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fragtfri levering. Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Prisgaranti? Det får du da helt
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FORBEDRING AF RETENTION  
AF RODSTIFTER I RODKANALEN

TANDLÆGER ER MERE UDSATTE  
FOR SMITTE MED INFLUENZA A
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www.nskdanmark.dk
Alle priser er inkl. 25% moms og levering

Køb NSK iNStrumeNter hoS: Dental montering, tlf. 44 92 44 25 l Dentronic A/S, tlf. 86 10 41 22 l Dentsupport A/S, tlf. 64 41 00 14 l  
Fiskers Dental Service A/S, tlf. 43 61 18 44 l Fyns Dental ApS, tlf. 65 92 69 77 l Prorep, tlf. 44 48 32 85 l Vestjydsk Dental A/S, 
tlf. 97 42 40 44 l Zenith Dental, tlf. 74 83 34 04 l Sydjydsk Dental, tlf. 74 50 41 60

Efterårstilbud 
på populære 
NSK instrumenter
Bestil 3 stk. NSK S-MAX instrumenter 
(ex kobling) - uanset pris og få en Fatboy 
(værdi kr. 1.800,-) med i købet.

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS

Vare nr. C1023, 
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5 

Kr. 6.965,- NU kr. 6.286,-
Vare nr. C1024, 
M25L standard vinkelstykke 1:1 

Kr. 5.250,- Nu kr. 4.725,-
Vare nr. C1025, 
M15L reduktionsvinkelstykke 4:1 

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Vare nr. P1005, 
M500KL turbine med mini hoved 

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-
Vare nr. P1006, 
M600KL turbine med torque hoved 

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

LED Halogen

FATBOY: Designet af Jukka Setälä i 1998 - klassiker lige side
Sid, læg eller slæng dig i en blød og lækker Fatboy 
som former sig efter din krop. Vælg mellem følgende   
farver: tyrkis, blå, orange, sort, kobolt blå, 
grå grøn, pink, rød, lys grå, hvid, brun. 

lEd MiKro-Motor 
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED 

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED 

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

gratis
Fatboy

✚

3 stk. 
UANSEt priS 

Udstyr hos Nordenta – en oplevelse værd

Udstyr hos Nordenta er en oplevelse i sig selv. Vi har markedets største udvalg af units, 
røntgensystemer og indretningsløsninger fra anerkendte producenter som XO Care, Sirona 
og Soredex. Nu kan du opleve udstyret i inspirerende omgivelser i vores to nyindrettede 
showrooms i Hedensted og Glostrup. Bestil et besøg og få en professionel gennemgang af 
vores mange forskellige løsninger. Vi giver også gerne et bud på, hvordan nyt udstyr fra 
Nordenta kan gøre livet nemmere på klinikken. Tag gerne hele klinikken med – vi giver 
selvfølgelig lidt at spise og drikke. 

Blandt alle, der bestiller et besøg i vores showrooms i enten Glostrup eller Hedensted inden 
den 2. oktober, trækker vi lod om et rejsegavekort på kr. 15.000. Du skal blot ringe på telefon 
43 270 270 og bestille et besøg – så deltager klinikken automatisk i lodtrækningen.. 

 Nordenta A/S  ·  Naverland 11, 2600 Glostrup  ·  tel.: 43 270 270    ·  nordenta.dk@nordenta.dk    ·  www.nordenta.dk

Vind et rejsegavekort 
på kr. 15.000

S H O W R O O M

Vind et rejsegavekort 
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TiUnite®-overflade og Groovy™ 
for forbedret osseointegration

Implantatdesign, der kopierer 
formen af naturlige tandrødder

Intern trekanalsforbindelse til  
nøjagtige og sikre protetiske 
rekonstruktioner

Farvekodesystem for præcis, 
nem og hurtig identifikation 

af komponenterne

Farvekoder: Boreprotokol 
med trinvis angivelse, 

der giver veldefinerede 
kliniske procedurer

NobelReplaceTM

 Verdens mest anvendte implantatsystem.*

Kilde: Millennium Research Group 

Alsidighed, brugervenlighed og forud-
sigelighed har gjort NobelReplace 
Tapered til det mest anvendte implant-
design i verden.* NobelReplace
 Tapered er et generelt anvendeligt   
implantsystem i to stykkker og kan 
bruges til både hårdt og blødt knoglevæv 
med kirurgiske et- eller totrinsproce-
durer, og det giver samtidigt optimal 
initial stabilitet. NobelReplace Tapered 
er et system, der vokser for at opfylde 

tandlægernes og deres patienters kirur-
giske såvel som rekonstruktive behov 
– fra rekonstruktionen af en enkelt tand 
til mere avancerede løsninger med 
flere enheder. Uanset, om der er tale 
om tandlæger, der lige er startet, eller 
erfarne implantatbrugere, vil de alle 
kunne drage fordel af dette system, 
der er unikt, hvad angår fleksibilitet og 
omfanget af anvendelsesmuligheder.   
         

Nobel Biocare er verdens førende 
virksomhed inden for innovative og 
videnskabsbaserede dentalløsninger. 
Kontakt en salgsrepræsentant fra 
Nobel Biocare på 39 40 48 46, 
eller besøg vores websted for at få 
flere oplysninger.

www.nobelbiocare.com/nobelreplace
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Vi er ikke forvænte med, at tandplejen 
spiller den store rolle, når de politiske 
partier forhandler om finansloven. Men 
de seneste år har vi udstukket en mere 
offensiv kurs i forhold til Christians-
borg. Og nu begynder resultaterne så 
småt at vise sig.

Både de Radikale og Socialdemo-
kraterne afsatte tidligere på måneden 
i deres respektive forslag til finanslov 
200 mio. kr. til tandplejen.

De Radikale ønsker i første omgang 
især at støtte de patienter, der har de 
mest alvorlige tandsygdomme.

I Tandlægeforeningen har vi ingen 
partipolitiske præferencer. Men vi kan 
konstatere, at de Radikales udspil er 
fint i tråd med Tandlægeforeningens 
forslag om at indføre et særligt tilskud 
til patienter, der pga. almensygdomme 
har et ekstraordinært stort behov for 
tandbehandling.

Socialdemokraterne vil give de dår-
ligst stillede folkepensionister mere 
i tilskud, således at ingen skal tage til 
takke med en aftagelig protese, fordi de 
ikke har råd til en bedre løsning.

Socialdemokraterne siger med de-
res forslag i store træk det samme, som 

Tandlægeforeningen i flere år har sagt 
til politikere og medier. Vi er enige med 
Socialdemokraterne i, at kommunerne 
skal kunne give de dårligst stillede 
folkepensionister tilskud til mere tids-
svarende behandlinger end aftagelige 
proteser.

Ifølge Berlingske Tidende vil So-
cialdemokraterne også »opfordre 
kommunerne til at tilbyde folkepen-
sionister med lav indkomst behandling 
i skoletandplejen«. Jeg kan ikke afgøre, 
om der findes ressourcer til dette i den 
kommunale tandpleje, men jeg ved, at 
der er patienter, som er berettiget til at 
modtage omsorgstandpleje, men som 
rent faktisk ikke modtager tilbuddet. 
Disse må ikke glemmes.

Vi vil som sagt gerne have det of-
fentlige til at hjælpe de dårligst stillede 
pensionister. Men der er også ældre, der 
har så mange penge, at det ikke er noget 
problem for dem at betale tandlægereg-
ningen. Så vi kan ikke give vores opbak-
ning til de politikere, der gerne vil have 
indført gratis tandpleje for alle, der er 
fyldt eksempelvis 65 år. Der er andre, 
der har et væsentligt større behov for en 
håndsrækning fra det offentliges side. 

» Vi er enige med Socialdemokra-
terne i, at kommunerne skal kunne 
give de dårligst stillede folkepensio-
nister tilskud til mere tidssvarende 
behandlinger end aftagelige prote-
ser.

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

FOTO: JEPPE CARLSEN

Christiansborg  
har lyttet til os
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pension

Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 

på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...
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Ny pjece
om ældres tænder
Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Tandlæge-
foreningen udarbejdet pjecen »Tænder efter 60«, som er sendt ud i 
et eksemplar med dette nummer af Tandlægebladet.

Pjecen handler om de konsekvenser, som bl.a. diabetes, demens 
og indtagelse af forskellige former for medicin kan have for tænder-
ne og de ældres evne til at passe dem. Derfor er den heller ikke kun 
rettet mod den ældre selv, men også mod de pårørende og pleje- og 
visitationspersonale omkring den ældre, forklarer odontologisk 
konsulent i Tandlægeforeningen Birthe Cortsen.

– Mange ældre kommer på et tidspunkt i en situation, hvor de fx 
pga. demens eller anden sygdom dropper den regelmæssige kontrol 
hos tandlægen. Her er det vigtigt, at de pårørende og plejepersonalet omkring den 
ældre ikke glemmer tænderne og sørger for, at tandundersøgelserne stadig passes, siger Birthe Cortsen.

Hun understreger, at det bliver stadigt mere vigtigt at tænke på ældres tandpleje, fordi flere gamle i 
dag har deres egne tænder.

Pjecen »Tænder efter 60« kan bestilles på hjemmesiden www.sundhedsoplysning.dk  
eller ved at sende en e-mail til kfs@sundkom.dk. 
Pjecen koster 1,50 kr. pr. stk. + moms og forsendelsesomkostninger. Den sælges i bundter a 10 stk.

I en artikel i JADA, Journal of the American Dental Associa-
tion, har forskere undersøgt et af paradigmerne inden for 
implantologi: »naturlige tænder bør ikke direkte forbindes 
med implantater«. 

Ifølge den amerikanske artikel er det acceptabelt at for-
binde implantater og naturlige tænder, når det gøres for at 
fordele tryk og kraft eller for at bevare de naturlige gingivale/
dentale forhold af kosmetiske årsager. Det kan også forsvares 
at forbinde implantater og naturlige tænder, hvis det gøres af 
pladshensyn eller af økonomiske årsager. 

Men artiklen indeholder en advarsel: Når man forbinder 
implantater med naturlige tænder, er der risiko for bivirk-
ninger som fx nedbrydning af osseointegration som følge af 
overbelastning.

Internationalt forskningsnyt

Naturlige tænder og implantater 
kan forbindes 

Spear F. Connecting teeth to implants: the truth about a debated technique. J Am Dent Assoc 2009; 140: 587-93. 

Kommentar af professor Flemming Isidor,  
Tandlægeskolen i Århus:
– Den let forøgede risiko for komplikationer, der ses, når 
tænder og implantater forbindes med en bro, skal sættes 
i forhold til resultat og komplikationer, man kan forvente, 
hvis man vælger en anden behandling. Afhængigt af situa-
tionen kan alternativerne fx være at indsætte yderligere 
et implantat sammen med en knogleopbygning (måske i 
tæt relation til n. alveolaris inferior), en ekstensionsbro 
eller måske en friende protese. I den konkrete situation 
bør man vælge den behandling, man forventer, der vil give 
det bedste resultat. 
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Bakterier 
elsker 
tunge-
piercinger
Tungepiercinger kan skade tæn-
derne og parodontiet – og pier-
cingerne skaber et ideelt miljø 
for bakterier. 

Tyske forskere har undersøgt 
12 tungepiercede, som kom til 
tandlæge for eftersyn. Patien-
terne havde haft piercingerne i 
2-8 år. 

Mikrobiologiske undersø-
gelser viste en øget eller meget 
øget koncentration af parodon-
tale patogene bakterier hos alle 
patienterne. Og jo længere en 
piercing havde siddet, jo tydeli-
gere var skiftet fra bakterier med 
moderat potentiel patogenicitet 
til bakterier med høj potentiel 
patogenicitet. 

Forskerne konkluderer, at 
tungepiercinger udgør et poten-
tielt reservoir for parodontale 
patogene bakterier. 

Ziebolz D, Hornecker E, Mausberg RF. 
Microbiological findings at tongue 
piercing sites – implications to oral 
health. Int J Dent Hyg 2009; online 
before print. 

KORT & GODT 819

Vidste du at …
… kjolesæt var den obligatoriske påklædning ved 
mundtlig eksamen ved Tandlægeskolen i Københavns 
oprettelse i 1888?

Kilde: »Tandlægeskolen i København 1888-2000 – Liv og Historie«, 2005, Ib Sewerin.

Colgate
sponsorerer Symposium
Tandlægeforeningen har indgået en aftale med Colgate-Palmolive A/S om sponso-
rering af Symposium 2009 og 2010. 

Medlemskritik fik for et par år siden Tandlægeforeningen til at opsige 
en sponsoraftale med netop Colgate-Palmolive A/S. Kritik-
ken gik på, at Tandlægeforeningens logo var at finde på 
Colgates tandpastatuber. 

Derfor giver den nye aftale ikke Colgate-Palmolive A/S 
ret til at anvende logoet, men retter sig derimod udeluk-
kende mod tandlæger, forklarer formand for Tandlægefor-
eningen Susanne Andersen.

– Vi har intet imod sponsoraftaler, men de skal ikke være 
rettet mod patienter. Det kan skade vores troværdighed. Den 
nye aftale omfatter udelukkende sponsorat af Symposium 
2009 og 2010, og den er vi rigtig glade for, siger Susanne 
Andersen. 

På Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling til no-
vember skal man stemme om en ny sponsorpolitik.

Rettelse 
I artiklen »Nyt middel imod følsomme tandhalse« i Tandlægebladet nr. 10, side 
733, har vi bragt en forkert reference. Den korrekte er: 

Petrou I, Heu R, Stranick RHM, Lavender S. Zaidel L, Cummins D et al. A 
breakthrough therapy for dentin hypersensitivity: how dental products con-
taining 8 % arginine and calcium carbonate work to deliver effective relief of 
sensitive teeth. J Clin Dent 2009; 20: 23-31.
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Tandrensning reducerer ikke inflammations-markører i se-
rum hos gravide – i hvert tilfælde ikke, hvis den udføres før
21. graviditetsuge. Det viser en stor amerikansk undersøgelse
publiceret i Journal of Periodontology. Undersøgelsen viser
også, at mængden af inflammationsmarkørerne, målt i uge
13-17 og i uge 29-32, ikke har sammenhæng med risiko for
præterm fødsel eller lav fødselsvægt.

Flere end 800 gravide indgik i undersøgelsen.

Internationalt forskningsnyt

Inflammation reduceres ikke hos gravide

Michalowicz BS, Novak MJ, Hodges JS, DiAngelis A, Buchanan W, Papapanou PN et al. Serum inflammatory mediators in pregnancy: changes following
periodontal treatment and association with pregnancy outcomes. J Periodontol 2009; online.

Kommentar af professor Palle Holmstrup,
Tandlægeskolen i København:
– Undersøgelsen bekræfter, at der ikke synes at være væsent-
lig sammenhæng mellem inflammationsmarkører i serum
associeret med marginal parodontitis og præterm fødsel.
Andre undersøgelser i USA har ganske vist påvist sammen-
hænge mellem parodontitis og præterm fødsel, men i danske
og andre undersøgelser så vi ikke sådanne sammenhænge.

Socialdemokraterne
vil give 200 mio. kr.
til ældres tænder
Som en del af deres finanslovsudspil foreslår Socialdemokra-
terne, at man øger tilskuddet til folkepensionisters tandbe-
handling. Forslaget indebærer, at der afsættes 200 mio. kr.
ekstra i tilskud.

Baggrunden for forslaget er, at folkepensionister i dag ale-
ne får tilskud til de behandlinger, der i forvejen gives tilskud
til fra sygesikringen. Det betyder, at mange kun har adgang
til utidssvarende løsninger, som de færreste i dag vil stille sig
tilfredse med, som det hedder i Socialdemokraternes forslag.

Partiet vil derudover opfordre kommunerne til at tilbyde
folkepensionister med lav indkomst behandling i skoletand-
plejen.

Finanslovsforhandlingerne vil foregå i løbet af efteråret.
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Børn, som fødes før 32. uge, har tilsyneladende større okklusi-
onsafvigelser end børn født til normal tid. Det viser en ny svensk
doktorafhandling.

Børn, som fødes for tidligt, lægges ofte i respirator, og man
har tidligere vidst, at især børn, som intuberes gennem munden,
har forhøjet risiko for at udvikle okklusionsproblemer. Men også
børn, som har fået nasal intubering, udvikler flere okklusions-
problemer, viser den svenske afhandling.

I alt 114 børn deltog i studiet: børn født før uge 29, børn født
imellem 29. og 32. uge samt fuldbårne børn. I 8-10-års-alderen
havde 52 % af de for tidligt fødte behov for tandregulering,
mens det kun gjaldt for 37 % af de fuldbårne.

Den nye svenske odont.dr., Liselotte Paulsson, peger på, at
manglende tilvækst hos de præmature kan være en årsag til
okklusionsproblemerne.

Den svenske afhandling har titlen: »Premature Birth – stu-
dies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology
and function«.

Kilde: Malmö Högskola.

For tidligt fødte
har større tandreguleringsbehov
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Aggressiv parodontitis og kronisk arthritis: Genekspres-
sion i mononukleære celler fra perifert blod og plasma-
proteinniveauer af cytokiner og cytokinhæmmere 
Lars K. Sørensen, Anne Havemose-Poulsen, Klaus Bendtzen og Palle Holmstrup

Københavns og Aarhus Universiteter, De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Tandlægeskolerne, Afdelin-
gerne for Parodontologi, og Rigshospitalet, Institut for Inflammationsforskning

Baggrund – Cytokiner og cytokininhibitorer er af betydning for mange immunoinflammtoriske sygdomme. Som 
repræsentanter for to kroniske inflammatoriske sygdomme undersøgtes perifere mononukleære celler fra patienter 
med marginal parodontitis og fra patienter med arthritis. Genekspressionen og de tilsvarende plasmaniveauer for 
klinisk vigtige pro- og antiinflammatoriske cytokiner og cytokinreceptorer blev undersøgt. For at undersøge mulige 
sygdomsspecifikke karakteristika hos patienter med marginal parodontitis i forhold til patienter med generel 
inflammation blev patienter med juvenil idiopatisk arthritis og med reumatoid arthritis inddraget i undersøgelsen.

Metode – I alt 103 patienter under 35 år deltog, 18 med lokaliseret aggressiv parodontitis, 27 med generaliseret 
aggressiv parodontitis, 10 med juvenil idiopatisk arthritis, 23 med reumatoid arthritis og 25 raske kontrolper-
soner. Transkripter af interleukin (IL) 1alfa- (IL1A), IL 1 beta- (IL1B), IL1-receptorantagonist (IL1RN), IL6, 
IL10, tumornekrosefaktor alfa (TNFA), solubel TNF-alfa-receptor I (TNFRI) og TINFRII blev målt ved ”real-time 
reverse transcription-polymerase chain reaction”, og genprodukterne blev sammenlignet med de tilsvarende 
plasmaproteiner, målt ved ELISA og et multiplex antistof bead assay.

Resultater – Niveauerne af solubel TNFRII var signifikant højere i patienter med generaliseret aggressiv paro-
dontitis og patienter med juvenil idiopatisk arthritis. TNFA-transkript-niveauer var lavere i patienter med juvenil 
idiopatisk arthritis. Der fandtes desuden negativ korrelation mellem ILB-ekspression og IL6-plasma-niveauet i 
sidstnævnte patientgruppe versus kontroller. En positiv korrelation blev fundet mellem TNFRI-ekspression og 
TNFRI-plasma-niveauer i patienter med lokaliseret aggressiv parodontitis og reumatoid arthritis.

Konklusion – Der var kun få ændringer i perifere monocytters udtryk af de her undersøgte cytokiner og cytokin-
hæmmergener hos patienter med aggressiv parodontitis og kronisk arthritis sammenlignet med kontrolpersoner. 
Der fandtes få ligheder blandt sygdomsgrupperne, men ingen direkte og simpel korrelation mellem transkripter 
og proteinniveauer.

Sørensen LK, Havemose-Poulsen A, Bendtzen K, Holmstrup P. Aggressive periodontitis and chronic arthritis: blood mononuclear cell gene 
expression and plasma protein levels of cytokines and cytokin inhibitors. J Periodontol 2009; 80: 282-9.

Abstract

Dansk forskning internationalt

Søger du job? 
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil.
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Genekspressionsprofilen i  
perifere blodceller fra patienter 
med aggressiv parodontitis og 
kronisk arthritis 
Lars K. Sørensen, Anne Havemose-Poulsen, Søren U. Sønder, Klaus 
Bendtzen og Palle Holmstrup

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Parodontologi, og 
Rigshospitalet, Institut for Inflammationsforskning

Baggrund – Det har stor videnskabelig interesse at konstatere 
eventuelle ændringer i de genudtryk, der kan relateres til kro-
niske inflammatoriske sygdomme som aggressiv marginal pa-
rodontitis og arthritis. Formålet med denne undersøgelse var at 
identificere de særlige genudtryk i perifere mononukleære celler, 
der kunne knyttes til sygdommene lokaliseret og generaliseret 
aggressiv parodontitis og reumatoid arthritis.

Metode – Kandidatgener blev identificeret ved genekspres-
sionsprofiler i perifere mononukleære celler ved hjælp af et 
microarray-system. I denne del af undersøgelsen indgik få ube-
handlede kønsmatchede patienter, da metoden er kostbar: to 
med lokaliseret og to med generaliseret aggressiv parodontitis og 
to kontrolpersoner, alle under 35 år. Resultaterne af denne del af 
undersøgelsen blev valideret ved ”real-time reverse transcription-
polymerase chain reaction” (RT-PCR) -undersøgelse af perifere 
mononukleære celler fra 103 personer: 18 med lokaliseret og 
27 med generaliseret aggressiv parodontitis, 10 med juvenil 
idiopatisk arthritis og 23 med reumatoid arthritis samt 25 kon-
trolpersoner.

Resultater – Der blev med den første metode fundet 53 dif-
ferentielt udtrykte kandidatgener hos personer med lokaliseret 
aggressiv parodontitis, og heraf var 14 involveret i immunre-
spons og inflammation. Blandt disse bekræftede valideringen, 
at Toll-like receptor 2-genet (TLR-2) og myomesin 2-genet var 
signifikant højere udtrykt i patienter med lokaliseret aggressiv 
parodontitis end i kontrolpersonerne. Forøget udtryk af TLR2 
sås også i reumatoid arthritis-patienter. Kun tre opregulerede 
gener blev fundet hos patienter med generaliseret aggressiv 
parodontitis.

