

gengæld ingen kritik af listen med referencepri-

ser:

– Priserne på listen afspejler meget godt de 

faktiske priser på markedet. Det ser jeg som en 

anerkendelse af, at markedet er i stand til at løse 

opgaven. Priserne blev jo givet fri i Sverige i 1999, 

men siden har vi været nødt til at kæmpe hårdt 

hver dag for at bevare den fri prissætning, siger 

Anders Wikander.

I årene umiddelbart efter priserne blev givet 

fri, skete der et hop i priserne. Det fik mange til at 

tale om, at man skulle tilbage til faste priser.

– I de seneste år har priserne jævnet sig ud. 

Ved at sætte referencepriser, der svarer til de fak-

tiske priser i dag, anerkender politikerne, at tand-

lægerne har levet op til deres ansvar. Selvom po-

litikerne naturligvis aldrig vil sige det direkte! 

fremhæver Anders Wikander.

På spørgsmålet om, om ikke referencepriserne 

kan udvikle sig til en måde at styre prisdannel-

sen ad bagvejen, svarer Wikander:

– Vi vil absolut være på vagt over for det. Vi 

opfordrer vore medlemmer til at hjælpe med at 

beskytte markedsmekanismen ved at fortsætte 

med frit at fastsætte deres priser ud fra deres egen 

virksomheds situation frem for at tilpasse sig re-

ferencepriserne. Vi tror, at hvis vi frivilligt tilpas-

ser os, vil det komme os til skade på langt sigt.

Morten Andersen er freelancejournalist ■

Hvad mener 
de svenske 
tandlæger?

Paradis
Hvad mener 
de svenske 
tandlæger?
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Ulf Sandahl, praktiserende tandlæge, 
Göteborg: 

– Jeg kan godt lide idéen om, at der indføres et betalingsloft for alle voksne 

patienter – og ikke bare for patienter over 65 år. Måske vil flere voksne be-

gynde at gå til tandlægen. Jeg tror også, at reformen kan have en dæmpen-

de effekt på priserne på de ydelser, hvor patienterne selv skal betale. Men 

jeg er ikke meget for, at alt for fremtiden skal rapporteres digitalt. Det går jo 

aldeles udmærket nu, så jeg kan ikke se, hvorfor det skal laves om. Det 

kommer til at tage lang tid foran computeren. Tid der vil gå fra patienterne.

Ewa Muhr, praktiserende tandlæge, 
Uppsala: 

– Jeg tror faktisk ikke, at den nye tandplejereform vil få flere til at gå til tandlægen - måske 

lige med undtagelse af patienter med et stort tandplejebehov, som nu får dækket en større 

del af regningen. Langt de fleste patienter vil faktisk få større udgifter ved ordningen. Man 

skulle have satset mere på profylaksen og prioriteret alle dem, der går regelmæssigt til 

tandlæge. For klinikken har reformen også medført en større investering, fordi vi ikke 

tidligere har haft computere, som nu er påkrævet. Det har været en ret kaotisk tid.

Per Lindholm, praktiserende tandlæge, 
Umeå: 
– Reformen vil stimulere folk til at gå til tandlægen - ikke mindst de unge. Men den 

kan også friste til, at der vil blive foretaget flere behandlinger end nødvendigt. Det 

bliver vældig billigt, når man kommer op på høje beløb – så man kan forestille sig, at 

patienterne, når de nu alligevel ligger der og ikke skal betale ret meget, vil ønske at få 

lavet noget mere. Men dybest set ved vi ikke, hvordan reformen kommer til at funge-

re, og informationerne om den er kommet utrolig sent. Det er faktisk en katastrofe og 

rigtig dårligt håndteret af myndighederne.
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Akutte medicinske tilstande på klinikken:

nu kan du få helt styr på, hvordan du yder førstehjælp til patienter på klinikken – og alle andre steder. I samarbejde 

med Mentor Instituttet udgiver tandlægeforeningen en ny manual og udbyder førstehjælpskurser skræddersyet til 

tandlæger

trine Ganer

– Er der en læge til stede!? 

Sådan lyder reaktionen typisk, når en person får et ilde-

befindende på et offentligt sted. Det samme oplevede Phi-

lipp Skafte-Holm en juleaftensdag, hvor han var til guds-

tjeneste i en propfuld kirke. Han er læge og meldte sig 

derfor straks på banen for at hjælpe den mand, der havde 

fået et hjertetilfælde og lå helt livløs på gulvet. Det samme 

gjorde en række andre læger, der også var til stede i kir-

ken den dag. 

Resten af den juleaften brugte Philipp Skafte-Holm på 

at spekulere over, om han og hans kollegaer havde gjort 

det godt nok. Han var i tvivl. Og sådan blev idéen om at 

tilbyde førstehjælpskurser særligt tilpasset til læger født.

I – dag tre år senere – har Philipp Skafte-Holm, som er 

institutleder på Mentor Instituttet, uddannet mere end 

1.000 læger i at yde førstehjælp. Og nu er konceptet udvi-

det til også at henvende sig til tandlæger, der gerne vil 

kunne yde førstehjælp på tandklinikken.

Underviserne på kurserne er anæstesilæger fra Læ-

geambulancen – den gruppe der har mest erfaring med 

avanceret førstehjælp.

I samarbejde med Tandlægeforeningen tilbyder Mentor 

Instituttet et kursus tilpasset tandlægernes faglige videns-

niveau og de særlige akutte situationer, som oftest opstår 

på tandklinikken. På kurset kan det øvrige klinikperso-

nale også deltage. 

– Mange tandlæger, der oplever, at en patient får et epi-

leptisk anfald eller et hjertetilfælde, vil straks bede kli-

nikassistenten ringe efter en ambulance. Hvis man har 

været på vores kursus, kan man skabe sig et overblik og 

gøre de rigtige indsatser i ventetiden. Det kan redde liv, 

fortæller Philipp Skafte-Holm.

På kurserne, der primært er workshopbaseret, bliver 

man ført ajour med de nyeste principper inden for genop-

livning og avanceret førstehjælp. Man får også viden om, 

hvilken type førstehjælpsudstyr man bør anskaffe sig på 

klinikken.

tandlæger har et ansvar

Og det er vigtigt, at tandlægen er i stand til at håndtere en 

akut opstået medicinsk tilstand hos en patient på tandkli-

nikken, mener tandlæge og underdirektør i Tandlægefor-

eningen Ole Marker.

– Som tandlæger har vi ansvaret for vores patienter, når 

de er til behandling hos os. Vi er sundhedspersoner og 

kan ikke blot læne os tilbage og ringe 112, når det ikke 

lige drejer sig om tænder, siger Ole Marker, der har bidra-

get til manualen og førstehjælpskurserne. 

Er der en (tand)læge  
til stede!?



925tandlæGe oG saMfundTANDLÆGEBLADET 2008 ·  112 ·  NR .  10

Det sker ikke ofte, at en patient får hjertestop, pro-

blemer med vejrtrækningen eller en anden akut medi-

cinsk tilstand på tandklinikken. Men når det sker, har 

det stor betydning, at tandlægen som sundhedsperson 

ved, hvordan man håndterer situationen, mener Ole 

Marker. 

Det er baggrunden for, at Tandlægeforeningen i 

samarbejde med Mentor Instituttet har tilrettelagt kur-

serne særligt tilpasset tandlæger samt udarbejdet ma-

nualen »Akutte medicinske tilstande. Førstehjælp og 

genoplivning – hvad kan tandlægen gøre?«, som er 

vedlagt dette nummer af Tandlægebladet. 

– På kurserne har det været tydeligt, at man på 

tandklinikkerne manglede en manual at arbejde ud 

fra. Den nu udarbejdede manual vil blive brugt som 

udgangspunkt for undervisningen, og deltagerne kan 

bruge den som opslagsværk efterfølgende. Den er op-

bygget, så den giver et hurtigt overblik, fortæller Phi-

lipp Skafte-Holm.

Manualen kan dog også sagtens bruges, selv om 

man ikke har været på kursus, understreger Philipp 

Skafte-Holm. ■

Førstehjælpskursus
klinikker, kvalitetscirkler eller andre, der 

gerne vil på kursus, kan henvende sig til 

Tandlægeforeningen, der vil være 

behjælpelig med at få det arrangeret.

tid

kurserne afholdes i tidsrummet kl. 

15.00-21.30 startende med sandwich og 

indeholdende kortere pauser til forplej-

ning.

sted

kurserne afholdes ikke på fastlagte steder. 

Det aftales individuelt.

deltagerantal

Min. 15 personer og maks. 45. Antallet af 

undervisere tilpasses deltagerantallet.

Pris

Undervisning og kursusmaterialer koster 

2.475,- kr. pr. person. Heri er ikke 

inkluderet mad, drikke og lokaler, som man 

selv skal sørge for.

Mentor Instituttet

Akutte medicinske tilstandeFørstehjælp og genoplivning
Hvad kan tandlægen gøre?

