
Leon Asken, Call Center medarbejder Planden
t

Kontante fordele? Det får du 
automatisk som stjernekunde!

Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent 
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du 
som stjerne kunde ikke skal bruge tiden på at fi nde de 
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncen-
trere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.  

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Stjernekunde annoncer Tandlægebladet.indd   6 18-02-2009   13:14:39
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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 

Distributør i Norden for Southern Implants og Technoss Dental

The Bightest Ideas
         in dental implants 

Besøg den nye 

hjemmeside: 

www.protera.dk

Protera AB   |   Tel +46 31 29 66 00   |   info@protera.se   |   www.protera.se   |   Hälleflundregatan 12   |   S-426 58  Västra Frölunda   |   Sweden

OsteoBiol

Shop online på 
www.protera.dk
Hurtigt, enkelt og til attraktive priser

Annons Dansk.indd   1 09-06-08   16.41.39
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Forskellen synes måske lille – men effekten er stor.
Synea serien fra W&H har reduceret hovedstørrelser, hvilket giver bedre udsyn
og nemmere adgang til behandlingsområdet. De nyudviklede lejer sikrer længere
levetid samt en perfekt rotation.
Turbinerne har 5-huls spray og en trækkraft, der kan tilfredsstille den kritiske bruger.
Hvis du benytter W&Hs Roto-Quick kobling er turbinerne udstyret med LED lys.

2 års garanti på hele Synea serien

Køb Synea hos dit depot eller service tekniker.
W&H Nordic, t +45 64 41 41 42, e mailto: tk@whnordic.dk, wh.com

Det er de små ting, der
gør den store forskel

W&H LED
Competence

Ready to get copied
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Morgenavisen Jyllands-Posten kritise-
rede for nogle uger siden, at patienter 
på tandklinikker skulle have betalt for 
en individuel forebyggende behandling 
(IFB) efter blot at have modtaget nogle 
gode råd om brug af tandtråd.

Hvis det forholder sig sådan, at der 
er tandlæger, der har anvendt IFB-
ydelsen alene på dette grundlag, er det 
selvfølgelig uacceptabelt. Ingen skal 
betale 139 kr. for lidt almen rådgivning 
om mundhygiejne.

Intentionen med den individuelle 
forebyggende behandling er der til gen-
gæld ikke noget galt med. Der har i 
mange år været fokus på forebyggelse 
både inden for børne- og ungdomstand-
plejen og inden for voksentandplejen, 
og vi kan dokumentere, at tandlægers og 
tandplejeres fokusering på forebyggelse 
virker. Der er således sket et fald i antal-
let af fyldninger i løbet af de senere år.

Også for den enkelte patient er det 
en fordel, at vi forebygger en begyn-
dende tandsygdom, der kan blive dyr at 
behandle, hvis den får lov til at udvikle 
sig. Dels kan patienten undgå unødige 
smerter og gener, dels er det billigere i 
længden.

IFB er en ydelse, der er helt central 

i tandlægernes forebyggelse af tand-
sygdomme. Derfor er det positivt, at 
Danske Regioner og Tandlægeforenin-
gen i fællesskab allerede i 1987 nåede 
frem til, at en sådan ydelse skal være 
en del af vores overenskomst. Det er et 
sundt princip, at den, der har brug for 
en ydelse, også betaler for den. Det kan 
i sig selv være en motiverende faktor i 
forhold til den del af den forebyggende 
indsats, der foregår hjemme på bade-
værelset.

Der har de senere år været en stig-
ning i antallet af IFB-ydelser. Det skyl-
des bl.a., at flere og flere ældre ønsker 
at bevare egne tænder hele livet.

Vi ønsker ikke, at der blandt pa-
tienter og tandlæger er nogen, der er 
usikker på, hvad IFB-ydelsen egentlig 
omfatter. Derfor har vi i samarbejde 
med regionerne sørget for at sende et 
brev med præciserende informationer 
om ydelsen ud til alle ydernummerin-
dehavere. Endvidere har vi informeret 
via TDLNET.

Vi vil også gerne slå fast, hvad man 
har pligt til mht. prisoplysninger: Man er 
ikke forpligtet til på forhånd at oplyse om 
priser inden behandlingen, når det dre-
jer sig om overenskomstfastsatte priser.

» For den enkelte patient er det en 
fordel, at vi forebygger en begyn-
dende tandsygdom, der kan blive 
dyr at behandle, hvis den får lov til 
at udvikle sig

BJØRN HAULRIG
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGENS
FORHANDLINGSUDVALG VEDR. TANDLÆGEOVER-
ENSKOMSTEN MED REGIONERNES LØNNINGS-
OG TAKSTNÆVN

IFB er
mere end et godt råd

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Vidste du at …
… 15 % af samtlige optagne studerende på de to tandlægeskoler i år er 
fra et andet skandinavisk land end Danmark? De svenske studerende 
udgør halvdelen af de skandinaviske studerende, mens Grønland er 
dårligst repræsenteret med kun én studerende.

Kilde: Tandlægeskolerne.

Få klar 
besked
om kvalitets-
sikring
Tandlægeforeningen og Danske Regio-
ner har udarbejdet informationsmate-
riale om Den Danske Kvalitetsmodel. 
Her kan du bl.a. læse, hvad modellen 
kommer til at betyde for den enkelte 
tandlægeklinik, hvordan tidshorisonten 
ser ud for arbejdet, samt hvilke emner 
den Den Danske Kvalitetsmodel omfat-
ter. 

www
Informationsmaterialet ligger på TDLNET  
fra den 12. oktober. 

Skal man rodbehandle, eller er det bedre at være radikal og 
ekstrahere tanden og indsætte et implantat i stedet? Det har 
en amerikansk undersøgelse søgt at finde svaret på. 

129 implantater og 143 endodontisk behandlede tænder 
indgik i undersøgelsen. Implantaterne havde, efter en opfølg-
ningstid på 36 måneder, en succesrate på 98,4 %. Tænderne 
havde, efter en opfølgningstid på 22 måneder, en succesrate 
på 99,3 %. Forskellen var ikke signifikant.  

Når behandlingsresultater, der kunne placeres i en gruppe 
med »usikker prognose«, blev sammenlignet, faldt implantat-
succesen til 87,6 % og for endodontien til 90,2 %, den forskel 
var heller ikke signifikant.

12,4 % af implantaterne krævede efterbehandling – mens 
det kun gjaldt for 1,3 % af de endodontisk behandlede tæn-
der. Den forskel var statistisk signifikant. 

Forskerne konkluderer, at succesraten for endodontisk 
behandlede tænder og implantater faktisk er den samme, 
men at implantater kræver mere postoperativ behandling.  

Internationalt forskningsnyt

Implantater kræver mere efterbehandling

Hannahan JP, Eleazer PD. Comparison of success of implants versus endodontically treated teeth. J Endod 2008; 34: 1302-5.  

Kommentar af professor, dr.odont.  
Flemming Isidor, Tandlægeskolen i Århus:
– Dette er en interessant undersøgelse, der søger at finde 
et svar på en væsentlig problemstilling fra dagligdagen: 
Kan det svare sig at rodbehandle en tand, eller skal man 
hellere ekstrahere den og indsætte et implantat. Undersø-
gelsen viser, at det altså godt kan svare sig at bevare tanden. 
Overlevelsen var stort set den samme, men faktisk var der 
mindst behov for efterbehandling ved rodbehandlede tæn-
der i forhold til implantater. Under danske forhold vil det jo 
også være den billigste løsning at bevare tanden. Man skal 
dog huske på, at der er tale om en retrospektiv undersøgelse 
med relativt kort observationstid – i gennemsnit 2-3 år.

Ingen vaccination  
til tandlæger
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort, hvilke 1,1 millioner 
danskere der får tilbudt vaccination mod H1N1, og tandlæger 
er ikke med i den gruppe. Der er ellers over en kvart million 
ansatte i sundheds- og plejesystemet, der vil få buddet, ligesom næsten 100.000 
»nøglepersoner i kritiske funktioner« er med på listen. Derudover skal voksne 
og børn over tre år i særlige risikogrupper – hovedsagelig folk med kroniske syg-
domme – vaccineres. Sundhedsstyrelsen håber at kunne begynde med de første 
vaccinationer i november.
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Orale bakterier har en
sammenhæng med fedme
Sammensætningen af bakterier i saliva er anderledes hos kvinder, som lider
af fedme, end hos andre kvinder. Det viser ny forskning publiceret i Journal of
Dental Research.

I artiklen beskriver forskere, hvordan målinger af orale bakterier hos 313 kvin-
der med BMI imellem 27 og 32 adskiller sig fra målinger hos 232 normalvægtige
kvinder. De fede forsøgspersoner afveg både mht. bakteriearter og -mængder.

Artiklen konkluderer, at sammensætning af orale bakteriearter måske kan bruges
som biologisk indikator af risiko for fedmeudvikling. Artiklen antyder også, at orale
bakterier måske kan spille en rolle i udvikling af fedme – men de amerikanske for-
skere erkender samtidig, at den fundne sammenhæng kan have mange årsager.

Goodson JM, Groppo D, Halem S, Carpino E. Is obesity an oral bacterial disease?
J Dent Res 2009; 88: 519-23.

Flere yngre får HPV-kræft i svælget
Der er sket en markant stigning i antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde i svælget, skriver Kræftens Bekæmpelses hjem-
meside, Cancer.dk. Sammenlignet med for 30 år siden får tre gange så mange danskere i dag konstateret denne form for
kræft i mandlerne og det omkringliggende lymfevæv.

Forklaringen er primært ændrede sexvaner – især hvad angår oral sex, forklarer Pernille Lassen, der er ved at færdiggøre
et ph.d.-projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse.

– Det karakteristiske ved den nye voksende gruppe patienter er, at de er yngre. Nogle er helt ned til slutningen af 30’erne.
Mange er ikkerygere. Vi ser flere kvinder end tidligere, og patienternes almene hel-

bredstilstand er væsentlig bedre, end det normalt er tilfældet for patienter, der bliver
henvist til behandling for hoved-hals-kræft, siger Pernille Lassen på Kræftens

Bekæmpelses hjemmeside, Cancer.dk.
Den gode nyhed er dog, at det er nemmere at kurere kræft i svælget, hvis

den er HPV-relateret, end hvis den fx skyldes rygning. Det er den foreløbige
konklusion på Pernille Lassens studier.

Lassen P, Eriksen JG, Hamilton-Dutoit S, Tramm T, Alsner J, Overgaard J. Effect of HPV-assoco-

iated p16INK4A expression on response to radiotherapy and survival in squamous cell carcinoma of

the head and neck. J Clin Oncol 2009; 27: 1992-8.

 Læs i øvrigt den fagvidenskabelige artikel om seksuelt
overførte sygdomme i forbindelse med oral sex på side 912.
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Der kommer hele tiden nye cementer på markedet, men hvad
fungerer bedst? En amerikansk undersøgelse, publiceret i
JADA, har undersøgt, hvilken type der er bedst til at binde
metal-keramik-kroner:

Forfatterne præparerede tænder, fremstillede metal-
keramik-kroner, cementerede kronerne og fjernede dem igen.
Derefter blev den kraft, der skulle til for at fjerne kronerne,
taget som et mål for, hvor fast kronerne var cementeret. De
cementer, man undersøgte, var: zinkfosfat, resinmodificeret
glasionomer, konventionel resin og selv-adhæsiv, modificeret
resin og zinkfosfatcement.

Alle cementer i undersøgelsen var lige så gode eller bedre
end zinkfosfatcement. Alle cementer var effektive på ideelle
præparationer – men hvis der er behov for ekstra retention,
er cementer, som blandes af pulver og væske mere effektive
end cementer, som blandes af pasta og pasta.

Kommentar af professor, dr.odont. Flemming Isidor,
Tandlægeskolen i Århus:
– Det er et interessant og klinisk relevant resultat, denne
undersøgelse giver. Når man vælger cement, skal man dog
også huske på, retentionsstyrken kun er en af de relevante
parametre. Eksempelvis er lethed ved håndtering (blanding,
applicering, tørlægning m.v.) også vigtig. Jo mere kompli-
ceret håndteringen er, jo større er risikoen for, at noget går
galt i klinikken, og at
resultatet derfor ikke
bliver optimalt.

Internationalt forskningsnyt

Pulver og væske fungerer bedst

Johnson GH, Lepe X, Zhang H, Wataha. Retention of metal-ceramic crowns with contemporary dental cements. J Am Dent Assoc 2009; 140: 1125-36.

Gratis skolefrugt, tak!
Sammen med blandt mange andre Kræftens Bekæmpelse, Lægefor-
eningen og BUPL deltager Tandlægeforeningen i netværkssamarbejdet
»Gratis skolefrugt til alle børn senest i 2012«.

Her forsøger de i alt 23 organisationer at lægge pres på politikerne,
så alle børn i danske skoler får et stykke offentligt finansieret skolefrugt
om dagen.

Netværket lægger vægt på, at en frugtordning skal være helt uden
forældrebetaling, da det vil fremme læringen i folkeskolen og mindske
den sociale ulighed inden for sundhed.

Tandlægeforeningens
kalender for 2010 sendes
ud med næste nummer
af Tandlægebladet
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Gendex 3D scanneren
leveres med pc og software.
Vores teknikere klargører
og opstiller det hele for dig
i klinikken.

Få et sikkert grundlag
for dit arbejde
Med den nye Gendex 3D-scanner

 blotlægges nervebaner og knogler

tydeligt og præcist. Du føres hele vejen

rundt om kæben og ser problemerne

klart. Det giver dig langt større sikker-

hed, når du skal vurdere ekstraktioner

og udvikle korrekte boreskabeloner.

Selve scanningen sker i én rotation på

9 sekunder, og patienten får en

meget lav stråledosis. Du kan  samtidig

 begrænse strålefeltet. Resultatet

af scanningen får du i løbet af to

minutter på et stort billedfelt på den

 medfølgende computer.

Ring og hør mere
om detaljerne
Ring til Stig Færch hos Dent Support

på telefon 2361 0414 og hør i

detaljer, hvad en Gendex 3D-scanner

kan gøre for dit arbejde, dine patienter

og din klinik. Scanneren er udviklet

 sammen med førende leverandører

af 3D-teknologi og anvendes også af

 kæbekirurger på hospitalerne.

Her er scanneren,
der får dig til at se klart
på alle problemer

Vi er din driftsikkerhed
Dent Support leverer klinikudstyr,

komplet indretning, ombygninger,

reparationer og regelmæssige

 eftersyn af din klinik. Vi gør det ud

fra et enkelt koncept. Det er vores

service, der er grundstenen, og vi

rykker ud, når du har et problem.

Vi arbejder nemlig for, at du altid

skal kunne arbejde videre.

Jylland
8641 0814

Fyn / Sjælland
6441 0014

info@dentsupport.dk
www.dentsupport.dk
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Søger du job? 
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil.

Sammenhængen mellem parodontitis og iskæmisk hjertesygdom: 
betydningen af interleukin-1-genotyper  
Karen Geismar, Christian Enevold, Lars K. Sørensen, Finn Gyntelberg, Klaus Bendtzen, Bjarne Sigurd og Palle Holmstrup

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Parodontologi, Rigshospita-
let, Institut for Inflammationsforskning, og Bispebjerg Hospital, Medicinsk Kardiologisk Afdeling, Arbejdsmedicinsk Klinik 
og Rehabiliteringsenheden

Baggrund – Epidemiologiske studier har vist en sammenhæng mellem marginal parodontitis og iskæmisk hjertesygdom (IHS). 
Denne sammenhæng kan tænkes at bero på fælles risikofaktorer, og polymorfi i interleukin (IL)-1-genclusteret med relation til 
marginal parodontitis kan også være involveret i patogenesen for IHS.

Metode – Der deltog 97 patienter med IHS fra Bispebjerg Hospitals kardiologiske afdeling og 128 kontrolpersoner uden IHS 
fra Østerbroundersøgelsen. Alle fik registreret gennemsnitligt alveolært knogleniveau (ABL) på røntgenbilleder, og ABL blev 
stratificeret i ABL1 (ABL  2 mm), ABL2 (2 mm < ABL  4 mm) og ABL3 (ABL > 4 mm). Genotyper blev analyseret ved forstærk-
ning af de polymorfe regioner af IL-1-genclusteret ved »polymerase chain reaction« (PCR), fulgt af restriktionsnedbrydning og 
gelelektroforese.

Resultater – En univariat analyse viste, at allel 2 af IL-1B+3954 og IL-1B-511 var associeret med ABL (P = 0,040 og P = 0,039, 
henholdsvis). En lavere ABL var associeret med forekomst af allel 2 af IL-1B-511. Der var ingen association mellem allel 2 af 
IL-1A+4845 eller IL-1RN »variable number tandem repeat« (VNTR) (P = 0,455 og P = 0,375, henholdsvis). Multipel logistisk 
regressionsanalyse viste også signifikant association mellem allel 1 af IL-1B-511 med høj ABL (P = 0,049) og med allel 2 af IL-
1A+4845 med høj ABL hos patienter med IHS (P = 0,050). Der fandtes ingen association mellem nogen af IL-1 polymorfierne og 
IHS i de univariate eller multiple analyser. Derimod viste forekomst af allel 1 af IL-1RN VNTR i en binær multipel regressionsmodel 
at være forbundet med både IHS og ABL3 (P = 0,016).