Konklusion – Der var en del opregulerede gener med relation 
til immunresponset i patienter med lokaliseret aggressiv paro-
dontitis, herunder TLR2 og myomesin2.

Sørensen LK, Havemose-Poulsen A, Sønder SU, Bendtzen K, Holmstrup P. Blood 
cell gene expression profiling in subjects with aggressive periodontitis and chro-
nic arthritis. J Periodontol 2008; 79: 477-85.

Abstract

Dansk forskning internationalt
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»Statements – Diagnostics and therapy in dental medicine to-
day and in the future« er bogens fulde titel. Det er en titel, der 
lover meget. Bogen holder sådan set også meget. Den berører 
mange forskellige aspekter af oral rehabilitering og protetik. 
Emnerne strækker sig fra cariesdiagnostik, direkte og indirekte 
restaureringer, forskellige måder at erstatte tænder på og til 
usynlig ortodonti. Et af de kapitler, som anmelderen finder meget 
spændende, behandler problemstillingen om, hvornår man skal 
rodbehandle en tand, eller hvornår man hellere skal ekstrahere 
den, og erstatte tanden med et implantat. Bogen er baseret på 
indlæg fra en kongres afholdt i 2008 og arrangeret af en stor 
produktionsvirksomhed af 
dentale produkter (Ivoclar Vi-
vadent). Der er forfattere fra 
i alt 12 forskellige lande. Det 
enkelte kapitel er baseret på 
den tilgængelige litteratur og 
er af typen »fortællende over-
sigtsartikel«. Der er en relativt 
udførlig referenceliste efter 
hvert kapitel. Det er spæn-
dende læsning, ikke mindst 
hvis man gerne vil kunne se 
forfatterne i kortene og se, på hvilken videnskabelig baggrund 
de bygger deres udsagn – statements. Bogens overordnede tema 
er i virkeligheden behandlingsplanlægning på videnskabelig bag-
grund. En egentlig lærebog er det dog ikke, da den som nævnt er 
meget spredt i sit valg af emner, og ingen af fagområderne således 
bliver dækket fuldstændigt. Kapitlerne i bogen skulle måske hel-
lere have været publiceret som et supplement i et tidsskrift. Men, 
spændende læsning er det.

Flemming Isidor

Roulet, J-F. Statements – Diagnostics 
and therapy in dental medicine today 
and in future. Quintessence publishing, 
288 sider, ill. ISBN:978-1-85097-182-5 
(hardback). Pris i DKK 1.524,00 inkl. moms.

Behandlingsplanlægning
på videnskabelig baggrund

» Bogen berører man-
ge forskellige aspekter 
af oral rehabilitering 
og protetik. Emnerne 
strækker sig fra caries-
diagnostik, direkte og 
indirekte restaurerin-
ger, forskellige måder 
at erstatte tænder på 
og til usynlig ortodonti

Bogen beskriver grundigt og overskueligt principper og klinisk 
håndtering af sedering i tandplejen herunder guidelines for 
intravenøs og inhalationssedering, som den anvendes i UK. De 
indledende kapitler gennemgår ætiologi for udvikling og hånd-
tering af frygt og angst. Helt basalt beskrives hjerte-kar-systemets 
og respirationssystemets anatomi (illustreret med tegninger) og 
fysiologi kort og overskueligt. Farmakologien i relation til sede-
ring gennemgås ligeledes detaljeret, dog nævnes oral sedering 
med Midazolam kun meget kort, da denne form for sedering ikke 
må anvendes i UK. Et kapitel 
omhandler patientens gene-
relle helbred, medicinforbrug 
m.m. med henblik på stilling-
tagen til patientens egnethed 
til sedering, eller om generel 
anæstesi bør foretrækkes.  
Administration af sedering 
gennemgås derefter grundigt. 
Herunder beskrives N2O/O2,
såvel apparat som virkning, detaljeret, dog er N2O/O2-guidelines 
væsentlig mere restriktive, end vi anvender her i Danmark, fx an-
vendes selvstændig journal, kun et let måltid er tilladt to timer før 
behandling, og bortset fra helt sunde patienter monitoreres puls, 
respiration, farve m.m. I de sidste kapitler bliver komplikationer, 
sedering af specielle patientgrupper som fx handicappede samt 
etiske overvejelser gennemgået.

Bogen har kun begrænset interesse for en dansk tandlæge, idet 
hovedparten af bogen omhandler intravenøs sedering, som ikke 
er tilladt i Danmark. Kapitlet om inhalationssedering repeterer 
udmærket apparat, administration, virkning og effekt, indikatio-
ner og kontraindikationer ved brug af N2O/O2, dog er der mindre 
forskelle i håndteringen.

Lis Almer

N.M. Girdler, C.M. Hill, K.E. Wilson.
Clinical sedation in dentistry, 2009, 176 sider. 
Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1- 4051-8069-6. 
Pris i DKK 388, - inkl. moms.

Bogen om sedering

» Bogen har kun be-
grænset interesse for 
en dansk tandlæge, 
idet hovedparten af 
bogen omhandler in-
travenøs sedering, som 
ikke er tilladt i Danmark
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VOXPOP

Burde tandlæger tilbydes vaccination mod
influenza A?

Allan Tegder
Martinsen
Klinikejer, Holstebro

Synes du, tandlæger burde tilbydes
vaccination?
– Nej. Jeg mener ikke, at vi er en sær-
ligt truet gruppe. Jeg tror faktisk, at de
fleste tandlæger har et kanongodt im-
munforsvar, da vi er vant til mange for-
mer for smitte. Så jeg tror, at dem, der
står op nu, egentlig er ret langtidshold-
bare. Jeg vil heller ikke selv vaccineres
og mener at have hørt, at når man har
en vis alder, har man måske allerede
haft smitten før og behøver derfor ikke
at frygte den.

Planlægger du så at tage særlige
forholdsregler på klinikken i forbin-
delse med en kommende influenza
A-pandemi?

– Nej, det gør jeg ikke. Det tyder ikke
på, at det er andet end en grov influ-
enza, så jeg ser det faktisk lidt som en
storm i et glas vand. Jeg er heller ikke
bange for, at hele klinikken vil blive lagt
ned pga. influenza A, da der er langt
imellem, at der er influenza her. Hvis der
kom en akutpatient med tandsmerter,
ville jeg heller ikke afvise vedkommen-
de. Men jeg ville tage mundbind på for
ikke selv at blive smittet.

Jesper Dige
Privatansat tandlæge, Møldrup

Synes du, tandlæger burde tilbydes
vaccination?

– Nej, det synes jeg ikke er nødven-
digt. Men det er selvfølgelig meget in-
dividuelt, om man føler sig udsat. Jeg
ville ikke selv lade mig vaccinere, for
jeg føler mig sund og rask og er aldrig
nogensinde blevet smittet. Ud over det
har jeg hørt i radioavisen, at det kun vil
give én dag mindre i sengen, hvis man
får en vaccination.

Kunne du så finde på at afvise en
akutpatient med tandsmerter, der
har tydelige influenzasymptomer?

– Jeg kunne ikke finde på at afvise en
patient med tandsmerter. Det er dog
muligt, at jeg ville finde en anden tid til
en patient, der havde symptomer på
influenza A, og som kun skulle have et
almindeligt eftersyn.

Anja Jørgensen
Kommunalt ansat tandlæge, Glostrup

Synes du, tandlæger burde tilbydes
vaccination?
– Ja, det synes jeg, fordi de har en stor
omgang med patienter. Men jeg tonser
dog ikke selv ud for at få det gjort, for
jeg ser ikke umiddelbart nogen grund
til selv at blive det. Jeg tror, at der er
andre folk, der har mere behov for at
blive vaccineret end jeg.

Planlægger du at tage særlige
forholdsregler i forbindelse med en
kommende udbredelse af influenza
A?

– Ja, det gør jeg i form af ekstra rengø-
ring, mundbind, hyppigere håndvask
og ting i den dur.

Kunne du så finde på at afvise en
patient med voldsomme tandsmer-
ter for ikke at blive smittet?

– Nej, jeg ville ikke afvise vedkom-
mende, men jeg ville dog sørge for at
tage ekstra mundbind på og tage flere
forholdsregler.

Tandlæger er ekstra udsatte for smitte med influenza A, når epidemien rammer
til efteråret (se side 842). Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger, om
tandlægerne burde tilbydes vaccine mod influenza A

» De fleste tandlæger har et kanon
godt immunforsvar, da vi er vant til
mange former for smitte.
ALLAN TEGDER MARTINSEN,
KLINIKEJER, HOLSTEBRO
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 R odstifter anvendes ofte i destruerede, rodbehandlede 
tænder sammen med en opbygning for at forbedre den  
endelige restaurerings retention og stabilitet (1). Det 

hænder imidlertid, at behandlinger med stifter og opbygninger 
svigter, og dette sker som oftest pga. løsning af stiften (2). I for-
søg på at forbedre retentionen af rodstifter har man foreslået at 
cementere rodstifterne adhæsivt med en plastcement, og ikke 
med phosphatcement eller glasionomercement. 

Binding mellem rodstift og plastcement sikres ved en forbe-
handling af rodstiften. Én af de mest afprøvede og effektive for-
behandlinger af rodstifter udgøres af det såkaldte tribokemiske 
silikatiseringssystem CoJet (3M ESPE, USA) (3-6). Rodstifters 
retention afhænger imidlertid ikke kun af plastcementens binding 
til rodstiften, men også af plastcementens binding til dentinen i 
rodkanalen. Kvaliteten af denne binding afhænger af en lang række 
faktorer: dentinarealet (7,8), et eventuelt smørelag efterladt på 
dentinoverfladen efter præparation til stiften (9,10), forbehandling 
af dentinoverfladen (11) og det anvendte bindingssystem samt den 
anvendte plastcement (12,13). Hvad forbehandlinger af dentinen i 
rodkanalen angår, har man foreslået forskellige metoder (7,14-19). 
Der tegner sig dog ikke noget klart billede af, hvilken forbehandling 
der er den bedste, idet hovedparten af forbehandlingerne kun er 
blevet afprøvet sammen med én bestemt plastcement, ét bestemt 
bindingssystem eller én bestemt rodstift. 

Hvad plastcementen angår, er der forskelle i disse cementers 
evne til at adhærere til henholdsvis rodstiften og til dentinvæggen 
(6,13). Der findes grundlæggende tre typer af plastcementer: 1) 
konventionelle BisGMA-baserede plastcementer, der anvendes 
efter forbehandling af dentinen i form af syreæstning efterfulgt 
af en primer, 2) adhæsive plastcementer, der også forudgås af 
en dentinforbehandling, men adskiller sig fra de konventionelle 
plastcementer ved deres indhold af en såkaldt funktionel mo-
nomer, fx MDP eller 4-META, som er i stand til at adhærere til 
diverse restaureringsmaterialer, og endelig 3) selvadhærerende 
plastcementer. Via disses indhold af et ætsmiddel, som fx en phos-
phorsyre-ester-monomer, forbedres plastcementernes binding til 

Retention af adhæ-
sivt bundne rodstif-
ter: forbehandling 
af rodkanalen 
Alireza Sahafi, lektor, ph.d., Afdeling for Oral Rehabilitering,  
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet

Anne Peutzfeldt, dr.odont., Pully, Schweiz

Introduktion – I nærværende undersøgelse 
sammenlignedes effekten af tre forskellige 
forbehandlinger af rodkanalen på den op-
nåede retention af præfabrikerede titani-
umrodstifter cementeret med tre forskellige 
plastcementer. 

Materiale og metode – Efter fjernelse 
af den kliniske krone på 216 ekstraherede 
præmolarer blev rodkanalerne præpareret 
vha. ParaPost-systemet. Rodkanalvæg-
gene blev herefter enten ætset med ci-
tronsyre, penslet med EDTA C eller gjort 
ru med et diamantbor. I en fjerde gruppe 
(kontrolgruppe) blev rodkanalvæggene 
ikke forbehandlet. CoJet-behandlede tita-
niumstifter blev cementeret i rodkanalerne 
med enten Panavia 2.0 F, Rely X Unicem 
eller ParaCem. Rodstifternes retention blev 
målt efter opbevaring af tænderne i 37 º 
varmt vand i syv dage.

Resultater – Ætsning af rodkanalen 
med citronsyre forbedrede rodstifternes 
retention, når disse var blevet cementeret 
med Panavia 2.0 F. Applicering af EDTA 
C havde, afhængigt af plastcementen, 
enten ingen effekt eller negativ effekt på 
rodstifternes retention. Mekanisk rugøring 
af rodkanalvæggene resulterede i forøgelse 
af rodstifternes retention, uanset hvilken 
plastcement der var blevet anvendt. De 
rodstifter, der var blevet cementeret med 
Panavia 2.0 F, havde bedre retention end 
de rodstifter, der var blevet cementeret 
med Rely X Unicem eller ParaCem.

Konklusion – De største forbedringer 
i titaniumstifternes retention blev opnået 
som følge af mekanisk rugøring af rodka-
nalen med diamantbor samt som følge af 
cementering af stifterne med den adhæsive 
plastcement Panavia 2.0 F.

Artiklen er baseret på artiklen: Sahafi A, 

Peutzfeldt A. Retention of adhesively bon-

ded posts: Effect of pretreatment of the root 

canal. J Adhes Dent 2009; 11: 319-23.

Abstract

Forbedring af  
rodstifters retention

Emneord:
Dowel; 

cementation; 
luting
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ADHÆSIV CEMENTERING AF RODSTIFTER

dentin, hvilket er årsagen til, at disse cementer markedsføres uden 
medfølgende bindingssystem.

Formålet med nærværende undersøgelse var at identificere 
en effektiv og universel forbehandling af rodkanaler inden ce-
mentering af rodstifter med plastcement ved at sammenligne tre 
forbehandlingers effekt på retentionen af overfladebehandlede 
titaniumrodstifter. 

Materiale og metoder
Præfabrikerede, cylindriske titaniumstifter (ParaPost XH, Col-
tène/Whaledent, Mahwah, NJ, USA, str. 5, diameter = 1,25) 
blev cementeret med en af tre dualhærdende plastcementer: 
en konventionel BisGMA-baseret plastcement (ParaCem, Col-
tène/Whaledent), en adhæsiv plastcement indeholdende MDP 
(Panavia 2.0 F, Kuraray, Osaka, Japan) og en selvadhærerende 
plastcement (Rely X Unicem, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA). Rod-
stifterne blev inden cementering behandlet med CoJet-systemet 
(3M ESPE). Dette bestod i en sandblæsning (Dentoprep, Rønvig, 
Daugaard, Danmark) med 30-μm silikatcoatede korundpartikler 
ved et tryk på 3 bar i 15 sek. efterfulgt af applicering af et lag silan 
(ESPE-Sil, 3M ESPE). Alle procedurer blev udført i henhold til 
producenternes anvisninger.

Undersøgelsen blev udført vha. 216 ekstraherede, cariesfri un-
derkæbepræmolarer, der var blevet opbevaret i en 0,5 % vandig 
opløsning af kloramin efter ekstraktionen. Den kliniske krone blev 
fjernet, og det blev sikret, at længden af den tilbageblevne rod var 
mindst 10 mm. Rødderne blev tilfældigt fordelt i 12 grupper af 18. 
Rødderne blev herefter præpareret med ParaPost-borsystemet 
(Coltène/Whaledent), indtil rodkanalen havde en diameter på 1,25 
mm og en længde på 5 mm. Bortset fra de 54 tænder i kontrolgrup-
perne blev de færdigpræparerede rodkanaler herefter udsat for 
én af følgende forbehandlinger. 1) Ætsning med en 10 % vandig 
opløsning af citronsyre (Ultradent, South Jordan, UT, USA) i 30 
sek. efterfulgt af skylning med deioniseret vand i 1 min. 2) Ap-
plicering af en 15 % vandig opløsning af EDTA C (Nordent, Rørvig, 
Danmark) i 5 min. efterfulgt af skylning med deioniseret vand i 1 
min. 3) Mekanisk rugøring af rodkanalvæggene med et diamantbor 
(Komet 878, 012, medium, Gebr. Brasseler, Lemgo, Tyskland) af 
tilnærmelsesvis samme størrelse og form som det bor, der var blevet 
anvendt til præparationen. Diamantboret blev fastgjort i en holder, 
og boret blev derefter roteret 20 gange vha. håndkraft. Rodkanalen 
blev herefter skyllet med deioniseret vand i 1 min.

Inden cementering af rodstifterne blev alle rodkanaler tørret 
vha. paper points (Top Dent, nr. 45, Upplands Väsby, Sverige). De 
rodkanaler, i hvilke der skulle anvendes ParaCem, blev forinden 
behandlet med ParaCem Non-Rinse Conditioner i 30 sek., tørret 
vha. paper points og behandlet med ParaBond i 30 sek. Overskud 
af ParaBond blev fjernet med paper points efterfulgt af tørblæs-
ning i 3 sek. De rodkanaler, i hvilke der skulle anvendes Panavia 
2.0 F, blev forinden behandlet med det tilhørende bindingssystem, 
ED-primer. Denne blev penslet på rodkanalvæggene (Applicator 
Tips, DENTSPLY deTrey, Konstanz, Tyskland) i 60 sek. Overskud 

af ED-primer blev fjernet vha. paper points i 10 sek. efterfulgt af 
tørblæsning i 3 sek. Alle tre cementer blev blandet i henhold til 
producenternes anvisninger, cementerne blev appliceret i rod-
kanalerne, og rodstifterne blev cementeret. ParaCem og Panavia 
2.0 F blev appliceret i rodkanalerne vha. sprøjte og kanyle (C-R 
Tubes & Plugs, Centrix, Shelton, CT, USA), mens Rely X Unicem 
blev appliceret vha. de såkaldte elongation tips, der anbefales af 
producenten (3M ESPE). 

Straks efter anbringelse af rodstifterne i rodkanalerne blev 
plastcementerne lyshærdet i 20 sek. med en konventionel halo-
genlampe (XL 3000, 3M ESPE). Efter 15 min. blev prøvelegemerne 
lagt i vand ved 37 °C i syv dage (Fig. 1). Herefter blev hvert prø-
velegeme anbragt i en holder, som fastgjorde henholdsvis roden 
og den ikke-cementerede del af rodstiften i en trækprøvemaskine 
(Universal Testing Machine, Instron, High Wycombe, England). 
Rodstifterne blev nu ekstraheret fra rødderne ved en hastighed på 
1 mm/min. (Fig. 2). Efter ekstraktionen blev overfladen af hver 
rodstift inspiceret i lup (10 gange forstørrelse, Carton, Japan) 
mhp. klassificering af brudtypen. Alle procedurer blev udført af 
én og samme person.

Undersøgelsens resultater blev analyseret vha. to-faktoriel 
variansanalyse efterfulgt af Tukey HSD-test (Vassarstats) med P 

 0,05 som signifikansniveau. 

Resultater
Undersøgelsens resultater er vist i Tabel 1. I den to-faktorielle 
variansanalyse påvistes, at såvel faktoren ”forbehandling af rod-
kanalen” som faktoren ”plastcement” havde signifikant effekt på 
rodstifternes retention. Herudover påvistes en signifikant interak-
tion mellem forbehandling af rodkanalen og plastcement.

Når Panavia 2.0 F var blevet anvendt, resulterede to af de tre 
forbehandlinger af rodkanalen i en forøgelse af retentionen i 
forhold til ingen forbehandling (kontrollen). Det drejede sig om 

Fig. 1. 
Rodstiften cementeret 
i rodkanalen.
Fig. 1.
The post luted in the 
root canal.

Prøvelegeme
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ætsning med citronsyre samt mekanisk rugøring med diamantbor. 
Sidstnævnte teknik havde signifikant størst effekt. Den tredje 
forbehandling, applicering af EDTA C, forårsagede et signifikant 
fald i retentionen. Når Rely X Unicem og ParaCem var blevet 
anvendt, var det kun forbehandling i form af mekanisk rugøring 
med diamantbor, som havde en signifikant, positiv effekt på 
rodstifternes retention.

De stifter, der var blevet cementeret med Panavia 2.0 F, havde 
generelt signifikant bedre retention end de stifter, der var blevet 
cementeret med Rely X Unicem eller ParaCem. 

I de tilfælde, hvor rodkanalen ikke var blevet forbehandlet 
(kontrollen) eller var blevet forbehandlet med citronsyre eller 
EDTA C, var der tale om 100 % adhæsive brud mellem dentin og 
plastcement, idet plastcementen sad tilbage på rodstiften efter 
ekstraktion fra rodkanalen. I de tilfælde, hvor rodkanalvæggene 
var blevet gjort ru vha. et diamantbor, faldt antallet af rent adhæsive 
brud mellem dentin og plastcement og det i en grad, der afhang af 
den anvendte plastcement. Således sås 100 % adhæsive brud mel-
lem dentin og plastcement i 15 ud af 18 tilfælde, når stifterne var 
blevet cementeret med Rely X Unicem, og i 16 ud af 18 tilfælde, når 
stifterne var blevet cementeret med ParaCem, men kun i syv ud af 
18 tilfælde, når stifterne var blevet cementeret med Panavia 2.0 F.

Diskussion
Effekten af forbehandling af rodkanalvæggene med citronsyre 
på rodstifternes retention afhang af, hvilken af de tre plastce-
menter rodstifterne var blevet cementeret med. Sammenlignet 
med kontrollen, altså fravær af forbehandling, havde citronsy-
reætsning således kun en positiv effekt, når rodstifterne blev 
cementeret med Panavia 2.0 F. Ætsning af dentin har til formål 
at øge plastmonomerernes penetrering af dentinoverfladen ved 
at fjerne smørelaget og ved at gøre dentinen ru. Det er i adskillige 
undersøgelser blevet studeret, hvordan citronsyrekoncentration 
og ætstid påvirker decalcificering og/eller fjernelse af smørelaget 

(15,20-22). Visse undersøgelser har fundet, at citronsyre er et 
effektivt middel til åbning af dentintubuli eller til at decalcifi-
cere smørelaget (15,21), mens andre undersøgelser har påvist, 
at citronsyre ikke er særlig effektivt (20,22). At syreætsning har 
begrænset effekt på smørelaget, kan skyldes, at der sker kemiske 
forandringer i smørelaget som følge af syreætsningen. I én under-
søgelse har man således fundet, at syreætsningen ikke fjernede 
kollagen fra smørelaget, og at rester af mineral blev tilbage i det 
denaturerede, gelatiniserede kollagen (23). Dette denaturerede 
og gelatinerede kollagen kan tænkes at forhindre etablering af en 
tæt binding mellem adhæsiv og dentin og kan således bevirke, at 
bindingen til dentin bliver dårlig. Når vi fandt, at citronsyreæts-
ning havde en positiv effekt på retention af rodstifter, når disse 
var blevet cementeret med Panavia 2.0 F, skyldes det formentlig, 
at ED-primeren var i stand til at penetrere det denaturerede og 
gelatinerede kollagen og dermed forbedre plastmonomerernes 
indtrængning i dentinen (24). 