Udarbejdet af:
Bjarne L. Hansen
Kim Garde
Philipp Skafte-Holm

Udgivet af: 
Mentor Instituttet 
Tandlægeforeningen

• Airway
• Breathing
• Circulation
• Disability
• Exposure

Arrangér et akutkursus via 
Tandlægeforeningen

 

– Som tandlæger har vi an svaret for 
vores patienter, når de er hos os. Vi er 
sundhedspersoner og kan ikke blot 
læne os tilbage og ringe 112, når det 
ikke lige drejer sig om tænder.

OLE MARkER, UNDERDiREkTøR i TANDLÆGEFORENiNGEN
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 ■

Røde priser 
24 timers   
levering:

Metalkeramik krone inkl. 
Metal
2.390.- DKK* 
 

Grønne priser:

Helkeramisk krone inkl. 
materiale
1.199 DKK*

Implantat helkæbe Procera 
Implant Bridge® Titanium
Skrueretineret på   
5 implantater med protese-
tænder, 10 tænder,  
replikaer, tænder og  
skruer indgår 
18.200.- DKK*
 
Unitor/støbt stel 1-3 
tænder inkl. 3 tænder
3.025.- DKK*

Blå priser:

Metalkeramik krone inkl. 
Metal
640.- DKK*

Empress krone
800.- DKK*

Implantat Helkæbe støbt 
Crome Cobolt
Skrueretineret på   
5 implantater med protese-
tænder, 10 tænder
inkl. materiale, replikaer, 
cylindere og skruer
9.550.- DKK*

Helprotese 2 Kæber inkl. 
24 tænder
2.885.- DKK*    
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»

dpgrøn
Når du vælger dpgrøn har du tilgang til et fuldservicelaboratorium med over 200 erfarne og 
dygtige tandtekniker. I over 50 år har dpnova leveret produkter med høj kvalitet til tandlæger. 
Dpgrøn har normal leveringstid.

Lokal produktion for et grønnere miljø.

dprød
For dig som ønsker hurtige leveringer har vi lanceret dprød. Bestiller du dprød (i vores  
budrute) får du dine produkter leverede indenfor 24 timer.

Intet andet dentallaboratorium i Norden klarer at producere lige så mange arbejder som vi 
kan på et døgn. Dprød er en mulighed for dig at bruge vores størrelse på en ny måde.

dpblå
At vælge dpblå er det mest økonomiske alternativ. Vi garanterer at produktet er af samme  
høje kvalitet som alle dp produkter. Dpnova er ISO-certifierede. Det er alle vores samarbejds-
laboratorier rundt om i verden også. 
Dpblå har en leveringstid på 10 arbejdsdage. Prisen er lavere.

Når du har valgt dpblå og vi ikke har tid til at producere dine produkter i Sverige kommer de at 
produceres på nogle af vores samarbejdslaboratorier i verden. Alle de laboratorier vi samarbejder 
med har svensk personale på plads som garanterer kvaliteten på produkterne. Desuden kommer 
vores svenske laboratorium at udføre eventuelle justeringer og garantiarbejde.

dpblå

dpnovas nye ansigt
I løbet af foråret lyttede vi til dine høje krav på en labpartner. Vi lavede en vurdering, omarbejdede og samlede vores 
produkter og ydelser i et nyt koncept. Vi kan nu fortælle dig at du sammen med os har hele dpnovas tandtekniske 
produktion i din hånd. Ikke nogen anden partner er rustede til at tilbyde dig alt det du kan ønske- og desuden lade  
dig bestemme prisen. Kig på vores nye koncept – produktion her eller der men altid med dpnova kvalitet og garanti. 
Det er fuldservice. Udfordre os!

dprød

dpgrøn

Hovedkontor Malmö 
Tlf 70 10 88 77

Farvestudio København 
Tlf 33 93 17 04

* NB! For fuldstændige vilkår se vores prisliste 
som du downloader på www.dpnova.dk
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Hvis De ikke ønsker Deres fødsels‑

dag offentliggjort i Tandlægebla‑

det, bedes De venligst kontakte os 

senest tre måneder før fødselsda‑

gen. ønsker De på et senere tids‑

punkt igen at få offentliggjort en 

rund fødselsdag, bedes De igen 

kontakte os senest tre måneder 

før dagen. Oversigten over fød‑

selsdage redigeres af Lisbeth Pe‑

dersen Foldberg, Tandlægeforenin‑

gen, tlf. 70 25 77 11.

Praksis

Anne Rømer Lund og Jesper Lund har 

overtaget Buens Tandplejecenter og 

Jørgen Vestergaards klinik på adressen 

Vester Farimagsgade 3, 4., 1606 Køben-

havn V pr. 1. august 2008.

Pernille Diederichsen har overtaget 

Joy Breinstrup og Aage Blochs klinik 

på adressen Park Alle 5, 2. th.,

8000 Århus C pr. 1. august 2008.

Lasse Munck Pedersen har overtaget 

John Bønding Andersens klinik og 

indgået klinikfællesskab med  

Lena Højtved og Leif Hvedstrup  

på adressen Amagerbrogade 150, 3.,  

2300 København S pr. 1. august 2008.

Steen H. Andersen har ændret klinik-

adresse fra Danmarksgade 59, 2.,  

9900 Frederikshavn til Tordenskjolds-

gade 9 F, st., 9900 Frederikshavn pr. 1. 

august 2008.

Fødselsdage 1. september 
– 21. september 2008

30 år

Duc Xuan Cao, København S,  

2. september.

Louise Grant Sølling, Viborg,  

3. september.

Katharina Axtmann Petersen, Køben-

havn Ø, 5. september.

Matilde Brandt, Svendborg,  

12. september.

Cathrine Rosendahl Graff, Grevinge, 

12. september.

Troels Strickertsson, Århus N,  

12. september.

Maryam Samani Poor, Århus V,  

13. september.

Mie Weiland Skive, København V,  

14. september.

Anna Carmen Thomson, København Ø, 

17. september.

Huida Sabah Al-Amami, Taastrup,  

18. september.

Trine Strøm Poulsen, København S, 

18. september.

Sine B. Daugaard, København Ø,  

21. september.

40 år

Birthe Lykkegaard Vedtofte, Holte,  

9. september.

Jette Overgaard, Hornslet,  

11. september.

50 år

Birgitte Mølkjær Danielsen, Næstved, 

4. september.

Anita Swani Skjødt, Ryomgård,  

8. september.

Otto Fogemann, København S,  

8. september.

Anna Bodil Ditlefsen, Stoholm Jyll.,  

10. september.

Jette Leisted Bertelsen, Sorø,  

11. september.

Susanne Wittorff, Hedensted,  

18. september.

60 år

Lisbeth Wibe Hammer, Aabenraa,  

5. september.

Birgitte Jørgensen, Gentofte,  

5. september.

Poul Brøndsted, Varde, 18. september.

70 år

Arne Svendstrup, Aalborg,  

2. september.

Niels Cleemann, Tjele, 4. september.

Nina Sønderby, Borup, 14. september.

Ole Østerby, Odense C, 15. september.

Laila Johannessen, Frederiksberg C, 

20. september.

Øjvind Wulff-Andersen, Hobro,  

21. september.

75 år

Birthe Rungø, Værløse, 2. september.

Henning Jenner, Schweiz,  

6. september.

Når en klinik køber protetik hos
DentalHuset 

smiler både patient og tandlæge 
tilfreds

Klik ind på 
www.dentalhuset.dk og se 

vores store udvalg af dansk og FarEast protetik
 

DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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Anne Søht Lytsen, Vanløse,  

13. september.

Otto Fischer, Struer, 14. september.

Torsten Trolle, Randers C,  

17. september.

80 år

Ingolf J. Møller, Hørsholm,  

17. september.

85 år

Trygve Andreas Engen, Nørresundby, 

7. september.

Nekrolog

kurt Børje Sundbøll (25/6 1923‑20/7 2008)

Tandlæge Børje Sundbøll blev 85 år gammel. Han blev født i 

Sverige, moderen var svensk, faderen dansk.

Han blev student fra Haderslev Katedralskole i 1943 og stude-

rede derefter i København. Tilbage i Haderslev blev han assiste-

rende tandlæge.

Sundbøll købte praksis i Nørre Alslev på Falster, hvor et par 

generationer af patienter nød godt af hans dygtighed, ærlighed 

og omhu. Han fik den store glæde, at en datter blev tandlæge og 

kompagnon hos ham i nogle år.

Sundbøll blev medstifter af Nr. Alslev Rotary Club og Nr. Al-

slev Bridgeklub, var aktiv og havde mange interesser: Golf, hi-

storie, malerkunst, naturen og rejser til fjerne mål.

Da han gik på pension, flyttede han og hustruen til Frede-

riksberg, men de beholdt tilknytningen til Falster gennem deres 

sommerhus i Marielyst.

Han efterlader sig tre børn og to børnebørn og sin elskede 

hustru Inge.

Børje Sundbøll var en varm og trofast ven. Han vil blive sav-

net!

Inger og Mogens Norn

Dødsfald

Poul Christensen, født 1918,  

kandidateksamen 1943.

Hans Storgaard Sørensen, født 

1946, kandidateksamen 1976.

Ulla Voss, født 1961,  

kandidateksamen 1984.