Konklusion – Allel 1 af IL-1RN VNTR kan være forbundet med den samtidige optræden af IHS og marginal parodontitis i en 
multipel regressionsmodel.

Geismar K, Enevold C, Sørensen LK, Gyntelberg F, Bendtzen K, Sigurd B, Holmstrup P. Involvement of interleukin-1-genotypes in the association of coronary 
heart disease with periodontitis. J Periodontol 2008; 79: 2322-30.

Abstract

Dansk forskning internationalt
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Intrakortikal excitabilitet hos 
raske forsøgspersoner  
efter tunge-træning 
Lene Baad-Hansen, Jakob Udby Blicher, Natalia Lapitskaya, 
Jørgen Feldbæk Nielsen og Peter Svensson 

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Tandlægeskolen, Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi,  
Regionshospitalet Hamlet, Neurocenter & Center for 
Funktionelt Integrativ Neurovidenskab

Træning af specifikke muskler medfører plastiske ændringer 
i de kortikomotoriske baner, hvilket kan være basis for den 
kliniske effekt af forskellige rehabiliteringstiltag. Transkraniel 
magnetstimulation, specifikt dobbeltstimulationsteknikken 
(ppTMS), kan bruges til at vurdere intrakortikale hæmm-
mende (SICI) og faciliterende (ICF) netværk.  Dette studie 
undersøgte ændringer i SICI og ICF i tungemotorisk cortex 
efter tungetræning på 11 raske forsøgspersoner ved brug af 
ppTMS. ppTMS blev udført svarende til tungemotorisk »hot-
spot«, og motorisk evokerede potentialer (MEP) blev registre-
ret fra tungemuskulaturen. Bilateral SICI (P < 0,019) og ICF (P 
< 0,001) i tungemotorisk cortex kunne registreres før og efter 
træning. Der var ikke nogen signifikant effekt af træning på 
MEP eller SICI/ICF (P > 0,063). Tungetrænings-succesraten 
blev signifikant forbedret under træning (P < 0,001), og æn-
dringer i succes var korrelerede til ændringer i MEP-amplitude 
(P < 0,006), men ikke til SICI/ICF (P > 0,113). Denne første 
undersøgelse af SICI/ICF efter tungetræning viste ingen 
trænings-relaterede ændringer i intrakortikale hæmmende 
og faciliterende netværk. Imidlertid var der en association 
mellem træningspræstation og ændringer i kortikomotorisk 
excitabilitet. Flere studier behøves for at bestemme den kli-
niske brugbarhed af muskelspecifik træning til rehabilitering 
af tungefunktion. 

Baad-Hansen L, Blicher JU, Lapitskaya N, Nielsen JF, Svensson P. Intracortical 
excitability in healthy human subjects after tongue training. J Oral rehabili-
tation 2009 (Epub ahead of print).

Abstract

Dansk forskning internationalt

HAR DU STOLEN 
LEVERER VI 
LÆDERBETRÆKKET
Monteres nemt ved hjælp af en 
diskret lynlås. Pris kr. 1.085,-.

Hynder og betræk i læder til bl.a.: 
PK22, J39, J16, CH23, Y-Stolen, 
CH47, Myren, 7’eren ...

Fås i flere farver.

Mosebo & Co
Leverandør til danske møbelklassikere
www.mosebo-co.dk · Tlf. 27 111 326
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BOGANMELDELSER

Bogen indledes med at sætte fokus på betydnin-
gen af de nye landvindinger, der er gjort inden for mikrobiologien, 
og på den øgede viden om samspillet mellem mikroorganismer 
og vært. Udviklingen af molekylærbiologiske undersøgelsesme-
toder har udvidet kendskabet til de forekommende bakterier og 
kommunikationen bakterierne imellem (quorum sensing) Efter 
en kort gennemgang af diagnostik og epidemiologi ved endo-
dontiske infektioner er første del af de i alt 16 kapitler viet til en 
grundig gennemgang af bakteriologien i dentin, pulpa og ekstra-
radikulært. Gennemgangen omfatter en udførlig beskrivelse af 
prøvetagning og de forskellige undersøgelsesmetoder, såvel de 
traditionelle dyrkningsundersøgelser som molekylærbiologiske 
analyser, herunder mulighe-
derne og begrænsningerne 
ved de forskellige metoder. 
Endvidere redegøres for fore-
komsten af henholdsvis virus 
og svampe ved endodontiske 
infektioner. I anden halvdel af 
bogen lægges hovedvægten på 
behandlingen af og prognosen 
for endodontiske og deraf 
følgende aggressive infektioner i hoved/halsregionen ud fra et 
overvejende klinisk/radiologisk perspektiv. To kapitler er viet til 
baggrunden for og anvendelsen af lokale og systemiske antimi-
krobielle midler, herunder en grundlæggende gennemgang af 
antibiotikas virkningsmekanismer, resistensudvikling mv. Endelig 
er der kapitler om endodonti og smerte og systemiske sygdomme. 
Teksten er gennem hele bogen fulgt af en række gode og klare 
illustrationer og udførlige skemaer. Også selve teksten er ganske 
udførlig med gennemgang af en række undersøgelsesresultater. 
Dette betyder, at bogen nok er for detaljeret som lærebog for 
tandlægestuderende, men kan være interessant for fagpersoner 
med særlig interesse for endodonti.

Tove Larsen

Ashraf  F. Fouad. Endodontic microbiology, 
2009, 352 sider. Wiley-Blackwell, ISBN: 078-
0-8138-2646-2. Pris i DKK 938,- inkl. moms.

Grundig gennemgang af  
endodontisk mikrobiologi

» Bogen er nok for 
detaljeret som lærebog 
for tandlægestuderen-
de, men kan være inte-
ressant for fagpersoner 
med særlig interesse 
for endodonti

Denne bog er øjensynlig primært en del af pensum ved et special-
kursus i England for klinikassistenter under det engelske National 
Examining Board for Dental Nurses. Målgruppen for bogen er 
dog hele tandplejeteamet og i øvrigt alle, der beskæftiger sig med 
forebyggelse af tandsygdomme.

Bogen er i særlig grad bygget op på en måde, der fremmer 
tilegnelse af stoffet. Der er seks hovedafsnit med underkapitler. 
Hovedafsnit 1-3 handler om mundhulens struktur og funktion, 
sygdomme og tilstande i mundhulen og gennemgår desuden 
forebyggende metoder for orale sygdomme. De sidste tre hoved-
afsnit er især interessante og 
handler om patientkommu-
nikation, målgrupper og case 
studies. Især skal fremhæves 
kapitlerne om formidling 
af sundhedsbudskaber og 
generelle sundhedspædago-
giske principper. Samtidig gør 
bogen rede for, hvordan man 
griber forebyggelsen an rent praktisk i forskellige situationer og 
over for forskellige målgrupper. Der er desuden et underafsnit 
om oral sundhed i relation til samfundet (epidemiologi, sociologi 
etc.) Hvert underkapitel indledes med punktvise angivelser af, 
hvad man bør få ud af at læse det pågældende kapitel. Kapitlet 
afsluttes med en boks indeholdende en række spørgsmål, således 
at man kan teste sin viden, og endelig er der et antal litteraturrefe-
rencer for hvert kapitel. I hovedafsnittet om forebyggelse af orale 
sygdomme gennemgås dels betydning af kost, sukker, fluor og 
fissurforsegling, ligesom der også er et kapitel om tobak. Her be-
skrives ikke blot tobakkens indflydelse på det orale helbred, men 
der er også interessante informationer om rygestop-processen. 
Desuden er bogen forsynet med en overskuelig indholdsforteg-
nelse, og den har et omfattende indeks. Farveillustrationerne, og 
der er mange af dem, er af fremragende kvalitet. Det er en rigtig 
udmærket bog, som kan anbefales til alle, der har interesse og an-
svar for forebyggende arbejde i tandplejen. Den vil også være en 
god inspiration for alle, der underviser i de relevante fagområder.

Lisa Bøge Christensen

Alison Chapman, Simon Felton, 
Basic guide to oral health education and 
promotion 2009, 286 sider.  Wiley-Blackwell, 
ISBN: 978-1-4051-6162-6. 
Pris i DKK 228,- inkl. moms.

Sundhedspædagogik
og sundhedsfremme

» Bogen gør rede for, 
hvordan man griber 
forebyggelsen an rent 
praktisk i forskellige 
situationer og over for 
forskellige målgrupper
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VOXPOP

Påvirker finanskrisen dine
overvejelser om kliniksalg?

Annette Hauge
Mårtensson
57 år, klinikejer, Randers

Har du planer om at sælge din
klinik?
– Nej, det har jeg ikke. Jeg er 57 år, og
jeg håber, at jeg kan blive ved mange
år endnu. Jeg kan godt lide at arbejde
som tandlæge.

Bekymrer det dig, at priserne på
klinikker er faldet?

– Nej, det bekymrer mig ikke. Jeg har
ikke tænkt så meget over et eventuelt
salg, da det ligger langt ude i fremti-
den. Men jeg planlægger heller ikke
min pensionsopsparing i forhold til et
eventuelt salg, da jeg godt ved, at det
kan være svært. Jeg håber naturligvis,
klinikken bliver solgt, for jeg føler et
etisk og moralsk ansvar over for mine
patienter for at få videreført klinikken.

Gør du dig tanker om at optimere
klinikken i forhold til et fremtidigt
salg?
– Nej, det gør jeg egentlig ikke. Hvis vi
laver investeringer i klinikken, så er det,
fordi det kan give os noget i hverdagen
nu, ikke pga. et fremtidigt salg.

Ulla Thastum
62 år, klinikejer, Hobro

Har du konkrete planer om at sælge
din klinik?

– Der skal ske noget inden for nær
fremtid. Til årsskiftet, når jeg får regn-
skabet, vil jeg muligvis sætte klinikken
til salg.

Bekymrer det dig, at priserne på
klinikker er faldet?
– Nej, det bekymrer mig ikke, for det
er ikke pengene, der skal afgøre, om
jeg vil holde, men det er derimod mit
generelle helbred og min livskvalitet,
der er det afgørende. Jeg kunne derfor
ikke finde på at udskyde min pension
på grund af et muligt tab af penge. Des-
uden har min mand og jeg lavet vores
pension sådan, at hvis vi ikke får noget
for klinikken, så går det alligevel.

Herluf Kristensen
64 år, klinikejer, Frederikshavn

Har finanskrisen påvirket dine
pensionsplaner?

– Jeg har planer om at fortsætte i ca.
fem år endnu, og derefter vil jeg nok
sælge klinikken. Men det er ikke på
grund af finanskrisen, at jeg fortsæt-
ter – det er, fordi jeg godt kan lide mit
arbejde.

Bekymrer det dig, at priserne på
klinikker er faldet?
– Idet klinikken ligger i et yderområde,
ved jeg, at den kan være vanskelig at
få solgt. Men jeg har stadig nogle år at
løbe på, så jeg håber, der sker noget på
et tidspunkt. Jeg tror ikke, krisen bliver
ved fem år endnu. I mellemtiden håber
jeg på, at jeg kan få ansat en tandlæge,
der vil overtage den, og at jeg så på et
tidspunkt kan gå lidt ned i tid.

Gør du noget for at gøre din klinik
attraktiv for en kommende køber?

– Vi forsøger i hvert fald at være up to
date, så den senere kan sælges. Vi har
bl.a. unge tandplejere og -læger ansat,
der tager sig af de nye, unge patienter,
imens jeg tager mig af de faste.

Finanskrisen har ramt markedet for tandklinikker, og priserne er faldet (læs s. 920).
Vi har spurgt tre ældre tandlæger, om finanskrisen påvirker deres pensionsplaner.

» Idet klinikken
ligger i et yder-
område, ved jeg,
at den kan være
vanskelig at få solgt
HERLUF KRISTENSEN,
KLINIKEJER, FREDERIKSHAVN
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OVERSIGTSARTIKEL

 I en tidligere artikel gennemgik forfatteren traumatisk betingede 
øjenskader i forbindelse med tandbehandling (1). I nærvæ-
rende artikel gennemgås komplikationer i form af lammelser af 

øjenmusklerne samt synsforstyrrelser udløst af intraoral regionær 
analgesi. 

Intraoral anlæggelse af regionær analgesi er en daglig proce-
dure i tandlægepraksis, som undtagelsesvis kan medføre kompli-
kationer i form af hæmatomer, synkope, facial paralyse, trismus 
og vasomotoriske forstyrrelser.  

Nærværende artikel omfatter yderligere tre former for kom-
plikationer, der involverer øjet: 1) dobbeltsyn (diplopi), 2) syns-
nedsættelse og 3) blindhed (amaurosis). 

Formålet med artiklen er at rekapitulere det anatomiske 
grundlag for, at oftalmologiske komplikationer kan opstå, samt på 
baggrund af litteraturen at give en oversigt over de pågældende 
komplikationers art, forekomst, håndtering og prognose.

Anatomi
Øjeæblets muskler 
Øjeæblets bevægelser styres af seks muskler, hhv. fire ”lige” 
muskler, mm. recti, og to ”skrå” muskler, mm. obliqui (2,3). De 
fire mm. recti (m. rectus bulbi superior, inferior, medialis og 
lateralis) er smalle muskler, der udspringer i en fælles senering 
bag øjet og hæfter hhv. øverst og nederst samt på hver side af 
bulbus. M. obliquus superior udspringer fra den mediale del af 
orbita og hæfter på bulbus’ overside, og m. obliquus inferior 
udspringer medialt og basalt i orbita og hæfter på bulbus’ un-
derside (Fig. 1). 

Øjenhulens nerver
Øjets muskler innerveres af hjernenerverne IV (n. trochlearis) og 
VI (n. abducens), der innerverer hhv.  m. obliquus superior og m. 
rectus lateralis, samt af hjernenerve III (n. oculomotorius), der 
innerverer de øvrige øjenmuskler (3). 

Dobbeltsyn,
synsnedsættelse 
og blindhed 
efter intraoral 
regionær analgesi
Ib Sewerin, docent emeritus, dr.odont., Odontologisk Institut, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Sammenlignet med hvor mange lokalanal-
gesier der lægges i tandlægepraksis, er 
komplikationer, som involverer øjnene og 
synet, sjældne. 

I artiklen beskrives det anatomiske 
grundlag for, at synsforstyrrelser i form af 
dobbeltsyn, synsnedsættelse og blindhed 
kan opstå i forbindelse med anlæggelse af 
intraoral regionær analgesi. Komplikatio-
nerne kan opstå ved anlæggelse af anal-
gesi af såvel nn. alveolares superiores, n. 
maxillaris, n. alveolaris inf. som nerver, der 
rammes ved Gow-Gates’ injektionsteknik.

Endvidere gennemgås ud fra litteraturen 
det kliniske forløb, hyppighed og patolo-
gisk-anatomiske teorier vedr. opståen af 
oftalmologiske komplikationer. Desuden 
gives anvisning på forholdsregler ved akut 
indtrædende dobbeltsyn efter analgesi. 

Abstract

Intraoral analgesi kan 
føre til synsforstyrrelser

Emneord:
Diplopia; 

diminished vision; 
blindness; 
analgesia, 

intraoral
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SYNSFORSTYRRELSER OG INTRAORAL ANALGESI

Efter udspring gennem basis cranii forløber alle tre nerver 
anteriort gennem sinus cavernosus og når øjenmusklerne gen-
nem fissura orbitalis superior. N. abducens ligger frit i sinus 
cavernosus, mens n. oculomotorius og n. trochlearis ligger lejret 
i lateralvæggen. 

Gennem et fint samspil mellem øjeæblets muskler kan bulbus 
rotere lateralt, medialt, opad og nedad. Under normale omstæn-
digheder sker bevægelserne synkront i højre og venstre øje. Ved 
unilateral lammelse af n. abducens kan det samsidige øje ikke 
abduceres (drejes ud til siden). Ved lammelse af fx højre øjes mu-
skel vil dette øje stirre ligeud, når patienten forsøger at kigge mod 
højre, og når venstre øje drejes mod midtlinjen. Ved lammelse 
af tredje eller fjerde hjernenerve forstyrres bevægelser såvel til 
siderne som op-ned (elevation og depression). 

Foruden at bidrage til innervationen af øjets bevægemuskler 
innerverer n. oculomotorius også det øverste øjenlåg og pupillen. 
Ved lammelse af denne nerve ses foruden dobbeltsyn samtidig 
ptose af det øvre øjenlåg og pupildilatation (3).

Synsnerven, n. opticus, forløber intrakranielt i subaraknoidal-
rummet og når øjet via fissura orbitalis superior. 

Regionær analgesi
I tandlægepraksis udføres – foruden analgesi af n. palatinus ma-
jor, n. incisivus og n. infraorbitalis – to hovedformer for intraoral 
regionær analgesi. De omfatter analgesi af 1) nn. alveolares 

superiores og 2) n. alveolaris inferior. Desuden anvendes to 
variationer, der omfatter 1) analgesi af n. maxillaris og 2) den 
såkaldte Gow-Gates’ analgesi, der omfatter samtidig analgesi af 
n. alveolaris inferior, n. lingualis og n. buccalis. 

Nn. alveolares superiores-analgesi
Den rutinemæssige analgesi af nn. alveolares superiores (”tuberan-
algesi”) indebærer injektion af et depot af analgesivæske dorsalt 
for tuber maxillae. Herved analgeseres de grene af n. maxillaris, 
der gennem foramina alveolaria i maksillens bagvæg fortsætter 
ind i bag- og lateralvæggen af sinus maxillaris og innerverer over-
kæbens molarer og tilhørende faciale gingiva.