Sammenlignet med kontrollen resulterede applicering af 
EDTA C i et fald i retentionen, når stifterne var blevet cementeret 
med Panavia 2.0 F, mens EDTA C ingen effekt havde, når stifterne 
var blevet cementeret med Rely X Unicem eller ParaCem. Den 
manglende eller endog negative effekt af EDTA C kan forklares 
med utilstrækkelig fjernelse af smørelaget og med forandringer 
i dentinoverfladens morfologi og mekaniske egenskaber. Hvad 
fjernelse af smørelag angår, har studier således fundet, at EDTA 
er et effektivt middel til at demineralisere smørelaget (21,25-27), 
men at EDTA imidlertid ikke er i stand til at opløse den organiske 
del af smørelaget (18,28). Hvad dentinoverfladens morfologi an-
går, fandt Hayashi et al., at applicering af EDTA førte til dannelsen 
af en kollagenrig, demineraliseret overflade, som kan forhindre, 
at der dannes fuldstændig og stabil kontakt mellem dentin og 
plastcement (18). Og endelig, hvad dentinoverfladens mekaniske 
egenskaber angår, har man fundet, at applicering af EDTA reduce-
rer dentinoverfladens trækstyrke og hårdhed (18,29,30). Såfremt 
den efterfølgende infiltrering af denne ændrede dentinoverflade 
med plastmonomerer bliver ufuldstændig, vil den dannede bin-
ding være svag og/eller uholdbar (30).

Ligesom i de tilfælde, hvor rodkanalerne slet ikke var blevet 
forbehandlet, sås i alle tilfælde, hvor rodkanalerne var blevet æt-
set med citronsyre eller behandlet med EDTA C, 100 % adhæsive 
brud mellem dentin og plastcement. Da plastcementen således 
altid sad tilbage på rodstiften, kan udledes, at plastcementerne 
bandt bedre til de Co-Jet-behandlede rodstifter end til dentinen 
i rodkanalen. Dette fund bekræfter effektiviteten af det triboke-
miske silikatiseringssystem (3-6,13,31,32).

Rugøring af rodkanalvæggene med diamantboret var den mest 
effektive metode til forbedring af rodstifternes retention, uanset 
hvilken plastcement der var blevet anvendt. Det positive resultat 
er i overensstemmelse med resultater fra tidligere undersøgelser 
(14,33) og skyldes formentlig ændringer i dentinoverfladens to-
pografi. Præparation af rodkanalen med ParaPost-rodkanalboret 
efterlader en relativt glat dentinoverflade. Den efterfølgende 

Adhæsiv cementering af rodstifter vha. plastcement og evt. 
medfølgende bindingssystem kan forbedre rodstifters reten-
tion i rodkanalen og dermed minimere risikoen for løsning 
af rodstift, opbygning og den rodstiftforankrede restaure-
ring. Plastcementen skal binde godt til såvel rodstift som 
til rodkanalvæggene. Denne undersøgelse fokuserede på 
plastcementens binding til rodkanalvæggene. Ud fra måling 
af rodstifters retention i rodkanalen viste undersøgelsen, at 
plastcementers binding til rodkanalen blev forbedret, såfremt 
rodkanalen efter præparation blev gjort ru vha. et diamant-
bor. Diamantboret var blevet roteret manuelt i rodkanalen 
20 gange. Undersøgelsen viste endvidere, at rodstifternes 
retention afhang af, hvilken af tre forskellige plastcementer 
der var blevet anvendt.  

KLINISK RELEVANS
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behandling med diamantboret gør overfladen ru og dermed 
større. Undersøgelser har vist, at binding af plastcement til dentin 
afhænger af dentinens overfladeareal, og at øget overfladeareal 
medfører øget bindingsstyrke til dentin (7,8,34). Diamantboret 
resulterede ikke blot i øget overfladeareal, men også i dannelsen 
af cirkulære mikroriller i dentinoverfladen (14). Den forbedrede 
retention kan således skyldes forbedret mikromekanisk retention 
som følge af, at plastcementen flyder ind i disse mikroriller og 
låses fast her efter cementens polymerisering. Endnu et forhold 
kan have bidraget til den positive effekt af diamantboret. Det er 
således blevet fundet, at et diamantbor efterlader et mere løst 
organiseret og løst bundet smørelag end et carbidbor (23,34). 
Det er derfor muligt, at smørelaget lettere kunne fjernes fra de 
dentinkanaloverflader, der efter præparation med ParaPost-boret 
var blevet gjort ru med diamantboret, end fra de flader, der kun 
var blevet præpareret med ParaPost-boret. 

I så godt som alle tilfælde, hvor rodkanalerne var blevet gjort ru 
med diamantboret, og hvor rodstifterne var blevet cementeret med 
ParaCem eller Rely X Unicem, sås adhæsive brud mellem dentin og 
plastcement. I de tilfælde, hvor rodstifterne var blevet cementeret 
med Panavia 2.0 F, sås kun adhæsivt brud i syv ud af 18 tilfælde (40 
%). Forskellen i brudtype mellem plastcementerne må tilskrives en 
højere bindingsstyrke mellem dentin og Panavia 2.0 F end mellem 
dentin og enten ParaCem eller Rely X Unicem. 

Plastcementtypen viste sig at spille en signifikant rolle for rod-
stifternes retention, hvilket er i overensstemmelse med, hvad der 
tidligere er blevet fundet (13,14,35). Forskellen i retention kan for-
klares ved forskelle i cementernes kemiske sammensætning samt 
ved forskelle i, hvor gode de medfølgende bindingssystemer er til 
at sikre efterfølgende infiltration af plastmonomererne (11,24). 
De Co-Jet-behandlede ParaPost XH-stifter, der var cementeret 
med den adhæsive plastcement Panavia 2.0 F, havde større reten-
tion end de stifter, der var cementeret med den konventionelle 
plastcement ParaCem eller den selvadhærerende plastcement 
Rely X Unicem. At Panavia 2.0 F resulterede i større retention end 
ParaCem er i overensstemmelse med en undersøgelse af Hagge 

Tabel 1. Retention af rodstifter (N), middelværdier ± standarddeviationer (n = 18).
Table 1. Retention of root canal posts (N). Mean values ± standard deviations (n = 18).

 Retention

Plastcement

Forbehandling af rodkanal Panavia 2.0 F Rely X Unicem ParaCem

Ingen forbehandling (kontrol) b 274  ± 68 B a 242 ± 55 A,B a 236 ± 75 A

Ætsning med citronsyre c 313 ± 78 C a 262 ± 71 B a 228 ± 61 A

Applicering af EDTA C a 248 ± 56 A a 246 ± 65 A a 232 ± 57 A

Mekanisk rugøring med diamantbor d 456 ± 61 B b 313 ± 63 A b 339 ± 85 A

Små bogstaver viser effekten af forbehandling af rodkanalen for en given plastcement (lodret sammenligning). Store bogstaver viser effekten af 
plastcement for en given forbehandling af rodkanalen (vandret sammenligning). Middelværdier med samme bogstav var ikke statistisk signifikant 
forskellige (P > 0,05).

et al. (16), som fandt større retention af ParaPost-rodstifter, der 
var cementeret med den adhæsive, kemisk hærdende cement 
Panavia 21, end af ParaPost-stifter, der var cementeret med 
den konventionelle cement ParaPost Cement. At Panavia 2.0 F 
resulterede i større retention end Rely X Unicem, er i modstrid 
med en undersøgelse af Balbosh et al. (14), hvori man fandt, at 
koniske rodstifter cementeret med Rely X Unicem havde samme 
retention som koniske stifter cementeret med Panavia 21. Mod-
striden kan skyldes forskel i bindingsstyrke mellem den kemisk 
hærdende Panavia 21 og den dualhærdende udgave Panavia 2.0 
F, idet dualhærdende plastcementer binder bedre til dentin end 
kemisk hærdende plastcementer (36,37).        

Taksigelser
Forfatterne vil gerne takke Coltène/Whaledent og 3M ESPE for at 
have stillet materialer til rådighed for denne undersøgelse.

Fig 2. Prøvelegeme anbragt i trækprøvemaskine. Tandroden 
fastholdes via en messingholder i maskinens nedre del, mens 
den ikke-cementerede del af rodstiften fastholdes via en 
”skruestik” i maskinens øvre del, hvorefter rodstiften ekstra-
heres fra tandroden.
Fig. 2. Specimen placed in a jig in the Instron testing machine. 
The post is then extracted from the root. 

Retentionsmåling

Retention af rodstifter
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Litteratur

Abstract (English)

Retention of adhesively bonded posts: Effect of pretreatment of the 
root canal 

Introduction – This study evaluated the effect of three dif-
ferent root canal pretreatments on the retention of prefabricated 
titanium posts luted in the root canal with one of three resin 
cements. 

Material and methods – After removal of the clinical crowns of 
216 extracted premolars, the root canals were prepared with the 
ParaPost system. The walls of the roots were subjected to either 
none (control) or one of three pretreatments: etching with citric 
acid, application of EDTA C, or mechanical roughening with a 
diamond-coated burr. CoJet-treated ParaPost XH posts were luted 
in the root canals with one of three resin cements: Panavia 2.0 F, 

Rely X Unicem, or ParaCem. Following water storage at 37º C for 
7 days, retention was determined by extraction of the posts.

Results – Etching of root canal walls with citric acid resulted in 
improved retention only when Panavia 2.0 F was used. Depending 
on the resin cement, application of EDTA C had either no effect 
or a negative effect. Mechanical roughening of root canal walls 
resulted in improved retention of posts irrespective of type of resin 
cement.  Luting of posts with Panavia 2.0 F resulted in higher 
retention than did luting with Rely X Unicem or ParaCem.

Conclusion – Mechanical roughening of the root canal walls 
with a diamond-coated burr was the most effective method to 
improve retention of posts. The use of Panavia 2.0 F resulted in 
higher retention than did the use of Rely X Unicem or ParaCem.
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 Teknikker til genopbygning af mandiblen efter kontinui-
tetsresektion er udviklet gennem det 20. århundrede (1). 
Der blev dels anvendt frit transplanteret, avaskulær, ofte 

kortiko-spongiøs knogle, der skulle revaskulariseres på recipient-
stedet, og dels metaldele som kunstige kæbeled eller skinner til 
rekonstruktion. Knogletransplantatet blev udtaget fra mandibel, 
costae, crista iliaca eller andre donorsteder, men ved større rekon-
struktioner sås høj morbiditet og dårlige langtidsresultater med ud-
talt resorption af transplantatet (1). Rekonstruktion af mandiblen 
med et vaskulariseret transplantat er en forholdsvis ny behandling 
udviklet i slutningen af 1980’erne af Hidalgo (2). Teknikken blev 
mulig med udviklingen af den mikrovaskulære kirurgi, hvor donor-
væv udtages med karforsyning og anastomoseres til recipientste-
dets karforsyning (3). Både benigne tilstande som ameloblastom, 
osteoradionekrose, osteomyelitis, osteofibroma og fibrøs dysplasi, 
samt maligne tilstande kan behandles med mikrovaskulært trans-
plantat.  Der kan udtages knogle alene, eller der kan udtages et 
kombineret osteokutant transplantat ved samtidig genopbygning 
af bløddelsdefekter. Fibula er særligt velegnet til rekonstruktion af 
mandiblen, fordi resektion af tumor og udtagning af donorvæv kan 
udføres samtidig, hvilket reducerer operationstiden. Ligeledes kan 
der udtages donorknogle i en længde på op til 22 cm med til- og 
fraførende kar, ligesom det er muligt at udføre osteotomier med 
henblik på korrekt anatomisk udformning af transplantatet (2,3). 
Dental rehabilitering kan endelig foretages umiddelbart med im-
mediat indsættelse af orale implantater (4,5). 

Særligt komplicerede er de tilfælde, hvor processus condylaris 
er involveret i tumor (6). Fibulatransplantatet kan imidlertid af-

Rekonstruktion 
med frit mikrova-
skulært fibulatrans-
plantat efter hemi-
mandibulektomi 
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Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
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Rekonstruktion af mandiblen efter hemi-
mandibulektomi med et frit vaskulariseret 
fibulatransplantat er en forholdsvis ny be-
handling, som blev mulig efter udvikling af 
mikrovaskulær kirurgisk teknik. I artiklen 
præsenteres en 47-årig mand med amelo-
blastom svarende til venstre corpus og ra-
mus mandibulae, og operationsteknikken 
beskrives. I et tværfagligt samarbejde blev 
tumor reseceret en bloc. Herefter blev ven-
stre side af mandiblen, inklusive processus 
condylaris,  genopbygget i samme seance 
med et vaskulariseret knogletransplantat fra 
fibula. Patienten er velfungerende og uden 
funktionelle eller kosmetiske gener.  De i 
litteraturen rapporterede langtidsresultater 
for denne operationsteknik med hensyn til 
funktion og æstetik er tilfredsstillende og 
veldokumenterede. 

Konklusion – Det mikrovaskulære ana-
stomoserede fibulatransplantat er en sikker 
og veldokumenteret metode til rekonstruk-
tion af mandiblen efter hemimandibulektomi 
med tilfredsstillende langtidsresultater. Det-
te er et eksempel på en behandling, hvor 
velfungerende multidisciplinært samarbejde 
omkring diagnostik, behandlingsplanlæg-
ning og behandling er nødvendigt.

Abstract
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rundes i den ene ende og placeres i fossa articularis i kontakt med
den bevarede discus (7).

Nedennævnte patient blev diagnosticeret med ameloblastom
i mandiblen. Ameloblastomer er benigne og udgør 11-12 % af
de odontogene tumorer. Endvidere ses 80-85 % af tilfældene i
mandiblen (3,4). Kendetegnende er en langsom, asymptomatisk
vækst uden paræstesi eller smerte. Processen erkendes i de fleste
tilfælde først ved en ikke ubetydelig hård hævelse eller deformitet
af kæben. Røntgenologisk ses en velafgrænset uni- eller multilo-
kulær opklaring (8,10).

Patienttilfælde
En 47-årig mand blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirur-
gisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital for
diagnostik og behandling af en hård hævelse svarende til venstre
side af underkæben.

Anamnese – Patienten, som tidligere har været sund og rask,
observerede fire måneder forinden hævelse af venstre side af un-
derkæben. Behandling med antibiotika var uden effekt. Der var
ingen smerte, føleforstyrrelse eller funktionsindskrænkning.

Objektiv undersøgelse
Ekstraoralt – Foran venstre øre palperedes en hård hævelse gå-
ende ned mod angulus mandibulae. Huden var normal i farve og
overflade. Der var ingen hævede lymfeknuder.

Intraoralt – Angulus og ramus mandibulae i venstre side ud-
viste øget fylde både facialt og oralt.

Røntgenundersøgelse
Panoramaoptagelse viste en stor, multilokulær, ekspanderende
tumor gående fra regio -7 strækkende sig ned mod basis mandi-
bulae samt op i ramus involverende både processus coronoideus
og processus condylaris (Fig. 1A).

Tentativ diagnose
Til verificering af den tentative diagnose, ameloblastom, blev der
taget biopsi, som blev sendt til histologisk undersøgelse på Patolo-
gisk Institut, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Histologisk undersøgelse og diagnose
Præparatet bestod af et kollagent bindevæv indeholdende talrige
større og mindre øer af odontogent epitel. De histologiske karak-
teristika var forenelige med ameloblastom.

Behandlingsplanlægning
Patienten blev henvist til Kæbekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet,
med henblik på videre behandling. Der blev bl.a. udført CT-scan-
ning (Fig. 1B). Klinik for Plastikkirurgi, Rigshospitalet, kontakte-
des med henblik på planlægning af operationen, som involverede
udtagning af et frit vaskulariseret knogletransplantat fra fibula til
rekonstruktion af mandiblen, inklusive processus condylaris.

Fig. 1A. Panoramaoptagelse præoperativt. Tumor ses som en
multilokulær opklaring i hele udstrækningen af ramus mandibu-
lae fra basis mandibulae involverende processus coronoideus
og processus condylaris.

Fig. 1B. CT-scanning præoperativt, tredimensional rekon-
struktion.

Fig. 1A. Preoperative panoramic radiograph. The tumour is
seen  in the left mandibular ramus and corpus mandibulae
as a multilocular radiolucency also involving the condylar and
coronoid processes.

Fig.1B. Preoperative CT-scan, 3-dimensional reconstruction.

Præoperativ radiologi

1A

1B

Operation
Der blev indledningsvis anlagt intermaksillær fiksation for at
sikre habituel okklusion postoperativt. Snitføring i huden fra det
retroangulære område ca. 2 cm under basis mandibulae gående
frem medialt under corpus mandibulae. Ved stump dissektion
blev basis mandibulae frilagt, og tumor blev fridissekeret supra-
periostalt (Fig. 2A). Herefter receseredes mandiblen proksimalt
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for -6, og processus coronoideus og processus condylaris blev
frigjort fra sene- og muskeltilhæftning, hvorefter tumor kunne
udtages (Fig. 2B).  Discus blev efterladt intakt og tilhæftet det
øvre ledkammers kapsel. En rekonstruktionsskinne, dvs. en 3,2
mm tyk titanskinne, blev tilpasset.

Samtidig hermed udtog et andet operationshold et fibulatrans-
plantat. Dette blev med en enkelt osteotomi tilpasset. Herefter
blev transplantatet afrundet og placeret i fossa articulare. End-
videre blev det fæstet til den resterende del af mandiblen med re-
konstruktionspladen. Herefter blev transplantatets karforsyning
anastomoseret til hhv. vena facialis og arteria thyroidea superior
med mikrokirurgisk teknik ved anvendelse af operationsmikro-
skop. Der var god blodforsyning af transplantatet. Afslutningsvis
blev der foretaget primær suturering af de forskellige anatomiske
lag efter indsættelse af sugedræn.

Postoperative forløb
Patienten var velbefindende og oppegående dagen efter operatio-
nen. Efter et ukompliceret postoperativt forløb kunne patienten
udskrives efter otte dage og blev set regelmæssigt herefter til kon-
trol. Ved kontrol tre måneder postoperativt var patienten smer-
tefri og aktiv, såvel socialt som arbejdsmæssigt. Der var normal
tyggefunktion og acceptabel gabeevne (32 mm interincisalt) samt
intakt funktion af både nervus facialis og nervus lingualis. Røntge-
nologisk blev der observeret let resorption af processus condylaris
som tegn på remodellering af transplantatet i fossa. Donorstedet
var helet naturligt, og der var normal gangfunktion.

Ved etårs kontrol var der fortsat ingen væsentlige klager. Pa-
tienten mærkede en strammende fornemmelse fra cicatricen,
og gabeevnen måtte kontinuerligt trænes, begge forhold uden

Fig. 3A. Klinisk foto en face, ét år
postoperativt. Ansigtet viser pæn
symmetri.

Fig. 3A. Clinical photo, frontal view,
1 year postoperatively. The face is
symmetric.

Fig. 3B. Klinisk foto i profil, ét år
postoperativt. Cicatricen anes sub-
mandibulært og retroangulært.

Fig. 3B. Clinical photo, lateral view,
1 year postoperatively. The cicatrice
is visible in the submandibular and
retroangular region.

Et år postoperativt, klinisk

Fig. 2A. Klinisk foto af operationsfeltet. Venstre basis mandi-
bulae og ramus mandibulae blev frilagt via ekstraoral adgang.
Der er lagt et borespor svarende til resektionsstedet. Tumor har
medført ekspansion af mandiblen både facialt og oralt.

Fig. 2A. Intraoperative clinical photo. The left corpus and ramus
of the mandible was exposed through an extraoral approach.
The location of the resection is marked with a burr. The man-
dible has expanded both facially and orally due to the tumour.

Tumor

Fig. 2B. Den resecerede
tumor. Processus condylaris
erkendes øverst i billedet.

Fig. 2B. The resected tu-
mour. The condylar process
is seen at the upper right.

2A

2B

3A

3B

Mikrovaskulær kirurgisk teknik, dvs. kirurgi på vener og arte-
rier, gør det muligt at genopbygge store dele af mandiblen,
fordi det transporterede knogle medbringer sin egen karfor-
syning. Resultatet er ofte funktionelt og kosmetisk tilfredsstil-
lende vurderet i forhold til tygning, synkning, tale, udseende
og okklusion. Derfor vil flere og flere patienter med benigne
tumorer, osteoradionekrose eller maligne tumorer efterføl-
gende kunne ses i privat praksis.

KLINISK RELEVANS
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Fig. 5. CT-scanning, et år postoperativt. CT-scanning bekræfter 
ossøs heling svarende til resektionsranden proksimalt for -6. 

Fig. 5. CT-scan, 1 year postoperatively. CT-scan confirmed 
also an osseous healing of transplant to the resected mandible 
proximal to tooth 36.

Et år postoperativt, CT-scanning

påvirkning af det daglige funktionsniveau. Cicatricen subman-
dibulært var helet naturligt (Fig. 3A+3B), og røntgenologisk 
sås nu fuldstændig ossøs heling og ingen tegn til recidiv (Fig. 4). 
Kæbeleddet var såvel klinisk som røntgenologisk mobilt uden tegn 
til ankylose (Fig. 5A+5B). Patienten vil blive fulgt i ambulatoriet 
ved årlige kontroller med henblik på observation for recidiv.

Diskussion
Den aktuelle patient fik foretaget hemimandibulectomi med 
udtagning af den venstre kondyl. Immediat genopbygning af 
mandibel inklusive kondyl blev foretaget med indsættelse af et 
frit vaskulariseret transplantat. Efter kontinuitetsresektion af 
mandiblen er der ofte indikation for rekonstruktion.  Denne pa-
tientgruppe kræver rehabilitering med henblik på normalisering 
af især fødeindtagelse, tale og udseende, således at det sociale og 
professionelle liv kan genoptages snarest muligt postoperativt. 