Lighthouse Dental
Tlf.: 48285646  Fax: 48286016 

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

 www.lighthousemedical.dk

SleeperOne, nøglen til succes 
med smertefri bedøvelse

Lighthouse  
Dental kaster lys 

over smertefri 
bedøvelse  

SleeperOne

Injektions
modstands
indikator

Retur  
knap for
injektions-
stemplet

Aspirations
kontrol

Low speed 
injektions
pedal 
(progressiv 
eller
konstant)

High speed injektions pedal 
(progressiv eller konstant)

SleeperOneSleeperOne

Injektions
modstands
indikator

Retur  
knap for
injektions-
stemplet

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

High speed injektions pedal High speed injektions pedal 

Injektions
modstands
indikator

AspirationsAspirations
kontrolkontrol

Low speed Low speed 
injektionsinjektions

Præcision 
Lethed

Effektivitet
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Mette Heegaard ny direktør  
i Tandlægernes Tryghedsordninger

Da Joakim Lilholt i foråret i år tiltrådte stillingen som adm. direktør i Tand-

lægeforeningen, efterlod han sig en tom direktørstol i Tandlægernes Tryg-

hedsordninger. 

Nu er stolen igen besat. Mette Heegaard tiltrådte som ny direktør i Tand-

lægernes Tryghedsordninger den 1. juni og har således ansvaret for driften 

af Tryghedsordningerne og Praksisforsikringen på Svanemøllevej i Hellerup.

Mette Heegaard er jurist og kommer fra en stilling som administrationschef for Codan Care, Codan Forsikring. 

Før det har hun bl.a. været sekretariatschef hos sygehusdirektionen ved Amtssygehuset i Gentofte og vicekontor-

chef i Patientforsikringen.

Mette Heegaard er 46 år, gift og har to sønner.

Ny medarbejder i 
Tandlægeforeningen 

Tandlægeforeningen har pr. 1. 

juli 2008 ansat Jane Rasmus-

sen som kursuskoordinator. 

Jane Rasmussen er 32 år og 

kommer fra en stilling som 

projektkoordinator hos kur-

susvirksomheden OptiMen-

tor.

I Tandlægeforeningen skal 

Jane Rasmussen især beskæf-

tige sig med udvikling og 

markedsføring af foreningens 

efteruddannelsestilbud. 

25‑års‑jubilæum

Den 1. september 2008 kan kontor-

assistent Lisbeth Pedersen Foldberg 

fejre sit 25-års-jubilæum i Tandlæge-

foreningen.

Lisbeth har dermed arbejdet i for-

eningen i langt over halvdelen af sit 

liv. I 1983 blev hun ansat som Dansk 

Tandlægeforenings første kontorelev 

i en alder af 17 år. Meget er sket, si-

den indbetalingerne blev behandlet manuelt, og alt blev skre-

vet på skrivemaskine, men igennem alle årene har Lisbeth 

fastholdt arbejdet med medlemsregistreringerne – foruden al-

le de andre opgaver, som hun løser i regnskabsafdelingen.

Ud over den månedlige løncheck fra Tandlægeforeningen 

har Lisbeth fået en anden bonus ud af sin mangeårige ansæt-

telse. Han hedder Jan Foldberg og var tidligere foreningens  

it-chef. I dag er Jan og Lisbeth gift, og sammen har de sønnen 

Daniel.

der afholdes reception for  

lisbeth Pedersen foldberg  

mandag den 1. september 2008 kl. 15-17  

i tandlægernes Hus, amaliegade 17,  

1256 København K.
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FONDE OG LEGADER

indkaldelse af ansøgninger til Tandlægeforeningens konto for Odontologisk 
Forskning, kOF (tidl. FUT) efterår 2008
I henhold til fundatsen indkalder bestyrelsen herved

1) ansøgninger om at komme i betragtning ved den ordi-

nære uddeling af fondens midler og

2) forslag til anvendelse af fondens midler.

Fondens formål er at yde støtte til undersøgelser, der kan 

anses for at være af betydning for en videreudvikling af 

tandlægevidenskaben og tandlægegerningen her i landet, 

herunder til studier over tandlægeudviklingen i andre lande.

Ethvert medlem af Tandlægeforeningen kan til bestyrel-

sen fremsætte forslag til anvendelse af fondens midler.

Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det en 

forudsætning for, at ansøgningen kan komme i betragt-

ning, at der vedlægges en udførlig redegørelse for belø-

bets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil 

videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser.

Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan 

downloades på medlemsdelen på www.tdlnet.dk på si-

den: http://www.tdlnet.dk/Om_Tandlaegeforeningen/re-

ferater_dagsordener.aspx under FORSKU & KOF/Calcin. 

Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning, 

som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af an-

søgningen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, 

vil blive behandlet.

ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2008 til:

tandlægeforeningen

amaliegade 17

Postboks 143

1004 København K

Mrk. Kof


 
                    

Lørdag 6. december kl. 9-18 på Tandlæge-
skolen i København afholder fagområdet 
Cariologi og Endodonti i samarbejde med TKU
Efteruddannelse samt Colgate Palmolive og
Zendium symposium om fluorid til behandling
af caries, perifer dentinhyperæstesi og erosioner.

Symposiet henvender sig til tandlæger og tand-
plejere. Klinikassistenter der har eller får arbejds-
 opgaver, hvori fluoridbehandling indgår, vil
også få stort udbytte ved deltagelse i symposiet. 

Foredragsholdere Professor Anne Bjørg Tveit,
Lektor Vibeke Qvist, Professor Mogens Joost
Larsen, Professor Svante Twetman, Associate
Professor Roger Ellwood, Professor Jan Ek strand
og Lektor Kim Ekstrand.

Pris for deltagelse 1.650 inkl. let frokost og
kaffe m/wienerbrød + frugt.

Se program og tilmeld dig på
www.odontefteruddannelse.ku.dk/fluorid_symp

Tandlægeskolen
Københavns Universitet
Nørre Allé 20
2200 København N

Fluorid i  daglig praksis  i  Danmark
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Bestyrelsen indkalder hermed ansøgninger til at komme i betragtning ved den uddeling af fondens midler, der 

finder sted i oktober 2008.

1) I henhold til fundatsens § 4 kan bestyrelsen efter ansøgning yde understøttelse til videnskabelige arbejder 

og undersøgelser af tandlægemæssig karakter. Ansøgningen må nøje angive, hvortil stipendiet tænkes an-

vendt, samt redegøre for ansøgerens kvalifikationer.

Understøttelse til ansøgere, der ikke er medlemmer af Tandlægeforeningen, kan kun ydes, når der foreligger 

enstemmig beslutning.

2) Efter ansøgning ydes stipendier til medlemmer af Tandlægeforeningen, der ønsker at studere i udlandet, 

uden at det dermed er tilsigtet at opnå en udenlandsk doktorgrad eller eksamen.

Ansøgningerne må indeholde detaljeret redegørelse for emnet for de påtænkte studier samt angivelse af, hvor 

studiet agtes foretaget. Senest tre måneder efter hjemkomsten skal stipendiaten til fondens bestyrelse indsende 

en fyldestgørende skriftlig beretning om forløbet af studieopholdet. Beretningen eller dele heraf kan på besty-

relsens bekostning offentliggøres i Tandlægebladet.

3) Bestyrelsen kan bevilge tilskud til sådanne formål, der skønnes at være af betydning til fremme af den 

praktiske odontologi. Tilskud kan dog ikke overstige 25 % af det til rådighed stående beløb.

Det er fastsat i fundatsen, at en stipendiat, der ikke opfylder de for stipendiet fastsatte betingelser, er pligtig til 

efter bestyrelsens anmodning at tilbagebetale stipendiet. Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er 

det en forudsætning for, at ansøgningen kan komme i betragtning, at der vedlægges en udførlig redegørelse 

for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning af dispu-

tatser.

Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan downloades på medlemsdelen på www.tdlnet.dk på si-

den: http://www.tdlnet.dk/Om_Tandlaegeforeningen/referater_dagsordener.aspx under FORSKU & KOF/Cal-

cin under FORSKU & KOF/Calcin. 

Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved udfyldelse af ansøgningen. Kun 

ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.

ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2008 til:

tandlægeforeningen

amaliegade 17, 

Postboks 143, 

1004 København K

Mrk. calcin

indkaldelse af ansøgninger til Fonden til fremme af videnskabelig og 
praktisk odontologi (Calcinfonden) efterår 2008
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Tandlægeforeningens Forskningskontos formål er i henhold til 

Tandlægeforeningens vedtægter § 74 at yde støtte til målforskning 

inden for den odontologiske sundhedstjeneste og i særlige tilfæl-

de til offentliggørelse af sådanne forskningsresultater. Som ud-

gangspunkt skal præciseres, at der kan søges om støtte til alle 
forskningsprojekter inden for den odontologiske sundhedstjeneste. 

Igangværende projekter og projekter, som tidligere har modtaget 

støtte fra Tandlægeforeningens Forskningskonto, kan kun modta-

ge yderligere støtte efter indsendelse af årlig rapportskema, regn-

skaber og lignende for tidligere bevilget støtte.

Ansøgere, som tidligere har modtaget støtte fra Forskningskonto-

en, og som har undladt at indsende ovennævnte dokumentatio-

ner i forbindelse med tidligere projekter, vil ikke kunne komme i 

betragtning.