N. alveolaris inferior-analgesi
Den traditionelle ”mandibularanalgesi” omfatter injektion af 
et depot ud for foramen mandibulare, hvor den overvejende 
sensitive n. alveolaris inferior løber ind i canalis mandibulae. 
Analgesien omfatter tænderne i samme side samt den faciale 
gingiva og underlæbens hud frem til midtlinjen.

N. maxillaris
Direkte analgesi af n. maxillaris kan opnås ved at lægge et depot 
højt i fossa pterygopalatina. Almindeligvis foretages dette ved at 
bukke kanylen på midten og føre den højere op i fossa pterygo-
palatina end til en almindelig "tuberanalgesi". Det kan også ske 
ved, at kanylen føres gennem canalis palatinus major. Foruden 
analgesi af nn. alveolares superiores opnås samtidig analgesi af 
n. zygomaticus og af n. infraorbitalis. Denne analgesiform udgør 
et alternativ til den rutinemæssige ”tuberanalgesi” og finder især 
anvendelse ved større kirurgiske indgreb i overkæben og ved fx 
abscesser, hvor gængse injektionssteder er blokerede (4-6). 

Gow-Gates’ analgesi
I 1973 introducerede Gow-Gates en variation af n. alveolaris 
inferior-analgesien, hvorved der med ét indstik opnås anal-
gesi af n. alveolaris inferior, n. lingualis og bukkale grene af n. 
trigeminus (7). Teknikken bygger på et ekstraoralt anatomisk 
pejlemærke (incisura intertragica) og indebærer, at der lægges 
et depot anteriort for collum mandibulae. 

Dobbeltsyn
Dobbeltsyn skyldes en lammelse af en eller flere af de muskler, 
der styrer bevægelserne af bulbus oculi, hvorved de to øjne ikke 
kan fokusere synkront på samme objekt i rummet. 

Foruden at opstå som en komplikation til regionær analgesi 
kan dobbeltsyn være en følge af parese af samtlige af øjets musk-
ler. Kendte årsager er diabetes og påfølgende infarkter, ekspan-
derende aneurismer, myasthenia gravis, arteritis temporalis, 
tumorer, traumer, rumopfyldende processer i orbita og et øget 
intrakranielt tryk. 

Der foreligger en lang række rapporter om optræden af dob-
beltsyn i forbindelse med anlæggelse af regionær analgesi i mund-

Fig. 1. Højre bulbus oculi (se ovenfra) med de seks øjenmuskler. 
Gengivet fra ”Hovedets, halsens & de indre organers anatomi” 
(3) med venlig tilladelse fra forlag og forfattere.

Fig. 1. Left eyeball (seen from above) with the six eye muscles. 
After (3) with kind permission from publisher and authors. 

Øjets bevægemuskler
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hulen. De kendetegnes ved at opstå hos i øvrigt raske patienter 
ved en normalt virkende og ukompliceret analgesi. 

Klinik
Tilstanden kan opstå som følge af analgesi i såvel over- som under-
kæben. Den optræder oftest næsten momentant i forbindelse med 
injektionen (8-20), men kan også opstå forsinket (efter 30-40 
min.) (21) og efter timers (22) eller døgns forløb (23). Patientens 
tilkendegivelse er at ”se dobbelt”. 

Tilstanden er i langt de fleste tilfælde kortvarig (30-180 min.) 
og ophæves spontant og ofte samtidig med analgesiens ophør (8-
17,19-21,24), men den kan i visse tilfælde være længerevarende 
(18,22,25). Et særligt tilfælde omhandler en 34-årig kvinde, der 
fik lagt analgesi i overkæben, og hos hvem dobbeltsynet persiste-
rede i seks uger (23).

Tilstanden kan optræde monosymptomatisk (17,19), men 
kan også være ledsaget af palpebral ptose og skelen (strabismus/
esotropi) (10,16,23,24,26,27), øget pupilstørrelse (mydriasis) 
(23), mindsket pupilstørrelse (miosis) (16,18), tilbagesynkning 
af øjeæblet (enophthalmus) (16), anæstesi af øjenlågene (9), 
følelsesløshed og iskæmi af øjenomgivelserne og andre dele af an-
sigtshuden (8,12-14,20,21,28) samt iskæmi af mundslimhinden 
(10). Dobbeltsynet i sig selv er ikke ledsaget af smerter. 

I enkelte tilfælde er dobbeltsyn set kombineret med transito-
risk blindhed (se senere). Der foreligger desuden en rapport om 
dobbeltsyn, der optrådte som sekundært fænomen ved udvikling 
af myositis i mm. recti lateralis et medialis efter en maksillær 
analgesi (29). 

Hyppighed
Ud fra kasuistikker og opgørelser i litteraturen synes dobbeltsyn 
at opstå med tilnærmelsesvis ligelig hyppighed ved analgesi af nn. 
alveolares superiores og n. alveolaris inferior, mens komplikatio-
ner ved analgesi af n. maxillaris er langt hyppigere. 

Nn. alveolares superiores – Pe arrocha-Diago et al. (16) refere-
rede 14 tilfælde, som var opstået i forbindelse med anslået 15.000-
20.000 tuberanalgesier, sv.t. en prævalens på ca. 0,7-0,9 ‰.

N. maxillaris – Teknikken ved denne analgesiform er vanske-
lig, og der er rapporteret om hyppigere komplikationer end ved 
rutinemæssig tuberanalgesi. I en opgørelse af 50 n. maxillaris-
analgesier fra Århus Tandlægehøjskole forekom tre tilfælde af n. 
abducens-parese med dobbeltsyn og to tilfælde af n. oculomoto-
rius-parese og ptose af øvre øjenlåg (4). Sved et al. (26) opgjorde 
komplikationer til n. maxillaris-analgesi hos 101 patienter, og der 
forekom her 35 tilfælde af dobbeltsyn. 

N. alveolaris inferior – Hidding & Khoury (30) observerede to 
tilfælde af dobbeltsyn ved anlæg af analgesi hos 1.518 patienter, 
sv.t. en prævalens på 1,3 ‰.

Gow-Gates’ analgesi – Teknikken fremhæves som særdeles ef-
fektiv; den har en høj succesrate, kræver kun ét indstik, hævdes 
at være lidet smertefuld, viser sjældent tegn på karlæsion ved 
aspiration og medfører få komplikationer (7,14,31-34). 

Der foreligger også kun ganske enkelte kasuistikker om dob-
beltsyn efter analgesi med denne teknik (14,32,35). En erfaren 
specialist i endodonti oplyste at have oplevet to tilfælde i løbet af 26 
år (14), men der foreligger ingen egentlige prævalensopgørelser.

Alder
Mange kasuistikker af dobbeltsyn omhandler teenagere og yngre 
mennesker (8,10,18,20,21,23,28,32,35,36). Der er rapporteret 
tilfælde ned til en alder af 14 år (22). I en opgørelse af 17 tilfælde 
i litteraturen (16) var gennemsnitsalderen 33 år (variation 16-61 
år), og i en opgørelse af forfatternes egne 10 tilfælde var den 44 
år (variation 22-73 år). 

Forklaringer
Der er fremsat flere teorier til forklaring af dobbeltsyn efter in-
traoral analgesi, og der er i litteraturen ingen konsensus om én 
foretrukken forklaring. 

Diffusionsteori – Anatomisk står orbita i forbindelse med omgi-
velserne gennem fissura orbitalis superior, fissura orbitalis inferior 
og canalis opticus. En enkel forklaring består i, at der i overkæben 
pga. af den korte afstand mellem fossa pterygopalatina og orbita 
kan ske en diffusion af analgesivæsken til øjet gennem fissura 
orbitalis inferior. Diffusionen kan ske direkte via bløddelene eller 
via kar i regionen (16,17,20,37,38). 

Vaskulær teori – En anden hyppigt anført forklaring er, at anal-
gesivæsken injiceres intravaskulært og ved retrogradt flow når 
øjet. Det kan ske gennem såvel arteriel som venøs spredning. 

Ved injektion i a. alveolaris inferior kan væsken gennem re-
trogradt flow nå a. maxillaris; den kan herfra fortsætte gennem 
a. meningea media og videre til a. ophthalmica, idet der ofte be-
står anastomoser mellem disse to kar (3,8,10,11,18,21). I visse 
tilfælde forsynes orbita helt eller overvejende via a. meningea 
media (8,23).

Synsforstyrrelser i form af dobbeltsyn optræder lejlighedsvis 
ved anlæggelse af intraoral regionær analgesi i tandlægeprak-
sis. Hyppigheden er i størrelsesordenen 1:1.000 analgesier. 
Den kan ses efter en rutinemæssig og ukompliceret udført 
injektion, og både erfarne klinikere og specialister oplever 
komplikationen, så den kan ikke tilskrives manglende kompe-
tence. I langt de fleste tilfælde er der tale om et forbigående 
symptom, som ophæves allerede før eller senest sammen 
med analgesiens ophør. Symptomet kan imidlertid vække 
berettiget ængstelse hos patienterne, og tandlægen skal 
være fortrolig med tilstanden og kunne berolige patienterne. I 
sjældne tilfælde kan dobbeltsynet persistere, og patienten må 
henvises til oftalmologisk specialundersøgelse. Der er enkelte 
beskrivelser af blindhed efter intraoral lokalanalgesi. 

KLINISK RELEVANS
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Ved forsøg på analgesi af n. alveolaris inferior er der tillige risiko 
for at injicere direkte i a. maxillaris (19,39). Forløbet af a. maxil-
laris kan være såvel slynget som lige. I førstnævnte tilfælde kan 
afstanden til foramen mandibulare være så kort som 4 mm (39).

I overkæben er der risiko for injektion i plexus venosus ptery-
goideus, der står i direkte forbindelse med v. ophthalmica inferior 
og superior gennem fissura orbitalis inferior eller den nederste 
del af fissura orbitalis superior (3,15,18,19,23,40). 

Forholdsregler
Ved optræden af akut dobbeltsyn, som er den absolut hyppigst 
forekommende af de oftalmologiske komplikationer i tandlæge-
klinikken, anbefales flg. forholdsregler (8,25,27,29,31):

vil ophæves samtidig med analgesien.

patienten til sit hjem eller hjemsendes med taxa. 

videre forløb.

patienten til oftalmologisk undersøgelse.

Nedsat syn og blindhed
Mens dobbeltsyn er et ikke helt sjældent fænomen i tandlægepraksis, 
er andre synsforstyrrelser mere sjældne. Der er ingen beskrivelser 
af, at dobbeltsyn ledsages af smerter, men ved nedsat syn og blind-
hed oplever patienterne somme tider smerter, som kan være intense 
(28,29,36). Der kan ved såvel transitorisk som permanent blindhed 
optræde sideordnede symptomer som ved dobbeltsyn (palpebral 
ptose, pupildilatation, kutan iskæmi etc. (se tidligere)).

Synsnedsættelse
Ngeow et al. (36) beskrev to tilfælde, hvor unge patienter i forbin-
delse med analgesi af n. alveolaris inferior oplevede et uskarpt syn 
på det ipsilaterale øje umiddelbart efter injektion. I det ene tilfælde 

var også evnen til at akkomodere tabt. Der optrådte ikke dobbelt-
syn. Synsnedsættelsen hævedes spontant efter 15-20 min.

Blaxter & Britten (8) har refereret en dramatisk historie, hvor 
en patient på vej hjem i bil fra tandlægen impliceredes i en trafik-
ulykke. Han havde været analgeseret og havde fået ekstraheret 
en tand, og uheldet blev sat i forbindelse med en synsforstyrrelse 
efter analgesien.  

Transitorisk blindhed
Der er beskrevet enkelte tilfælde af kortvarig blindhed (5-10 
min.), der optrådte i forbindelse med dobbeltsyn, eller som aflø-
stes af dobbeltsyn (25,27). 

Morelli (41) beskrev tre tilfælde, Goldenberg (12,13) to til-
fælde og Blaxter & Britten (8) ét tilfælde af partiel blindhed i for-
bindelse med dobbeltsyn efter mandibularanalgesi, som varede 
lige så længe som dobbeltsynet, men ophævedes enten før eller 
samtidig med analgesiens ophør. 

Uckan et al. (28) beskrev et tilfælde, hvor en 30-årig kvinde 
oplevede unilateral blindhed efter en mandibularanalgesi. Til-
standen var ledsaget af smerter i øjet og iskæmi af kindens hud. 
Blindheden ophævedes gradvist efter 20 min.s forløb og var 
fuldstændig ophævet efter 45 min. 

Permanent blindhed
Hos en 21-årig rask kvinde indtrådte blindhed på det ipsilaterale 
øje efter en mandibularanalgesi (42). Tilstanden udvikledes nogle 
timer efter analgesien. Oftalmologiske undersøgelser afslørede 
ingen forandringer, der kunne forklare tilstanden. Blindheden 
var permanent, og n. ophthalmica atrofierede.

Rishiraj et al. (43) beskrev et tilfælde, hvor en 78-årig mand 
fik lagt ledningsanalgesi i venstre side af overkæben og fik eks-
traheret en præmolar og nogle molarer. Umiddelbart indtrådte 
ipsilateral blindhed. Oftalmologiske undersøgelser kunne ikke 
påvise emboli eller anden generel årsag. Blindheden var uændret 
efter to måneders forløb. 

Forklaringer
De meget sjældne tilfælde af blindhed forklares analogt med 
udviklingen af dobbeltsyn, dvs. som et eventuelt resultat af in-
travaskulær injektion og retrogradt flow gennem karsystemet, 
men nu endende i retina (27,43).

Ligeledes er anatomiske variationer og anastomoser, hvorved 
analgesivæske via a. meningea media kan nå a. ophthalmica og 
dermed også retina, anført som forklaringer (27,39,42). 

Sideordnede symptomer som manglende akkomodations-
evne forklares ved en påvirkning af pupillomotoriske tråde i n. 
oculomotorius (36). 

Diskussion
Ud fra en overordnet betragtning synes det mest oplagt, at dif-
fusionsteorien gælder for n. maxillaris-analgesi, og den vaskulære 
teori for de andre former.

Faktaboks
-

plikation ved tilsyneladende forskriftsmæssig intraoral 
regionær analgesi i både over- og underkæben.

-
bral ptose, pupilændringer, skelen og kutan iskæmi.

samtidig med analgesiens ophør. Hvis ikke, skal der 
træffes forholdsregler.

og har som regel kun en kort varighed.

sjældent.
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Litteratur

Abstract (English)

Double vision, reduced vision, and blindness following intraoral 
nerve block
Compared to the great number of intraoral nerve blocks carried 
out in dental practice, complications involving the eye and the 
vision are rare. 

The paper describes the anatomical basis for disturbed vision 
comprising double vision, blurred vision, and blindness following 
intraoral analgesia. The symptoms may follow analgesia of the 
superior alveolar nerves, the maxillary nerve, the inferior mandi-
bular nerve, and nerves affected by the Gow-Gates’ technique.

Based on a literature survey the paper describes the clinical 
courses of ophthalmic complications, their frequencies as well 
as pathological-anatomical theories explaining their origin. 
Recommendations for precautions against double vision are 
summarised.

Med hensyn til en vaskulær spredning anses aspiration inden 
injektionen for en vigtig forebyggende foranstaltning. Der er imid-
lertid mange rapporter om optræden af dobbeltsyn efter forskrifts-
mæssig aspiration med negativt resultat (11,19,20,24,27,38). 

Til forebyggelse af intravaskulær injektion har det været anbe-
falet at injicere løbende under indføringen af kanylen, således at 
et eventuelt kar skulle ”skubbes til side”. Heroverfor er anført, at 
karrene er fast indlejret i bindevæv og tæt op ad muskler og ikke 
så let lader sig displacere (39). Desuden har karrene en diame-
ter, der varierer i størrelsesordenen 1,8-2,8 mm (39), og som er 
betydelig i forhold til en tynd kanyle.

Opgørelser over hyppigheden af blod i carpulen ved aspiration 
viser, at punktur af kar ved analgesi er hyppigt forekommende. 
Lustig (44) fandt en prævalens på 8 % ved mandibularanalgesi 
hos voksne. Hos børn er rapporteret om en frekvens på 20 % hos 
7-12-årige (45). Risikoen for intravaskulær injektion er derfor 
betydelig, og det kan forekomme vanskeligt at forklare, at denne 
hændelse kun i ganske få tilfælde medfører dobbeltsyn og andre 
synsforstyrrelser, hvis disse tilstande skulle være en følge af va-
skulær spredning.

Positiv aspiration er sjælden efter analgesi med Gow-Gates’ 
teknik (34). Selvom der ikke foreligger sammenlignende kon-
trollerede undersøgelser, synes Gow-Gates-teknikken ud fra 
litteraturen kun sjældent at medføre dobbeltsyn, og der er ingen 
rapporter om andre synsforstyrrelser. 

Det er vigtigt at understrege, at dobbeltsyn i forbindelse 
med intraoral regionær analgesi må betragtes som en tilfældig 
hændelse. Den kan ses efter en rutinemæssig, ukompliceret og 
tilsyneladende forskriftsmæssigt udført injektion, som medfører 

en planmæssig analgesi. Komplikationen er oplevet af erfarne 
klinikere og specialister og af universitetsansatte lærere, der un-
derviser i både kirurgi og anatomi (36,37), og kan ikke tilskrives 
manglende kompetence.