Det vaskulariserede transplantat tåler postoperativ bestråling, 
og derfor kan rekonstruktion med vaskulariseret transplantat 
anvendes ved behandling af såvel maligne som benigne tumorer. 
Herved er der mulighed for samtidig resektion og rekonstruk-
tion. Fordelene ved en 1-faset procedure, så vidt det er muligt, er 
mange.  Patienten skal gennemgå færre operationer, rehabiliteres 
hurtigere, og udseendet efter behandlingen er ofte næsten nor-
malt. Arvævsdannelsen ved konsekutive operationer mindskes 
ligeledes, og risikoen for trismus nedsættes. 

Rekonstruktion af mandiblen med et mikrovaskulært trans-
plantat fra fibula er velbeskrevet i litteraturen, dog med få rap-
porter om den her beskrevne metode (7,12-14). Det må anses for 
vigtigt, at discus bevares, så der ikke opstår risiko for ankylotisk 
sammenvoksning af transplantat og ledskålen i os temporale. 
Kan kondylhovedet bevares, osteosynteres dette til fibulatrans-
plantatet. Der er rapporteret tilfredsstillende postoperativ funk-
tion, men der er risiko for nekrose af det avaskulære ledhoved. 
Tumor involverede den aktuelle patients processus condylaris, 
og kravet om en acceptabel resektionsafstand til tumor kunne 
derfor kun overholdes ved resektion af hele kondylen. Tidlige 
forsøg med indsættelse af kunstige kondylproteser af titan har 
vist flere alvorlige komplikationer i form af bl.a. displacering 
af protesen til fossa cranii media eller til epithympanum (15). 
Videreudvikling og undersøgelser af Marx har dog vist forbed-
rede langtidsresultater (16). I mellemtiden viste forsøg med at 
indsætte det vitale transplantat som neokondyl, at der kunne 

Fig. 4A. Panoramaoptagelse, ét år postoperativt. Neokondylen
er placeret i fossa. Der ses ossøs heling svarende til resekti-
onsranden proksimalt for -6. 

Fig. 4B. Panoramaoptagelse med åben mund, ét år postope-
rativt. Der ses ingen tegn til ankylose i venstre kæbeled. 
Bemærk god mobilitet i venstre kæbeled ved sammenligning af 
Fig. 4A og 4B.

Fig. 4A. Panoramic radiograph, 1 year postoperatively. The 
neocondyle is placed in the fossa. Osseous healing is com-
plete at the line of resection proximal to tooth 36. 

Fig. 4B. Panoramic radiograph with mouth open, 1 year 
postoperatively. No signs of ankylosis in the left temporamandi-
bular joint. Kindly  note mobility of neocondyle when compa-
ring Figs. 4A and 4B. 

Et år postoperativt, radiologisk

4A

4B
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Abstract (English)

Reconstruction with a free vascularised fibula transplant after hemi-
mandibulectomy 
Reconstruction of the mandible with a vascularised fibula trans-
plant after hemimandibulectomy is a relatively new surgical method 
introduced after development of microvascular surgery. A 47-year 
old man with an ameloblastoma involving the left ramus and corpus 
mandibulae is presented. In addition, the performed treatment 
is described. The tumour was resected en bloc, and the left part 

of the mandible involving the condyle was reconstructed in the 
same operation with a microvascular fibula graft. The performed 
treatment is well-documented and long-term studies have revealed 
a satisfactory treatment result regarding function and aesthetics. 

Conclusion – A microvascular anastomosed fibula transplant 
is a safe and well-documented method for reconstruction after 
hemimandibulectomy with satisfactory long-time results. A mul-
tidisciplinary treatment approach is mandatory. 

opnås tilfredsstillende kæbeledsfunktion med få postoperative 
komplikationer uden indsættelse af titankondylprotese. Der 
findes få undersøgelser af langtidsfunktionen. Hidalgo et al. har 
undersøgt 20 patienter efter 11 års funktion af transplantatet 
(13). Gabeevne, udseende og tale var sammenlignelig med de 
patienter, hvor kondylen var bevaret. Goyot et al. finder samme 
resultater på 11 patienter set 2½ år postoperativt (14). Gonzáles-
Garcia et al. undersøgte fem patienter efter fem års funktion. Én 
patient udviklede kæbeledsankylose svarende til neokondylen. 
Samme patient havde forinden fået foretaget en knogleforlæn-
gende behandling (osseodistraktion), hvilket formentlig har 
belastet transplantatet i ledskålen (12). Iconomou et al. viste, at 
immediat rekonstruktion af kæbeleddet med fibulatransplantat 
er brugbart også på børn (17). Der er dog ikke vækstpotentiale 
i transplantatet, så senere ortodontisk-kirurgisk korrektion kan 
blive nødvendig (18). De nævnte undersøgelser viser, at erstat-
ning af et kæbeled med autolog knogle i form af den afrundede 
ende af et frit vaskulariseret fibulatransplantat er en metode 

med gode langtidsresultater. Alle forfattere beskriver mindre 
røntgenologiske forandringer i neokondylen, og tolker dette som 
udtryk for transplantatets tilpasning til ledfunktionen. Dette er 
i overensstemmelse med de foreløbige resultater for nævnte pa-
tienttilfælde. På Klinik for Plastikkirurgi, Rigshospitalet, er den 
beskrevne metode hidtil anvendt på tre patienter med osteora-
dionekrose med tilsvarende resultater. 

Konklusion
Muligheden for at foretage resektion og rekonstruktion af man-
diblen i samme seance nedsætter den samlede operationstid samt 
antallet af operationer og giver dermed stor patienttilfredshed. 
Resultatet er funktionelt og kosmetisk tilfredsstillende vurderet i 
forhold til tygning, synkning, tale, udseende og okklusion. Således 
er genopbygning efter hemimandibulektomi, hvor processus con-
dylaris ikke kan bevares, med frit vaskulariseret transplantat fra 
fibula en relativt sikker procedure. Behandlingen kræver i Danmark 
et multidisciplinært samarbejde med henblik på rehabilitering. 
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tin hypersensitivity associated with dental profylaxis. Am. J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 8A-15A. 2) Hamlin D, Williams KP, Delgado E, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the efficacy
of a desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of dentin hypersensitivity associated with dental prophylaxis. Am J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 16A-20A.
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Ingen evidens for 
fyldningsmaterialer i primære tænder

Et studie fra 1999 sammenlignede det kliniske resultat af 
æstetiske kroner med konventionelle stålkroner hos 11 
børn. Et andet studie fra 1999 sammenlignede resinmo-

dificeret glasionomer med amalgam hos 40 patienter over en 
etårig periode. Og et tredje studie, også fra 1999, sammenlignede 
compomer med amalgam på 30 patienter, som fik foretaget klasse 
II-restaureringer. 

I ingen af de tre inkluderede undersøgelser fandt man forskelle 
i succes af forskellige materialer. 

Cochranes forfattere finder det foruroligende, at mængden 
af randomiserede, kontrollerede studier (i dette tilfælde med en 
minimumsopfølgningstid på seks måneder) er så lille. Og de påpe-
ger, at der er akut behov for kvalificerede studier, som undersøger 
og sammenligner forskellige fyldningsmaterialer.  

Kommentar af professor, dr.odont. Ivar Espelid,
Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo:
– Det var med spænding, at jeg begyndte læsningen af denne rap-
port, for det er et område af stor interesse. Fyldninger i primære 
tænder skal holde i en begrænset periode, og det kan være udfor-
drende at behandle materialerne optimalt i en urolig barnemund. 
Derfor er det af stor klinisk interesse at få at vide, hvad der funge-
rer bedst nu, hvor amalgam er udfaset i Skandinavien.

Cochranes forfattere finder det foruroligende, at der kun 
findes få evidensegnede studier af fyldningsmaterialer i 
primære tænder. De mener, at der er akut behov for 
kvalificerede undersøgelser
Winnie Brodam

Cochrane-reviewets målsætning var ambitiøs:    
Fyldningsmaterialer skulle sammenlignes mht. holdbarhed, 

smerter og æstetik, og desuden skulle fyldningsterapi sammen-
lignes med alternativerne ekstraktion eller ingen behandling. Det 
er ikke overraskende, at kun tre studier tilfredsstillede inklusions-
kriterierne – ingen af dem havde i øvrigt ekstraktion eller ingen 
behandling som alternativ.

Reviewet kan ikke hjælpe os til at vælge fyldningsmateriale i 
primære tænder, for studierne viser ikke signifikante forskelle. 
Desuden var der store frafald i de inkluderede studier, så obser-
vationstiderne kom kun op på to år. Det er min erfaring, at studier 
af fyldningers holdbarhed bør strække sig over mindst tre år. 

Randomiserede kliniske studier er svære at gennemføre. Etiske 
hensyn indebærer, at patienten skal tilbydes en behandling med 
det materiale, der afprøves, som er lige så god som den behand-
ling, der ellers ville blive udført.  

Et alternativt studiedesign er anvendt af Vibeke Qvist og andre, 
hvor mange klinikere lægger deres fyldninger med det materiale, 
de selv vælger. Ulempen er, at de studier kræver et betydeligt antal 
fyldninger (flere tusinde) for at kunne analyseres med henblik på 
faktorer, der påvirker fyldningers funktion og holdbarhed. 

Det er svært ikke at være enig i Cochranes konklusion: Der 
er stort behov for forskning på området. Men ellers er der ikke 
meget at hente i reviewet.  

COCHRANE-REVIEW
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Background

Childhood caries (tooth decay) consists of a form of tooth decay that affects the milk teeth (also known as baby or primary teeth) of children. This 

may range from tooth decay in a single tooth to rampant caries affecting all the teeth in the mouth. Primary teeth in young children are vital to 

their development and every effort should be made to retain these teeth for as long as is possible. Dental fillings or restorations have been used 

as an intervention to repair these damaged teeth. Oral health professionals need to make astute decisions about the type of restorative (filling) 

material they choose to best manage their patients with childhood caries. This decision is by no means an easy one as remarkable advances 

in dental restorative materials over the last 10 years has seen the introduction of a multitude of different filling materials claiming to provide the 

best performance in terms of durability, aesthetics, symptom relief, etc when placed in the mouth. This review sought to compare the different 

types of dental materials against each other for the same outcomes. 

Objectives

The objective of this review was to compare the outcomes (including pain relief, survival and aesthetics) for restorative materials used to treat 

caries in the primary dentition in children.  Additionally, the restoration of teeth was compared with extraction and no treatment.

Search strategy

Electronic searches of the following databases were undertaken: the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register (up to January 2009); CENTRAL 

(The Cochrane Library 2009, Issue1); MEDLINE (1966 to January 2009); EMBASE (1996 to January 2009); SIGLE (1976 to 2004); and conference 

proceedings on early childhood caries, restorative materials for paediatric dentistry, and material sciences conferences for dental materials used 

for children’s dentistry (1990 to 2008). The searches attempted to identify all relevant studies irrespective of language.

Additionally, the reference lists from articles of eligible papers were searched, handsearching of key journals was undertaken, and personal 

communication with authors and manufacturers of dental materials was initiated to increase the pool of suitable trials (both published and un-

published) for inclusion into this review.

Selection criteria

Randomised controlled trials (RCTs) or quasi-randomised controlled trials with a minimum period of 6 months follow up were included. Both parallel 

group and split-mouth study designs were considered. The unit of randomisation could be the individual, group (school, school class, etc), tooth 

or tooth pair. Included studies had a drop-out rate of less than 30 %. The eligible trials consisted of young children (children less than 12 years) 

with tooth decay involving at least one tooth in the primary dentition which was symptomatic or symptom free at the start of the study.

Data collection and analysis

Data were independently extracted, in duplicate, by two review authors. Disagreements were resolved by consultation with a third review author. 

Authors were contacted for missing or unclear information regarding randomisation, allocation sequence, presentation of data, etc. A quality 

assessment of included trials was undertaken. The Cochrane Collaboration statistical guidelines were followed for data analysis.

Main results

Only three studies were included in this review. The Fuks 1999 study assessed the clinical performance of aesthetic crowns versus conventional 

stainless steel crowns in 11 children who had at least two mandibular primary molars that required a crown restoration. The outcomes asses-

sed at 6 months included gingival health (odds ratio (OR) 0.3; 95 % confidence interval (CI) 0.01 to 8.32), restoration failure (OR 3.29; 95 % CI 

0.12 to 89.81), occlusion, proximal contact and marginal integrity. The odds ratios for occlusion, proximal contact and marginal integrity could 

not be estimated as no events were recorded at the 6-month evaluation. The Donly 1999 split-mouth study compared a resin-modified glass 

ionomer (Vitremer) with amalgam over a 36-month period. Forty pairs of Class II restorations were placed in 40 patients (21 males; 19 females; 

mean age 8 years +/- 1.17; age range 6 to 9 years). Although the study period was 3 years (36 months), only the 6- and 12-month results are 

reported due to the loss to follow up of patients being greater than 30 % for the 24- and 36-month data. Marks (1999a) recruited 30 patients 

(age range 4 to 9 years; mean age 6.7 years, standard deviation 2.3) with one pair of primary molars that required a Class II restoration. The 

materials tested were Dyract (compomer) and Tytin (amalgam). Loss to follow up at 24 and 36 months was 20 % and 43 % respectively. This 

meant that only the 24-month data were useable. For all of the outcomes compared in all three studies, there were no significant differences in 

clinical performance between the materials tested.

No studies were found that compared restorations versus extractions or no treatment as an intervention in children with childhood caries.

Authors’ conclusions

It was disappointing that only three trials that compared three different types of materials were suitable for inclusion into this review. There were 

no significant differences found in all three trials for all of the outcomes assessed. Well designed, randomised controlled trials comparing the 

different types of filling materials for similar outcomes are urgently needed in dentistry. There was insufficient evidence from the three included 

trials to make any recommendations about which filling material to use.

Yengopal V, Harneker SY, Patel N, Siegfried N. Dental fillings for the treatment of caries in the primary dentition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 2. Art. No.: CD004483. DOI: 10.1002/14651858.CD004483.pub2

Abstract
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 Ph.d.-afhandlingen er baseret på følgende 
tre delarbejder:

Undersøgelse 1
Formålet var at sammenligne den periapikale 
knogleheling 12 måneder efter apicektomi, ultra-
lydspræparation og retrograd rodfyldning med 
mineral trioxid aggregat (MTA) eller afglatning af 
den ortograde guttaperka-rodfyldning (GP) (Fig. 
1). 44 patienter (52 tænder) med apikal parodon-
titis på en rodbehandlet incisiv, hjørnetand eller 
præmolar deltog i en randomiseret klinisk under-
søgelse (RCT). Efter der var foretaget blinding for 
behandlingsmetode (Fig. 2), blev heling vurderet 
som fuldstændig, ufuldstændig, usikker eller util-
fredsstillende (mislykket). I GP-gruppen viste syv 
tænder (28 %) fuldstændig heling, seks tænder 
(24 %) ufuldstændig heling, seks tænder (24 %) 
usikker heling og to tænder (8 %) utilfredsstil-
lende heling et år postoperativt. I MTA-gruppen 
viste 22 tænder (85 %) fuldstændig heling, tre 
tænder (12 %) ufuldstændig heling, og ingen 
blev vurderet som usikker eller utilfredsstillende 
heling et år postoperativt. Forskellen i heling mel-
lem GP- og MTA-gruppen var højsignifikant (P 
< 0,001).

Konklusion: Tænder, der fik foretaget apicek-
tomi efterfulgt af MTA-behandling, viste signifi-
kant bedre heling (96 %) end tænder, der efter 
apicektomi kun blev behandlet med afglatning af 
den ortograde guttaperka-rodfyldning (52 %). 
Derfor bør der placeres en retrograd rodfyldning 
efter apicektomi.

Undersøgelse 2
Formålet var at vurdere patientens ubehagsopfat-
telse efter retrograd kirurgi. 42 patienter modtog 
behandling af én tand. Disse blev efterfølgende 
interviewet og besvarede spørgsmål på en 100 
mm visuel analog skala (VAS). Smerteintensiteten 

var stærkest tre timer postoperativt (29 mm VAS), 
mens hævelsen var værst en dag postoperativt (41 
mm VAS). Den hyppigste årsag til postoperativt 
ubehag (i prioriteret rækkefølge) var bevidsthed 
om mundhulen, hævelse, nedsat tyggefunktion og 
smerte. Der var ingen signifikant korrelation mel-
lem operationstiden og patienternes registrering 
af smerte og hævelse.

Konklusion: Patienterne registrerede kun 
lidt smerte og moderat hævelse efter retrograd 
kirurgi.

Undersøgelse 3
Formålet var at sammenligne periapikal røntgen-
optagelse og Cone Beam CT-scanning (CBCT) til 
at vurdere den periapikale knogledefekt en uge 
og 12 måneder efter retrograd kirurgi. En uge 
postoperativt blev der målt en periapikal knog-
ledefekt på samtlige tænder med begge metoder 
af tre observatører. 12 måneder postoperativt 

Periapikal kirurgi
Ubehag for patienten, behandlingsmetoder 
og røntgenundersøgelse
René Christiansen

Delarbejder

1. Christiansen R, Kirkevang LL, Hørsted-
Bindslev P, Wenzel A. Randomized clinical 
trial of root-end resection followed by 
root-end filling with mineral trioxide ag-
gregate or smoothing of the orthograde 
gutta-percha root filling – 1-year follow-
up. Int Endod J 2009; 42: 105-14.

2. Christiansen R, Kirkevang LL, Hørsted-
Bindslev P, Wenzel A. Patient discomfort 
following periapical surgery. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2008; 105: 245-50.

3. Christiansen R, Kirkevang LL, Gotfredsen 
E, Wenzel A. Periapical radiography and 
cone beam computed tomography for 
assessment of the periapical bone defect 1 
week and 12 months after root-end resec-
tion. Dentomaxillofac Radiol 2009; (i tryk).

Afhandlingen kan fås ved henvendelse til 
forfatteren.
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Afsluttende forelæsning

”Periapical surgery: Patient discomfort, 
treatment methods and radiography” 
fandt sted den 6. februar 2009 på Odon-
tologisk Institut, Aarhus Universitet (AU). 
Medlemmer af bedømmelsesudvalget 
var: professor, dr.odont. Søren Schou 
(formand), Afd. for Kæbekirurgi og Oral 
Patologi, Odontologisk Institut, AU; 
professor, dr.odont. Søren Hillerup, Afd. 
for Tand- Mund- og Kæbekirurgi, Odon-
tologisk Institut, Københavns Universitet; 
professor, dr.odont. Dag Ørstavik, Afd. 
for Endodonti, Det Odontologiske Fakultet, 
Oslo Universitet.
Hovedvejleder var professor, dr.odont. 
Ann Wenzel, Afd. for Oral Radiologi, 
Odontologisk Institut AU, og vejledere var 
lektor, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang og lektor 
Preben Hørsted-Bindslev, Afd. for Tand-
sygdomslære, Odontologisk Institut AU. 

blev der registreret flere persisterende 
knogledefekter på CBCT-billeder end 
på periapikale røntgenoptagelser. Der 
var væsentlig variation mellem obser-
vatørernes registrering af persisterende 
knogledefekter 12 måneder efter ope-
rationen. Den gennemsnitlige overens-

stemmelse mellem det periapikale 
røntgenbillede og CBCT-billederne i det 
koronale plan var 67 %. 

Konklusion: Med CBCT findes flere 
persisterende knogledefekter et år ef-
ter apicektomi, men værdien af denne 
information er ikke kendt.

Fig. 2 (a) En uge postoperativt, 
periapikal røntgenoptagelse blindet 
med hensyn til behandlingsmetode 
(MTA); (b) 12 måneder postopera-
tivt, røntgenoptagelse blindet med 
hensyn til behandlingsmetode (MTA); 
(c) En uge postoperativt, periapi-
kal røntgenoptagelse blindet med 
hensyn til behandlingsmetode (GP); 
(d) 12 måneder postoperativt, rønt-
genoptagelse blindet med hensyn til 
behandlingsmetode (GP).

B C D

Kontrol røntgenbilleder

A

Fig. 1 (a) Resektionsflade efter retrograd rodfyldning (MTA); (b) Resektionsflade 
efter afglatning af guttaperka-rodfyldningen (GP).

Retrograde rodfyldninger

A B

Find den faglige artikel, du søger efter! 
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan finde faglige artikler, der har været 
publiceret i Tandlægebladet siden nr. 11/1996. 



842 SAMFUND & ARBEJDSLIV

TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 11

Når en influenza A-pandemi 
formentlig rammer landet 
i løbet af efteråret, vil op 
mod halvanden million 

danskere blive smittet, lyder eksper-
ternes forudsigelser. 

En uforholdsmæssig stor andel af 
dem kan vise sig at blive tandlæger og 
andet tandklinikpersonale. I alt fald 
kan arbejdet ved en tandlægestol være 
forbundet med en øget smitterisiko. Ud 
over at der kommer mange mennesker 
på en tandklinik, betyder dannelsen af 
aerosoler i forbindelse med bl.a. præpa-
ration og tandrensning en særlig smit-
terisiko i forbindelse med indånding. 
Det forklarer afdelingslæge på Statens 
Serum Institut Elsebeth Tvenstrup 
Jensen.

– Der er det særlige ved tandlægers 
arbejdssituation, at de udsættes for 
aerosoler, når de arbejder ved tandlæ-
gestolen. De mikroskopiske vanddrå-
ber, der dannes, når man fx borer, kan 
risikere at indeholde influenzasmitte 
fra luftvejene, siger hun.

Og problemet ved aerosolerne 
er, at de er vanskelige at værne sig 
fuldstændig imod. Et normalt kirur-
gisk mundbind yder erfaringsmæs-
sigt tilstrækkelig beskyttelse, men 
de mikroskopiske vanddråber kan, 
ifølge Elsebeth Tvenstrup Jensen, godt 
trænge igennem eller ind ved siderne 
af mundbindet.

Den eneste sikre beskyttelse mod 
de mindste partikler i aerosolerne 
– dråbekerner – er de såkaldte FFP3-
masker fra 3M. Problemet er dog, dels 
at maskerne er meget vanskelige at 
skaffe, da influenza A-pandemien har 
fået efterspørgslen til at eksplodere på 
verdensplan, dels at de er så dyre, at de 
i realiteten ikke er en mulighed at an-
vende som rutinemæssig forebyggelse 
på tandklinikken. 