Dansk offentliggørelse over for danske tandlæger af den pågæl-

dende undersøgelses resultater mv. eller referater heraf skal først 
publiceres i Tandlægebladet, ligesom første offentliggørelse af forsk-

ningsresultater i foredrags- eller kursusform skal tilbydes Tandlæ-

geforeningens Efteruddannelse.

Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan downloa-

des på medlemsdelen på www.tdlnet.dk på siden: http://www.td-

lnet.dk/Om_Tandlaegeforeningen/referater_dagsordener.aspx un-

der FORSKU & KOF/Calcin.

Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning, som bedes 

anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af ansøgningen. Kun an-

søgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.

ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2008 til:

tandlægeforeningen

amaliegade 17

Postboks 143

1004 København K

Mrk. foRsKu

indkaldelse af ansøgninger til Tandlæge‑
foreningens Forskningskonto efterår 2008

BESTIL KRONER

 ONLINE

Døgnåbent dentallaboratorium

10 % rabat 
på alle dine online 

bestillinger i denne måned

InterDental Teknik®
www.idt.as

PRISEKSEMPLER
Højædel mk.  (inkl. guld) 850,-
Guldkrone      (exkl. guld) 325,-
Cercon/Procera                     950,-

Se hele prislisten online: 
www.idt.as ogfølg linket  
“Bestil Her”

10 % rabat 
på alle dine online 

bestillinger i denne måned

PRISEKSEMPLERPRISEKSEMPLER
Højædel mk.  (inkl. guld) 850,-Højædel mk.  (inkl. guld) 850,-
Guldkrone      (exkl. guld) 325,-Guldkrone      (exkl. guld) 325,-
Cercon/Procera                     950,-Cercon/Procera                     950,-

Se hele prislisten online: Se hele prislisten online: 
www.idt.as ogfølg linket  www.idt.as ogfølg linket  
“Bestil Her”“Bestil Her”

IN
N
O
VATIO

N

InterDental Teknik® ApS · Piavænget 1 
 5270 Odense N  Tlf.: +45 6144 2233

  jane@smiler.dk ·  www.idt.as

NYT I 
DANMARK

BESTIL OG TRACK DINE KRONER 

PÅ NETTET 24-7-365!
Du kan følge kronerne hele vejen

 og du ved præcis hvornår 
de er fremme!

Det kan ikke blive nemmere: 
Klik ind på: www.idt.as

og følg linket:  ”Bestil Her”
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erfaringer med hurtige udrednings-

forløb for hoved-hals-kræft

Dato: 8.9.2008

Sted: Panum Instituttet

Foredragsholder: Professor, overlæge, 

dr.med. Cai Grau, Århus Sygehus.

Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 

Mund- og Kæbekirurgi

Info: www.dstmk.dk

all-on-4 live for tandlæger og 

tandteknikere

Dato: 8.9.2008 kl. 10.00-18.00

Sted: Faaborg  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Medlemsmøde om tandlæger i 

medierne

- med oplæg fra Tandlægeforeningens 

kommunikationsafdeling

Dato: 9.9.2008

Arrangør: Tandlægeforeningen/ 

Nordjyllands Tandlægeforening

Info: For nærmere oplysninger kan 

henvendelse ske til kredsformand 

Martin Bagger

Medlemsmøde om tandlæger i 

medierne

- med oplæg fra Tandlægeforeningens 

kommunikationsafdeling

Dato: 10.9.2008

Arrangør: Tandlægeforeningen/ 

Midtjysk Tandlægeforening

Info: For nærmere oplysninger kan 

henvendelse ske til kredsformand  

Lars Rasch

Kursus i supragingival tandrensning 

for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik  

og opfølgning

Dato: 10., 11. og 12.9. og 3.10. 2008

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9, Aarhus

Arrangør: SKT, Aarhus

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

kALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til ka‑

lenderen i Tandlægebladet nr. 11 2008:

Deadline 27. august 2008

Udkommer: 17. september 2008 

Sidste frist for indlevering af stof til ka‑

lenderen i Tandlægebladet nr. 12 2008:

Deadline: 17. september 2008

Udkommer: 1. oktober 2008

Yderligere oplysninger kan indhentes  

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk

2008

September 

Medlemsmøde om tandlæger i 

medierne

– med oplæg fra Tandlægeforeningens 

kommunikationsafdeling

Dato: 1.9.2008

Arrangør: Tandlægeforeningen/Syd-

jysk og Fyns Tandlægeforening

Info: For nærmere oplysninger kan 

henvendelse ske til kredsformand Pre-

ben Søndergaard eller Reiff Furdal

dilemmaet: tvang eller omsorg?

Om arbejdet med handicappede børn 

og voksne

Dato: 4.9.2008 kl. 9.30-15.30

Sted: Fredericia Messecenter, Vestre 

Ringvej 101, 7000 Fredericia

Arrangør: Nordisk forening for Funkti-

onshæmning og Oral Helse

Info: www.nfh-danmark.dk 

nobelguide™ computerbaseret 

planlægning for tandlæger

Dato: 4.-5.9.2008 kl. 10.00-18.00  

+ 9.00-16.00

Sted: Herning  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

tandoverlevelse hos parodontitis-

patienter: Hvad tjener patienten 

bedst?

Dato: 5.- 6.9.2008

Sted: Hindsgavl Slot

Arrangør:  

Dansk Parodontologisk Selskab

Yderligere info: www. Periodont.dk

Klagesager og fremtidens 

tandklinik

Dato: 5.-6.9.2008

Sted: Comwell Klarskovgaard, Korsør

Arrangør: SOP (selskab for odontolo-

gisk praktik)

Mail: tandlege@post6.tele.dk

Yderligere info: www.sop-net.dk

Implantologi og Protetik for 

tandlæger

Dato: 5.-6.9.2008 kl. 13.00-18.00  

+ 9.00-17.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Hands-on kursus i implantatkirurgi

Dato: 6.9. og 27.9.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.

boeberg@astratech.com
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syddansk Medicinskhistorisk 

selskab efteråret 2008

Hvorfor gjorde vi det? Om mit sam ar bej-

de med Flammen og andre sabotører

Dato: 16.9.2008, kl. 19.30

Sted: Aarestrup auditoriet, Odense 

Universitetshospital

Arrangør: Syddansk Medicinsk-

historisk Selskab

Info: www.tdlnet.dk

Medlemsmøde om tandlæger i 

medierne

– med oplæg fra Tandlægeforeningens 

kommunikationsafdeling

Dato: 17.9.2008

Arrangør: Tandlægeforeningen/ 

Københavns Tandlægeforening

Info: For nærmere oplysninger kan 

henvendelse ske til kredsformand 

Niels-Henrik Heller

Implantologi og Protetik for 

tandlæger

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

9.00-17.00

Sted: Aalborg hos Jan Porsdal

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Basiskursus i implantatbehandling 

med fokus på protetik

Dato: 12.9.2008

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

2008 esMd – to see or not to see

Dato: 18.-20.9.2008

Sted: Amsterdam

Arrangør: The European Society of 

Microscope Dentistry

Info: www.esmd2008.org 

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Dato: 23.9.2008 kl. 18-22

Sted: Trinity, Fredericia

Arrangør: Plandent og  

Tandlægeforeningen

Info: 70 25 77 11 – kursussekretær  

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/kurser 

og www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse
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Man kan ikke hjælpe alle, men …

Tandlæge Else Baden-Jensen fortæller 

om sit arbejde i Filippinerne gennem 

TUG

Dato: 2.10.2008 kl. 19.30

Sted: Århus Daghøjskole,  

Søren Frichs Vej 40 D, 8230 Åbyhøj

Arrangør: One Step

Info: www.onestep-dk.dk

Porcelænskursus nobelRondo™ 

avanceret for tandteknikere 

Dato: 2.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Hands-on-kursus for tandteknikere 

Dato: 3.-4.10.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Implantatkursus for tandteknikere 

Dato: 4.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Århus   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

for klinikassistenter: udvidet 

profylakse – tandrensning  

(kursus 8)

5-dages-kursus med teori, praktik  

og opfølgning

Dato: 6.–9.10. og 28.10.2008

Sted: SKT Nørre Allé 20. København N

Arrangør: SKT København

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

Efteruddannelse/tilmeldingsside.asp

Århus tandlægeskoles 50-års 

jubilæum

Dato: 26.9.2008

Der vil blive afholdt en række kurser i 

løbet af dagen – nærmere plan udsen-

des med Tandlægebladet i august

Info: Malene Loft Sørensen

tlf. +45 89 42 40 13

E-mail: mlo@odontologi.au.dk

advanced course on surgical 

techniques and aesthetic 

implantology

Dato: 26.-27.9.2008 

Sted: München

Arrangør: Private Institute of  

Periodontology & Implantology

Info: berichsen@3implant.com 

Oktober 

foKus kursus:

Har du talt med din tekniker i dag?

Om vigtige tekniske detaljer i samar-

bejdet mellem tandlæge og tekniker

Kursusgiver: Søren Ahlmann

Dato: 1.10.2008, kl. 18-22

Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,  

Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen. 