Dobbeltsyn efter lokalanalgesi er en jævnligt optrædende kom-
plikation, som optræder med en hyppighed i størrelsesordenen 1 
0/00 af tilfældene. Der er kun meget få beskrivelser i litteraturen 
af permanent blindhed efter analgesi anlagt hos tandlæger, og 
tilfældene er så sjældne, at der må sættes spørgsmålstegn ved 
årsagssammenhængen. 
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 Unge i dagens Danmark er seksuelt aktive. Omtrent hver 
fjerde har samleje, inden de fylder 15 år, og blandt 
16-20-årige har hhv. 30 % af mændene og 33 % af kvin-

derne haft flere end fem seksuelle partnere (1). Foruden vaginal 
og anal sex har oral/orogenital sex en betydelig udbredelse. 

Oral/orogenital sex omfatter følgende to former. 1) Fellatio (af 
lat. fellare: suge), som omfatter seksuel stimulation ved slikning 
af penis eller manipulation med læber og tunge efter indføring af 
penis i en partners mundhule. Synonymer til fellatio er fellaoris-
mus og irrumatio (af lat. in: ind i, ruma: gab). 2) Cunnilingus (af 
lat. cunnus: kvindelige kønsorganer + lat. lingere: slikke), som er 
betegnelsen for stimulation med tunge eller læber af de kvindelige 
ydre kønsorganer. Sideordnet dækker betegnelsen anilingus (af 
lat. anus: endetarmsåbning + lat. lingere: slikke) at kærtegne 
anus med læber og tunge. 

Udbredelse af oral sex
Oral sex er accepteret og har en betydelig udbredelse blandt unge i 
Danmark. I Sundhedsstyrelsens undersøgelse af unges seksualitet 
fra 2007 var hhv. 88 % og 80 % af de mandlige og kvindelige ud-
spurgte helt enige eller enige i, at oral sex er acceptabelt. Af under-
søgelsens 3.695 unge i alderen 15-24 år angav 64 % af mændene 
og 65 % af kvinderne, at de havde praktiseret oral sex flere gange, 
og hhv. 9 og 8 %, at de havde gjort det en enkelt gang (1). 

Fra udlandet foreligger lignende tal. I 2008 viste en under-
søgelse af 15-19-årige amerikanere, at 54 % og 55 % af hhv. 
mandlige og kvindelige unge havde praktiseret oral sex (2). 
Debuttidspunktet for oral sex er i USA overvejende knyttet til 9. 
og 10. klasse (3). Oftest forudgås vaginal sexdebut af oral sex, 
hvorefter de to sexformer udøves sideløbende (2-5). Fellatio er 
hyppigst forekommende, men i en undersøgelse af 18-25-årige 
college-studerende havde 70 % af mændene og 57 % af kvinderne 
praktiseret cunnilingus inden vaginal coitus-debut (4). 

Udbredelsen af oral sex øges med stigende alder. I en undersø-
gelse af 12.571 heteroseksuelle amerikanere steg hyppigheden af 
oral sex fra 50 % og 52 % blandt kvindelige og mandlige personer 
i alderen 15-19 år til hhv. 85 % og 89 % hos 35-44-årige (6).

Oral sex er en hyppigt efterspurgt ydelse af mænd ved besøg 
hos prostituerede, og der er ved prostitution fundet lavere hyp-
pighed af brug af kondom ved oral sex end ved vaginal sex (7).

Tandlæger 
og oral sex
Ib Sewerin, docent emeritus, dr.odont., Afdeling for Radiologi, 
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet

Oral sex har en betydelig udbredelse, ikke 
mindst blandt unge. Mange opfatter oral 
sex som ”sikker sex” i forhold til vaginal 
og anal sex. Smitte med næsten alle køns-
sygdomme kan imidlertid ske ved oral sex. 
Unge med mange partnere samt homosek-
suelle mænd har en øget risiko for gennem 
oral sex at erhverve seksuelt overførbare 
sygdomme.
    Tandlæger bør være bekendt med orale 
symptomer på de almindelige seksuelt 
overførbare sygdomme mhp. diagnostik 
og differentialdiagnostik. De bør endvidere 
være fortrolige med de orale symptomer 
på udøvelse af oral sex, bl.a. mhp. seksuelt 
misbrug af børn.
    Da smitterisikoen er relateret til den orale 
sundhedstilstand, har tandlæger en opgave 
mht. at informere patienterne, især unge, 
om de sundhedsfarlige konsekvenser ved 
udøvelse af ubeskyttet oral sex.

Abstract

Seksuelt overførte 
sygdomme giver orale
symptomer

Emneord:
mouth mucosa; 

safe sex; 
sexual behavior; 

sexually trans-
mitted diseases
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Orale symptomer ved oral sex
Fellatio kan medføre karakteristiske, nærmest patognomoniske 
forandringer af mundslimhinden (Fig. 1). De ses i form af submu-
køse blodudtrædninger enten centralt eller uni-/bilateralt i den 
dorsale del af den hårde gane eller på den bløde gane. De er uden 
subjektive symptomer. Udseendet kan veksle mellem mere diffust 
afgrænsede erytematøse forandringer og veldefinerede pletvist 
forekommende petekkier. De forsvinder spontant i løbet af få 
dage til en uge (8-12). Forandringerne er forklaret som resultatet 
af en kombination af mekanisk vævsskade og sugevirkning ved 
undertryk (9,12).

I en undersøgelse af 640 unge i alderen 14-22 år i en ameri-
kansk reformskole blev fundet 19 tilfælde af palatinale forandrin-
ger tydende på fellatio (13).

Symptomer på fellatio er iagttaget hos børn som en følge af 
seksuelt misbrug (14).

Cunnilingus kan ikke afsløres objektivt. 

Seksuelt overførbare infektioner 
Til gruppen af seksuelt overførbare infektioner hører infek-
tion med Chlamydia-bakterier, humant papillomvirus og herpes 
simplex-virus, som er de mest udbredte, samt infektion med HIV 
og infektioner resulterende i syfilis, gonoré og hepatitis B (15). 
Listen over seksuelt overførbare sygdomme omfatter desuden 
flere mindre udbredte sygdomme, og listen fra Statens Serum 
Institut omfatter 18 tilstande (16). 

Risiko ved oral sex  
Generelt er der i befolkningen manglende viden om risikoen for in-
fektioner ved oral sex, og unge anser risikoen ved oral sex for klart 
lavere end ved vaginal sex. Flere unge anser risikoen for smitte 
med Chlamydia og HIV for direkte udelukket ved oral sex (17). 

Mens det er udbredt, at der benyttes kondom ved vaginal og 
anal sex, er brugen af beskyttelsesmidler ved oral sex langt mindre 
almindelig. Det gælder både ved ikke-betalt sex og ved betalt sex 
(prostitution) (6,18-21). Den relative risiko ved ubeskyttet oral 
sex er således øget, når andre smitteveje forebygges (22). 

I en undersøgelse af 1.373 16-18-årige i England erklærede 26 
% sig uvidende om, at oral sex kan medføre seksuelt overførbare 
infektioner, og blandt regelmæssige udøvere af oral sex benyt-
tede 83 % af de mandlige og 78 % af de kvindelige deltagere i 
undersøgelsen aldrig kondom (5).

Der skelnes mellem insertiv og receptiv smitterisiko, og risikoen 
for receptiv smitte med HIV anses for klart størst, især ved fellatio 
med ejakulation, da sæd indeholder HIV (22,23). HIV-1-positive 
celler er imidlertid også påvist i præejakulær væske, der afsondres 
fra gl. bulbourethralis (Cowpers kirtel) (23,24), og der er eksem-
pler på, at smitte er sket uden påviselig ejakulation (25,26).

Risikoen for smitte øges markant, hvis recipienten har sår i 
mundhulen eller blot gingivitis med letblødende pocheepitel. 
Desuden kan risikoen være øget efter tandbørstning og brug af 
tandtråd, som har udløst epitelbrud (23). 

Det er omdiskuteret, om smitte med HIV forudsætter blodeks-
ponering. I dyremodeller er påvist mulighed for smitte gennem 
intakt slimhinde (27), og der er eksempler på smitte fra kvinde til 
mand ved oral sex uden påviselig blodeksponering (28). 

Forebyggelse af smitte ved oral sex
Fellatio – Anvendelse af kondom er selvsagt en effektiv hindring 
af smitte ved fellatio. Det bør dog anføres, at kun smitte fra læ-
sioner, der er dækkede af kondomet, hindres. Fx kan herpetiske 
eller syfilitiske læsioner være lokaliseret på penisskaftet, hvor 
kondomet ikke dækker.

Da sæd kan indeholde HIV, anser mange oral sex uden ejakula-
tion for en effektiv profylaktisk forholdsregel over for smitte med 
HIV. Risikoen nedsættes, men elimineres ikke (15,16,22).  

Saliva kan indeholde HIV, men har samtidig en kraftigt inhi-
berende effekt (22,23,29).

Mundskylning enten før eller efter en fellatio-akt har været 
nævnt som profylaktisk foranstaltning, men anses for nærmest 
at indebære en øget risiko, da spyttets barrierefunktion hermed 
kan begrænses (22).

Cunnilingus – Det er ikke muligt at forebygge smitte ved cun-
nilingus på samme enkle måde som ved fellatio. 

Af særlig interesse for tandlæger er, at anvendelse af koffer-
dam (dental (rubber) dam) anbefales som infektionsbeskyttende 

Fig. 1. Typiske forandringer af ganeslimhinden efter fellatio. 

Fig. 1. Typical lesion of the palatal mucosa following fellatio.

Fellatio
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foranstaltning ved cunnilingus (22). Kendskabet til denne be-
skyttelsesform er imidlertid særdeles beskeden, og den benyttes 
formentlig ikke (5).

Oral seksuel smitte
I det følgende omtales de seks sexsygdomme, som anses for hhv. 
de hyppigst forekommende og de alvorligste, og som indgik i 
Sundhedsstyrelsens undersøgelse UNG2006 (1). 

HIV
Det overvejende flertal af de i litteraturen refererede tilfælde af 
smitte med HIV ved fellatio vedrører homoseksuel kontakt mel-
lem mænd, men smitte kan lige så vel finde sted ved heteroseksuel 
kontakt (22). 

Der foreligger varierende tal for risikoen for smitte med HIV 
ved fellatio. I en deskriptiv kohorteundersøgelse af 46 tilfælde af 
HIV-infektion kunne smitten i fire tilfælde (9 %) med sikkerhed 
henføres udelukkende til fellatio (30).

I perioden 2001-2004 diagnosticeredes 4.150 tilfælde af HIV-
infektion hos homoseksuelle mænd i England, Wales og Nord-
irland. I 36 tilfælde hævdede de pågældende, at de måtte være 
smittet ved ubeskyttet oral sex, idet de nægtede overhovedet at 
have haft anal sex eller kun havde haft beskyttet anal sex (31).

Ifølge de fleste forfattere og rapporter anses risikoen for 
HIV-infektion ved oral sex for eksisterende, men klart lavere 
end ved anal sex. Page-Shafer et al. (20) beregnede en risiko for 
smitte med HIV ved fellatio mellem homoseksuelle mænd som 
ekstremt lav. 

Cunnilingus – Vaginale sekreter indeholder HIV, og den aktive 
udøver af cunnilingus er udsat for en risiko for HIV-smitte, der 
dog anses for ekstremt lille. 

HIV er isoleret fra menstruationsblod, og det kan ikke udeluk-
kes, at cunnilingus udøvet på en HIV-smittet kvinde indebærer 

en smitterisiko (22). Der foreligger samtidig flere rapporter om 
smitte mellem lesbiske kvinder ved orogenital kontakt (22, over-
sigt: 23, 32).

Chlamydia
Infektion med Chlamydia trachomatis er hyppig, både på verdens-
plan (33) og i Danmark, hvor man regner med, at 5-10 % af sek-
suelt aktive unge er inficerede. Sundhedsstyrelsen har refereret, 
at hver femte mand og hver fjerde kvinde testet for Chlamydia,
havde haft sygdommen tidligere (1).

Infektionen forekommer hos både hetero- og homoseksuelle 
mænd samt hos kvinder. Tilstanden er symptomsvag, men risiko-
fyldt, da den kan medføre infertilitet hos kvinder (15).

Chlamydia-pharyngitis er hos homoseksuelle fundet signifi-
kant associeret med hyppig forekomst af receptiv oral sex med 
ejakulation. I mange tilfælde kan tilstanden dog iagttages hos 
personer uden udøvelse af oral sex, og den kan forekomme uden 
samtidig genital forekomst (34). 

Condyloma acuminatum
Infektion med humant papillomvirus (HPV), som resulterer i 
condylomata acuminata (kondylomer, kønsvorter), er den måske 

Fig. 2. Typisk tilfælde af condyloma acuminatum (kønsvorte) 
lokaliseret til indersiden af underlæben.

Fig. 2. Typical case of condyloma acuminatum (genital wart) 
located to inside of the lower lip. 

Kønsvorter

Undersøgelser viser, at mange ikke anvender beskyttelses-
midler ved oral sex, da de tror, at risikoen for seksuelt over-
førte infektioner er mindre ved oral sex. Det er ikke tilfældet, 
og tandlæger bør derfor være bekendt med orale symptomer 
på de mest almindelige seksuelt overførte sygdomme i for-
hold til diagnostik og differentialdiagnostik. Tandlæger inden 
for børne- og ungdomstandplejen bør også være fortrolige 
med orale symptomer på udøvelse af oral sex i tilfælde af 
seksuelt misbrug. Mundslimhindelidelser øger også risikoen 
for smitte med seksuelt overførte sygdomme, og derfor bør 
tandlæger, og i særdeleshed tandlæger inden for børne- og 
ungdomstandplejen, oplyse om smitterisici ved oral sex. 

KLINISK RELEVANS
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Abstract (English)

Dentists and oral sex
Orogenital sex is widely distributed, not least among adolescents. 
Many consider oral sex as “safe sex” compared to vaginal and anal 
sex. However, infection from most sexually transmitted diseases 
may follow from oral sex. Adolescents with many partners and 
homosexual men have an increased risk of sexually transmitted 
diseases from oral sex.

Dentists must be familiar with symptoms of oral sexually 
transmitted diseases for diagnostic and differential diagnostic 
purposes. They must also be familiar with oral signs of oral sex 
e.g. for the purpose of revealing sexual abuse in a child. 

As the infectious risk is related to oral health, dentists have a 
responsibility to inform patients, particularly adolescents, of the 
health-related consequences of performing oral sex.  

hyppigst seksuelt overførte sygdom i Danmark. I en undersøgelse 
fra 2007 omfattende 69.000 kvinder i Norden havde 10,6 % op-
levet genitale kondylomer (35). Orale kondylomer kan træffes i 
alle dele af mundslimhinden (Fig. 2).    

Kun få procent af patienter med genitale kondylomer har 
tillige oral forekomst. I disse tilfælde er de oftest relateret til 
oral sex (36).

Oral forekomst er observeret hos børn og kan i visse tilfælde 
tilskrives seksuelt misbrug. Kui et al. (37) beskrev ni tilfælde hos 
børn i alderen 2-6 år. Affektionerne var typisk lokaliseret til ga-
neslimhinden. I ét tilfælde kunne en orogenital smittevej fastslås, 
og i ét tilfælde kunne den kraftigt mistænkes. Trods manglende 
evidens anså forfatterne også i de øvrige tilfælde oralt seksuelt 
misbrug for den sandsynligste forklaring. 

Herpes genitalis
Seksuelt overført infektion med herpes simplex-virus (HSV) 
medfører hos begge køn typisk læsioner på de ydre kønsorganer. 
Der er i de senere år konstateret en signifikant øgning i antallet 
af genitale herpes-infektioner og en relativ stigning i infektion 
med HSV-1 i forhold til HSV-2. Stigningen i HSV-1-infektioner 
tilskrives netop orogenital kontakt uden brug af kondom ved 
smitte fra partnere med oral/labial herpes (38). 

Smitterisikoen ved cunnilingus anses for ringe. Der er imid-
lertid påvist en signifikant højere forekomst af genital herpes hos 
kvinder, som er genstand for cunnilingus, i forhold til seksuelt 
inaktive kvinder (39); risikoen vedrører HSV-1. 

Efter oral sex kan opstå en herpetisk pharyngitis med feber, 
svære halssmerter, synkebesvær og meningitis-lignende sym-
ptomer (15).

Gonoré
Der er i de senere år set en stigning i sygdommen, især pga. smitte 
fra udlandet (1). 

I 1973 kom et banebrydende dansk arbejde af Bro-Jørgensen 
& Jensen (40). Af 1.346 personer med gonoré fandt de faryngeal 
infektion hos 110 (8 %), og af disse tilkendegav 91 (83 %) at have 
udøvet orogenital sex. Hos 87 (79 %) var tilstanden asymptoma-
tisk. Flertallet af de smittede var heteroseksuelle, og forfatterne 
skelnede ikke mellem fellatio og cunnilingus. 

Ved propaganda er det lykkedes at øge brugen af kondomer 
ved oral sex blandt kvindelige prostituerede og hermed signifikant 
at reducere hyppigheden af faryngeal gonoré (41,42). 