Selv om man på en tandklinik føl-
ger alle hygiejneprocedurer helt efter 
forskrifterne, er man altså stadig i øget 
risiko for at blive smittet med influenza 
A, når den bryder ud. 

Tandlæger er i særlig 
risiko for smitte, når 

den forventede influen-
zapandemi bryder løs i 
løbet af efteråret. Alli-

gevel er tandlæger ikke 
selvskrevne til vaccine.

Tekst af:
Trine Ganer

Influenza A:

Tandlæger mere 
udsatte for smitte
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Risikogrupper får vaccine
Det betyder dog ikke, at tandlæger 
er selvskrevne til at blive tilbudt vac-
cine. Årsagen er, at Sundhedsstyrel-
sen har valgt en anden strategi end i 
visse andre europæiske lande. 

Frem for at indkøbe vaccine til 
hele befolkningen – som man har 
gjort i bl.a. Sverige, Norge og Eng-
land – har styrelsen bestilt halvan-
den million vaccinationer og heref-
ter udpeget tre grupper, som tilbydes 
vaccination: risikogrupper, sund-
heds- og plejepersonalegruppen og 
nøglegrupper (se boks for uddyb-
ning). Og her er tandlægerne, ifølge 
Else Smith, der er chef for Sundheds-
styrelsens Center for Forebyggelse, 
ikke selvskrevne, selv om de altså er 
i øget smitterisiko.

– Vi har nedsat en arbejdsgruppe, 
der er ved at udpege de fag- og per-

sonalegrupper, der tilbydes vaccina-
tion. Om tandlæger bliver iblandt, er 
ikke afklaret, siger Else Smith.

Af de overordnede grupperinger, 
som Sundhedsstyrelsen arbejder 
med, ser det dog ikke ud, som om 
tandlægerne ligger ligefor. 

– De sundhedspersonalegrup-
per, som tilbydes vaccination, vil 
være dem, der dels ikke kan undgå 
at komme i kontakt med alvorligt 
syge patienter, dels dem, der er 
nødvendige for, at sygehussektoren 
kan fungere. Patienter skal jo ikke gå 
til tandlægen, hvis de har influenza, 
siger Else Smith.

Følg normale  
hygiejneprocedurer
Hun mener heller ikke, at der er 
grund til, at tandlægerne tager sær-
lige forholdsregler. 

Hvem får vaccine?

Sundhedsstyrelsen arbejder i skrivende 
stund endnu på at specificere, hvilke grup-
per der tilbydes vaccine. Det ligger dog fast, 
at man arbejder med tre hovedkategorier:

Risikogrupper: Folk med kroniske syg-
domme, såsom hjertesygdomme, lungesyg-
domme, svær overvægt og diabetes.

Sundhedspersonale: Bl.a. personale 
på landets hospitaler og de praktiserende 
læger. Formålet med at vaccinere denne 
gruppe er dels at opretholde et fungerende 
sundhedsvæsen, dels at undgå, at persona-
let bringer smitten med hjemmefra og ind til 
patienterne. 

Nøglegrupper: Udvalgte personer i 
samfundskritiske funktioner – fx politifolk, 
togførere mv.

» Der er det særlige ved tandlægers 
arbejdssituation, at de udsættes 
for aerosoler, når de arbejder ved 
tandlægestolen. De mikroskopiske 
vanddråber, der dannes, når man 
fx borer, kan risikere at indeholde 
influenzasmitte fra luftvejene

ELSEBETH TVENSTRUP JENSEN,
AFDELINGSLÆGE, STATENS SERUM INSTITUT

FAKTA



844 SAMFUND & ARBEJDSLIV

TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 11

Influenza A (H1N1)

Man bliver hele tiden klogere på influenza
A-virusset, efterhånden som pandemien
udvikler sig. Indtil videre har man erfaret
at:

Den rammer fortrinsvis yngre menne-
sker.

Den er ikke mere smittefarlig end normal
influenza, men da der er tale om et nyt
virus, er relativt få immune, og flere vil
derfor formentlig blive smittet.

Noget tyder på, at mange, der er født før
1957, har dannet antistoffer i forbindelse
med en pandemi det år. De vil således
ikke blive smittet eller i alt fald blive
mindre syge.

Man bliver ikke mere syg af influenza
A end af almindelig influenza. Da man
første gang konstaterede virus i Mexico
i foråret, frygtede man, at virusset ville
mutere til en alvorligere form. Det anser
man dog ikke længere for sandsynligt.

– Vi står heldigvis med et pandemisk virus, der
smitter på samme måde som normale influenzaer.
Vi har en forventning om, at tandlægerne tager de
nødvendige forholdsregler og følger de normale
hygiejneprocedurer. På den måde skulle de være
godt sikrede, siger Else Smith.

Det er afdelingslæge på Statens Serum Institut
Elsebeth Tvenstrup Jensen enig i.

– I princippet skal man behandle hver patient
som potentiel smittebærer. Det er derfor, man har
de hygiejneprocedurer, som gælder i dag. Følger
man dem, er man godt hjulpet. Når det er sagt, så
er der altså de mindste partikler i aerosoldampene,
som man ikke er fuldt beskyttet imod, siger hun.

Hun opfordrer derfor til, at man som tandlæge
gør, hvad man kan, for at undgå at få en influenza-
smittet patient i stolen. Fx bør syge patienter have
en ny tid, selv om de evt. kun har begyndende in-
fluenzasymptomer og derfor i princippet godt kan
undersøges eller behandles. Det er dog ikke muligt
helt at undgå, da man – i alt fald teoretisk – kan
være smittebærer i døgnet inden, man får sympto-
mer. Den reelle smitterisiko under en influenzaepi-
demi anses dog for praktiske formål først at være til
stede, når patienten har symptomer.

På spørgsmålet om, hvordan man som tandlæge
skal forholde sig, hvis man får en akut patient med
influenza, svarer Else Smith fra Sundhedsstyrelsen:

– I den situation kunne det være relevant at
bruge de særlige masker (FFP3, red.), som vi an-
befaler til personale i sundhedsvæsnet. Regionerne
har bistået kommunerne med at skaffe maskerne,
så det kunne være et sted at henvende sig.

Tandlægebladet har efterfølgende spurgt Dan-
ske Regioner, hvad man skal gøre, hvis man som
tandlæge ønsker at rekvirere maskerne. Svaret
er, at man skal kontakte sin region, og at det er en
god idé at gøre det, før man har en akut patient i
stolen.

» De sundhedspersonalegrupper, som
tilbydes vaccination, vil være de, der
dels ikke kan undgå at komme i kontakt
med alvorligt syge patienter, dels de, der
er nødvendige for, at sygehussektoren
kan fungere. Patienter skal jo ikke gå til
tandlægen, hvis de har influenza

ELSE SMITH,
CHEF FOR SUNDHEDSSTYRELSENS
CENTER FOR FOREBYGGELSE

FAKTA
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Esbjerg Dentallaboratorium er med 30 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner
og eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.

Et nyt og æstetisk alternativ
indenfor aftagelig protetik

For patienter, som af forskellige årsager må

benytte gingivalt understøttede proteser med

bøjler, er Defl ex protesen et kærkomment

alternativ, idet der kan opnås et æstetisk re-

sultat, som ellers ikke er muligt ved aftagelig

protetik. I stedet for synlige metalbøjler

holdes protesen på plads af usynlige okklu-

sale støtter, ligesom materialets transparens

og tilpasning til slimhindens farve medvirker

til et mere naturligt udseende.

For allergiske patienter er Defl ex protesen

endvidere et godt alternativ til andre protese-

materialer, da materialet ikke indeholder

monomer.

ISO 9001:2008 CERTIFICERET KVALITETLEDELSESSYSTEM

www.esbjergdental.dk

Kun det bedste
er godt nok

Usynlige
støtter
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Hos op mod hver fjerde pa-
tient, der klager over dår-
lig ånde, skal årsagen ikke 
findes i mundhulen, men 

noget længere nede. Det mener over-
læge, dr.med. Dennis Raahave. Han står 
bag et forskningsprojekt, der efter alt 
at dømme har fundet en årsag til den 
hyppigst forekommende mave-tarm-
lidelse, irritabel tyktarm, og som sam-
tidig også har fundet en sammenhæng 
mellem dårlig ånde og tarmproblemer. 

– Forskningsprojektet viser, at ir-
ritabel tyktarm skyldes ophobning af 
afføring i tyktarmen – også kaldet skjult 
forstoppelse. Når tarmen stopper med 
at arbejde, vokser mængden af fæces i 
tyktarmen, og dermed stiger bakterie-
niveauet i tyktarmen også. Bakterierne 
udvikler lugte, som vandrer op og giver 
dårlig ånde, fortæller Dennis Raahave, 
der er overlæge på Kirurgisk Afdeling på 
Hillerød Hospitals Tarmlaboratorium i 
Helsingør.

Forstoppelse trods  
normal tarmproces
Men det er ikke kun patienter med ir-
ritabel tyktarm og kronisk forstoppelse, 

der er i risikogruppen for at få halitosis. 
Andre funktionelle lidelser i mave-tarm-
kanalen som fx dårlig fordøjelse er også 
højt repræsenteret i risikogruppen for 
halitosis, og langt flere mennesker end 
hidtil antaget går faktisk rundt med 
forstoppelse. Dennis Raahaves forsk-
ningsprojekt viste nemlig, at mange af 
patienterne med en normal tarmproces 
alligevel havde en ophobning af affø-
ring i tyktarmen.

– Jeg vurderer, at 5-10 % af alle 
danskere lider af kronisk forstoppelse, 
mens ca. 20 % af dem også har dårlig 
ånde grundet et højresidigt reservoir 
af fæces, siger Dennis Raahave og fort-
sætter: 

– Når jeg stod over patienterne og 
trykkede dem på maven, kunne jeg lug-
te, at de lugtede fælt ud af munden, og 
på den måde spottede jeg, at der var en 
sammenhæng mellem tarmproblemer 
og halitosis, fortæller Dennis Raahave.

Samtidig oplever Dennis Raahave 
også ofte, at det er patientens ægtefæl-
le, der må gå til bekendelse og fortælle, 
at patienten har dårlig ånde. Men det 
kommer ofte som en overraskelse for 
begge parter, at der er en forbindelse 

Nyere dansk forskning 
viser, at forklaringen 

på dårlig ånde ofte 
skal findes længere 

nede end mundhulen. 
Synderen er i stedet 
en forstoppelse, der 

fører til en ophobning 
af fæces i tyktarmen, 

hvor bakterier udvikler 
ildelugtende luftarter. 
Løsningen er oftest en 

sundere livsstil. 

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Dårlig ånde 
skyldes tit 

forstoppelse
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mellem tarmproblemerne og dårlig ånde, da de fle-
ste forbinder symptomerne med mundhulen eller
mavesækken.

Livsstil giver dårlig ånde
Når så mange danskere lider af forstoppelse, skyldes
det ifølge Dennis Raahave i høj grad vores vestlige
livsstil med stillesiddende arbejde, forkerte mad-
vaner og vores forkvaklede forhold til toiletbesøg,
der får mange til at undertrykke trangen til at gå på
toilettet til et mere »praktisk« tidspunkt. Især det
sidste kommer til udtryk i kønsfordelingen i Dennis
Raahaves patienter, som overvejende er kvinder.

– Man troede engang, at det var hormonelt
betinget, at kvinder i højere grad end mænd led af
forstoppelse. Men bortset fra en række sygdomme,
der kan give langsom tarmfunktion, så tror jeg, det i
højere grad er kulturelt betinget. Vi har fx også flere
unge gymnasiepiger med ophobning i tarmen, men
næsten ingen drenge, konstaterer Dennis Raahave
og understreger samtidig, at forstoppelse ikke er
ufarligt, da der er en sammenhæng mellem forstop-
pelse og sygdomme som blindtarmsbetændelse,
galdesten, polypper, udposninger, hæmorider og
kræft i tarmen.

Dennis Raahaves råd til tandlæger

Hvis det ikke er muligt at finde en forklaring på
halitosis i mundhulen, er det mest sandsynligt, at
lugten stammer fra tarmen. Spørg, om patienten
har fordøjelsesproblemer og/eller afføringsfor-
styrrelser, ondt i maven, eller om patienten føler
sig oppustet, skidt tilpas, træt og uoplagt. Hvis
patienten kan nikke genkendende til nogle af de
symptomer, bør patienten blive undersøgt af en
mave-tarm-specialist.
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Sundhed kurerer halitosis
Hvis patienterne med skjult eller kronisk for-
stoppelse skal blive deres dårlige ånde kvit, 
kræver det, at de igen får en velfungerende 
tarm. Og ifølge Dennis Raahave er kuren en 
fiberrig og fedtfattig kost, hvor man sørger 
for at holde maven i gang hele dagen. Det 
er derfor vigtigt, at man spiser tre hoved-
måltider og tre mellemmåltider og drikker 
væske hver time, og overlægen understreger 
samtidig med et glimt i øjet, at rådene også 
er møntet på tandlæger, der skal have tæt pa-
tientkontakt. Derudover er motion også en 
vigtig ingrediens i jagten på en sund tarm. 
Men hvis den sunde livsstil ikke hjælper på 
dårlig ånde, er der grund til at få peristaltik-
fremmende medicin, der stimulerer tarmens 
naturlige bevægelser. Og der er håb forude, 
for resultaterne af forskningsprojektet viser, 
at 75 % af patienterne har mindre ophobet 
afføring efter behandlingen

» Når jeg stod over patienterne og trykkede dem 
på maven, kunne jeg lugte, at de lugtede fælt ud af 
munden, og på den måde spottede jeg, at der var en 
sammenhæng mellem tarmproblemer og halitosis

OVERLÆGE, DR.MED. DENNIS RAAHAVE

Ny undersøgelsesmetode  
banede vejen

Det var en ny undersøgelsesmetode, der førte 
forskningsteamet til de overraskende forsknings-
resultater. Metoden gør det nemlig muligt at måle 
passagetiden igennem tyktarmen samt bestemme 
ophobningen af afføring. Metoden indebærer, at 
patienten skal synke en kapsel med 24 små plast-
markører og herefter have taget røntgenbilleder af 
mave-tarm-regionen i dagene efter.

Læs mere

Du kan læse mere om Dennis Raahave  
og hans forskning på www.raahave.dk.

Dårlig 
ånde skyldes tit forstoppelse

FAKTA
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Kliniske tests viser, at Sensodyne
reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter
Næsten en tredjedel af befolkningen er plaget af isninger i tænderne. Mange af dem lider i stilhed uden at vide,

at der er en effektiv løsning på problemet. Tandlæger og andet tandplejepersonale kan derfor spille en vigtig

rolle ved at sætte fokus på problemet og anbefale en enkel løsning, der kan mindske lidelsen. Daglig brug af Sensodyne

tandpasta reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter.(1) Sensodyne fås i seks varianter for at imødekomme

patienternes forskellige behov og ønsker, hvilket kan forbedre compliance.
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GSK Dental er en del af GlaxoSmithKline, der er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder.

Hver dag er der over 200 millioner mennesker, der bruger et produkt fra GSK Dental. Derfor har vi et stort ansvar for at

formidle information og rådgivning til tandlæger og andet tandplejepersonale for at hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at maile til vores dental advisor: dental.dk@gsk.com

For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88
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Tandlægebladet tog med, da Tandlægeskolen i Århus tog på rustur i Bryrup nær Århus. 
Med på turen var 64 nye tandlægestuderende samt 16 tutorer, der havde arrangeret den 
tre dage lange rustur, der bød på både faglige informationer og masser af socialt samvær. 

Rustur anno 2009 

X FACTOR: De studerende skulle skrive og opføre en sang til 
rusturens gallafest. Vinderen blev en omskrivning af Lars Lilholts 
»Kald det kærlighed«, der blev til »Kald det kæbeled« og fortsatte 
med teksten: »… kald det li’, hvad du vil, articulatio temporoman-
dibularis«. Fra venstre: Trine Bonefeld, Jeppe Bjarnsen, Louise 
Cecilie Larsen, Peter Lyksholm Sønderby og Julie Gudmann.

PS: I rusturens program kunne man bl.a. læse, at SOS 
(Socialt Odontologisk Samvær) er i højsædet på 
rusturen, og de 16 tutorer gjorde da også alt for at 
skabe den rette stemning. De nye studerende blev også 
introduceret til OBS (Oplysning til Begyndere om 
Studenterlivet) og fik bl.a. informationer om deres 
bøger, læseteknikker, timeplanen osv..

POMP OG PRAGT. Selv om tutorerne fandt den 
fantasifulde påklædning frem om dagen, var der en striks 
dresscode til gallafesten. Her kom alle i smoking og 
balkjoler, mens maden kom udefra ved hjælp af et 
sponsorat fra Tandlægeforeningen. Den gode stil blev 
overført til en god feststemning, hvor flere af de nye 
studerende viste god udholdenhed og droppede søvnen.

Foto: Thomas Yde. Tekst: Gitte Almer Nielsen
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VIDENSDELING: Tre tutorer demonstrerer, hvordan man børster tænder. Fra venstre: 
Mira Jensen, Jesper Søgaard og Line Lyngbo Jensen. 

I år påbegyndte 179 stu-
derende de to tandlæge-
uddannelser. 110 (studie-
start 98) i København og 
69 i Århus.

De kvindelige studerende 
udgør 72 % af de optagne 
studerende.

Kigger man på statistikken, 
vil 72 % fuldføre uddan-
nelsen.

SURPRISE: Tutorer overraskede de studerende med et bankospil, hvor der var indlagt ekstra features som fx »Kyoto-spillet«. I 
Kyoto-spillet gælder det om at komme først op at stå, når et bestemt tal bliver råbt op. Connie Jessen Elmelund var den heldige 
vinder og dermed ejer af en bamse.

FAKTA
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Det kan være svært at gennemskue, hvad der
skal til, for at man som tandlæge kommer på
Sundhedsstyrelsens liste over sundhedsperso-
ner, der holdes særligt øje med eller i værste fald
får frataget sin autorisation.

Tandlægeforeningen har derfor arrangeret et
medlemsmøde, hvor man kan blive klogere på
vejen fra klagesag til gabestok. Mødet afholdes
fem steder i landet hen over oktober og novem-
ber.

Foredragsholderne er tandlæge Mette Hal-
berstadt fra Sundhedsstyrelsen og professor
Palle Holmstrup i egenskab af beskikket sag-
kyndig i Retslægerådet. De vil fortælle, hvorfor
nogle tandlæger ender under Sundhedsstyrel-
sens skærpede tilsyn. Hvad har de gjort og ikke
gjort? Og hvordan ender det, der startede som
en klagesag, i gabestokken?

På møderne vil man ud over foredragshol-
derne kunne møde repræsentanter fra Tandlæ-
geforeningens hovedbestyrelse og fra ledelsen
af sekretariatet.

Mødet er for medlemmer af Tandlægefor-
eningen. Det er gratis og kræver ikke andet end
tilmelding senest tre dage før via TDLNET.

www
Tilmeld dig mødet i dit lokalområde via TDLNET

under Efteruddannelse.

Kommer man i
Sundheds-
styrelsens

gabestok for en
journalfejl?

Region Nordjylland:
Mødet afholdes på Slotshotel i Aalborg
den 26. oktober 2009 kl. 18-20.

Region Hovedstaden:
Mødet afholdes på Clarion Hotel i København
den 29. oktober 2009 kl. 18-20.

Region Midtjylland:
Mødet afholdes på Golf Hotel i Viborg
den 2. november 2009 kl. 18-20.

Region Syddanmark:
Mødet afholdes på Kursuscenter Byggecentrum i Middelfart
den 9. november 2009 kl. 18-20.

Region Sjælland:
Mødet afholdes på Scandic Ringsted
den 11. november 2009 kl. 18-20.

Medlemsmøde:

FAKTA



Corega modvirker bakteriekolonisering på
protesens overfl ade(1)

Protese, der er børstet med
tandpasta med middel slibeeffekt

Protese, der er rengjort med
Corega rensetabletter

(1) GSK Abrasivity Study 1, GSK data on fi le, 2008

GSK Dental er en del af GlaxoSmithKline, der er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder.

Hver dag er der over 200 millioner mennesker, der bruger et produkt fra GSK Dental. Derfor har vi et stort ansvar for at

formidle information og rådgivning til tandlæger og andet tandplejepersonale for at hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at maile til vores dental advisor: dental.dk@gsk.com

For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88
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Få indflydelse på
ansættelsesoverenskomsterne!

I foråret 2010 skal Tandlægeforeningen for-
handle overenskomster med HK/Privat, Dansk
Tandplejerforening og Tandteknikerforeningen
om løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte på
private tandklinikker, og derfor har Forhand-
lingsudvalget for Klinikmedarbejdere (FK)
– som altid – bedt såvel kredsene som Private
Tandlægers Organisation (PTO) om at komme
med forslag til, hvilke krav Tandlægeforeningen
skal rejse ved forhandlingerne.

Forhandlingsudvalget vil dog – ligesom ved
overenskomstforhandlingerne i 2007 – også
opfordre de medlemmer, der er direkte berørt
af overenskomsterne, og som har gjort sig nogle
tanker om disse, til enten at komme med kon-
struktive forslag til overenskomstkrav eller del-

agtiggøre forhandlingsudvalget i mere generelle
overvejelser om overenskomsternes indhold.

Krav og/eller ønsker kan fremsendes til se-
kretariatet, Jannie Arge, enten via mail på ja@
tdl.dk (emne: overenskomstkrav) eller ved al-
mindeligt brev senest torsdag den 15. oktober
2009. Udvalget vil herefter drøfte de bidrag,
der er modtaget, på sit møde den 28. oktober
2009.

For en ordens skyld gør udvalget opmærk-
som på, at man – da der jo er to parter til en
forhandling – ikke kan love, at alle ønsker og
krav vil blive imødekommet.

Jannie Arge
Cand.jur., konsulent i Tandlægeforeningen

Næste år skal der
forhandles nye over-

enskomster med
personalets organi-
sationer. Tandlæge-

foreningen opfor-
drer medlemmerne

til at komme med
input til forhand-
lingerne om over-

enskomster for
klinikpersonalet i

2010

Five Star Impression MaterialThe

Meget høj træk- og rivestyrke

Særdeles fugtabsorberende

Eneste aftryksmateriale med 5 stjerner i Reality, og 6 år i træk!