Implantatkirurgi 2 for tandlæger 

Dato: 1.10.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: Tinglev  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

foKus kursus:

Har du talt med din tekniker i dag?

Om vigtige tekniske detaljer i samar-

bejdet mellem tandlæge og tekniker

Kursusgiver: Søren Ahlmann

Dato: 7.10.2008, kl. 18-22

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør:  

Tandlægeforeningen og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

Implantatkirurgi 1 for tandlæger 

Dato: 7.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: København

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Kursus i supragingival tandrensning 

for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik  

og opfølgning

Dato: 8.10. og 7.11.2008

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Aarhus

Arrangør: SKT, Aarhus

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

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Dato: 8.10.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS, Aalborg

Arrangør: Plandent og Tandlægefor-

eningen 

Info: Tlf. 70 25 77 11 – kursussekretær 

Jette Kristensen

Yderligere info: www.plandent.dk/kurser 

og www.tandlaegeforeningen.dk/ 

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

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

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

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

Jeg kan kun varmt anbefale Dentex til mine 
kolleger.

Tandklinikken, Oksbøl
Tandlæge Jacob Bang

Vestjyder
sætter pris på kvalitet

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

www.dentex.nu

Bestil hos Else Marie
på tlf. 7518 1233 eller
på mail: emt@dentex.nu
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Protetik videregående for 

tandlæger  

Dato: 8.10.2008 kl. 16.00-20.00

Sted: København

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

avanceret kirurgi for tandlæger

Dato: 8.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Herning

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

foKus kursus:

okklusion – et kursus med bid!

Om de mange forskellige opfattelser 

af, hvordan okklusionen håndteres i 

praksis.

Kursusgiver: John Orloff

Dato: 9.10.2008, kl. 18-22

Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

foKus kursus:

okklusion – et kursus med bid!

Om de mange forskellige opfattelser 

af, hvordan okklusionen håndteres i 

praksis.

Kursusgiver: John Orloff

Dato: 22.10.2008, kl. 18-22

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

Implantatkirurgi 1 for tandlæger  

Dato: 23.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Ålborg    

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

dsoI´s Årsmøde 2008

Dato: 24.-25.10.2008

Sted: Hotel Munkebjerg i Vejle.

Info: www.dsoi.dk

International endodonti – foredrag 

om skylning af

rodkanaler efter maskinel 

udrensning 

Prof. Pierre Macthou fra Paris, der er 

en af idemændene bag Protaper, hol-

der foredrag om teoretiske og prakti-

ske aspekter vedr. skyldning af rodka-

naler, herunder revisionsbehandling

Dato: 25.10.2008 

Sted: Kl.10-14. Den Sorte Diamant,  

Det Kongelige Bibliotek,

Søren Kierkegaards plads 1, 1016 KK

Arrangør: Endodontiforeningen 

Info: www.endodontiforeningen.dk

foKus kursus:

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Om moderne præparationsprincipper 

og fornuftig og hensigtsmæssig  

arbejdsgang

Kursusgivere: Lars Rossel og  

Lars Nygaard

Dato: 27.10.2008, kl. 18-22 

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

syddansk Medicinskhistorisk 

selskab efteråret 2008

Taget af tyskerne. Danskere i 2.  

Verdenskrig 

Dato: 28.10.2008, kl. 19.30

Sted: Aarestrup Auditoriet,  

Odense Universitetshospital

Arrangør: Syddansk Medicinsk-

historisk Selskab

Info: www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2 for tandlæger  

Dato: 30.10.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: København     

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Immediate funktion i den 

æstetiske zone for tandlæger og 

tandteknikere

Dato: 30.10.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: Tinglev 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

start i praksis

Din introduktion til tandlægeerhver-

vet

Dato: 31.10.2008 kl. 10-19 og  

1.11.2008 kl. 9-15

Sted: Comwell Sorø Storkro

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Tilmeldingsfrist: 4.9.2008

Info: www.tdlnet.dk 
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professional dental care

Professor, dr. odont. Søren Schou, 
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet

Onsdag den 1. oktober 2008 kl. 17.00
Denne sene eftermiddag holder Søren Schou et fagligt 
foredrag, der fokuserer på kontrol og vedligeholdelse 
af implantater. Programmet er sammensat således, 
at der er ny viden for hele teamet.

1. del af programmet ser således ud:
• 17.00–17.45    Registrering og let forplejning i cafeen ved ”Det åbne rum”
• 17.45–17.50    Velkomst 
• 17.50–17.55    Motivation af årets prismodtager
• 17.55–18.40    Foredrag v/ Søren Schou med efterfølgende mulighed for diskussion

Det er desuden lykkedes os at få idehistoriker og forfatter Lars Morell til at fortælle om 
en af vor tids store internationale billedkunstnere Per Kirkeby og introducere ARoS´s 
netop åbnede særudstilling af billedkunstnerens hidtil ukendte værker.

2. del af programmet ser således ud:
• 18.40–18.45    Introduktion af Lars Morell
• 18.45–19.05    Foredrag v/ Lars Morell
• 19.05–20.00    Buffet i cafeen ved ”Det åbne rum”
• 20.00–22.00           Besøg Per Kirkeby udstilling på egen hånd

Praktiske oplysninger:
Foredragene � nder sted onsdag den 1. oktober 2008 på ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Arrangementet er gratis og hele teamet (inkl. studerende) er meget velkommen. 
Bindende tilmelding skal ske pr. mail: caroline.schmidt@saralee.com senest 
mandag den 22. september kl.12.00. Anfør venligst navn, klinikadresse og 
telefonnummer på deltagerne. Der er begrænset plads, og tilmeldingerne 
fordeles efter ”først til mølle princippet”. Yderligere information kan ind-
hentes hos Lene Heilskov, tlf.nr. 63 14 12 47 eller lene.heilskov@saralee.com

Læs mere på www.zendium.dk

zendium prisen 
overrækkes på ARoS

Per Kirkeby: Nach der abnahme, 1988

Professor, dr. odont. Søren Schou,
Tandlægeskolen, Aarhus UniversitetTan

zendium prisen 2008
tildeles ...

www.zendium.dk
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foKus kursus:

endo-kvalitetstoget kører – er du 

på?

Om moderne rodbehandlingsprincip-

per i teori og praksis

Kursusgiver: Lars Bjørndal

Dato: 10.11.2008, kl. 18-22 

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør:  

Tandlægeforeningen og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

foKus kursus:

Har du talt med din tekniker i dag?

Om vigtige tekniske detaljer i samar-

bejdet mellem tandlæge og tekniker

Kursusgiver: Søren Ahlmann

Dato: 11.11.2008, kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjorden,  

Ved Stranden 14, Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 7025 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen

avanceret knogleopbygning og 

implantatbehandling for tandlæger 

Dato: 11.-12.11.2008 kl. 9.00-17.00  

+ 9.00-16.00

Sted: København  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

foKus kursus:

okklusion – et kursus med bid!

Om de mange forskellige opfattelser 

af, hvordan okklusionen håndteres i 

praksis.

Kursusgiver: John Orloff

Dato: 6.11.2008, kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjorden,  

Ved Stranden 14, Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

Kæbekirurgi og oral Patologi på 

Århus tandlægeskole

Dato: 6.11.2008

Sted: Panum Instituttet

Foredragsholdere: Professor, dr.odont, 

Søren Schou og medarbejdere.

Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 

Mund- og Kæbekirurgi

Info: www.dstmk.dk

start i praksis

Din introduktion til tandlæge-

erhvervet

Dato: 7.11.2008 kl. 10-19 og 8.11.2008 

kl. 9-15

Sted: Comwell Sorø Storkro

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Tilmeldingsfrist: 11.9.2008

Info: www.tdlnet.dk

November

temakursus – nye tænder på kun  

1 dag for tandteknikere

Dato: 1.11.2008 kl. 8.30-17.30

Sted: Sæby 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

tandplejer kursus i implantologi 2

Dato: 1.11.2008 kl. 11.00-15.00

Sted: København   

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

danish-south african conference 

on Maxillofacial surgery, aesthetic 

dentistry and Pathology

Dato: 1.-6.11.2008

Sted: Cape Town

Arrangør: Science Communication 

Service

Info: https://www.registerforevent.net 

Event name:  

CapeTownConference2008 

Event password: CapeTown2008

E-mail: ngp@scicomserv.dk

estetik i praktiken – kursresa för 

tandvårdsteamet

Dato: 4.-11.10.2008

Sted: Toscana, Italien

Arrangør: Avanzera 

Info: www.avanzera.org 

Klinikassistentkursus i implantologi 

Dato: 5.11.2008 kl. 17.30-20.30

Sted: Herning  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com
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foKus kursus:

Endo kvalitetstoget kører – er du på?