Syfilis
Syfilis har i en årrække haft en begrænset udbredelse i såvel 
Danmark som i udlandet, men sygdommen er i voldsom frem-
gang. I Københavns Kommune noteredes en stigning i antallet af 
anmeldelsespligtige tilfælde fra to i 2000 til 64 i 2005 (43). Orale 
forandringer er meget almindelige. I en undersøgelse fra 2004 
omfattende 1.582 tilfælde af syfilis i Chicago kunne 14 % henføres 
til smitte ved oral sex, og heraf forekom 20 % af tilfældene hos 

homoseksuelle mænd (44). Der er også eksempler på, at oral sex 
har ført til okulær syfilis hos HIV-inficerede patienter (45).

Diskussion
Uvidenhed om risikoen for seksuelt overførbare infektioner ved 
oral sex er betydelig blandt unge, og brugen af beskyttelsesmid-
ler begrænset (1). Oplysning om oral sex forbigås i forhold til 
oplysning om vaginal sex (46), og undersøgelser blandt sund-
hedspersonale har vist en tilbageholdenhed mht. at oplyse om 
risici ved oral sex (47). Der påhviler både forældre, pædagoger 
og sundhedspersonale, herunder tandlæger, et ansvar mht. at 
bibringe de unge oplysning (47,48). 

Ved diskussion om ”sex” og at ”dyrke sex” er der ofte uklarhed 
om den nærmere betydning, og mange forbinder ”sex” med alene 
vaginal sex. Mange unge forbinder derfor oplysning om ”sikker 
sex” som alene forbundet med vaginal sex og evt. anal sex, og 
ikke med oral sex.

Ved opmærksomhed over for orale forandringer som følge 
af fellatio, og med udgangspunkt i drøftelse med patienterne 
om oral sundhed har tandlæger en mulighed for at bidrage til 
oplysning om risikoen ved oral sex. Denne sundhedspolitiske 
rolle kan sidestilles med tandlægers ansvar mhp. forebyggelse af 
andre fx tobaks- og livsstilsrelaterede skader (49). 

Tak
Professor, dr.odont. Jesper Reibel, Odontologisk Institut, Køben-
havns Universitet, takkes for venligt udlån af Fig. 1 og 2.  
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Søger du den bedste løsning inden for cementretineret
implantatprotetik? Så er Atlantis svaret.

Ved at anvende den unikke Atlantis VAD™ (Virtual
Abutment Design) software, designes abutmentet ud fra
den oprindelige tands form. Resultatet er abutments,
lige så individuelt som din patienter med fantastisk
funktion og æstetik.

Atlantis tilbyder flg. fordele:

– så tæt på naturlige tænder som muligt

– titanium, guldbelagt titanium og zirconium

– tag blot et aftryk og send det til dit dentallaboratorium

Spørg efter Atlantis hos dit dentallaboratorium ved din
næste implantat-case.
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Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th. 2620 Albertslund, telefon +45 43 71 33 77. fax +45 43 71 78 65. www.astratechdental.dk
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Undersøgelser af forstørrelse efterlyses

Man kan ikke drage nogen konklusioner om, hvorvidt brug 
af mikroskop, endoskop eller lupbriller betyder, at man 
får bedre kliniske resultater ved endodontiske indgreb. 

Sådan skriver forfatterne af et helt nyt Cochrane-review, hvor 
de har ledt efter studier af betydning af forstørrelsesapparatur. De 
har ikke fundet evidens, og nu efterlyser de veldesignede, store, 
randomiserede undersøgelser. 

Forfatterne skriver, at man savner systematik og især kliniske 
indikationer for brug af de enkelte forstørrelsesapparaturer i spe-
cifikke kliniske situationer – kort sagt: Hvornår skal man bruge 
hvad og hvor? Og så efterlyser de studier, som undersøger den 
reelle forskel i behandlingssucces af endodontisk behandling med 
og uden forstørrelse. ”If any exist”, skriver de. 

Kommentar af afdelingstandlæge Jens Knudsen, 
Tandlægeskolen i Århus:

– Konklusionen i Cochranes review forekommer baseret på 
et lidt tyndt grundlag med et fokus, som ikke kan genkendes af 
den, som anvender forstørrelsesapparatur i endodontisk klinik i 
dagligdagen.

Forstørrelsesapparaturets nytteværdi kan ikke beskrives med 
svar på spørgsmålet: ”Får man bedre kliniske resultater?” Skulle 
man være lidt grov, ville det svare til, at man søgte evidens for 
betydningen af synsbesværedes brug af briller.

Cochranes reviewere har ikke fundet evidens for, at brug  
af fx mikroskop ved endodontisk behandling forbedrer  
behandlingsresultaterne. De efterlyser flere undersøgelser.

Winnie Brodam

Mikroskop og andet apparatur er hjælpemidler, som udvider 
mulighederne for at løse en række endodontiske problemer, som 
ikke eller kun usikkert kan løses uden forstørrelse. Man behandler 
ikke under mikroskop generelt, men diagnosticerer, kontrollerer 
og foretager enkelte behandlingsfaser med forstørrelse. 

At fjerne vævsrester, fremmedlegemer og andet inficeret ma-
teriale kan foretages målrettet og ikke i blinde, fordi man kan se. 
Selv om man ikke behandler konstant under mikroskop, må man 
ikke undervurdere den pædagogiske effekt af at have set, hvor stor 
betydning det har for kanaludrensningen, at man følger fastlagte 
procedurer. Eksempelvis ved alle, der arbejder med mikroskop, at 
der under kanalrevision altid efterlades rodfyldningsmateriale, 
som givetvis er inficeret, medmindre man målrettet og under 
direkte lys og forstørrelse fjerner materialet. Det samme gælder 
vævsrester i rodåbne tænder.

Diagnostik og behandling af ”ekstra” kanaler, parietale per-
forationer, dybtliggende kanaldelinger, kanalrecesser og -kom-
munikationer, lokalisering og behandling af nekrotiske lumina i 
invaginerede tænder, fjernelse af filstumper og dentinøer, lokali-
sering af ”oblitererede” kanaler mv. kan ifølge sagernes natur ikke 
eller kun usikkert foretages uden direkte lys og forstørrelse.

    Reviewets konklusion skulle nødigt influere negativt på den 
gryende forståelse for teknologiske hjælpemidlers betydning for 
kvalitet og muligheder i endodontien i Danmark.

COCHRANE-REVIEW
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Background
After the introduction of microsurgical principles in endodontics, involving new techniques for root canal treatment, there has 
been a continuous search for enhancing the visualisation of the surgical field. It would be interesting to know if the technical 
advantages for the operator brought in by magnification devices like surgical microscope, endoscope and magnifying loupes, 
are also associated with advantages for the patient, in terms of improvement of clinical and radiographic outcomes.

Objectives
The purpose of this systematic review was to evaluate and compare the effects of endodontic treatment performed with the 
aid of magnification devices versus endodontic treatment without magnification devices. We also aimed at comparing among 
them the different magnification devices used in endodontics (microscope, endoscope, magnifying loupes).

Search strategy
The Cochrane Oral Health Group Trials Register, CENTRAL, MEDLINE and EMBASE were searched with appropriate search 
strategies. Handsearching included nine dental journals. The bibliographies of relevant clinical trials and relevant articles 
were checked for identifying studies outside the handsearched journals. Seven manufacturers of instruments in the field 
of endodontics and/or endodontic surgery, as well as the authors of the identified randomised controlled trials (RCTs) were 
contacted in order to identify unpublished or ongoing RCTs. There were no language restrictions. The last electronic search 
was conducted on 2nd April 2009, and the last handsearching was undertaken on 31st January 2009.

Selection criteria
All randomised and quasi-randomised trials comparing endodontic therapy performed with or without using one or more types 
of magnification device, as well as randomised and quasi-randomised trials comparing two or more magnification devices 
used as an adjunct to endodontic therapy were considered. 

Data collection and analysis
Screening of studies and data extraction were conducted independently and in duplicate. The Cochrane Collaboration stati-
stical guidelines were to be followed for data synthesis.

Main results
No trial could be included in the present review. All of the prospective trials that were identified, all dealing with endodontic 
surgery, had to be excluded for various reasons. Only one RCT was identified comparing three magnificators (magnifying lou-
pes, surgical microscope, endoscope) in endodontic surgery. No RCT was found that compared the outcome of endodontic 
therapy using or without using a given magnification device.

Authors’ conclusions
No objective conclusion can be drawn from the results of this review as no article was identified in the current literature that 
satisfied the criteria for inclusion. It is unknown if and how the type of magnification device affects the treatment outcome, 
considering the high number of factors that may have a significant impact on the success of endodontic surgical procedure. 
This should be investigated by further long-term RCTs with large sample size.
Technical advantages of magnificators have been widely reported in low evidence level studies, but they should be syste-
matically addressed to know if there can be the clinical indication for using a given magnification device for specific clinical 
situations, such as for molar teeth, or if they can all be used interchangeably.
Well-designed RCTs should also be performed to determine the true difference in terms of treatment success rates between 
using or not using a magnification device in both conventional and surgical endodontic treatment, if any exist.

Del Fabbro M, Taschieri S, Lodi G, Banfi G, Weinstein RL. Magnification devices for endodontic therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. 
Art. No.: CD005969. DOI: 10.1002/14651858.CD005969.pub2

Abstract



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 12

920 SAMFUND & ARBEJDSLIV

For et år siden havde klinik-
mægler Kurt Birk ca. 20 tand-
klinikker til salg. I dag har han 
ca. 30. Samme tendens er at 

finde hos klinikmæglerne Bente Car-
stensen og Erik Loft, der også melder 
om ca. 33 % flere klinikker til salg. Og 
konsekvensen er klar. I takt med at »til 
slag«-skiltene får lov til at sidde endnu 
længere tid i vinduerne, falder priserne 
på tandklinikker.  

– Det er muligt at gøre en vanvittig 
god handel nu. Især hvis man vil bo i 
et randområde, da det er her, priserne 
er sat mest i bund, fortæller Kurt Birk. 

Købere efterlyses
Men det er ikke kun i yderområderne, 
at priserne har fået et hak nedad. Ifølge 
klinikmægler Erik Loft fra Dansk Prak-
sis Formidling har markedet mærket et 
generelt prisfald, også i de større byer, 
hvor klinikker historisk set har holdt 
den udbudte salgspris nogenlunde. 
Ingen af de tre klinikmæglere har dog 
lyst til at sætte en procentsats på faldet, 
da der er for mange faktorer, der spiller 
ind på den endelige købspris, fx stand 
og beliggenhed.

Derfor fremhæver alle tre mæglere 
også, at de »gode« klinikker fortsat går 
til den udbudte pris, om end det kræver 
lidt mere fodarbejde fra mæglerne.

– Arbejdet med at sælge klinikker 
er blevet større, og det er et mere lang-
strakt forløb i dag. Vi oplever, at en del 
potentielle køberemner, som principielt 
er modne til at investere i en klinik, ikke 
tør tage det næste skridt og blive klinik-
ejere, fortæller Bente Carstensen fra 
Klinikbørsen. 

Erik Loft oplever også, at der er ble-
vet betydelig længere mellem poten-
tielle køberemner. Han havde tidligere 
et køberkartotek til de lidt større byer 
på mellem fem og 10 potentielle købere. 
I dag er situationen nærmest omvendt, 
fordi sælgeremnerne er i overtal, og 
Erik Loft kalder det en »kedelig vending 
for de tandlæger, der gerne vil afhænde 
deres praksis«. 

Erik Loft forklarer bl.a. udviklingen 
med købernes forbehold over for at 
springe ud som klinikejer. En forkla-
ringsmodel, som Kurt Birk bakker op.   

– Førstegangskøberne holder sig 
tilbage i øjeblikket, bl.a. fordi de har 
det godt som ansatte og derfor ikke har 

Finanskrisen har sat 
sine spor på markedet 

for køb og salg af tand-
klinikker. En cocktail 

af manglende efter-
spørgsel og dårligere 

finansieringsmulig-
heder betyder, at  

klinikker over hele  
landet er faldet i pris. 

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Tandlægeklinikker 
på udsalg
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travlt med at få deres egen klinik. Mange af mine
kunder er derfor allerede klinikejere, der inve-
sterer i klinik nummer to, fortæller klinikmægler
Kurt Birk.

Banker har snøret posen til
Og når nye klinikejere alligevel vover sig ud på
markedet for at gøre deres første handel, bliver
mange af dem mødt af finanskrisens dønninger
i form af skærpede krav fra bankerne.

Hvad lægger banken vægt på,
når den skal give lån til køb af en tandlægeklinik?

Klinikkens historiske indtjening og budget (drift/likviditet/balance), herunder potentialet i antallet og
typen af behandlinger

Køberens privatøkonomi, herunder hele familiens indkomst-/formueforhold (aktiver/gæld/opsparing,
ægtefælles indkomst) og familiens rådighedsbeløb efter køb af klinik

Investeringsbehov i klinikken

Klinikkens omsættelighed (gensalgspris og gensalgsmulighed)

Købers mulighed for at stille sikkerhed (virksomhedspant, livspolice m.v.)

Enkeltmandsklinik eller klinikfællesskab

Egenfinansiering (opsparing til køb af klinik).

Kilde: Danske Bank.

FAKTA

TIL
SALG
TIL

SALG

– Finanskrisen har betydet, at bankerne er
mere forbeholdne. Tidligere var det muligt at
opnå et banktilsagn til en køber på tre til fem
arbejdsdage. I dag tager den proces ofte tre til
fire uger, fordi bankerne ønsker et langt større
informationsmateriale om klinikken og den nye
klinikejer, fortæller Bente Carstensen.

De nybagte klinikejere, Tandlægebladet har
talt med, kan godt nikke genkendende til Bente
Carstensens oplevelse. De fortæller bl.a., at ban-
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kerne kan finde på at forlange, at sælger også tager en 
risiko og laver et gældsbrev – et alternativ, som alle tre 
klinikmæglere bekræfter er kommet på markedet det 
sidste halve års tid, efter at det har været fraværende de 
sidste 15 år. De ser det derfor som et udtryk for bankernes 
tilbageholdenhed over for finansiering af tandlægekli-
nikker. 

– For et til halvandet år siden kunne man få en totalfi-
nansiering af et klinikkøb til en rente på 3,5-5 %, og uden 
at der skulle tages pant i klinikken eller andet. Normalt 
skulle der dog tegnes en livsforsikring på 8-900.000 kr. 
Nu oplever jeg renter på 8-10 %, og der tages sikkerhed 
i klinik og privatbolig, eller at der skal stilles kaution. 
Samtidig kan man normalt ikke få en totalfinansiering 
af købet, fortæller Kurt Birk.  

» For et til halvandet år siden kunne man få en total-
finansiering af et klinikkøb til en rente på 3,5-5 %, og 
uden at der skulle tages pant i klinikken eller andet. 
Nu oplever jeg renter på 8-10 %, og der tages sikkerhed 
i klinik og privatbolig

KLINIKMÆGLER KURT BIRK

Hvilke klinikker holder prisen?

Ifølge klinikmægler Kurt Birk er de »gode« tandklinikker dem, der 
har en god beliggenhed fx i en større by eller i nærheden af et 
butikscenter. Derudover har de en sund økonomi med et højt be-
handlingsniveau samt udvidelsesmuligheder. Omvendt er klinikker 
med et faldende patientantal og lavt behandlingsniveau vanskelige 
at afsætte, og det er uanset beliggenhed.

FAKTA

Tandlægebranchen er  
ukendt land for bankerne
To af bankaktørerne på markedet, Ringkjøbing Landbo-
bank og Danske Bank, afviser dog, at de har strammet 
vilkårene for kunderne eller har afvist flere kunder end 
tidligere. En påstand, som desværre ikke er mulig at se ef-
ter i sømmene, da bankerne ikke ønsker at offentliggøre 
antallet på finansieringer af klinikhandler de sidste to år. 
Danske Bank har ikke strammet de vilkår, der gælder, når 
vi giver tandlægerne lån. Markedsforholdene for nogle 
klinikker kan til gengæld have ændret sig, siden den 
økonomiske krise begyndte. Og derfor vil vi i dag typisk 
stille lidt flere spørgsmål til fx udviklingen i antallet af 
patienter og til omfanget af behandlinger, siger Henrik 
Frederiksen, underdirektør i Danske Bank og ansvarlig 
for bankens erhvervskunder. 

Vestpå, i Ringkjøbing Landbobank, har piben samme 
lyd, og privatkundechef Uffe Haubjerg peger også på, at 
det mere er markedet, der har ændret sig, end det er ban-
kerne. Uffe Haubjerg fremhæver bl.a., at boligmarkedets 
fald har haft stor betydning for privatøkonomierne, og 
at nogle tandlæger er så hårdt spændt for, at det ikke er 
realistisk med finansiering af klinikkøb. 

Lige præcis den præmis køber Kurt Birk imidlertid 
ikke og klandrer bankerne for et manglende kendskab 
til branchen.

– Tandlægebranchen er én af de mest sikre brancher 
overhovedet, og nye klinikejere kan fra starten gå ud og 
gøre en god forretning. Derfor er bankernes forbehold 
fuldstændigt ubegrundet, og de har fået det helt galt i 
halsen, at branchen som sådan er truet af finanskrisen, 
fortæller Kurt Birk, der mener, at problemet er, at ban-
kerne risikovurderer tandlægeklinikkerne som alle andre 
virksomheder. 