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

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

Patientvenligt – mild mintsmag og duft

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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[BLOGUDDRAG] – »Du skal virke autoritær, og virke som om det
du laver, er det mest rutineprægede.« Det er lidt den uskrevne
regel, der sidder fast i hovedet på mig. […]

– Jeg fik dog brudt reglen allerede på patient nr. 2. […]

– Jeg blev alligevel overrasket, da denne fuldvoksne mand sætter
sig i stolen, og begynder at kampsvede af skræk. Flere og flere
bitte små sveddråber piblede ned af den stakkels mands pande
efterhånden som jeg med mere eller mindre held tog det ene rønt-
genbillede efter det andet. Hans udtryk hver gang han skulle bide
sammen på »Eggen«, sagde det hele. Denne mand var bestemt
ikke tryg ved min erfaring – eller mangel på samme. […]

Hvor meget tænker du over din fremtoning over for dine patien-
ter? Indrømmer du fx, hvis du er usikker? Får du også dine patien-
ter til at kampsvede? Eller er det mere patienterne, der får dig til
at kampsvede?

Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan læse hele Julia
Kornum Hundebølls blogindlæg og give din kommentar.

Julia Kornum Hundebølls blogindlæg bringes uredigeret fra
bloggen på Tandlaegebladet.dk.

Ork, det har jeg prøvet flere gange!

STUD.ODONT. PÅ BLOGGEN

DENNE GANG BLOGGER:
Julia Kornum Hundebøll,
5. semester,
Tandlægeskolen i København

FOTO: THOMAS YDE

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?
– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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! Vigtigt at vide

Korte uddannelses-
aftaler og kombinations-
aftaler med flere
klinikker
Uddannelsesaftaler for klinikassistentelever behøver
ikke kun at omfatte én praktikvirksomhed. Flere kli-
nikker kan deles om elevens praktiske oplæring enten
gennem kombinationsaftaler eller ved at benytte mu-
ligheden for korte uddannelsesaftaler.

www
Læs mere om korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler

på TDLNET under »Særligt for/Klinikejer/Ansættelsesvilkår/
Elever/Korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler«.

SPØRGSMÅL: »Tandlægeforeningen har indført obligatorisk
efteruddannelse, der betyder, at jeg skal optjene 50 timers efter-
uddannelse på to år. Gælder det også, hvis jeg er på barselsorlov
eller er arbejdsløs?«

SVAR: Hvis man i en periode ikke er erhvervsaktiv pga. fx syg-
dom, graviditet og forældreorlov, tælles denne periode ikke
med i optjeningsperioden. Det gør derimod en periode med
arbejdsløshed. En sådan giver ikke yderligere tid og regnes
som en erhvervsaktiv periode.

Kravet om obligatorisk efteruddannelse for alle erhvervs-
aktive medlemmer af Tandlægeforeningen trådte i kraft 1.
januar i år. Forslaget blev vedtaget af foreningens hovedge-
neralforsamling i 2007, og kravet er minimum 50 timers ef-
teruddannelse sammentalt over en løbende periode på to år.

www
På TDLNET kan du læse meget mere om obligatorisk

efteruddannelse samt registrere og holde styr på,
hvor mange efteruddannelsestimer du har optjent.

Nye satser fra
Barsel.dk
Fra og med 1. juli i år er satserne for barsels-
udligningsordningen (Barsel.dk) ændret.

Ændring af bidrag fra arbejdsgiveren: Det år-
lige bidrag for en fuldtidsansat månedsløn-
net nedsættes fra 936 kr. til 725 kr.

Ændring af refusionssatsen: Fra den 1. juli
2009 forhøjes den maksimale refusion fra
142,- kr. i timen til 159,75 kr.

Ændring af refusionsperiode:

Arbejdsgiveren kan få udbetalt refusion fra
Barsel.dk for følgende uger:

fire uger før forventet fødsel til moderen
to uger som pligtorlov til moderen
to uger som fædreorlov til faderen (de skal
ligge inden for de første 14 uger)
18 uger som fællesorlov, der kan deles mel-
lem faderen og moderen.

Fra den 1. juli 2009 forlænges de 18 ugers
fællesorlov til 21 uger.

Der bruges af de 18 ugers fællesorlov, når
moderens eller faderens arbejdsgiver får
udbetalt dagpengerefusion fra kommunen.
Retten til refusion fra Barsel.dk tilfalder den
arbejdsgiver, hvis medarbejders orlov ligger
først i tiden efter fødslen.

Der skal ikke søges om refusion til Bar-
sel.dk. Udbetalingen sker automatisk til
arbejdsgiveren på baggrund af ansøgning
om barselsdagpenge hos medarbejderens
bopælskommune. Refusionen bliver indsat
på virksomhedens Nemkonto.
Vær opmærksom på, at Barsel.dk udbetaler
kvartalsvis bagud.

www
Du kan læse mere om ordningen

på www.barsel.dk, hvor du også kan
stille yderligere spørgsmål til ordningen.

KLAR BESKED!
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HUSK!
Anmod om refusion for syge- og
barselsdagpenge på virk.dk

Husk, at du kan anmode om refusion for syge- og barselsdagpenge direkte på virk.dk. Det er både let-
tere og hurtigere end at bruge de gamle papirblanketter. Du skal blot logge på med en digital signatur,
inden du indberetter.

Ved brug af den digitale syge- og barselsdagpengeløsning skal medarbejderen ikke længere skrive
under på blanketten.

Det er en god idé allerede nu at begynde på at indberette digitalt, da der på sigt vil komme en lovæn-
dring, så det ikke længere vil være muligt at benytte de gamle papirblanketter.

www
På TDLNET under »Særligt for klinikejer/Ansættelsesvilkår/Anmod om refusion for syge- og barselsdagpenge« på virk.dk kan

du finde links til virk.dk, hvor du kan foretage indberetningen samt se vejledninger herfor.

tıc
Tic. Din nye partner når det gælder tandteknik.
Mere end 40 erfarne og kompetente tandteknikere står klar til at servicere din klinik.

T A N D T E K N I K  I  C E N T R U MPostboks 212 0900 København C Tlf 70 80 78 32 www.ticab.eu info@ticab.eu
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Nyt fra  
Tandlægernes  
Tryghedsordninger

Når skattereformen træder i kraft den 1. januar 2010, 
kan det medføre ændringer for din pensionsopsparing. 
Du bør derfor allerede nu danne dig et overblik, så du 
kan sikre dig, at den bliver tilpasset i forhold til de nye 
regler og vilkår. 

Indbetaling til pension
I 2009 er der to gode grunde til at spare ekstra op til 
pension:
1. Det er sidste år, hvor du kan indbetale til din pensi-

onsordning med fradrag i topskatten med 59 %, da 
skatteloftet sænkes til 51,5 % i 2010.

2. Det er sidste år, hvor du kan indbetale mere end 
100.000 kr. til din ratepension og ophørende livrente 
med fuldt skattefradrag. 

Hvis du er ansat tandlæge eller klinikejer i eget anparts-
selskab, anbefaler vi, at der i 2009 indbetales så meget 
som muligt på en ratepension gennem en arbejdsgiver-
ordning, mens der stadig kan opnås fuldt fradrag uanset 
størrelsen af indbetalingen. 

Indbetalingen, der foretages via arbejdsgiver, skal 
kunne indeholdes i lønnen, og det vil derfor være en god 
idé at foretage den ekstra indbetaling over flere måneder. 

Fra 2010 er der flere vigtige ændringer, du skal være 
opmærksom på:
1. Der er maksimalt fradrag for 100.000 kr. om året på 

ratepension, uanset hvor mange ratepensioner du har, 
og om de er oprettet i pengeinstitut eller pensions-
selskab. Du kan stadig i 2010 indbetale ubegrænset 
via en arbejdsgiverordning og opnå fuldt fradrag for 
indbetalingerne i den skattepligtige indkomst. Dog 
skal den del af indbetalingen, der overstiger 100.000 
kr., ske på en livrente.  

2. For selvstændige i personligt drevet virksomhed fort-
sætter 30 %-ordningen uændret indtil december 2014. 
30 %-ordningen betyder, at der kan indbetales op til 
30 % af det årlige overskud i erhvervsvirksomheden på 

en privat ratepension eller livrente. Fra 2015 kan der 
kun indbetales 100.000 kr. til ratepension med fuldt 
skattefradrag. Det betyder, at det vil være en god idé 
allerede nu at planlægge pensionsopsparingen nogle 
år frem i tiden for at få fuldt udbytte af dispensatio-
nen fra loftet på 100.000 kr., der løber til udgangen 
af 2014.

3. Kapital- og ratepensioner kan oprettes efter det fyldte 
60. år. For ratepensioner er ændringen allerede i kraft 
fra den 1. juli 2009.

VIGTIGT! De særlige regler for tegning af ophørspension 
er uændrede efter skattereformen.

Udbetaling af pension
1. Parterne bag reformen ønsker at indføre en særskat på 

udbetalinger, der overstiger en vis grænse. Der tales 
om ca. 280.000 kr. over folkepensionens grundbeløb 
og ATP. Særskatten kom ikke med i det oprindelige lov-
forslag til skattereformen, men er udsat til behandling 
på et senere tidspunkt i efteråret 2009.

2. Aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner for-
højes med fem år til det 75. år. Ændringen er allerede 
gældende fra den 31. maj 2009.

3. Den femårs bindingsperiode på ratepension før ud-
betaling bortfalder. Ændringen er trådt i kraft den 1. 
juli 2009.

Du er velkommen til at kontakte Tandlægernes Trygheds-
ordninger på tlf. 39 46 00 80.

Vi kan hjælpe dig med at indrette din pensionsord-
ning, så den passer præcis til dig og dine ønsker for pen-
sionisttilværelsen.

Tandlægernes Tryghedsordninger

Skattereformens betydning for din pension.
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Kredsgeneralforsamling 2009
Kreds Tid Sted Spisning Tilmelding

Københavns
Tandlægeforening

6. oktober. Starter kl. 16.30
med velkomstdrink.
Kl. 16.45: Kredsgeneral-
forsamling

KolleKolle
Konferencecenter.
Frederiksborgvej 105,
Værløse

Kl. 19.00: Middag med vin.
Kl. 20.00: Kredsgeneral-
forsamlingen fortsættes.
Ca. 21.30 afsluttes med
det store KolleKolle kage-
bord

Tilmelding til middag
nødvendig

Sjællands
Tandlægeforening

6. oktober kl. 19.30 Comwell,
Vestre Kirkevej 12,
4000 Roskilde

Der indledes med
middag kl. 18.00

Spisningen kræver tilmelding
til sekretariatet:
fbju@regionsjaelland.dk
eller
juul.flemming@gmail.com.
Alternativt: Tlf. 58 55 81 21
senest den 1. okt. 2009

Tandlægeforeningen for
Lolland-Falster og Møn

28. september kl. 19.30 Bangs Have, Maribo Der serveres en let anretning
efter generalforsamlingen

Tilmelding ikke nødvendig

Fyns Tandlægeforening 6. oktober kl. 19.30 Restaurant
Næsbyhoved Skov,
Kanalvej 52,
Odense C.

Der er spisning kl. 18.00 Tilmelding til spisning senest
den 2. oktober kl. 12.00
til kredsformand på tlf.
66 11 51 11
eller rs.odense@mail.dk

Århus Amts
Tandlægeforening

30. september kl. 19.30 Helsingør Theater,
Den gamle By, Århus

Der er mulighed for
spisning kl. 18.00

Tilmelding til spisning skal
ske gennem den kom-
mende generalforsamlings-
indkaldelse

Sydjysk
Tandlægeforening

6. oktober kl. 19.30 Aagaard Kro,
Aagaard

Buffet kl. 18.30 Af hensyn til køkkenet ses
gerne tilmelding inden
30.9.2009.
Tilmelding: ps@direkte.org
eller fax 75 83 54 61

Nordjysk
Tandlægeforening

6. oktober kl. 19.30 Hotel Scheelsminde,
Aalborg

Spisning kl. 18 Tilmelding til spisning hos
Karin Jarlskov på tlf.
98 64 56 33 senest 1. oktober

Bornholms
Tandlægeforening

8. oktober kl. 18.30 Hotel Fredensborg,
Rønne

Starter med toretters menu
kl. 18.30 og derefter møde
med kaffe og chokolade

Tilmelding til Hanne
Jørgensen enten pr. telefon
eller mail. Tlf.  56 49 24 88
Mail: hannetand@live.com

Midtjysk
Tandlægeforening

6. oktober kl. 19.30 Kongenshus Kro
og Hotel,
Vestre Skivevej 142,
Daugbjerg,
8800 Viborg

Der indledes som vanligt
med spisning kl. 18.00

Tilmelding til spisning er
nødvendig på tlf. 97 10 10 97
senest torsdag 1.10.
kl. 12.00

Færøernes
Tandlægeforening

18. september kl. 19.00 Hotel Hafnia, Torshavn Efter generalforsamlingen
serveres der smørrebrød

Tilmelding ikke nødvendig



SAMFUND & ARBEJDSLIV 861

TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 11

Behandlings-
indikationer

Endodonti
Periodontitis
Periimplantitis
Pericoronitis
Gingivitis
Karies

Our innovation
 Your Success

Foredragsholdere
 Tandlæge Sebastian Schlafer, Århus Universitet, Interdisciplinary Nanoscience Center ,

 iNANO, The Faculty of Science.

 Professor Andrea Pilloni, MD DDS MS, Rome University Sapienza, School of dentistry,

 Section of Periodontics.

 Claudio Mongardini, DDS MS, Rome University Sapienza, School of dentistry, Section of

 Periodontics.

Sebastian Schlafer har arbejdet med PACT på en model med ekstraherede tænder. Andrea Pilloni og

Claudio Mongardini arbejder med PACT i et fire-faset parodontitis studie over flere år.

Kort om lysaktiveret desinfektion
Konceptet kaldes internationalt PACT (Photodynamic Antimicrobial Chemo Therapy), LAD

(Light Activated Disinfection), eller PAD (Photo Activated Disinfection).

LAD er en kombinationsbehandling med en fotosensitizer (katalysator), og et kraftigt rødt lys.

Katalysatoren binder sig til mikroorganismers overflade, optager energi fra lyset, afgiver denne igen

til tilstedeværende ilt molekyler, der omdannes til reaktivt ilt, som destruerer mikroorganismerne.

LAD spås en stor fremtid indenfor odontologien, idet det er særligt velegnet til behandling af

mikroorganismer i biofilm, virker momentant, udvikler ikke resistens, og er effektiv overfor bakterier,

svampe og andre mikroorganismer. PACT behandling har ingen bivirkninger.

Århus

Mandag den 26. oktober 2009 kl. 16.30-21.00

Hotel Marselis, Strandvejen 25, Århus C.

København

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 16.30-21.00

Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, København V.

Seminarpris: kr. 650,-

Forplejning med drikkevarer samt kaffe/te i pause er inkluderet.

N.B. Seminaret foregår på engelsk. Begrænset deltagerantal.

Tilmeld dig i dag

på telefon 32 57 30 00 eller ernst@cmsdental.dk

www.cmsdental.dk

info@cmsdental.dk

Telefon: 32 57 30 00

CMS Dental ApS

Njalsgade 21 G

2300 København S

- den nye odontologiske behandlingsform

Seminar

Kom og hør de seneste nye forskningsresultater!

Gå ikke
glip af
dette

seminar!



I Indlæg & debat har Tandlæ-
gebladets læsere ordet. Her
kan luftes synspunkter, deles
erfaringer, refereres fra kurser
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:

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

For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
»Om Tandlægebladet«.

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

Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.

Redaktionen

TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER
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Urafstemning

Forslag til hovedgeneralforsamling 2009.

Kreds 1 fremsætter forslag om, at sy-
gesikringsoverenskomsten sendes til
urafstemning blandt alle privatpraktise-
rende medlemmer ved næstkommende
hovedgeneralforsamling. Den næste
overenskomst vil højst sandsynligt være
væsentlig anderledes på en række punk-
ter end tidligere overenskomster.

Årsagen til dette forslag er, at vi øn-
sker, at medlemmerne aktivt og direkte
kan give deres mening til kende, om de
er tilfredse med forhandlingsresultatet
eller ikke.

Denne mulighed forefindes ikke
automatisk i øjeblikket, da Udvalg-A
egenhændigt afgør, hvorvidt overens-
komsten skal til afstemning blandt
medlemmerne eller ikke.

Vi har et ønske om en mere åben og
demokratisk forening, og da et af ker-
neområderne er en overenskomst for
medlemmerne, må man kunne have
direkte indflydelse på, om resultatet af en
forhandling er tilfredsstillende eller ikke.

Det kræver omvendt, at man gen-
nemgår overenskomsten, så man for-
står, hvorfor og hvilke ændringer der

skal implementeres i det fremtidige
virke som tandlæge i privat praksis.
Dette stykke arbejde bør man under
alle omstændigheder udføre lige me-
get, om man aktivt skal stemme om det
eller ikke.

Med dette forslag opnår medlem-
merne i privat praksis samme rettighe-
der, som de offentligt ansatte har, idet
de altid afholder urafstemning efter et
forhandlingsresultat af deres overens-
komster.

Rent praktisk, teknisk og økonomisk
kan urafstemningen afvikles meget
enkelt. Umiddelbart efter afslutning af
forhandlingerne vil TF lave en omfat-
tende orientering af overenskomsten
til medlemmerne. Snarest derefter vil
afstemningen forløbe via internettet
med et meget hurtigt resultat til følge.

Med denne kortfattede opfordring
håber vi, at medlemmerne slutter op
om forslaget.

På Kreds 1’s vegne
Nina Kümmel
medlem af Udvalg-A

Indlæg & debat
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Kontakt Person for Danmark
Lone Astrup
Tietgensplads 14
8000 Århus C
Mob Phone:  +45 (0)21 73 37 52
Fax No: +45 (0)86 76 06 05
astrup@coltenewhaledent.dk

Coltène/Whaledent
Vertriebsservice und Marketing GmbH
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch www.coltenewhaledent.com

Første autoklaverbare aftryk
nogen sinde
Fra nu af kan alle AFFINIS aftryksmaterialer autoklaveres ved 134°C. Varmebestandige skeer og
en speciel adhæsiv fuldender systemet. For første gang er tandlæger nu i den position, at de
effektivt kan lukke den resterende hygiejnebrist på deres klinik.

Selvfølgelig er alle andre af AFFINIS aftryksmaterialers karakteristika forblevet de samme. Det
gælder hvad enten vi taler om dets fremragende flow-egenskaber i fugtige omgivelser eller
dets brugervenlige arbejds- og afbindingstider. Målet er altid det samme: blære- og distorti-
onsfrie aftryk.
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ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden  
for dette specielle område. 
Vi projekterer klinikker ud fra Deres  
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindret-
ning, hvad enten det drejer sig om 
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller 
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde, 
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA

www.oelgod-construction.dk

ANSÆTTELSE
Maryam Poor hos Per Dybbroe,  
8870 Langå.

FØDSELSDAGE 28. SEPTEMBER
2009 – 18. OKTOBER 2009

30 år

Thea Bodil Pitter Edvardsen,  
København Ø, 29. september.
Johan Reippurt Pedersen,  
København Ø, 5. oktober.
Lena Ravn Gehrt, Vejle, 7. oktober.
Pernille Kolster Fog, Ballerup,  
15. oktober.

40 år

Tina Hansen, Roskilde, 29. september.
Lill-Christina G. Frandsen, Aabenraa,  
6. oktober.
Tina Hauge El-Dabagh, Århus N,  
13. oktober.
Lene Lyst Knudsen, Gelsted,  
13. oktober.

50 år

Dorte Gjesse, Jelling, 30. september.
Bent Jan Clausen, Vallensbæk Strand, 
1. oktober.
Sargiz Betsargiz Naibin, Tilst,  
5. oktober.
Per Holm Jakobsen, Vejle, 7. oktober.
Helle F. Steenberg Skov, Vejle,  
11. oktober.
Henrik Lustrup, Ballerup, 11. oktober.
Peter Bisgaard, Snedsted, 12. oktober.

Jørgen Mackeprang, Hammel,  
13. oktober.
Claus Dønvang, Arden, 17. oktober.

60 år

Marianne Bang-Larsen, Thyborøn,  
28. september.
Kjeld Krogh Andersen, Bjerringbro,  
29. september.
Søren Lunden, Taars, 1. oktober.
Rie Pedersen, Vanløse, 2. oktober.
Harald Pehrson, Kjellerup, 4. oktober.
Holger Sandfeldt, Århus C, 5. oktober.
Peter M.W. Graae, Frederikshavn,  
6. oktober.
Poul Erik Brøchner, Broby, 8. oktober.
Anne Jørgensen, Roskilde, 8. oktober.

70 år

Torben Friis Møller, Charlottenlund,  
9. oktober. 
Karsten Friis Møller, Eskebjerg,  
9. oktober.
Erik Pedersen, Ærøskøbing, 13. oktober.
Benthe Røgind, Holte, 15. oktober.

80 år

Lise Lund, Birkerød, 28. september.
John Rothschild, Australien, 7. oktober.
Ørlyg Zimsen, Charlottenlund,  
10. oktober.
Hanne Midttun, Roskilde, 18. oktober.

95 år

Erna Neergaard, Sorø, 4. oktober.

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

NAVNE
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Først tandlæge og nu  
cand.mag.
Tandlæge og klinikejer Inger Kruse kan skrive endnu en titel på CV’et, da hun 
er blevet cand.mag. i litteraturvidenskab og oldtidskundskab fra Syddansk 
Universitet. Dermed har Inger Kruse afsluttet de studier, som hun påbegyndte 
i 1993, dog med en indlagt otteårig pause. 

Ifølge Inger Kruse har det fungeret godt at kombinere halvdagsjobbet som 
tandlæge med de humanistiske studier, som er meget selvstændige. Hun har da 
heller ikke planer om at droppe tandlægefaget, men overvejer at tage vikartimer 
i gymnasieskolen.
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Troels Barkholt kunne skrive tandlæge på visitkortet i juni i år,
hvor han kandiderede fra Tandlægeskolen i Århus, og selv om som-
meren knap er forbi, er den nyuddannede tandlæge allerede i fuld
gang med sit første job.