Om moderne rodbehandlingsprincip-

per i teori og praksis

Kursusgiver: Lars Bjørndal

Dato: 13.11.2008, kl. 18-22 

Sted: Scandic Århus, Rytoften 3, Århus

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

akupunkturkursus for tandlæger og 

tandplejere

Dato: 14.11.2008 kl. 9.00-17.00

Sted: SAS Radisson i Odense

Arrangør: Dansk Selskab for  

Evidensbaseret Akupunktur

Info: www.dsea.dk, Tandlæge  

Mads Bundgaard, tlf. 32 50 46 50

e-mail: prosted@gmail.com

start i praksis

Din introduktion til tandlæge-

erhvervet

Dato: 14.11.2008 kl. 10-19 og  

15.11.2008 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Billund

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Tilmeldingsfrist: 16.10.2008

Info: www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2 for tandlæger  

Dato: 15.11.2008 kl. 14.00-18.00

Sted: Ålborg     

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Info: Betina Højmark Andersen,  

tlf. +45 39 40 48 46 

betina.andersen@nobelbiocare.com

Improving facial aesthetics by 

segmental distraction osteogenesis 

of the anterior mandible

Dato: 17.11.2008

Sted: Århus Tandlægeskole

Foredragsholder: Dr.med. et dr.med. 

dent. Albino Triaca, Zurich, Schweiz. 

Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab 

og Dansk Selskab for Tand-, Mund-  

og Kæbekirurgi

Info: www.dstmk.dk

få farver • uendelige muligheder

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik  

med et minimalt antal farver  
og findes i to systemer til 

forskellige behov.

Ceram·X mono
 til universelt brug 

 7 farver som dækker 
  hele VITA skalaen
                

Ceram·X duo 
 for høj æstetik 

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

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

Ceram_170x115mm_DK.indd   1 2/23/07   9:15:08 AM
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Hovedgeneralforsamling 2008

Dato: 22.-23.11.2008

Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle

Arrangør: Tandlægeforeningen

Julemøde

Dato: 28.11.2008

Arrangør: Dansk Selskab for  

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Info: www.dstmk.dk

functional occlusion and treatment 

planning with dr. John Kois

A one-day seminar with one of the 

most sought after dentists in the  

world. This is your opportunity to  

learn from, and be inspired by him. 

Dato: 28.-29.11.2008 kl. 8-17

Sted: Nationalmuseet i København

Arrangør: Dr. John Lindgren Hansen, 

Kois Study Group Denmark

Pris: kr. 8000:- for tandlæger. 50 % ra-

bat for tandplejere, tandteknikere og 

klinikassistenter. Ved tilmelding inden 

1.8.2008 gives 10 % rabat.

Info: +45 58 52 46 35 

E-mail: toothnerd@gmail.com 

start i praksis

Din introduktion til tandlæge-

erhvervet

Dato: 28.11.2008 kl. 10-19 og  

29.11.2008 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Billund

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Tilmeldingsfrist: 30.10.2008

Info: www.tdlnet.dk

Improving facial aesthetics by 

segmental distraction osteogenesis 

of the anterior mandible

Dato: 18.11.2008

Sted: Panum Instituttet

Foredragsholder: Dr.med et dr.med. 

dent. Albino Triaca, Zurich, Schweiz. 

Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab 

og Dansk Selskab for Tand-, Mund-  

og Kæbekirurgi

Info: www.dstmk.dk

avanceret kursus i implantologi

Dato: 21.11.2008

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,  

tlf. 43 71 33 77

e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com 

Kursus i supragingival tandrensning 

for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og 

opfølgning

Dato: 19., 20. ,21.11. og 15.12.2008

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Aarhus

Arrangør: SKT, Aarhus

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

Immediate loading of dental 

Implants

Kursus for tandlæger og tandteknikere

Kursusgiver: Pär-Olov Östman 

DDS,PhD,MD

Dato: Lørdag 21.11.2008 

Sted: Radisson SAS Scandinavia,  

Århus

Arrangør: Biomet 3i

Kontakt: berichsen@3implant.com

December 

foKus kursus:

digital røntgen gør dig i strålende  

humør

Om fejlkilder, optageteknik, diagnosti-

ske redskaber og andre tips ved brug 

af digital intraoral røntgen

Kursusgiver: Ann Wenzel

Dato: 1.12.2008, kl. 18-22 

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

syddansk Medicinskhistorisk 

selskab efteråret 2008

Nazilæge Josef Mengele

Dato: 9.12.2008, kl. 19.30

Sted: Aarestrup Auditoriet, Odense 

Universitetshospital

Arrangør: Syddansk Medicinsk-

historisk Selskab

Info: www.tdlnet.dk

2009

Januar

dansk endodontiforenings  

Årsmøde 2009   

Dato: 10.1.2009

Sted: Hindsgavl på Fyn

Info: www.endodontiforeningen.dk
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foKus kursus:

Præparationsteknik – så både 

patient og tekniker bliver glade

Om moderne præparationsprincipper 

og fornuftig og hensigtsmæssig ar-

bejdsgang

Kursusgivere: Lars Rossel og  

Lars Nygaard

Dato: 21.1.2009, kl. 17-21 

Sted: Scandic Århus, Rytoften 3, Århus

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.   

foKus kursus:

Kirurgisk endodonti – bedre 

prognose med nye metoder

Om bedre materialer og nye teknik-

ker, så diagnostik, kirurgisk teknik og 

evaluering af resultatet er optimeret.

Kursusgiver: Simon Storgård Jensen

Dato: 28.1.2009, kl. 18-22 

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

Februar

foKus kursus:

Kirurgisk endodonti – bedre 

prognose med nye metoder

Om bedre materialer og nye teknik-

ker, så diagnostik, kirurgisk teknik og 

evaluering af resultatet er optimeret.

Kursusgiver: Simon Storgård Jensen

Dato: 2.2.2009, kl. 18-22 

Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,  

Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

foKus kursus:

Kirurgisk endodonti – bedre 

prognose med nye metoder

Om bedre materialer og nye teknik-

ker, så diagnostik, kirurgisk teknik og 

evaluering af resultatet er optimeret.

Kursusgiver: Simon Storgård Jensen

Dato: 23.2.2009, kl. 17-21 

Sted: Radisson SAS Limfjorden,  

Ved Stranden 14, Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

Marts

foKus kursus:

digital røntgen gør dig i strålende  

humør

Om fejlkilder, optageteknik, diagnosti-

ske redskaber og andre tips ved brug 

af digital intraoral røntgen

Kursusgiver: Ann Wenzel

Dato: 30.3.2009, kl. 18-22 

Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,  

Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

April

foKus kursus:

digital røntgen gør dig i strålende  

humør

Om fejlkilder, optageteknik, diagnosti-

ske redskaber og andre tips ved brug 

af digital intraoral røntgen

Kursusgiver: Ann Wenzel

Dato: 27.4.2009, kl. 17-21 

Sted: Radisson SAS Limfjorden,  

Ved Stranden 14, Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningen  

og Plandent

Yderligere info og tilmelding:  

www.plandent.dk/kurser,  

www.tandlaegeforeningen.dk/ 

efteruddannelse eller tlf. 70 25 77 11 – 

kursussekretær Jette Kristensen.

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk 
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Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk 

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

SENSODYNE  
VIRKER PÅ 9  
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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.

17645_fluor_195x272.indd   1 7/16/07   3:48:22 PM
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kollegiale henvisninger

Ekspedition af kollegiale henvisninger:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

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

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

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

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kol-

leger, der annoncerer under kollegiale henvisninger, be-

sidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af Tandlægeforeningen.

Behandlingscentre

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

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

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

Bidfunktion

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

Børnetandpleje

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

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

Dental og 

maksillofacial radiologi

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

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

CT scanning og OPG

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

Implantater

Fyn

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

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

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

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

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen
 Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp
 Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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

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

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
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Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

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

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

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

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

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

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

Mobil implantatbehandling

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

Kirurgi

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Narkose

Fyn

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

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg & 
Johannesen
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oral histopatologi

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

Ortodonti

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parodontalbehandling

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Protetik

Fyn

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

Jylland

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

Sjælland

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

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

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

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

rodbehandling

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

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

kollegiale henvisninger
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kollegiale henvisninger

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

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

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

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

Tandlægeskræk

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

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

Æstetisk tandpleje

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

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

Johs Mosbaek - Cenger Scandinavia A/S Odi Dental - Tlf: 76832143 - jmo@cenger.com

ENRICO STEGER

OPFINDEREN 100% ZIRKONIUM
THE PRETTAU BRIDGE

PRODUKT INNOVATION 2008 - WWW.ZIRKONZAHN.COM
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tandlægeforeningens krisehjælp

Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

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

Kreds 4

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

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

Kreds 5

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

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

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

Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise 

Kreds 6

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

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

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

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

Kreds 7

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

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

Kreds 9

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

Tandlægernes 

Tryghedsordninger

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

Tandlægeforeningen

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

ved alkohol- og 

misbrugsproblemer

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

www.iogt.dk

ved stemningslidelser

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.psykiatrifonden.dk

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

39 46 00 80

:   )
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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.

Ekspedition af rubrikannoncer:

Henvendelse: Anette Kofoed
 tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillin-
ger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50 
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for 
annoncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 11: 01/09 udkommer 17/09 

Annoncer til TB 12: 15/09 udkommer 01/10  

Annoncer til TB 13: 13/10 udkommer 29/10

stillinger tilbydes

Privat ansættelse

stillinger

Tandlæge søges 

Tandklinikken Sydfyn søger 

tandlæge/cand.odont. til bar-

selsvikariat med start i slutnin-

gen af nov./starten af dec. 