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 12

SAMFUND & ARBEJDSLIV 923

» Tandlægebranchen er én af de
mest sikre brancher overhovedet, og
nye klinikejere kan fra starten gå ud
og gøre en god forretning. Derfor er
bankernes forbehold fuldstændigt
ubegrundet, og de har fået det helt
galt i halsen, at branchen som sådan
er truet af finanskrisen

KLINIKMÆGLER KURT BIRK

Hjulene ruller så småt igen
Én af de nybagte klinikejere, der kan tale med om banker-
nes manglende kendskab til branchen, er tandlæge Ali-
reza Sahafi. Han brugte tre måneder på at kommunikere
med en stor bank om et evt. lån. Men bankrådgiveren
forstod, ifølge Alireza Sahafi, ikke branchens præmisser
og natur, og til sidst måtte han opgive banken og søge
over til en mindre bank, hvor der fra starten var en an-
den indgangsvinkel. Her fik han, ifølge ham selv, et godt
tilbud på en totalfinansiering, som i dag har gjort ham
til klinikejer af en tandlægeklinik på Lyngby Hovedgade.

Samtidig tyder Alireza Sahafis historie også på, at der
så småt er ved at blive løsnet op fra bankernes side igen.
Tilbage står den manglende efterspørgsel, og her er de
tre mæglere, måske ikke så overraskende, rørende enige
og opfordrer alle tandlæger, der går med en klinikejer i
maven, til at komme til truget.

Drømmer du om at blive klinikejer?

I løbet af efteråret afholder Tandlægeforeningen kurser, hvor du bliver klædt på til at blive klinikejer. Du får
fx svar på, hvad du bør overveje og tage stilling til, inden du køber. Kurset med titlen »Hjælp, jeg overve-
jer at købe klinik« giver fem kursustimer og koster 900 kr. Det afholdes første gang i København den 25.
november og næste gang i Horsens den 2. december.

www
Informationsmaterialet ligger på TDLNET under Efteruddannelse fra den 12. oktober.

FAKTA

TIL
SALG
TIL

SALG
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Det er nok de færreste ny-
bagte mødre, der kender 
bakteriesammensætningen 
i deres saliva. Det er måske 

også de færreste, der er bevidste om, at 
netop deres bakteriesammensætning 
kan være afgørende for, hvilken oral 
bakterieflora deres barn kommer til at 
leve med resten af livet. Men jo tidligere 
i livet man udsættes for en »uønsket« 
bakterie, jo større er risikoen for, at 
bakterien koloniseres permanent, bl.a. 
fordi den på det tidspunkt har færre 
konkurrenter. Det forklarer Svante 
Twetman, der er professor på Tandlæ-
geskolen i København. 

Forholdet gælder også for koloni-
sering med Streptococcus mutans i det 
orale miljø: Jo tidligere et barn ekspo-
neres for bakterien, jo større er risikoen 
for, at bakterien etableres permanent 
og i stort omfang. Dermed er der øget 
risiko for, at barnet udvikler caries i 
førskolealderen. 

– Mødre med mange mutans strep-
tokokker er i høj risiko for at overføre 

bakterierne til deres børn ved såkaldt 
vertikal transmission. Transmissionen 
kan også finde sted fra andre slægtnin-
ge eller fx i vuggestuemiljø, men studier 
har vist, at mutans streptokokker hos 
spædbørn i mere end 70 % af tilfældene 
stammer fra moderen, påpeger Svante 
Twetman. 

Mødre kan smitte 
Moderens adfærd kan fremme eller 
hæmme overførelse af bakterier: Spiser 
hun kulhydratholdig kost (især sukro-
se), vil sukkeret gøre bakterierne mere 
»klistrede«, og så sidder de bedre fast på 
tænderne. Deler hun ske med sit barn, 
smager man på barnets sutteflaske, el-
ler putter hun barnets sut i munden for 
at rense den, så overfører hun på den 
måde bl.a. mutans streptokokker til sit 
barn. Endelig spiller også arvelighed, 
salivsammensætning og individuel dis-
position en rolle.  

Tidligere mente man, at kolonise-
ring med S. mutans krævede frembrudte 
tænder, for at bakterierne kunne have 

Kys og kram er fint. 
Men kontakt, hvor 

der udveksles saliva, 
kan overføre »caries-
bakterier« fra mor til 
barn. Forældrene bør 

informeres bedre, lyder 
vurderingen.  

Tekst af:
Winnie Brodam

Mødre  
videregiver bakterier 

til deres børn
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noget at »sidde fast på«. I dag ved 
man, at tungen fungerer som reser-
voir, og dermed kan man være bærer 
af mutans streptokokker i en meget 
tidlig alder. Det kan øge risikoen 
for early childhood caries, advarer 
Svante Twetman.  

– Caries forårsages ikke direkte 
og ikke udelukkende af mutans 
streptokokker, men bakteriernes 
tilstedeværelse er en stærk indika-

tion af, at der er et cariogent miljø i 
munden, understreger han.  

Undgå at udveksle saliva 
Man kan, ifølge Svante Twetman, 
gøre meget for at mindske risikoen 
for, at spædbørn koloniseres med 
mutans streptokokker. 

Først og fremmest drejer det sig 
om at undgå direkte salivkontakt.

– Man bør undgå at tage barnets 

sut eller andre ting, som skal ind i 
barnets mund, ind i sin egen mund. 
Man bør fx ikke afprøve barnema-
dens temperatur i sin egen mund. Og 
man bør ikke væde sutten eller »gøre 
den ren« ved at tage den i munden, 
advarer Svante Twetman. 

En anden forholdsregel, som 
moderen kan tage, er at mindske sit 
eget niveau af mutans streptokokker 
i munden. 

Tidlig småbarnscaries  
og mutans streptokokker

Tidlig småbarnscaries er en aggressiv 
form for caries, som er karakteriseret 
ved hurtig progression før treårsalderen. 
Årsagerne kan være mange, men tidlig 
kolonisation af mutans streptokokker 
anses for at være hovedårsagen.

En systematisk litteraturoversigt har 
vist, at børn, som har mutans strepto-
kokker i saliva og plak, har fire gange så 
høj risiko for at udvikle caries som børn, 
der ikke er koloniserede. Børn med tid-
lig småbørnscaries har op til 100 gange 
så mange mutans streptokokker som 
børn, der er cariesfri.

FAKTA
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– Moderen kan behandle sig selv antibakterielt ved at 
skylle munden med klorhexidinopløsning, eller hun kan 
vælge at tygge xylitoltyggegummi i perioden frem til bar-
nets første tandfrembrud, foreslår Svante Twetman med 
baggrund i flere uafhængige studier. 

Brug xylitoltyggegummi 
I en undersøgelse screenede man således nybagte mødre 
mht. S. mutans i saliva. De mødre, der havde høje tal, 
blev tilfældigt udvalgt til at tygge én af tre typer tygge-
gummi. Mødrene tyggede tre gange dagligt, mens barnet 
var imellem seks og 18 måneder gammelt.  

– Efterfølgende viste det sig, at børn af mødre, som 
havde tygget xylitoltyggegummi, havde signifikant færre 
mutans streptokokker og caries i fireårsalderen end børn 

Orientering af forældre

European Academy of Pediatric Dentistry anbefaler, at forældre til 
spæd- og småbørn opfordres til at reducere de faktorer, som fører 
til tidlig overførelse af mutans streptokokker.

FAKTA

af mødre, som havde tygget tyggegummi med fluor eller 
klorhexidin, fortæller Svante Twetman. Han forklarer 
forskellen ved, at xylitol gør mutans streptokokkerne 
mindre adhæsive. 

På spørgsmålet om, hvorvidt brugen af xylitoltygge-
gummi er omkostningseffektivt, svarer Svante Twetman: 

– En sundhedsøkonomisk afhandling fra Finland har 
vist, at man i gennemsnit vinder tre »cariesfri år« til en 
pris af omkring 100 euro. 

Tandplejepersonale skal forebygge
Desværre viser undersøgelser, at forældre ikke ved meget 
om mutans streptokokker og deres vertikale overførelse. 
Det beklager Svante Twetman, og han opfordrer til tidlig 
forebyggelse: 

– Der findes en vis evidens for, at tandsundheden hos 
børn kan forbedres, hvis tandplejepersonalet giver kom-
mende og nybagte forældre en adækvat information og 
gode råd om, hvordan den vertikale transmission af S. 
mutans kan forebygges eller i hvert tilfælde forsinkes, 
lyder opfordringen.

www
Du kan finde referencer til de nævnte videnskabelige artikler,  

hvis du går ind under denne artikel på Tandlaegebladet.dk.

Den vigtige bakteriebalance

Kolonisation af mundhulen med bakterier starter 
allerede ved fødslen, og den orale bakterieflora 
udvikles individuelt i løbet af det første leveår. 
Sammensætningen afhænger af tidspunkt og af, 
hvilke bakterier barnet udsættes for. Det anses ge-
nerelt for at være vigtigt, at barnet eksponeres for 
en mangfoldighed af bakteriearter, idet en kom-
pleks sammensætning beskytter imod patogener. 
Nogle af de almindelige orale bakterier forbindes 
med sundhed, andre med sygdom, og balancen 
imellem dem er vigtig – fx virker S. sanguinis og 
S. mitis antagonistisk i forhold til S. mutans og har 
således en beskyttende effekt.

FAKTA
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Ny Pro-Argin™ teknologi
Et gennembrud i behandling af dentin hypersensitivitet

Pro-ArginTM teknologi blokerer de åbne dentinkanaler og forhindrer udløsning af
de isende smerter*

Colgate tilbyder en ny, sikker og effektiv behandling
af dentin hypersensitivitet til klinikbrug

 Pro-Argin™ blokerer åbne dentinkanaler ved en naturlig proces
med arginin og calciumcarbonat

 Øjeblikkelig og langvarig lindring af dentin
hypersensitivitet efter bare én applikation1,2)

 Klinisk dokumenteret lindring, som varer i 28 dage1,2)

 Behandling af dentin hypersensitivitet og
afpudsning i én og samme seance

NY Colgate® Sensitive Pro-Relief™

Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin™ teknologi

For mere information: Colgate Professional Oral Care, tlf. 80 60 70 10. www.colgateprofessional.dk

*Grafisk fremstillede illustrationer baseret på SEM foto.

1) Schiff T, Delgado E, Zhnag YP, deVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the clinical efficacy of desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of den-
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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Det er slut med fløjlshandskerne og de høflige 
opfordringer til at kvitte tobakken i den kom-
mende rygestopkampagne fra Sundhedssty-
relsen, der kommer til at løbe over efteråret. 

Kampagnen, der stammer fra Australien, anlægger med 
sine reklamespots af sorte lunger, voksende kræftsvulster 
og forkalkede kranspulsårer en mere barsk stil, end man 
før har set i rygestopkampagner i Danmark. 

Konsulent i Sundhedsstyrelsen og ekspert i tobaks-
forebyggelse Jørgen Falk afviser imidlertid at kalde det 
for en skræmmekampagne. 

– Vi anerkender, at det er skræmmende at se på, men 
sandheden om rygning er skræmmende. Vi ser normalt 
kun den sociale side af rygning og ikke den bagside, som 
læger og sygehusvæsenet ser. Denne kampagne viser 
nogle af de konsekvenser af rygning, som vi normalt er 
forskånet for, siger Jørgen Falk. 

Det virker
Han er bevidst om, at de meget stærke billeder kan få 
nogle rygere til at reagere modsat og blive irriterede. 
Men for mange vil kampagnen blive det sidste skub, der 
skal til, for at vælge rygestoppet, mener Jørgen Falk. 

– Kampagnen har kørt i over 30 lande, og alle steder 
har den virket. Flere er holdt op med at ryge, og flere har 
holdt fast i et rygestop, siger han.

Som en vigtig del af den danske kampagne har man 
modsat en del andre lande lagt vægt på, at tilbud om 
rygestop spiller en væsentlig rolle.

Tandlægerne på banen
Og her kan tandlægerne komme på banen, mener tand-
læge Lotte Hein Sørensen, der er medlem af Tobaksgrup-
pen i Tandlægeforeningen.

– Kampagnen vil være en god anledning til at snakke 
rygning med patienterne. Mange rygere vil formentlig 
være ekstra motiverede for at stoppe og have gjort sig 
tanker om det i den periode, hvor kampagnen kører. 
Det kan tandlægerne udnytte til at få en snak med pa-
tienterne og på den måde være med til at motivere dem 
yderligere til et rygestop, lyder opfordringen fra Lotte 
Hein Sørensen.

Tekst af: Trine Ganer

Massiv  
rygestopkampagne på vej

Rygestopkampagne på klinikken

Vi du have rygestopkampagnen ind på din klinik? På Symposium 
uddeles Sundhedsstyrelsens kampagnemateriale gratis – heri-
blandt en plakat, der fx kan hænges op i venteværelset, og en 
holder med pjecer, som kan stå på receptionsdisken.

Kommer du ikke på Symposium, kan du prøve at kontakte sund-
hedsforvaltningen i din kommune.

I efteråret rammer en rekordstor rygestopkampagne Danmark.  
Tandlægerne kan udnytte kampagnen til at få en snak om rygning  
med patienterne, lyder opfordringen.

FAKTA
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”Easy – quick – unique –
intelligent – aesthetic”

Det er hvad EQUIA står for og det
indebærer en helt ny indfaldsvinkel

til fyldningsterapi: fyldninger med
glasionomer har aldrig tidligere været

så æstetiske og translucente, så holdbare
og økonomiske!

GC Fuji IX GP EXTRA og G-Coat PLUS
er det første koncept som kombinerer

hurtig og enkel håndtering, med perfekte
fysiske egenskaber og det er med et æstetiske

resultat som ikke tidligere er set. Det betyder
helt klart, at vi fordobler styrken og på denne

måde dubleres holdbarheden. Dette giver også
optiske egenskaber som ikke er set tidligere med
glasionomer.

EQUIA fra GC.
Med perfekt

balance.

GC NORDIC AB
Danish Branch
Dampfærgevej 3
DK-2100 Københamn
DANMARK
Tel. 23 26 03 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Københavns Kommune afholder hvert år 
en efteruddannelsesdag for alle medar-
bejdere på kommunens tandklinikker for 
børn og unge. I år løb den af stablen den 

24. august, og der var inviteret tre indlægsholdere. 
De holdt oplæg om hhv. mad, drikke og tandsundhed, 
spiseforstyrrelser og rygestop blandt unge. 

Kost og tandsundhed
Den første var professor Berit Heitmann, der talte om 
mad og drikkes betydning for generel sundhed såvel som 
for tandsundhed. 

Blandt Berit Heitmanns pointer var bl.a.:
Fedme betragtes i dag som en genetisk sygdom, der 
kommer til udtryk, hvis det rette miljø er til stede. 
Man ved, at børn med en fødselsvægt på over 4 kg har 
en forøget risiko for at blive fede.
Flere undersøgelser tyder på, at overvægtige børn har 
mere caries end normalvægtige.

Berit Heitmann var på den baggrund fortaler for, at 
tandplejen i langt højere grad skal bruges til at opspore 
generelle sygdomme. 

Spiseforstyrrelser blandt unge
Psykolog ved Gentofte Hospital Casper Aaen holdt 
indlæg om, hvordan man forstår og hjælper unge med 
spiseforstyrrelser. 

Med stor indføling og varme formåede han med eksem-
pler fra sit arbejde med spiseforstyrrede at give tilhørerne i 
salen en forståelse for det ømtålelige emne.

Casper Aaen understregede, at tandplejepersonalet 
ikke skal være nervøse for at gøre noget forkert, men 
med fordel kan tale med patienterne om deres spise-
problemer. Fx ved at opfordre den unge til at tale med 
sin læge.

Rygestop og unge
Dagens tredje emne var »Rygestop og unge« ved cand.
comm. Peter Dalum fra Kræftens Bekæmpelse. Indlægget 
vekslede mellem videoklip, foredrag og øvelser, som fint 
lod sig gøre med 300 deltagere.      
Peter Dalum gennemgik principperne for kort rådgivning 
i tandplejen om rygestop blandt unge:

Giv et kort sundhedsmæssigt feedback.
Tal afklarende om cigaretforbrug og vaner.
Tal om tidligere erfaringer med rygestop.
Tal om motivation for rygestop.

Henvis til yderligere hjælp på Kræftens Bekæmpelses 
rygestophjemmeside for unge Xhale.dk, evt. skolesund-
hedsplejersken.

Læs mere i Tandlægeforeningens manual »Børn, unge 
og tobak«, som kan fås ved henvendelse til Tandlægefor-
eningen: 70 25 77 11. Her kan du også bestille visitkort i 
en holder med adresse til www.xhale.dk.

300 tandlæger, tandplejere og klinikassistenter fra den kommunale 
børne- og ungdomstandpleje i København var mødt op i Rigshospitalets 
store auditorium til den årlige efteruddannelsesdag.

Tekst af:
Birthe Cortsen, odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen

Kost, anoreksi og rygestop 
på dagsordenen
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Kræftens Bekæmpelse udbyder et kursus i rygestop for teamet 
i den kommunale tandpleje. Kontakt Peter Dalum for nærmere 
oplysninger på telefon: 35 25 75 17 eller pd@cancer.dk.