Troels Barkholt er blevet ansat i Tandlægehuset i Støvring, der
er ejet af Martin Bagger, Kenneth Svendsen og Mette H. Flyvbjerg.
Her arbejder Troels Barkholt tre dage om ugen, og fra september
skal han være to dage om ugen i Aalborg Kommune.

Han er glad for, at det har været en blid start med en tredages
arbejdsuge.

– Det har været en stor omvæltning at starte på arbejdsmarke-
det, da tempoet er et helt andet, og jeg står pludselig alene med an-
svaret og skal selv træffe beslutningerne, fortæller Troels Barkholt.

Samtidig betegner han kombinationen af arbejdet i Tandlæge-
huset i Støvring og arbejdet i den kommunale tandpleje i Aalborg
som ideel. Planen er derfor også at prøve begge dele af og finde ud
af, hvordan fremtiden på arbejdsmarkedet skal se ud.

– Jeg ved endnu ikke, hvordan min fremtid på arbejdsmarkedet
skal se ud. Nu vil jeg bare se, hvad der virker mest interessant. Må-
ske er det lykken at kombinere, som jeg gør nu. Hvem ved! Men lige
nu har jeg nok indtryk, der skal kaperes, slutter Troels Barkholt.

Nyuddannet i store omvæltninger
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NY I JOB. Det har været vigtigt for Troels Barkholt,
at han er havnet et sted, hvor mere erfarne kollegaer
kan og vil fungere som et sikkerhedsnet, og hvor
der er plads til erfaringsudveksling.

Tandlæge skænker billed-
samling til Tandlægeforeningen
Tandlæge Ole Silbye har skænket 19 billeder af Skt. Apollonia til Tand-
lægeforeningen. Billederne har han samlet på siden 1964, hvor medici-
nalfirmaet Leo Pharma A/S startede med at sende billederne til danske
tandlæger.

Efter Ole Silbye gik på pension, har han søgt efter en hensigtsmæs-
sig placering af samlingen, og den mener han nu at have fundet ved at
skænke samlingen til Tandlægeforeningen.

Billederne vil fremover kunne ses i Tandlægeforeningen på Amalie-
gade 17 i København.

DØDSFALD
Erik Vestergård Petersen, født 1929,
kandidateksamen 1953.

Svend Aage Andersen, født 1934,
kandidateksamen 1959.

Otto Larsen, født 1945,
kandidateksamen 1970.

SERVICE 865
NAVNE
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Lektor, tandlæge, dr. et lic.odont. Ellen Frandsen tiltræder den 1.
september som institutleder på Tandlægeskolen i Århus. Ifølge den
nye institutleder går forskning og uddannelse hånd i hånd, og Ellen
Frandsen mener, at tandlægeuddannelsens samspil mellem teori og
praksis i ét hus indebærer unikke udviklingsmuligheder for såvel
undervisning som forskning.

– Den dobbelte satsning på viden og klinisk kompetence i ud-
dannelsen skal fortsættes. Som institutleder vil jeg arbejde for at
opretholde kombinationen af et højt niveau af viden og klinisk kom-
petence i uddannelsen af vore kandidater, siger Ellen Frandsen og
fremhæver, at Tandlægeskolen i Århus har et aktivt forskningsmiljø.

– I 2008 producerede hver medarbejder i gennemsnit tre pub-
likationer, og nuværende ansatte er redaktører og forfattere på
seks internationale lærebøger. Det aktive forskningsmiljø skal der
værnes om, da det er fundamentet for fagets udvikling og for den
kontinuerlige ajourføring af uddannelsen, slutter den nyudnævnte
institutleder.

Ellen Frandsen kommer fra stillingen som studieleder, og studie-
nævnet indstiller en ny studieleder til dekanen den 22. september
2009.

NY I SPIDSEN. Ellen Frandsen overtager
institutlederposten efter Preben Hørsted
Bindslev, der ønsker at gå tilbage til stillingen
som lektor efter fem år som institutleder.

Ny institutleder på Tandlægeskolen i Århus
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Ikke mindre end 60 tandlæger var den 15. august samlet i Horsens Golfklub for
at spille DM i golf for tandlæger. Det var 55. gang, at turneringen blev afviklet,
og i år vandt Finn Morell fra Århus turneringen og kan dermed kalde sig dan-
marksmester i tandlægernes golfmatch.

Det var første gang, at arrangementet blev afholdt efter fusionen med
Rühnes Golf Challenge 2009. Samtlige deltagere betalte et symbolsk beløb for
at deltage i turneringen, mens Rühne betalte matchfee og bespisning, der bl.a.
bød på en italiensk buffet efter matchen. Samtidig rundede Rühne beløbet op,
så der kunne afleveres en check til Tandsundhed Uden Grænser på 12.725 kr.
Beløbet blev overrakt til tandlæge Svend Åge Holm, Horsens.

Tandlægernes Golfmatch ønsker at rette en stor tak til matchens sponsor,
Niels Rühne, som også vil stå for DM i golf for tandlæger i august 2010 på Hor-
sens Golfbane.

SPONSOR Niels Rühne overrækker en

check på 12.725 kr. til Svend Åge Holm,

TUG

Ny danmarksmester i golf for tandlæger

Herrerækken:
1) Finn Morell, 42 point
2) Bo Agger, 36 point
3) Jesper Lüdemann, 35 point

Damerækken:
1) Gitte Almsøe, 32 point
2) Irma Morell, 32 point
3) Hanne Korsholm, 30 point
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Nekrolog

Mindeord for Bent Skaanild

En kendt og agtet skikkelse i tandlægeverdenen er ikke mere. Torsdag
den 6. august 2009 døde Bent Skaanild 80 år gammel efter lang tids svær
sygdom.

Han blev kandidat i 1958, var i to år assistent i privat praksis, herefter
et år som tandlæge på Grønland. Fra 1961-62 ansat på Tandlægehøjskolen
og i Tandlægevagten. I 1962 etablerede han egen praksis i Esbjerg. Den
voksede hurtigt med flere ansatte og eget laboratorium. Han var med
til at etablere Fællesforeningen For Tandlægeejede Laboratorier og blev
foreningens formand i 1974. Bent blev valgt ind i DTF’s hovedbestyrelse
i 1975, blev medlem af forretningsudvalget, og i 1978 valgtes han til
formandsposten, som han bestred i seks år. I 1977 købte han praksis på
Gammel Kongevej i København og drev
denne til 1994.

Bent døde i august 2009 efter læn-
gere tids svækkelse. De fleste tandlæger
husker Bent som formand for Dansk
Tandlægeforening fra 1979 til 1985.
Bent var formand i en meget turbulent
tid for DTF. I den tid viste Bent sin
store medmenneskelige forståelse og
var altid åben for alle, som ønskede
at delagtiggøre ham i deres syn på det
fremtidige DTF. I hovedbestyrelsen og
forretningsudvalget lærte vi også Bent
at kende som et åbent, varmt og humo-
ristisk menneske, der lagde hele sin sjæl
i foreningens fremtid, og som utrætte-
ligt forsøgte at forene de mange meninger, som prægede hovedbestyrelsen
i den tid.

Bent tjente tandlægestanden på mange felter: som visitator i Amtstand-
lægenævnet i Københavns Amt, i mange år som skattet forsikringskonsu-
lent i flere selskaber og i en periode som medlem af bestyrelsen i Forenin-
gen Af Forsikringstandlæger. Talrige andre engagementer kunne nævnes.

Privat var han kendt som et meget vidende menneske, gæstfri, slag-
færdig, venlig og imødekommende. I Amaliegade traf han KTF’s sekretær
Jytte, og sød musik opstod. De blev gift, fik datteren Amalie og nåede at
have mange gode år sammen, inden sygdom begyndte at plage ham. Vore
tanker går til Jytte og Amalie.

Æret være Bent Skaanilds minde.

Holger Buch, Jørn Gam, Hans Jørgen Møgelhøj

T R Y K S A G E R  ·  L A S E R K O R T

– Vi sender gerne vort store tryksags-
katalog, med over 50 forskellige laser-

kortmotiver og andre tryksager,
til klinikken.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800
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Rühne®

 T R Y K S A G E R

BENT SKAANILD var formand
for Dansk Tandlægeforening fra
1979 til 1985.

Tandlægeforeningens arkiv

– Skriv dit eget indlæg eller stil

spørgsmål på Medlemsfora på

TDLNET.

Deltag i debatten!
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Sidste frist for indlevering af stof til  
kalenderen i Tandlægebladet nr. 12 2009:
Deadline: 28. september 2009
Udkommer: 14. oktober 2009

Sidste frist for indlevering af stof til  
kalenderen i Tandlægebladet nr. 13 2009:
Deadline: 21. oktober 2009
Udkommer: 4. november 2009

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

KALENDER

2009

SEPTEMBER

FOKUS – Bidfunktion (Fredericia)

Dato: 23.9.09, kl. 18-22

Arrangør: Tandlægeforeningen og 

Plandent

Kursusgivere: Per Stylvig

Info: www.tandlaegeforeningen.dk 

eller www.tdlnet.dk

Helkeramik – æstetik i teori og 

klinik

Dato: 23.9.09, kl. 18-22

Sted: Plandent, Jydekrogen 16,  

Vallensbæk

Arrangør: Plandent A/S

Kursusgivere: Per Vult von Steyern,  

Jan Thomsen & Poul Cappelørn

Info: www.plandent.dk/kurser eller  

tlf. 43 66 44 44

Implantatkirurgi 2

Dato: 23.9.09, kl. 9-17

Sted: Tinglev

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Forelæser: Peter Kohberg

For tandlæger

Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

868 SERVICE
KALENDER

YSCO Forskerdag

Dato: 25.9.09, fra kl. 14.00
Sted: Tandlægeskolen, Nørre Alle 20
Arrangør: Odontologisk Institut
Info: Mette Keller, mke@odont.ku.dk

Basiskursus i implantatbehandling 

med fokus på protetik

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

ADA, Hawaii 

Dato: 30.9.09-14.10.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt 
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

NobelActiveTM

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

OKTOBER

Restaureringer, der ikke holder …

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

HK Uddannelsesdag, ( Vejle)

Dato: 2.10.09 kl. 9.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Henrik Krogh, Mette 
Krebs og Anne Kjerulf
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Hvilken klinik ønsker du?

Dato: 2.10.09 kl. 10-19 og 3.10.09  
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Christian Holt,  
Sven Bak-Jensen og Kai Møller
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Class II Treatment: Clinical applica-

tion of the Interactive SWA for Non-

Surgical Orthodontic Treatment

Dato og sted: 5.10.2009, kl. 19.30  
Aarhus Tandlægeskole og 6.10.2009,  
kl. 19.30 Dam Auditoriet,  
Panum Instituttet
Foredragsholder: Dr. John Voudouris, 
Toronto, Canada
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: www.d-or-s.dk

Infomøde om kvalitetssikring

Dato: 6.10.09 kl. 17.30-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og  
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

HK Uddannelsesdag, (København)

Dato: 6.10.09, kl. 9.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Henrik Krogh, Mette 
Krebs og Anne Kjerulf
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Hjertestop i stolen.  

Hvad skal jeg kunne? 

Dato: 6.10.2009
Foredragsholder: direktør, speciallæge 
i anæstesiologi, DEAA, MPA Brian Ler-
che, Glostrup Privathospital. 
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Ikke-medlemmer kan deltage mod 
betaling af deltagergebyr på kr. 550,- 
Tilmelding for 
ikke-medlemmer skal ske på  
leif@tdlfagernaes.dk senest den 
25.9.2009.
Info: www.dstmk.dk
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Ved du nok om keramik?

Dato: 7.10.09, kl. 17-21 med middag
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1,  
8700 Horsens
Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen
Henvender sig til tandlæger, der inte-
resserer sig for behandling med fast 
protetik. Foredraget er på engelsk.
Foredragsholder: dr. odont Per Vult 
von Steyern fra fakultet for dentale ma-
terialer, Malmø Universitet
Tilmelding sker ved indbetaling på 
konto: 3627-10332303 senest 20.9.09. 
Husk navn på overførelse.
Pris 1500,00 kr.

Implantatkirurgi I

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

Kursus i supragingival tand-

rensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og 
opfølgning
Datoer: 7., 8., 9.10. og 12.11.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Bevidste klinikejere skaber resul-

tater 

Dato: 8.10.09, kl. 10-18 og 5.11.09, kl. 
10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Bente Wennerberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

2-dages kursus 
Datoer: 8. og 22.10.09
26. november og 10. december 2009
Arrangør: SKT, Århus

Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Dansk Parodontologisk Selskabs 

årsmøde

Tema:»Når parodontalkirurgi bliver til 
kunst«
Dato: 9.-10.10.09

Teoretisk basiskursus i kirurgisk 

implantologi

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

Dato: 20.10.09, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jens Astrup Madsen og 
Hanne Kromann
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Akutte medicinske tilstande  

(Ringsted)

Dato: 21.10.09, kl. 15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og 
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Præparationsteknik  

(Vallensbæk)

Dato: 21.10.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Lars Rossel og  
Lars Nygaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

NobelActiveTM

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

Systematisk Parodontologi  

(opstart)

Dato: 23.10.09, kl. 13-19 og 24.10.09, 
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Koordinator: Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

DSOI Årsmøde

Dato: 23-24.10.09
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle
Arrangør: DSOI
Info: www.dsoi.dk

Start i praksis (Sorø)

Dato: 30.10.09, kl. 10-19 og 31.10.09, 
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,  
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Teoretisk basiskursus i protetisk 

implantologi

Dato: 30.10.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: afdelingstandlæge  
Lars Nygaard
Info: www.astratechdental.dk eller  
annemarie.boeberg@astratech.com

Implantatkirurgi I

Dato: 30.10.09, kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Tema-kursus – Nye tænder på én dag

Dato: 31.10.09, kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Ole Slot Andersen og  
Jytte Dall
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

NOVEMBER

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Midtjylland)

Dato: 2.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og  
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Nordjylland)

Dato: 26.10.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og Palle 
Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

A Critical Evaluation of Self-Ligating 

Bracket Systems

Dato og sted: 26.10.2009, kl. 19.30  
Aarhus Tandlægeskole 
og 27.10.2009, kl. 19.30 Dam Auditoriet, 
Panum Instituttet
Foredragsholder: professor, dr.med. 
dent. Frank Weiland, Graz, Østrig
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: www.d-or-s.dk

FOKUS – Præparationsteknik (Vejle)

Dato: 28.10.09, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plan-
dent
Kursusgivere: Lars Rossel og  
Lars Nygaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Protetik videregående

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

The World Conference on Regenera-

tive Medicine

Dato: 29.10.-31.10.09
Sted: in Leipzig
Info: www.wcrm-leipzig.com

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Hovedstaden)

Dato: 29.10.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og Palle 
Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk
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FOKUS – Salg eller informeret  

samtykke (Fredericia)

Dato: 3.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og  
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Postoperativ behandling efter dento-

alveolær kirurgi. Er der noget nyt?

Dato: 3.11.2009
Foredragsholdere: Professor, dr.odont. 
Søren Schou, Afd. for Kæbekirurgi og 
Oral Patologi, Århus Tandlægeskole 
og professor dr.odont. Søren Hillerup, 
Afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæ-
bekirurgi, Københavns Tandlægeskole 
og Rigshospitalet.
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi

Ikke-medlemmer kan deltage mod 
betaling af deltagergebyr på kr. 550,-. 
Tilmelding for ikke-medlemmer skal 
ske på leif@tdlfagernaes.dk senest den 
23.10.2009.
Info: www.dstmk.dk

Implantatkirurgi 2

Dato: 4.11.09, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Klinikassistent-kursus

Dato: 5.11.09, kl. 17.30-20.30
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Symposium

Dato: 6.-7.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Konference for klinikassistenter

Dato: 6.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Syddanmark)

Dato: 9.11.09, kl.18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og 
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

  Lokalanæstesimidler
Uden vasokonstriktor

Scandonest (mepivacain 30 mg/ml)

Med beskeden vasokonstriktorvirkning

Septanest (articain 40 mg/ml+ adrenalin 

5 μg/ml)

Med vasokonstriktorvirkning

Septocaine (articain 40 mg/ml+ adrenalin 

10 μg/ml)

Scandonest-adrenalin (mepivacain 20 

mg/ml+ adrenalin 10 μg/ml)

Købes på apoteket

F l e r t a l l e t  a f  d a n s k e  t a n d l æ g e r 
a n v e n d e r  e t  a f  f ø l g e n d e . .

D e  d a n s k e  t a n d l æ g e r s  f o r e t r u k n e  m e d i c i n a l l e v e r a n d ø r
CMS Dental ApS

Njalsgade 21 G

2300 København S

www.cmsdental.dk

info@cmsdental.dk

Telefon: 32 57 30 00

Our innovation
                       Your success
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FOKUS – Plast i kindtænder  

(Aalborg)

Dato: 10.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og  
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Avanceret knogleopbygning

Dato: 10.-11.11.09, kl. 8-17 & 8-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Thomas Kofod
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Syddansk medicinhistorisk selskab

Hvordan ændrer sygdomsmønsteret sig 
i Grønland?
Epidemiologisk transition fra Bertelsen 
til Inuuneritta
Dato: tirsdag den 28. oktober 2008, kl. 
19.30
Sted: Aarestrup Auditoriet, Odense  
Universitetshospital
Målgruppe: alle interesserede
Form: foredrag
Underviser: Peter Bjerregaard
Kursusledelse: Bernard Jeune

Akutte medicinske tilstande  

(Viborg)

Dato: 11.11.09, kl. 15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og 
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Sjælland)

Dato: 11.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og 
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Konference – Adfærd og motivation

Dato: 23.11.09, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Roager, Nicolai 
Moltke-Leth og Christine Feldthaus
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Kyoto

Dato: 23.11.09-01.12.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt 
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Vallensbæk)

Dato: 24.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og  
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik 

(København)

Dato: 25.11.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn 
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt 
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

2-dages kursus 
Dato: 26.11. og 10.12.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Start i praksis (Billund)

Dato: 27.11.09, kl. 10-19 og 28.11.09, 
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,  
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Start i praksis (Sorø)

Dato: 13.11.09, kl. 10-19 og 14.11.09, 
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,  
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2

Dato: 13.11.09, kl. 9-13
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

CEA Dental San Diego Convention

Dato: 13.-14.11.
Sted: The San Diego Marina Village and 
Conference Center
Info: www.ceadental.com

Avanceret kirurgi

Dato: 14.11.09, kl. 9-17
Sted: Odense
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Esben Aagaard
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Offentlig kursusdag

Dato: 18.11.09, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Dorthe Holm og  
Henrik Leslye
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Fredericia)

Dato: 19.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plan-
dent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og  
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk
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Julemøde

Dato: 27.11.2009
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

DECEMBER

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik

(Horsens)

Dato: 2.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Kursus i supragingival tandrens-

ning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning
Datoer: 2., 3., 4.12.09 og 27.1.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Pladsproblemer

Dato: 3.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Salg eller informeret

samtykke (Århus)

Dato: 3.12.09, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Start i praksis (Billund)

Dato: 4.12.09, kl.10-19 og 5.12.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Deres tredje tænder: I dag sidder de endnu...
- men hvad med i morgen?

Ekstra-stærk
Fastholdelses Creme
Klæber på våd protese. Virker omgående
og i lang tid. Klinisk testet. Nem at bruge.

Deres patienter værdsætter rådgivning om
brug af tandproteser. Med Protefix-serien
er ethvert behov dækket.

Fås også som Protefix Pulver ekstra stærk
i 20 og 50 grams æsker. Protefix Protese
Puder  - gode ved ømme gummer.

Fås på Apoteker, hos Matas og Tandlægeklinikker.

Info: Tlf. 86 29 29 55  ·  www.maxipharma.dk

holder fast...
Vi sender gerne gratis

prøver og hæfter med råd og

vejledning til Deres klinik.

Kontakt os på 86 29 29 55

Mød os på

Dental Fair og

på Scandefa

Fri for parabener
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2010

JANUAR

FOKUS – Salg eller informeret sam-

tykke (Vallensbæk)

Dato: 7.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plan-
dent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og  
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Billund-kursus

Dato: 8.1.10, kl. 12.00 til 9.1.10, kl. 13.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO/TF

Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Info: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller 
e-mail: pto@pto.dk

Basal Oral Implantologikursus

Dato: 15.1.10, kl. 9-18, 16.1.10, kl. 8.30-
15 samt 24.3.10, kl. 9-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Merete Aaboe,  
Søren Schou, Simon Storgård Jensen, 
Peter Kohberg og Flemming Isidor
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Kirurgisk Endodonti  

(Tåstrup)

Dato: 26.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plan-
dent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen 
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FEBRUAR

Norsk Forening for Odontofobi 

(NOFOBI)

Dato: 5.2.10-7.2.10
Sted: danskebåten fra Oslo til Køben-
havn
Arrangør: NOFOBI
Info: Tannlege Pål Ellingsen (NOFOBI)

www.dentalhuset.dk 

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

850 kr. 