Vi er et yngre team bestående 

af 4 tandlæger, 2 tandplejere 

og 6 klinikass. Vi behandler 

både børn og voksne og er 

en moderne tandklinik med 

al moderne udstyr som f.eks. 

elektronisk journal (al dente), 

digital røntgen, roterende NI-TI 

rodbehandlingssystem (Race), 

intraoralt kamera m.m.

Klinikken er beliggende ca. 

25 min. syd for Odense og 15 

min. nord for Svendborg. Tog 

til døren. 

Vi lægger vægt på et godt ar-

bejdsmiljø det skal være sjovt at 

gå på arbejde! 

Stillingen er 3-4 dage om ugen, 

men m.h.t. arbejdstider er vi 

fleksible. Erfaren klinkass. God 

indtjening kan påregnes. 

Tandklinikken Sydfyn 

Egevænget 8

5771 Stenstrup 

Tlf. 62 26 22 33

Mail: matilde-brandt@live.dk 

Tandlæge til klinik i Århus C 

Tandlæge søges til klinik i År-

hus C, ca. 28 timer ugentlig fra 

1.10.08 

Pga. øget tilgang og aktivitet på 

klinikken har vi brug for et par 

ekstra hænder. 

Vi søger en glad og frisk kol-

lega, der brænder for sundheds-

faglig tandpleje, og som har lyst 

til faglig sparring i en dagligdag, 

hvor vi bruger hinanden meget.

Vi er tre tandlæger med hver 

vore interesseområder både på 

og uden for klinikken, så der er 

god mulighed for personlig og 

faglig udvikling.

Ansøgning kan sendes på mail: 

info@tandmarcussen.dk eller til: 

Tandlægerne Lillian Marcussen 

og Jette Nedergaard 

Søndergade 70 

8000 Århus C 

www.tandmarcussen.dk 

Sakskøbing 

Tandlæge søges til travl klinik 

med stort potentiale, da tand-

plejer har søgt nye udfordringer. 

Klinikken har en tandlæge, ruti-

nerede klinikassistenter og godt 

arbejdsmiljø. 

Vi tilbyder alle former for tand-

behandling. Klinikken er fuldt 

digitaliseret med tre behand-

lingsrum. 

Har dette vakt din interesse, så 

kontakt:

Tandlæge Niels Hacke 

Torvet 4 C

4990 Sakskøbing 

tlf. 5589 3060

mail hacke@post.tele.dk

Benyt Tandlægeforeningens standardkontrakter

Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at un-
derrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforhol-
det. Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter 
er der sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tand-
lægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tand læ-
geforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

A
N

N
O

N
C

E
R

indryk selv din stillingsannonce både i blad 
og på net. 

gå ind på www.tdlnet.dk og vælg menu-
punktet ”dentaljob”
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 stillinger

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Specialtandlæge_2sp.indd   1 11/08/08   14:46:00

Distriktsleder
Har du lyst til at kombinere klinisk arbejde med ledelse i en 
tandpleje under fornyelse, så er en stilling som distriktsleder i 
Skanderborg Kommunale Tandpleje måske noget for dig.

Tandplejen omfatter i alt 15.500 børn og unge, specialtandpleje for 
110 patienter og omsorgstandpleje for 150. Tandplejen har indført 
teamtandpleje med det formål at udnytte alle personalegruppers 
kompetencer optimalt. 

For at skabe et godt grundlag for ledelse samt ledelses- og perso-
naleudvikling er tandplejen delt op i 3 distrikter. Det pågældende 
distrikt har 5 klinikker og ca. 20 ansatte.

Kort om distriktslederstillingen: 
-  Deltager i Tandplejens ledelsesgruppe sammen med de 2 andre 

distriktsledere og overtandlægen 
-  Sparringspartner for de andre distriktsledere og overtandlægen 
-  Har ansvaret for, at klinikkernes drift udføres med vedtagne poli-

tikker og målsætning som grundlag 
-  Drivkraft for en fortsat udvikling af tandplejen på både det faglige 

og personalemæssige område 
-  Stillingen omfatter både klinisk arbejde samt ledelse og admini-

stration 

Vi lægger vægt på: 
- erfaring 
- engagement 
- faglig kompetence og udvikling 
- samarbejdsevner 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for 
tandlæger efter individuel aftale. 

Tiltrædelse: 1/11 2008 eller efter aftale. 

Vil du vide mere, kan du læse job- og personprofil på  
www.skanderborg.dk. Du kan også kontakte overtandlæge  
Hans Jørgen Bitsch, tlf. 87 94 28 28, e-mail: hans.joergen.bitsch@
skanderborg.dk.

Mail din ansøgning med relevante bilag til tandplejen@ 
skanderborg.dk eller send den til Skanderborg Kommunale 
Tandpleje, Møllegade 45, 8660 Skanderborg, så vi har den 
senest mandag den 8/9 kl. 12.00.

stillinger tilbydes

Offentlig ansættelse

stillingskontrol:

Stil lin ger mær ket med o

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

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

Tandlæge/cand.odont. 
Vi har en ledig tandlægestilling 33 timer/uge på vores helt nye klinik i 
Ringkøbing og søger derfor en dygtig og omsorgsfuld kollega med godt 
humør, der kan li' at arbejde med børn og unge. 

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i at arbejde på et 
andet timetal. 

I Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje er vi 9 tandlæger, 5 tandple-
jere og 18 klinikassistenter fordelt på 2 afdelinger i henholdsvis Ringkø-
bing og Skjern. 

Vi lægger vægt på sundhedsfremme og udvikling og kan tilbyde en 
spændende arbejdsplads med et godt fagligt miljø, faglige udfordringer 
og gode muligheder for uddannelse.

Løn i henhold til gældende overenskomst, rekrutteringstillæg kan for-
handles. 

Er du interesseret i en kombinationsstilling kommunal klinik/privat 
praksis, kan jeg henvise til nedenstående private tandlæger i området, 
der alle har et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune ved-
rørende tandpleje til børn og unge. Vi arbejder efter den samme sund-
hedsplan og afholder bl.a. 2 samarbejdsmøder årligt.

Har du spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget, kan de rettes til: 
Overtandlæge Ulla Henningsen, 
tlf. 99 74 16 46, mail: ulla.henningsen@rksk.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig og til at byde dig 
velkommen i vores tandpleje. 

Ansøgning sendes til: 
Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje 
Overtandlæge Ulla Henningsen 
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 

Ansøgningsfristen er d. 15. september 2008. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 39 eller efter aftale. 

Følgende private tandlæger vil være interesserede i at ansætte dig i forbin-
delse med deltids-ansættelse på de kommunale klinikker:

Tandlæge Vera Vad Winkler, Jernbane Alle 12, 
6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 81 42. 

Tandlægerne Nygade 43 APS, Nygade 43, 6950 Ringkøbing og Søndergade 6, 
6960 Hvide Sande, tlf. 97 32 00 17.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Blå farve 
i kommunevåben
 
Pantone 300

CMYK: 100/44/0/0

Grøn farve 
i kommunevåben
 
Pantone 347

CMYK: 100/0/86/3

Typografi 
i kommunevåben
 
Verdana Regular

Ringkøbing-Skjern Kommune

Køb og salg

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

København K

Klinik i velholdte lokaler med 

god placering ved Strøget. Kli-

nikken har ca. 600 patienter og 

en oms. på 2,4 mio. kr. Klinik-

ken har 2 gode behandlingsrum 

med mulighed for udvidelse. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

7 km fra Københavns  

Rådhusplads

Jeg leder efter en medhjælper, 

assistent/partner, eller hvad vi 

kan komme overens om, hvis 

kemien passer. Omhyggelig, om-

gængelig, uhøjtidelig er nøgleor-

dene. Vi er et lille team på 3, som 

gerne vil tale med dig snarest.

Billet mrk. 722. Modtager TB's 

annoncecenter.

Nyborg

Andel af samarbejdspraksis med 

3 ejere, hvor sælger har 1.150 

voksne patienter og en oms. på 

ca. 2 mio. kr. Kliniklokalerne 

er i alt på 168 m2, og hver ejer 

har 1 behandlingsrum. Der 

er mulighed for at udvide kli-

nikarealet. Klinikken har et lavt 

omkostningsniveau.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Ganløse

Klinik i velholdte lokaler i ga-

deplan med 2 moderne behand-

lingsrum. Klinikken har ca. 800 

voksne patienter og en oms. på 

2,3 mio. kr. Klinikken har edb-

journaler. Gerne meget hurtig 

overtagelse.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

A
N

N
O

N
C

E
R

tips om stillingsannoncer

du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på annoncecenter/Medieinformation. 

du kan spare penge ved at bruge standardformater i tandlægebladet.

91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme 
målgruppen. der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.

kontakt: anette kofoed · e-mail: ak@tdl.dk
amaliegade 17 · postboks 143 · dk-1004 københavn k
telefon: 33 48 77 36 · fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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køb og salg

Odense C

2 klinikandele uden goodwill 

til salg.