Ønskes anden information om uddannelsesdagen, kan 
afdelingstandlæge MPH Annette Sundby i Københavns Kom-
munes Børne- og Ungdomstandpleje kontaktes på telefon 
35 30 39 64, eller mail: annette.sundby@buf.kk.dk.

www
Hele programmet og noter fra dagen findes på TDLNET under  

»Om foreningen«, klik derefter på »Udvalgsreferater«, »Andre udvalg«, 
»Sundhedsudvalget« og »Diverse«. 

Spiseforstyrrelser
Brochurer fås fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser.  

De har også en rådgivningslinje, som findes på  
www.spiseforstyrrelser.dk. 

Rygning
Xhale.dk er Kræftens Bekæmpelses  

rygestopunivers for unge. Læs mere på www.xhale.dk.  
Her kan også bestilles »visitkort« i holder om hjemmesiden.

God hjemmeside for sundhedsprofessionelle om rygning:  
www.rygning.com. 

FAKTA
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Tandlægeskolerne og SKT har
valgt Planmeca units !

Tandlægeskolen i København har allerede taget 58 Planmeca Compact i units i brug.

Studerende og ansatte på landets to tandlægeskoler kan
nu vinke farvel til de udslidte gamle units og stole. Planmeca
skal leverer 446 stk. Planmeca Compact i units. De gamle
stole og  operationslamper er doneret til en ny tandlægeskole
i Tanzania.

Centraliseret vandbehandlingsanlæg leverer rent (sterilt) vand
til samtlige units Tandlægeskolen i København har allerede
taget 58 Planmeca Compact i units i brug. ClinicEdition soft-
ware sørger for både overvågnings- og klinisk styring som
bringer den digitale unit op på et nyt avanceret niveau.

Planmeca Tlf.:2041 5254
Plandent Tlf.: 4366 4444
Dentronic Tlf.: 8610 4122
Fiskers Dental Tlf.: 43611844
Vestjydsk Dental Tlf.: 9742 4044
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[BLOGUDDRAG] – Der er undersøgelser, der viser, at tandlægen
er et af de mest angstfremkaldende fænomener, og at ca. 40 % af
danskerne er ramt af tandlægeskræk. På baggrund af den viden
er det måske mærkeligt, at jeg stadig kan blive forundret over,
at en af de hyppigste reaktioner, når jeg fortæller folk, hvad jeg
læser, er, »Jeg kan ikke lide tandlæger«.

Det bliver ofte sagt i en helt naturlig tone, og folk plejer gerne at
snakke videre bagefter, som om det de lige har sagt på ingen måde
var stødende, men bare en almen konstatering. For hvem kan
egentlig lide os skruppelløse og smertefremkaldende tandlæger?

Jeg undres!

Hvordan reagerer din borddame eller -herre, når du fortæller, du
er tandlæge? Bliver blikket fjernt, eller skal du lige se på en smer-
tende tand? Måske undlader du at fortælle om din profession, hvis
du kan undgå det, eller måske retter du ryggen og fortæller med
stolthed, at du er tandlæge?

Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan kommentere Julia
Kornum Hundebølls blogindlæg.
Julia Kornum Hundebølls blogindlæg bringes uredigeret fra blog-
gen på Tandlaegebladet.dk.

»Jeg kan ikke lide tandlæger«

STUD.ODONT. PÅ BLOGGEN

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

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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Regler for advarsler forud for afskedigelser
En nyligt afsluttet sag mellem Tandlægeforeningen og HK har 
bekræftet, at en advarsel forud for en fyring kan blive forældet.  
På dette opslag kan du læse om den pågældende sag og herefter om 
de generelle regler i forbindelse med advarsler forud for afskedigelse.

Rekdaktionen

Advarsler kan blive 
forældede
Tekst af: Isabel Brandt Jensen, juridisk konsulent, Tandlægeforeningen

Mange arbejdsgivere er opmærksomme på, 
at man ifølge de ansættelsesretlige regler 
skal give en advarsel til en medarbejder 
forud for en fyring. Noget, som færre 

imidlertid ved, er, at en advarsel kan blive forældet. Det 
betyder, at man som arbejdsgiver er nødt til at give en ny 
advarsel inden afskedigelse, hvis den seneste advarsel er 
givet for fx et halvt år siden (se i øvrigt boks).

En sag, som Tandlægeforeningen har forhandlet, kan 
illustrere dette:

En arbejdsgiver havde i januar 2008 givet en medar-
bejder en skriftlig advarsel for en række ting, som man 
ikke var tilfreds med, herunder samarbejdet med en kol-
lega. På trods af at der i advarslen blev skrevet, at man 
ville følge op på advarslen i februar 2008, skete denne 
opfølgning ikke.

Arbejdsgiveren valgte at afskedige medarbejderen i 
december 2008, altså ca. 12 måneder efter advarslen. 
I den mellemliggende periode havde klinikken brugt 
endog mange ressourcer på at få samarbejdet mellem 
medarbejderne til at blive bedre, der var bl.a. blevet af-
holdt teammøder og samtaler.

Da medarbejderen i dette tilfælde havde været an-
sat i mange år, var der seks måneders opsigelse samt 
fratrædelsesgodtgørelse, der skulle afregnes, ligesom 
tandlægen valgte at fritstille medarbejderen i opsigelses-
perioden, og medarbejderen skulle således ikke møde på 
arbejde i hele perioden.

Da der var gået ca. et år, fra advarslen blev givet til 
afskedigelsen, var advarslen blevet forældet. Hvis ar-
bejdsgiveren skulle afskedige medarbejderen uden risiko 
for at skulle betale en godtgørelse for usaglig afskedi-
gelse, skulle der enten være fulgt op på advarslen langt 
tidligere, eller der skulle være givet en ny advarsel.

HK krævede 52 ugers løn efter hovedaftalen for usag-
lig afskedigelse. I dette tilfælde blev sagen forligt under 
forhandlingen mellem Tandlægeforeningen og HK. 
Tandlægen kom til at betale en godtgørelse på 50.000 
kr. svarende til lidt under tre måneders løn.

HUSK:

1) Følg op på en advarsel inden for rimelig tid. Alt 
efter hvad advarslen er givet for, kan »rimelig 
tid« være alt fra 14 dage til tre måneder.

2) En advarsel forældes. Hovedreglen er, at en 
advarsel i hvert fald forældes efter et halvt år.

3) Ring til Tandlægeforeningen, inden du vælger 
at afskedige en medarbejder – også selv om du 
har givet en advarsel.

FAKTA



Er det nødvendigt at give min klinik-
assistent advarsel, inden jeg afskediger 
hende?

Der kan være mange årsager til, at 
man ønsker at afskedige sit personale. 
Hvis det skyldes den ansatte, og denne 
har været ansat over ni måneder, er 
det oftest nødvendigt at give advarsler 
forud for en afskedigelse, hvis man som 
arbejdsgiver vil undgå at skulle betale en 
godtgørelse for usaglig afskedigelse efter 
funktionærloven.

At der er en skillelinje ved ni måne-
der, skyldes en aftale om dette i hovedaf-
talen mellem Tandlægeforeningen og HK 
Privat. Heraf fremgår det, at man først 
kan idømmes godtgørelse for usaglig af-
skedigelse, hvis pågældende har været 
ansat i over ni måneder.

For andet personale på klinikken gæl-
der funktionærlovens regel om, at man 
skal have været ansat i over 12 måneder.

BEMÆRK! Særlovgivninger som ek-
sempelvis ligebehandlingsloven, for-
skelsbehandlingsloven, deltidsloven, 
lov om tidsbegrænset ansættelse, virk-
somhedsoverdragelsesloven og lov om 
helbredsoplysninger mv. gælder, uanset 
hvor længe man har været ansat. 

Hvis disse særlove overtrædes ved af-
skedigelsen, vil man komme til at betale 
godtgørelse efter disse love.

Advarsler forud for afskedigelse  
– hvilke regler gælder?

Graviditet

Hvis der er tale om en gravid medarbejder, bør man 
ALTID kontakte Tandlægeforeningen, idet der gælder 
specielle regler. Dette gælder også, hvis det er en med-
arbejder, der er i behandling for barnløshed. De særlige 
beskyttelsesregler for gravide medarbejdere gælder altså 
også, selvom fx en klinikassistent har været ansat under 
ni måneder.

Advarsel

Har en klinikassistent været ansat i mere end ni måneder 
(12 måneder for andet personale) skal der altid gives ad-
varsel forud for en afskedigelse, hvis årsagen til afskedigel-
sen ligger hos klinikassistenten. 

Advarslen skal tjene som redskab til at få den ansatte til at 
ændre adfærd, fx med hensyn til arbejdsindsats.

FAKTAFAKTA

Hvad skal advarslen indeholde, og 
hvor mange advarsler skal der gives?
En mundtlig advarsel skal indeholde 
følgende:

En klar og utvetydig beskrivelse af, 
hvilken opførsel eller handling man 
som arbejdsgiver er utilfreds med, 
hvilken opførsel eller handling man 
ønsker fremover, samt 
hvad sanktionen vil være, hvis med-
arbejderen ikke retter sig efter det, 
eksempelvis at det vil resultere i en 
afskedigelse.

Efter samtalen bør man udfærdige et 
referat af samtalen, som medarbejde-
ren anmodes om at skrive under på. 
Medarbejderen skriver kun under på, 
at hun/han har set referatet, ikke på, at 
hun/han er enig i det, der står. 

Selvom medarbejderen ikke vil 
skrive under, har man som arbejds-
giver alligevel i kraft af referatet en 
dokumentation for, at den mundtlige 
advarsel er givet.

Beskrivelser som »ikke godt nok«, 
»manglende kvalitet i arbejdet« eller 
»samarbejdsvanskeligheder« er ikke 
tilstrækkelige og skal uddybes yderli-
gere.

Hvor lang tid skal medarbejderen have til at 
rette op på tingene?
Medarbejderen skal efter den mundtlige ad-
varsel gives rimelig tid til at rette op på tin-
gene. Hvor lang tid der skal gives, afhænger 
af, hvad der er givet advarsel for.

Hvis der efterfølgende ikke sker en forbed-
ring, skal der gives en skriftlig advarsel, hvori 
der henvises til den mundtlige advarsel, og hvor 
punkterne, jf. ovenfor, gennemgås igen. Det skal 
igen præciseres, at det vil resultere i en afskedi-
gelse, hvis der ikke bliver rettet op på tingene.

Der skal altid være en »rød tråd« mellem 
forseelsen og advarslen. Man kan fx ikke give 
en advarsel, når en klinikassistent kommer 
tilbage fra barsel pga. af noget, der er sket, 
inden pågældende gik på barsel.

En advarsel kan »forældes«. Hvor lang tid 
en advarsel »holder«, afhænger af forseelsen, 
men selv advarsler på grund af meget alvor-
lige forhold kan miste deres betydning efter 
et halvt år.

Andre situationer
I nogle situationer skal der gives advarsler – i 
andre situationer er det ikke nødvendigt.

Tandlægeforeningen anbefaler derfor ar-
bejdsgivere at kontakte foreningen, inden man 
giver en advarsel eller afskediger en medarbej-
der, så man overholder reglerne og dermed 
undgår en evt. bod for usaglig afskedigelse, 
ligesom der er andre særlovgivninger, der kan 
have indflydelse på sagen.
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Tandlægeforeningens årlige hovedgeneralfor-
samling (HGF) foregår i år den 21. november 
i Vejle. Et af de vigtigste emner, som forenin-
gens repræsentantskab skal drøfte på HGF, 

er en eventuel sammenlægning af Tandlægernes Nye 
Landsforening (TNL) og Tandlægeforeningen.

Siden sidste års HGF har en styregruppe været i dialog 
med TNL med udgangspunkt i et mandat, som repræsen-
tantskabet vedtog på HGF i november 2008. Repræsen-
tantskabet vil på den kommende HGF blive orienteret 
om forløbet af det seneste års drøftelser.

Klinikejerudvalg
Derudover kommer HGF i høj grad til at handle om Tand-
lægeforeningens interne politiske struktur. Konkret skal 
repræsentantskabet tage stilling til et forslag fra forenin-
gens hovedbestyrelse om at nedsætte et klinikejerudvalg. 
Forslaget bygger på et oplæg fra en arbejdsgruppe, som 
blev etableret i begyndelsen af 2009 som konsekvens af 
en beslutning på sidste års HGF.

Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen, 
håber, at repræsentantskabet vil tage godt imod forslaget 
om et klinikejerudvalg.

– De privatansatte og offentligt ansatte tandlæger har 
udvalg, der står for at varetage disse medlemsgruppers 
interesser. Det bør klinikejerne også have. I dag varetages 
klinikejernes interesser af forskellige udvalg. Så opga-
verne bliver løst. Vi vil bare gerne have dem samlet i ét 
klinikejerudvalg, der har et forhandlingsudvalg knyttet 
til sig, siger Susanne Andersen.

Udvalgsstruktur
Ud over det konkrete forslag om et klinikejerudvalg vil 
der på HGF også blive præsenteret et oplæg til, hvordan 
Tandlægeforeningens politiske udvalgsstruktur generelt 
kan forbedres.

– Dialogen med TNL og overvejelserne om et klinik-
ejerudvalg har fået os til at spørge os selv, om vi har de 
udvalg, vi skal bruge, og om de fungerer hensigtsmæs-
sigt. I foråret blev der i forlængelse af en HGF-beslutning 
nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at be-
svare disse spørgsmål. Repræsentantskabet vil på HGF 
få en status på arbejdsgruppens overvejelser, oplyser 
Susanne Andersen.

Endnu mere opfølgning på sidste års HGF vil repræ-
sentantskabet få, når hovedbestyrelsen vil fremlægge 
en række anbefalinger til, hvordan tandlægernes rets-
sikkerhed kan øges inden for patientskadeforsikrings-
systemet. Anbefalingerne er en udløber af den såkaldte 
LOKE-rapport, som blev fremlagt for repræsentantskabet 
sidste år. LOKE-rapporten indeholder en undersøgelse 
af klagesystemet og patientskadeforsikringssystemet.

Som noget nyt er der lagt op til, at repræsentantskabet 
drøfter et forslag til en sponsorpolitik for Tandlægefor-
eningen. Man har hidtil ikke haft nogen generel politik 
på dette område, men nu foreslår hovedbestyrelsen, at 
der bliver fastlagt nogle principper og retningslinjer for 
fremtidige sponsoraftaler.

Valg
På hovedgeneralforsamlingen er tre ud af de i alt ni 
medlemmer af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse på 
valg. De tre er foreningens næstformand for det private 
område Majbritt Jensen, næstformand for det offentlige 
område Dorte Jeppe-Jensen samt hovedbestyrelsesmed-
lem Pia Graversgaard.

Mens Majbritt Jensen kan genvælges, har både Dorte 
Jeppe-Jensen og Pia Graversgaard været i hovedbestyrel-
sen så længe, at de ikke kan genvælges.

Sammenlægning,  
struktur  
og sponsorpolitik

Temaer på Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling 2009:

Tekst af: Claus Jørgensen, kommunikationschef, Tandlægeforeningen



ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS

ROXOLID™ – Exclusively designed to meet the needs of dental implantologists.

Roxolid™ offers  Confidence when placing small diameter implants  Flexibility of

having more treatment options  Designed to increase patients’ acceptance of implant treatment

Please contact us at 46 16 06 66. More information on www.straumann.com (info.dk@straumann.com)

...
o
v
e
r
1

m
illion implant

s

so
ld

!

Straumann® SLActive



938 SAMFUND & ARBEJDSLIV

TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 12

Indkaldelse til Tandlægeforeningens 
ordinære generalforsamling 2009
Der indkaldes herved til Tandlægeforeningens (TF’s) ordinære generalforsamling, som 
holdes lørdag den 21. november 2009 fra kl. 9.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 
125, 7100 Vejle.

Repræsentantskabet kan træffe beslutning om at fortsætte 
generalforsamlingen søndag den 22. november 2009 kl. 9.00 
samme sted. 

Alle TF’s medlemmer har adgang til generalforsamlingen, 
mens alene repræsentanterne har stemmeret.

Dagsorden
1.  Velkomst mv.
2.  Registrering af repræsentanter
3.  Valg af dirigent
4.  Godkendelse af forretningsorden for TF’s ordinære 

generalforsamling
5.  Formandens mundtlige beretning
6.  Hovedbestyrelsens årsberetning
7.  Øvrige årsberetninger

Overenskomstudvalg A
Det offentlige forhandlingsområdes forhandlingsudvalg
PATU
Praksisforsikringsudvalget
(Emneoversigt og beretninger til punkt 6 og 7 er udsendt til 
repræsentantskabet og bragt på TDLNET medio september 
2009).

8.  Særlige emner
1. Fusionsforhandlinger med TNL
2. Udvalgsstruktur – status på arbejdet
3. LOKE II
4. Sponsorpolitik
(Bilag til de særlige emner udsendes efter kredsgeneral-
forsamlingerne til repræsentantskabet og kan efter 1. 
november rekvireres af ethvert medlem ved telefonisk 
henvendelse til TF’s sekretariat).

9.  Ændringsforslag til TF’s vedtægter
(Ændringsforslagene med tilhørende motiveringer og 
bemærkninger er udsendt til medlemmerne i tillægget »Ge-
neralforsamling 2009« til Tandlægebladet nr. 10 A/2009).