Fordi du kan få den originale

 Valplast fleksible protese 

for kun

MARTS

FOKUS – Kirurgisk Endodonti (Tå-

strup)

Dato: 18.3.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plan-
dent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen 
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

MAJ

FTI2010 – International Dental 

Conference

Dato: 27.-29.5.10.
Sted: Florence, Italy
Info: www.ftidental.com

SEPTEMBER

ESMD 2010 Congress

Seeing is believing
Dato: 16.9.10-18.9.10
Sted: Vilnius, Lithuania
Info: www.esmd2010.com,
info@esmd2010.com 

Yderligere oplysninger kan indhentes 
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk
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o skifte kan l.a. etyde  at dit kontingent ændres  at

Tandlæge ladet skal sendes til en ny adresse  og at du 

er dækket af nye overensko ster. usk derfor at

eddele Tandlæge foreningen  når du skifter o

...  når du skifter o

lot klik på dit navn på forsiden  og du vil live ragt videre til dine personlige oplysninger

Husk at fortælle det til
tandlægeforeningen …
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BEHANDLINGSCENTRE

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

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

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

BIDFUNKTION

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

BØRNETANDPLEJE

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

DENTAL OG MAKSILLO- 
FACIAL RADIOLOGI

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

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

IMPLANTATER

Fyn

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

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

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

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

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Sinusløft, knogleopbygning

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

Jylland

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

Michael Decker

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

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

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

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

Ole Flindt
Tom Olsen

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

Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og Implantat-
klinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.dk

Københavns
Implantat Center®

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

Andersen
Göran Urde

Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson

Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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

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

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
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Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

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

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

Specialtandlægerne
Ph.d. Ole Schwartz og
Ph.d. Thomas Kofod
Alt indenfor Tand-, Mund- 
og Kæbekirurgi Alle typer 
implantater og rekonstruk-
tioner, herunder immediate 
fuldkæbebroer.
Lyngby Implantat|Center
Lyngby Hovedgade 27, 3 sal
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 01 90/Fax 45 87 45 01
info@lyngbyimplantatcenter.dk
Henvisningsblanket hentes på:
www.lyngbyimplantatcenter.dk

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

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

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

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

MOBIL IMPLANTAT-
BEHANDLING

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

KIRURGI

Fyn

Klinik for Tand-, Mund- og 
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl., 
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Mulighed for narkose

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NARKOSE

Fyn

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

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

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

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

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

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

Sjælland

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORAL HISTOPATOLOGI

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

ORTODONTI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68   
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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@tandregulering.dk 
www.tandregulering.dk

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

PARODONTALBEHANDLING

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

bestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontal-  

behandling
– Kirurgisk parodontal- 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTETIK

Fyn

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

Jylland

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

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

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

RODBEHANDLING

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25

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

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

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

TANDLÆGESKRÆK

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

ÆSTETISK TANDPLEJE

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

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

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

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

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

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

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

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

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til 

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk

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

39 46 00 80

Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

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

Kreds 4

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

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

Kreds 5

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

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

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

Kreds 6

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

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

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

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

Kreds 7

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

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

Kreds 9

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

Tandlægernes
Tryghedsordninger

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

Tandlægeforeningen

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

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

Ved stemningslidelser

PsykiatriFonden
Anne Marie Kahr Nielsen
Tlf. 39 25 25 19
PsykiatriFondens
Erhvervsrådgivning
Tlf. 39 25 25 10
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

KRISEHJÆLP

:  )
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Privat ansættelse

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 
pr. spaltemm, stillinger søges kr. 
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg 
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugt-
børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureau-
provision ydes ikke for annoncer 
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditions-
gebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modta-
ges ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrik-
annoncer:
Annoncer til TB 11: 7/9
udkommer 23/9
Annoncer til TB 12: 28/9 
udkommer 14/10
Stillinger som slås op i Tandlæge-
bladet, skal kunne søges på bag-
grund af annonceteksten i bladet 
– altså uden at man skal søge 
oplysninger andre steder. Kravet 
til stillingsopslag er at annoncen 
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested 
– korrekt stillingsbetegnelse 
– ansættelsesvilkår – ansøg-
ningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er 
mindsteprisen, hvad der svarer til 
betalingen for 110 mm, når der 
henvises til en hjemmeside på 
internettet.

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

STILLINGSANNONCER

Frisk tandlæge
Tandlæge søges til en af Dan-
marks mest innovative klinik-
ker! Vi arbejder med al slags 
tandbehandling, dvs. alt lige fra 
plastfyldninger over implantat-
behandlinger til rekonstruktio-
ner af nedslidte eller ødelagte 
tandsæt. Vi er desuden den 
første Kois-klinik i Skandinavien 
og kan tilbyde oplæring inden 
for okklusion, rekonstruktioner 
og implantater. Klinikken er 
fuldt digital. Vi arbejder med 
aldente og Kodak digital-rønt-
gen. Da vi laver mange kroner 
og implantater, vil disse blive en 
naturlig del af dit univers. 
Stillingen søges besat fra 1. ok-
tober eller 1. november. Stillin-
gen er en deltidsstilling på 15-
20 timer om ugen, men bliver 
udvidet til en fuldtidsstilling i 
løbet af 6-7 måneder. Arbejdet 
består bl.a. i plastbehandlin-
ger, Krone-/brobehandlinger, 
behandlingssamtaler, planlæg-
ning af større behandlinger, 
MEN først og fremmest handler 
det om at yde vores patienter 
en god service. Vores motto er, 
vi anstrenger os 101 % dvs. vi 
gør altid alt, hvad vi kan OG så 
lige lidt til! Vi forsøger at skabe 
nogle friske men samtidigt 
trygge og varme rammer for 
vores patienter gennem at have 
hjertet på rette sted. Du er glad, 
god til at smile til patienterne, 
når de kommer ind af døren. 
Du er åben og har lyst til at 
udvikle dig fagligt og være med 
til at tilbyde vores patienter den 
bedste »up to date«-behandling. 
Vi tilbyder løn efter kvalifika-
tioner.
Strandvejens Tandklinik
John Hansen
Greve Strandvej 66
2670 Greve
43 90 40 40
info@grevetand.dk

2 tandlæger søges
Til del af større team med 5 
tandplejere og p.t. 6 tandlæger, 
søges tandlæge (gerne yngre).
Vi forventer, du er kvalitets-
bevidst samt evner at skabe 
god kemi mellem kollegaer og 
patienter. Vi kan tilbyde 30-37 
timer i et dynamisk team, hvor 
der er mulighed for udfordrin-
ger og god faglig udvikling.
Tiltrædelse snarest.
Desuden søges tandlæge (gerne 
moden) til en stilling sv. til 2-3 
dage ugentlig. Der skal vareta-
ges behandlinger af fortrinsvis 
ældre patienter med et stort 
behandlingsbehov.
Tiltrædelse ligeledes snarest.
Poul Staal
Kirkegade 11, 2. sal
8900 Randers C
Tlf. 86 42 67 38

Tandlæge Horsens C
Fra 1.10. søges en tandlæge til 
travl klinik i Horsens 3 dage om 
ugen. Vi foretager alle former 
for tandbehandling og har også 
børn.
Tandlægerne Borgergade 3
Borgergade 3
8700 Horsens
Tlf. 75 62 59 50

Tandlæge til privat  
praksis Odense C
Tandlæge søges til travl praksis 
Odense C. Stillingen er nyop-
rettet, og du skal indgå i sam-
arbejde med 2 tandlæger og 4 
klinikassistenter. På klinikken 
udføres alle former for tandbe-
handling. Fuld digitalisering.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlægerne Skytte
Kongensgade 72, 3.
5000 Odense C
Tlf. 66 11 28 48
tandskytte@os.dk

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og 

på net. 

Gå ind på 

tdlnet.dk og 

vælg menupunktet 

»dentaljob.dk«

ANNONCER
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OFFENTLIG ANSÆTTELSE

Stillinger mærket med °
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen, 
jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.

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

STILLINGSKONTROL:

Tandsundhed Uden Grænser søger tandlæger, tandple-
jere, tandlægestuderende (som har bestået 8. sem.) og 
tandplejerstuderende (som har bestået 4. sem.), der vil 
arbejde frivilligt og ulønnet for at fremme tandsundheden i 
nogle af verdens fattigste lande.

Projektuger:
Filippinerne: Uge 2 i januar 2010. 

Hvad kræves der for at deltage?

1. Du skal interessere dig for tandsundheden i verdens   
    fattigste lande. 
2. Du skal være medlem af TUG. 
3. Du skal udfylde og indsende en ansøgning samt bilag    

    for bestået teoretisk og praktisk undervisning inden 
    ansøgningsfristen. 
4. Du skal afse tid før afrejse til praktiske gøremål, bl.a.

    tionerne og rejseforsikring i orden.  
5. Du skal deltage i det obligatoriske introkursus den 1. 
    november 2009 i København.
6. Du skal i fællesskab med dine medrejsende skrive en
    rejsebeskrivelse samt sende 10 billeder fra projektet,   

    komst. 

Økonomi
Projektdeltagerne betaler selv udgifter til rejse og ophold.
Læs mere om betingelserne på www.tug-dk.org.

Ansøgningsskema og bilag sendes elektronisk til:
E-mail: tug@tug-dk.org
Mærket »Ansøgning«  

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2009

Humanitært arbejde i Filippinerne

Har du lyst til 
at arbejde med børn og unge?

Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje søger tand-
læge el. cand.odont. til et barselsvikariat 35 timer 
ugentligt pr. 1. dec. 2009 eller snarest derefter.
Såfremt du ønsker en kombinationsordning m. 
f.eks. privat praksis, kan der aftales færre timer.
Tandplejen omfatter ca. 12.000 børn og unge samt 
ca. 250 omsorgspatienter.

Vi tilbyder:

Du er meget velkommen til at kontakte os for  
nærmere oplysninger.
Kontaktperson: 
Overtandlæge Irene Lund 
på tlf.: 72 53 06 12 eller 
mail : iap@faaborgmidtfyn.dk 

-
komst og aftale om lokal løndannelse.

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

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfristen er 20. okt. 2009 kl. 12.00.



Tandlæge
Vi søger snarest en tandlæge. Arbejdstiden er 28 
eller 35 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter 
gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. 

Stillingen indgår i et lokalt team med 2 tandlæger, 
tandplejer og erfarne tandklinikassistenter med ca. 
2.000 børn og unge samt omsorgstandpleje. 

Teamet er en del af et distrikt med 4 klinikker og ca. 
6.000 børn og unge. Teamet varetager sammen med 
distriktslederen den kommunale specialtandpleje.

Klinikken er under udbygning for at kunne rumme 
opgaverne.

Flere oplysninger hos overtandlæge Erik Sørensen, 
tlf. 8682 1570 eller es@silkeborg.dk.

Ansøgningsfrist mandag den 19. oktober 2009, kl. 12. 

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online 
via vores hjemmeside. Klik på Send ansøgning og 
vedhæft din ansøgning, samt relevante bilag.

Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøg-
ning i et almindeligt brev til Silkeborg Kommu-ne, 
Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg. 
Husk at anføre job nr. 380/09.

Der gøres opmærksom på, at der indhentes straffe-
attester på den person, der ønskes ansat, herun-der 
den særlige børneattest. Besøg os på www.silke-
borgkommune.dk

www.silkeborgkommune.dk

Tandlægekonsulent
Til besættelse snarest søger Social- og Sund-

Konsulenten skal foretage vurdering af borge-

efter aktivloven og pensionslovens regler samt 

Arbejdstiden er fastlagt til 7 timer om ugen i 
gennemsnit og kan efter aftale tilrettelægges 

Vi søger en rutineret tandlæge, som vil være 
interesseret og engageret i dette arbejde. Løn 
og ansættelse efter gældende overenskomst og 
principperne i Ny Løn.

-
ge Kitte Nottelmann på telefon 43 28 26 41.

ansøgere skal vise straffeattest.

Send din ansøgning vedlagt CV til:
Brøndby Kommune

Park Alle 160 
2605 Brøndby

eller pr. mail til social@brondby.dk
Mrk.: Tandlægekonsulent

SERVICE 885
STILLINGER

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER



886 SERVICE
STILLINGER

skader forvoldt af tandlæger jf. Lov om klage- og 

Hvad skal du gøre for os?

anmeldt til Tandlægeforeningens Patientforsikring 
skal du yde rådgivning, som bl.a. omfatter udar-
bejdelse af rapporter, udarbejdelse af svar vedr. 
tandlægefaglige spørgsmål i ankesager og deltage  
i relevante møder.
Du vil blive oplært af de øvrige tandlægekonsu-
lenter, der allerede arbejder for Codan med dette 
speciale.

Hvordan er du selv?

faglige drøftelser med kollegaer samt eventuelle 

bredt fagligt opdateret.

Desuden skal du være god til at strukturere sagerne 
-

munikere præcist, venligt og fejlfrit i skrift og tale og 
skal kunne omsætte odontologisk viden og sprog-
brug til almindeligt dansk. Det er også vigtigt, at du 

lovgivning og evner at sætte dig ind i de relevante 
dele, således at du kan omsætte dem til praksis.

bliver momsregistreret.

Vil du vide mere?
Hvis du synes ovenstående lyder spændende  

konsulent, er du velkommen til at kontakte

på telefonnr. 49 25 15 84 (mobil)  
– bedst torsdage

på telefonnr. 86 65 29 55 (klinik) 
eller 86 41 75 12 (privat)

Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning senest 
mandag den 19. oktober 2009 til
Tandlægeforeningens Praksisforsikring
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Mrk.: Tandlægekonsulent

Tandlægekonsulent

Vil du vide mere om stillingsannoncer?  Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER



SERVICE 887
KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN

KØB OG SALG BRUGTBØRSEN

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.

Kliniklokaler til rådighed
for selvstændig tandlæge
Har du lyst til at etablere dig som
selvstændig på centralt placeret
klinik i Vordingborg? Klinikken
har siden 1999 haft digital rønt-
gen og nu Aldente med journal
og aftalebog. Klinikken ligger
i lejede lokaler og består af 3
behandlingsrum og har i det hele
taget god plads i nyrenoverede
lokaler. Vi er i dag to klinikas-
sistenter og en tandlæge, så vi
har absolut plads til endnu en
behandler . Undertegnede tand-
læge er 53 år, så på sigt vil gene-
rationsskifte være en mulighed.
Tandlæge Peter Aspe
Algade 83
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 12 42
pa@mail.tele.dk

Overvejer du at flytte din
klinik til nye lokaler?
Hvis du har lyst til at arbejde i en
topmoderne klinik i Århus i stor
udvikling, har du nu en unik
mulighed.
Klinikken er indrettet for 5 år si-
den i byens nok smukkeste loka-
ler med højt til loftet, udskårne
træpaneler og stuk i loftet.
Alt udstyr er nyt, og vi arbejder
efter de sidste nye behandlings-
principper.
Vi er i dag to klinikassistenter, en
tandplejer og en tandlæge, men
da vi har 3 fuldt indrettede be-
handlingsrum, er der kapacitet
til en tandlæge mere.
I første omgang har du måske
lyst til at leje dig ind eller blive
kompagnon. På sigt er generati-
onsskifte en mulighed.
Tandlæge Eva Allin
Store Torv 16, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 20 13 00
www.evaallin.dk
post@evaallin.dk

Ønsker du at blive selv-
stændig uden at investere?
Så kan du leje igangværende
klinik.
Klinikken er fuldt udstyret med
godt klientkartotek og velbelig-
gende på gågade i Frederiks-
havn. Du står selv for ansættelse
af personale. Henvendelse tlf.
nr.: 98 48 33 93 efter kl. 16.

Købes: Anpart i Aalborg
Kvindelig tandplejer med 16 års
erfaring og flotte anbefalinger
søger anpart i klinik i Aalborg-
området. Evt. også kontakt til
tandlæge med henblik på fælles
køb. Henv. aalborg.tandpleje@
gmail.com

SUPERTILBUD:
XO 4-6 unit og patientstol med ju-
sterbar lændestøtte årgang 2006.
XO funktionssprøjte. XO mikro-
motor MC3, 2 stk. XO komposit-
lampe Lysta LCD 89. XO sugeslan-
geholder på instrumentbro. XO
service-modul. XO håndinstru-
mentbord. XO desinfektionsan-
læg. XO fontæneventil. XO Water
Clean. XO atmosfærisk vandad-
skillelse. XO operationsanlæg
med håndtag. XO Dürr Vista Cam
interoralt kamera. XO fladskærm
med arm. Farve: lysgrå.Unitten er
årligt serviceret af XO. Flot stand.
Sælges kun på grund af ombyg-
ning til mindre klinikker.
Nypris kr. 391.798.-
Sælges for kr. 199.995.-
1. stk. Trophy røntgenapparat
Throphy røntgenapparat 94
kr. 10.000.
Apparatet er i perfekt stand og
fungerer perfekt.
Klinik:
Tandlæge Lonnie Bærentsen
Kontakt:
Lonnie Bærentsen, 60 20 06 52

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80

:  )



Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spaltemm.
Farvetillæg + 10%. Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne – Instrumenter –
Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr – Kompressorer – Rengøring –
Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

LEVERANDØRHENVISNINGER

ADVOKATER

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

BANKER

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge
kan du tjene på nansieringen

Vi har taget hul på 2009 med

dobbelt styrke. Fusionen mellem

Ringkjøbing Bank og vestjysk-

BANK gør os endnu stærkere,

hvilket giver kunderne sikkerhed.

Kontakt os for solid rådgivning!

KlinikFINANSIERING

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Henning Jensen

96 80 25 68

hej@riba.dk

Mette Ostersen

96 80 25 73

mko@riba.dk

Nyt navn - kendte ansigter

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

39 46 00 80

:  )

888 SERVICE
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www.sparnord.dk/tandlaege

SPAR NORDS
TANDLÆGETEAM

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

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

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

Kristian Bang
Spar Nord
Frederikshavn
Tlf. 96 20 07 23
krb@sparnord.dk

Martin Holbech
Spar Nord Vejle
Tlf. 76 41 47 57
mab@sparnord.dk

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og

på net.

Gå ind på

tdlnet.dk og

vælg menupunktet

»dentaljob.dk«

ANNONCER



HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge 

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

INSTRUMENTER

Tlf.: +45 75 89 57 11  Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard
RØNVIGZACHO. A

S

Midtjylland

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

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

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

DENTALLABORATORIE ApS. 

Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

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

Fugl

Nordjylland

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

NDC
CERTIFIED

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Fyn

Mogens Larsen
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230  Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk

europaKroner
Postboks 346
5100  Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk

SERVICE 889
LEVERANDØRHENVISNINGER



KLINIKUDSTYR
– INDRETNING

REVISION

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

KOMPRESSORER

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

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

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

www.pwcglobal.com/dk

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

Mail: revision@fransthomsen.dk

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

Visit-, møde- og tilkaldekort  med
malerimotiver.

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

www.pro-visuel.dk

Kunst & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

KLINIK- OG KONTORINVENTAR

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk wh.com

890 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og

på net.

Gå ind på

tdlnet.dk og

vælg menupunktet

»dentaljob.dk«

ANNONCER



ØVRIGE

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

Ring til

om tilbudet.

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

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

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

TANDPLEJEMIDLER

VIKARSERVICE

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

k

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af

roterende instrumenter

Reparation af:
Heka  Planmeca  KaVo  m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

Stillingsannoncer

i farver bliver set...

ANNONCER

SERVICE 891
LEVERANDØRHENVISNINGER
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NÆSTE NUMMER

FINANSKRISEN RAMMER
SALGET AF TANDKLINIKKER

Læs om konsekvenserne af manglende
efterspørgsel og dårligere finansieringsmuligheder

i næste nummer af Tandlægebladet

Oral sex og seksuelt
overførte sygdomme

TIL
SALG

Læs om de orale symptomer på de mest
udbredte seksuelt overførte sygdomme

i næste nummer af Tandlægebladet

TANDLÆGEBLADET NR. 12 UDKOMMER DEN 14. OKTOBER 2009



www.nskdanmark.dk
Alle priser er inkl. 25% moms og levering

Køb NSK iNStrumeNter hoS: Dental montering, tlf. 44 92 44 25 l Dentronic A/S, tlf. 86 10 41 22 l Dentsupport A/S, tlf. 64 41 00 14 l  
Fiskers Dental Service A/S, tlf. 43 61 18 44 l Fyns Dental ApS, tlf. 65 92 69 77 l Prorep, tlf. 44 48 32 85 l Vestjydsk Dental A/S, 
tlf. 97 42 40 44 l Zenith Dental, tlf. 74 83 34 04 l Sydjydsk Dental, tlf. 74 50 41 60

Efterårstilbud 
på populære 
NSK instrumenter
Bestil 3 stk. NSK S-MAX instrumenter 
(ex kobling) - uanset pris og få en Fatboy 
(værdi kr. 1.800,-) med i købet.

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS

Vare nr. C1023, 
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5 

Kr. 6.965,- NU kr. 6.286,-
Vare nr. C1024, 
M25L standard vinkelstykke 1:1 

Kr. 5.250,- Nu kr. 4.725,-
Vare nr. C1025, 
M15L reduktionsvinkelstykke 4:1 

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Vare nr. P1005, 
M500KL turbine med mini hoved 

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-
Vare nr. P1006, 
M600KL turbine med torque hoved 

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

LED Halogen

FATBOY: Designet af Jukka Setälä i 1998 - klassiker lige side
Sid, læg eller slæng dig i en blød og lækker Fatboy 
som former sig efter din krop. Vælg mellem følgende   
farver: tyrkis, blå, orange, sort, kobolt blå, 
grå grøn, pink, rød, lys grå, hvid, brun. 

lEd MiKro-Motor 
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED 

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED 

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

gratis
Fatboy

✚

3 stk. 
UANSEt priS 

Udstyr hos Nordenta – en oplevelse værd

Udstyr hos Nordenta er en oplevelse i sig selv. Vi har markedets største udvalg af units, 
røntgensystemer og indretningsløsninger fra anerkendte producenter som XO Care, Sirona 
og Soredex. Nu kan du opleve udstyret i inspirerende omgivelser i vores to nyindrettede 
showrooms i Hedensted og Glostrup. Bestil et besøg og få en professionel gennemgang af 
vores mange forskellige løsninger. Vi giver også gerne et bud på, hvordan nyt udstyr fra 
Nordenta kan gøre livet nemmere på klinikken. Tag gerne hele klinikken med – vi giver 
selvfølgelig lidt at spise og drikke. 

Blandt alle, der bestiller et besøg i vores showrooms i enten Glostrup eller Hedensted inden 
den 2. oktober, trækker vi lod om et rejsegavekort på kr. 15.000. Du skal blot ringe på telefon 
43 270 270 og bestille et besøg – så deltager klinikken automatisk i lodtrækningen.. 

 Nordenta A/S  ·  Naverland 11, 2600 Glostrup  ·  tel.: 43 270 270    ·  nordenta.dk@nordenta.dk    ·  www.nordenta.dk

Vind et rejsegavekort 
på kr. 15.000

S H O W R O O M

Vind et rejsegavekort 



Lone, Vibeke og Alan arbejder for dig i vor indkøbs-
afdeling. De tjekker priser på forbrugsvarer og små-
udstyr hver dag, når vi får diverse brochurer ind med 
taxa, post og mail. Er du stjernekunde kan du blot 
læne dig tilbage og lade os gøre arbejdet - vi garan-
terer du får markedets bedste pris! Plus selvfølgelig - 
fragtfri levering. Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Prisgaranti? Det får du da helt
automatisk som stjernekunde

Lone, Vibeke og Alan fra
Indkøbsafdeli

ng
en

Stjernekunde annoncer Tandlægebladet.indd   1 28-08-2009   10:48:04
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FORBEDRING AF RETENTION  
AF RODSTIFTER I RODKANALEN

TANDLÆGER ER MERE UDSATTE  
FOR SMITTE MED INFLUENZA A
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