Vores praksis er et klinikfælles-

skab bestående af 6 selvstæn-

dige tandlæger, én ansat tand-

læge og én tandplejer. Desuden  

arbejder en specialtandlæge 2 

dage om ugen på lejebasis.

Vi er 2 kolleger, der har lyst til 

at prøve kræfter sammen i andre 

omgivelser. Vi har været i fælles-

skabet i henholdsvis 16 og 26 år.

Praksis er velfungerende med 

moderne udstyr (inkl. ortopan).

Kan overtages på meget rime-

lige vilkår og med fleksibel tids-

ramme. Se os på  

www.tandlaegerne-slotsgade.dk.

Henvendelse til Mette Groth 

66155157, Anne-Marie 

Ljungstrøm 66130560, klinik 

66119646.

Randers

Stor samarbejdspraksis, hvor 

begge ejere ønsker at sælge. Kli-

nikken er i gode og rummelige 

lokaler på 178 m2, og der er 4 

behandlingsrum. På den sam-

lede klinik er der 2.400 voksne 

patienter og en oms. på 4,8 mio. 

kr. Klinikken er meget velegnet 

til 2 tandlæger samt evt. en 

tandplejer.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Samsø

Stor og veldrevet praksis i mo-

derne lokaler med 3 behand-

lingsrum. Klinikken har 2.700 

pat., heraf ca. 700 børn og unge. 

Oms. er på 4,3 mio. kr. Klinik-

ken kan overtages på fordelag-

tige vilkår.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Tandlægepraksis i Horsens 

til salg

Enkeltmandspraksis med 3 be-

handlingsrum beliggende midt i 

centrum til salg.

Omsætning ca. 3,3 mill. kr.

Henvendelse til

Tandlæge Erik W. Hansen

tlf.nr arb. 75620700 el. privat 

75620964.

Vig

Vestsjælland: Halvpart af god 

samarbejdspraksis, hvor sælger 

har en oms. på ca. 1,5 mio. kr. 

på godt 1.300 patienter. Der er 

særdeles gode muligheder for at 

øge omsætningen. Lokalerne er 

på 170 m2, og der er 2 behand-

lingsrum, men der kan indrettes 

flere.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Århus C

Halvpart af god praksis med 

central beliggenhed. Lokalerne 

er på 214 m2, og der er i alt 5 

behandlingsrum. På sælgers 

halvpart er der ca. 1.200 voksne 

patienter og en oms. på 4 mio. 

kr. Klinikken har edb-journaler 

og digital røntgen.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Brønshøj

Klinik med ca. 1.800 patienter 

og en oms. på 5 mio. kr. Klinik-

ken ligger i forholdsvis billige 

lokaler på 170 m2, og der er 5 

behandlingsrum. Klinikken skal 

sælges nu, og den kan overtages 

på meget fordelagtige vilkår. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Højbjerg

Mindre praksis i lokaler på 85 

m2 med lav husleje. Klinikken 

har 2 behandlingsrum og en 

omsætning på godt 2,2 mio. kr. 

på 840 voksne patienter.  

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.
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kollegiale henvisninger vises både på tdlnet og i tandlægebladet

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

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

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

tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer 

under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af 

tandlægeforeningen.

henvendelse til 

anette kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk
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SAVNER 
DU EN 
NÆRVÆRENDE 
BANK?

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

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

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

www.sparnord.dk

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.dk
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Jobportal 
for hele
tandplejeteamet

www.dentaljob.dk

LEVERANDØRhENVisNiNgER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
 Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
 Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%. 
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.

rubrikannoncerne er delt op 
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dental laboratorier – Hygiejne – 
Instrumenter –  Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr 
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & repa-
ration – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige 

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

Advokater

Banker

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

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frank-finne@jyskebank.dk

dentallaboratorier

Storkøbenhavn

Finansiering af praksis har siden 
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975 1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975 1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på fi nansieringen

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Henning Jensen
hej@riba.dk
96 80 25 68

Mette Ostersen
mko@riba.dk
96 80 25 73

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et 
stort branchekendskab og solid 
rådgivning”

Kontakt os og få klarhed!

Vi har kendskabet og ekspertisen – mød os på www.riba.dk

Klinikfi nansiering

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER
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Midtjylland

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

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

Stålet (se www.unitorstel.dk)
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

� Metal keramik
� Procera - medlem af Procera netværk
� Empress  - Inlay/Onlay/Kroner
� Guldarbejde - Marylandbroer
� Attachment - alternative special attachments
� Implantater - „Licens“
� Proteser - alternative acryler - vinyl
� Regulering
� Bidskinner
� Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

Fugl

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

Nordjylland

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

OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099

Kim Bay Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 rhus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk
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stillingsannoncer
i farver bliver set...
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

Klinikudstyr

revision

www.bienair.com

BienAir.indd   1 06/09/07   14:40:00

Det perfekte valg

Klinikindretning

Sterilisation

Reception

Laboratorie

Køkken & Bad

Drejøvej 8  -  9500 Hobro
Tlf. 9851 1633  -  www.climo.dk

Vi skaber rammerne for velvære

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

Kompressorer

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

Michael Weesgaard Dental
Jægersborg Alle 16, 2 tv.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 42 12
www.nskdanmark.dk

Danmark

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69IIItv.
1620 København V
Tlf.  33 31 17 00
Fax 33 29 72 00

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

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

www.pwcglobal.com/dk

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

Mail: revision@fransthomsen.dk

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

Visit-, møde- og tilkaldekort  med 
malerimotiver.

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

www.pro-visuel.dk

Kunst & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir

Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024

E-mail: post@nyborgscantryk.dk

Hygiejne

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

Klinik- og kontorinventar

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

instrumenter

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
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Vil du vide mere om  
stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk
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Øvrige

 

Statoil 
kundekort 

til dig

Statoil
fyringsolie 
til dit hjem

Kontakt Tandlægeforeningen 
for information om rabataftaler

www.statoil dk

 

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

Ring til  

om tilbudet.

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

Eurocard Tandlæge ann.  07/0

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

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

Vi er landets mest lokale servicepart-
ner. Vi har teknikere, som bor i
Jylland, på Fyn og på Sjælland, og 
vi er derfor altid tæt på dig og din 
klinik, når du har brug for førstehjælp
til klinikken. 

Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af både dentaludstyr
og instrumenter.

XO CARE DANMARK A/S 
tlf 43 270 270        www.xo-care.dk

XO CARE DANMARK A/S 

LEVERANDØRhENVisNiNgER

Tandplejemidler

vikarservice

Få bonus 
på sund fornuft

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

www.forbrugsforeningen.dk

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

www.fiskers-dental.dk
info@fiskers-dental.dk

Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

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

Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

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

www.colgateprofessional.dk

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

JTA DENTAL  salg & service ApS
   - det handler om tillid

       KaVo Specialisten  

                                                                      

                     

Udstyr 
Rådgivning

Instrumenter 
Klinikindretning 

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af roterende instrumenter 

Reparation af: 
   Heka   Planmeca   KaVo  m.m. 

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev 

Telefon: 44 92 54 00     www.jtadental.dk E-mail: jta@jtadental.dk     

JTA DENTAL  salg & service ApS
   - det handler om tillid

       KaVo Specialisten  

                                                                      

                     

Udstyr 
Rådgivning

Instrumenter 
Klinikindretning 

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af roterende instrumenter 

Reparation af: 
   Heka   Planmeca   KaVo  m.m. 

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev 

Telefon: 44 92 54 00     www.jtadental.dk E-mail: jta@jtadental.dk     

TBL-055.indd   1 21/05/07   11:03:10

service & reparation

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk



Are you looking for the best solution for cement-
retained implant prosthetics? Atlantis™ is the answer.  

By utilizing the unique Atlantis VAD™ (Virtual Abutment 
Design) software, the abutments are individually 
designed from the final tooth shape. The result is an 
abutment with outstanding function and esthetics.

Atlantis offers the following advantages:

Atlantis is a real treasure within implant dentistry, and 
we are happy to share it with you – contact xxxx for 
more information.
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Astra Tech AB, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden. Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 10, www.astratechdental.com

™

Images courtesy of Dr. Julian Osorio.  
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Eugenol-lugt skræmmer 
tandlægeangste patienter

Mangel på specialtandlæger presser 
kommuner til kreative løsninger

Kom med til Sverige  
– tændernes paradis!

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD
DANISH DENTAL JOURNAL

NR.  10 ·  AUGUST 2008 ·  ÅRGANG 112

XO Røntgenkurser.
Et kompetenceløft til klinikken

XO CARE DANMARK A/S   Naverland 11   2600 Glostrup   Tlf. 43 270 270   info@xo-care.dk

Karin Voss Damgaard
Kursusholder
XO røntgenkurser

En god optageteknik er til gavn for både patienter og klinik. Den øgede 
billedkvalitet giver en bedre diagnostik, og I bliver mere effektive, fordi 
I kan undgå at skulle tage billeder om. 

Vi afholder kurser i både intraoral og ekstraoral røntgen. Kurserne 
foregår i de vante omgivelser på klinikken, når det passer ind i jeres 
tidsplan. Og alle medarbejdere kan deltage.

Skriv eller ring til os for mere info på Karin.Voss@xo-care.dk eller 2687 1928.