10.  Godkendelse af eventuelle ændringer i 
standardvedtægterne for TF’s kredsforeninger og 
tillæg til de kollegiale regler
(Vedtages der på kredsgeneralforsamlingerne ændringer 
til standardvedtægterne for TF’s kredsforeninger, som i 

henhold til § 25 i TF’s vedtægter skal godkendes af den or-
dinære generalforsamling, inden de kan træde i kraft, vil de 
blive tilsendt repræsentanter og suppleanter, når samtlige 
kredsgeneralforsamlingsprotokollater foreligger i TF. Dette 
materiale kan efter den 1. november rekvireres af ethvert 
medlem ved telefonisk henvendelse til TF’s sekretariat).

11.  Regnskabsaflæggelse og revisionsberetning for 
regnskabsåret 2008
a. Tandlægeforeningen
b. Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odonto-

logi (Calcinfonden)
c. Tandlægefonden af 1992, Haderups, Stürup m. fl.s legater
d. TF’s praksisforsikring
(TF’s årsregnskab med noter og specifikationer er indeholdt 
i tillægget »Generalforsamling 2009« til Tandlægebladet nr. 
10 A/2009. De tre øvrige årsregnskaber med noter vil blive 
udsendt til repræsentantskabet og kan efter 1. november 
rekvireres af ethvert medlem enkeltvis eller samlet ved 
telefonisk henvendelse til TF’s økonomiafdeling).

12.  Vedtagelse af budget for regnskabsåret 2010, 
herunder fastsættelse af medlemskontingenter mv., 
samt aktivitetsbudget for 2011
a. Forslag til budget 2010
b. Bevilling til TF’s forskningskonto
c. Fastsættelse af godtgørelser mv. for deltagelse i for-

eningsarbejde
d. Fastsættelse af vederlag til formanden og øvrige fagpoli-

tikere
e. Vedtagelse af endeligt budget 2010, herunder fastsæt-

telse af medlemskontingenter
f. Forslag til vedtagelse af budget 2010 for TF’s praksisfor-

sikring
g. Vedtagelse af aktivitetsbudget 2011
(Forslag til budget 2010 er indeholdt i tillægget »General-
forsamling 2009« til Tandlægebladet nr. 10 A/2009. Uddy-
bende noter til budgetforslaget tilsendes repræsentantska-
bet og kan efter 1. november rekvireres af ethvert medlem 
ved telefonisk henvendelse til TF’s økonomiafdeling). 
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13.  Valg til hovedbestyrelsen
  Pia Graversgaard, Dorte Jeppe-Jensen og Majbritt Jensen 

er på valg til hovedbestyrelsen. Pia Graversgaard og Dorte 
Jeppe-Jensen kan ikke genvælges. Majbritt Jensen kan gen-
vælges og er villig til genvalg.

14.  Valg til diverse tillidsposter og udvalg m.m.
a. Valg af medlem til TF’s kollegiale voldgiftsret. John Chri-

stensen er på valg for en ny treårig periode og er villig til 
genvalg.

b. Valg af ét medlem og to suppleanter til Lands-
tandlægenævnet.

Til Landstandlægenævnet skal repræsentantskabet vælge 
et medlem og dennes 1.- og 2.-suppleant fra 1. kreds (valg-
gruppe 1), idet det nuværende medlem, Jens Helsted, og 
dennes to suppleanter, Anders Lentz Nielsen og Per Guld-
bæk, er på valg.
Alle kan genvælges. Jens Helsted er ikke villig til genvalg. 
Anders Lentz Nielsen og Per Guldbæk er villige til genvalg.

15.  Generalforsamling i Tandlægernes
Tryghedsordninger
a. Formandens mundtlige årsberetning 

(Den skriftlige beretning er udsendt i tillægget »General-
forsamling 2009« til Tandlægebladet nr. 10 A/2009).

b. Særlige emner 
1. Dagpengeudbetalinger

c. Ændringsforslag til vedtægterne for Tandlægernes Tryg-
hedsordninger?

d. Årsregnskab 2008 
(Er udsendt i tillægget »Generalforsamling 2009« i Tand-
lægebladet nr. 10 A/2009).

e. Budgetforslag 2010 
(Er udsendt til tillægget »Generalforsamling 2009« til 
Tandlægebladet nr. 10 A/2009).

f. Valg af formand 
Annette Teglers er på valg som formand. Annette Teglers 
er ikke villig til genvalg.

g. Valg til bestyrelsen 
Kirsten Melchior og Palle Skjødt er på valg. Begge kan 
genvælges. Palle Skjødt er villig til genvalg for en ny to-
årig periode. Kirsten Melchior er ikke villig til genvalg.

h. Valg af statsautoriseret revisor 
Bestyrelsen indstiller Deloitte for det kommende år.

i. Valg af to kritiske revisorer 
Kritiske revisorer er Nina Kümmel og Søren Poulsen. 
Begge kan genvælges og er villige til     genvalg. Valgperio-
den er et år.

j. Valg af to kritiske revisorsuppleanter 
Suppleanter er Dorthe Schødt og Karsten Møller. Begge 
kan genvælges og er villige til genvalg. Valgperioden er 
et år.

k. Eventuelt.
16.  Valg af revisionsfirma
  Hovedbestyrelsen indstiller Deloitte til genvalg for det kom-

mende år.
17.  Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
  Kritiske revisorer er Nina Kümmel og Jørgen Casparij. 

Begge kan genvælges og er villige til genvalg. Valgperioden 
er et år.
Revisorsuppleanter er Marianne Riis og Signe Rasmussen. 
Begge kan genvælges og er villige til genvalg. Valgperioden 
er et år.

18.  Vedtagelse af, hvor TF’s ordinære 
generalforsamling 2011 skal afholdes

19.  Eventuelt
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! Vigtigt at vide

Nyt ferie- og feriefridagsskema for 
klinikassistenter
Nu kan du let få et overblik over dine klinikassistenters feriedage og feriefridagstimer. Tandlægeforenin-
gens Front Office har udarbejdet et skema i Excel, som automatisk udregner din klinikassistents feriedage 
og feriefridagstimer, når blot du indtaster ugentligt timetal og ansættelsesperioden. 

Skemaet kan bruges til at holde styr på både de dage og timer, der optjenes, samt de timer, der 
afholdes.

www
Du finder skemaet på TDLNET under »Løn og ansættelse/Blanketter/Ferie- og feriefridagsskema for klinikassistenter«. 

Spørgsmål til skemaet bedes rettet til Tandlægeforeningens Front Office.

“Fordi tandlægen
koster mig mindre”

Hvad er din gode undskyldning for at være medlem af “danmark”?

sygeforsikring.dk
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Sådan kan en lille omskrivning af H.C.
Andersens berømte ord lyde. Men
oplevelser behøver ikke ligge langt
væk. De kan lige så godt være en
del af din hverdag. Du kunne jo
rette opmærksomheden mod dine
omgivelser. Fungerer klinikkens udstyr
optimalt, vil du opleve noget vigtigt:
Arbejdsglæde.

Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre
alle dine arbejdsdage til gode
oplevelser. Besøg vores showrooms i
Hedensted og Glostrup og se, hvordan
udstyr og indretning kan give dig
optimale arbejdsforhold. Du fi nder
landets største udvalg af units, røntgen

og indretningsløsninger i inspirerende
omgivelser. Og du bliver vejledt af
kompetente personer, der har branchens
største erfaring i at se netop de mulig-
heder, der kan gøre din klinik til et
centrum for gode oplevelser for både
medarbejdere og patienter. Bestiller
du et besøg inden d 30. november
får du samtidig muligheden for at

få en lækker rejseoplevelse. Vi trækker
nemlig lod om et rejsegavekort på
kr. 15.000,- blandt alle besøgende
klinikker. Brug svarkortet eller ring til
os på telefon 43 270 270 for at bestille
en fremvisning. Vi glæder os til at give
dig en god oplevelse!

Nordenta A/S  ·  Naverland 11, 2600 Glostrup  ·  tel.: 43 270 270S H O W R O O M

At rejse er at opleve...



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 (maks. 100 ord), læserbrev
(maks. 500 ord), kommentar
(maks. 500 ord), fagligt referat
af kurser eller møder (maks. 500
ord), essay (maks. 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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Indlæg & debat

Undgå inhabilitetsproblemer
Kredsgeneralforsamlingerne og HGF står for døren, og der skal vælges medlem-
mer til mange udvalg i Tandlægeforeningen. Det er i den forbindelse vigtigt at
overveje, om der kan opstå habilitetsproblemer, ikke mindst i forbindelse med
overenskomstforhandling, klagesagsbehandling og forsikringssager.
Nedenstående skal opfattes som en udløber af etikdebatten i Tandlægebladet.

I Tandlægeforeningen er man i flere
sammenhænge opmærksom på at sikre,
at der ikke opstår habilitetsproblemer.
Det er godt og med til at fremme tro-
værdigheden om trufne beslutninger.
Vi har dog konstateret, at der i nogle af
foreningens udvalg kan være et uhen-
sigtsmæssigt personsammenfald. Dette
er særligt uheldigt i udvalg og andre
instanser, som foretager konkret sags-
behandling. For at undgå enhver mis-
tanke om inhabilitet i afgørelser truffet
af fagpolitikere i TF bør der efter vores
opfattelse arbejdes videre med over-

vejelserne om problemer vedrørende
inhabilitet. Det bør således fremgå af
foreningens vedtægter, at samme øjne
kun kan vurdere en sag én gang, dvs. at
der ikke må være personsammenfald i
flere sagsbehandlende instanser. Vi vil
derfor opfordre til, at der udarbejdes
en egentlig inhabilitetspolitik. At dette
samtidig kræver, at flere kolleger bliver
involveret i det fagpolitiske arbejde,
betragter vi som en fordel for Tandlæ-
geforeningen.

Bestyrelsen i 1. kreds

Tandlægeforeningen lægger stor vægt
på etik. Vi prøver i alle sammenhænge
at sikre os mod risikoen for inhabilitet.
Vi er heldigvis en forening med et pro-
centvis meget stort antal politisk aktive
medlemmer i forhold til medlemstal,
men alligevel med et begrænset antal
personer, som bestrider de fagpolitiske
poster. Derfor kræver det selvfølgelig
en meget høj grad af selvjustits omkring
habilitet og troværdighed i alle Tand-
lægeforeningens instanser, også de
sagsbehandlende, så retssikkerheden
er intakt.

Vi er i hovedbestyrelsen klar over,
at dette er meget vigtigt. I foråret
nedsatte hovedbestyrelsen en arbejds-
gruppe, som skal udarbejde et forslag
til en ny udvalgsstruktur. Det er en del

Kommentar til læserbrev

af opgaven for denne arbejdsgruppe
at gennemgå de procedurer til valg og
udpegning, der gælder for TF’s udvalg.
Derefter skal arbejdsgruppen se på,
om disse procedurer kan fortsætte for
de nye udvalg. Hvis arbejdsgruppen
skønner det nødvendigt, vil arbejds-
gruppen stille forslag om nye valg- og
udpegningsprocedurer. I den proces
vil vi naturligvis også vurdere, om der
i de nuværende udvalg er personsam-
menfald, som vil kunne tolkes som
uhensigtsmæssige med hensyn til
habilitet.

Michael Rasmussen
Medlem af hovedbestyrelsen
Formand for arbejdsgruppen
vedr. ny udvalgsstruktur

Læserbrev



Journalføring – erfaringer fra privat praksis
Kommentar til Erik Dabelsteens kronik om tandlægers journalføring i Tandlægebladet nr. 11/2009

Godt at se nogen forsvare vores jour-
nalføring, som på godt og ondt får 
arbejdet til at hænge sammen både for 
os og patienterne. Via mit mangeårige 
arbejde med udvikling af elektronisk 
patientjournal for tandlæger og senest 
også som »ekspert« i forbindelse med 
oversættelse af de odontologiske 
SNOMED-termer vil jeg kommentere 
Erik Dabelsteens indlæg og supplere 
med erfaringer fra privat praksis. 

Overordnet er hovedformålet med 
journalføring det samme overalt i 
sundhedssektoren, men da journa-
lerne anvendes til forskellige formål, 
sker der nødvendigvis en forskellig 
vægtning af journalføringens aspek-
ter. På tandlægeskolerne er journal-
føringen en del af undervisningen, 
hvorfor den skal være udførlig på 
en pædagogisk måde og rumme alle 
odontologiske specialer og skolens 
afdelinger. Det er også et krav, at 
oplysningerne kan anvendes til forsk-
ningsmæssige formål.

I privat praksis er journalen først 
og fremmest et arbejdsredskab, som 
på den ene side rummer alle forekom-
mende situationer og opgaver, på 
den anden side understøtter og over-
våger den kliniske proces for at opnå 
glidende arbejdsgange og det bedste 
behandlingsresultat. Journalføringen 
skal først og fremmest være hurtig, 
effektiv og gerne så kortfattet som 
muligt. Koblingen til økonomisiden 
skal være automatisk og sikker. 

De elektroniske journaler (EPJ) 
har sat gang i en udvikling og en 
debat, der er ved at tage pusten fra 
alle involverede parter. Der tales om 
strukturering, fælles terminologi og 
begreber, forløbsorientering, pro-
blemorientering. Det er gået op for 

alle, at EPJ ikke bare er »strøm til 
papiret«. Tandlæger i praksis har væ-
ret hurtige til at tage systemer i brug, 
hvor hovedvægten er på administra-
tion og regnskab, og hvor journalen 
mest er en kronologisk registrering 
af patientkontakter og behandlinger. 
Tiden er absolut inde til at ønske sig 
forbedringer, så journalføring ikke fø-
les som spild af tid eller blot et middel 
til at undgå klagesager.

I omkring 20 år har man snak-
ket, udviklet og sat deadlines. Det 
begynder derfor at blive svært at tro 
på, at den fælles terminologi, de sam-
menhængende journaler og den frie 
bevægelighed af journaler mellem 
klinikker er lige henne om hjørnet. 
Derfor er det måske mere fornuftigt at 
se på, hvad der er mulighed for nu, og 
så have SNOMED CT i tankerne under 
udviklingen, så man får noget i retning 
af »SNOMED ready«. Herunder er et 
par forslag til forbedring af tandlægers 
elektroniske journaler: 

-
bejde kunne opnås med mulighed 
for standardforløb og relationer 
mellem journalelementer.

-
muligheder, så journalen kan vises 
kronologisk, forløbsorienteret, kil-
deorienteret, problemorienteret og 
komprimeret/ekspanderet.

-
onskontrol, automatisk overvåg-
ning af forskellige typer problemer 
og automatisk kontrol af interaktion 
mellem helbred/medicin og på-
tænkt behandling.

af den enkelte journal samt værktø-
jer til generel journalstatistik.

-
onsværktøjer til at lette det hurtige 
overblik over en patients situation.

-
ser som fx Medicin.dk eller Interak-
tionsdatabasen. 

Hvem sagde tidsspilde? Nok ikke den 
tandlæge, der gerne vil øge sin faglig-
hed, kvalitet og produktivitet!

Mogens Møller, tandlæge
Gyldenstensvej 15, 5400 Bogense

www.dentalhuset.dk 

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

850 kr. 

Fordi du kan få den originale

 Valplast fleksible protese 

for kun
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Kirurgisk fjernelse eller koronektomi
af mandiblens 3. molar
Der har tidligere været tradition for på unge personer at fjerne alle 3.-molarer,
som ikke forventedes at kunne eruptere normalt, medmindre tanden lå så dybt
i kæbeknoglen, at senere kommunikation til mundhulen ansås for usandsynlig.
Der er i dag europæisk enighed om, at profylaktisk fjernelse af 3. molar uden
symptomer og patologi med henblik på at undgå senere udvikling af symptomer
og patologi normalt ikke er i patientens interesse. I denne kronik redegøres for
indikationer og kontraindikationer for kirurgisk fjernelse og koronektomi af
mandiblens 3. molar.

 Frembrud af mandiblens 3. molar
kompromitteres ofte på grund
af pladsmangel. Tanden kan

således være retineret eller kun delvist
frembrudt, og der kan opstå patologiske
forandringer i forbindelse hermed. De
hyppigst forekommende forandringer
er pericoronitis, caries, marginalt knog-
letab svarende til 2. molars distale rod-
flade, resorption af 2. molar og cyste.

Operativ fjernelse kan imidlertid
også medføre komplikationer. De hyp-
pigst forekommende er alveolitis sicca
dolorosa, akut infektion og temporær
eller permanent sensibilitetsforstyrrelse
svarende til nervi alveolaris inferior, lin-
gualis og buccalis. Ved tæt relation og
manglende knogle mellem 2. og 3. mo-
lar kan der endvidere opstå patologisk
pochedannelse svarende til 2. molars
distale rodflade. Flere af disse kompli-
kationer kan være varige og særdeles
invaliderende for patienten.

Der er således fordele og risici ved at

foretage såvel kirurgisk fjernelse som
ved at efterlade 3. molar in situ. Risi-
koen ved fjernelse af tanden er belyst
i flere undersøgelser. Risikoen ved at
efterlade tanden er også blevet under-
søgt. Mange af de initialt inkluderede
tænder er imidlertid fjernet af profylak-
tiske årsager i disse langtidsundersøgel-
ser, hvorfor vor viden om risikoen ved at
efterlade 3. molar stadig er mangelfuld.

Som tidligere anført er der imid-
lertid i dag europæisk enighed om, at
profylaktisk fjernelse af 3. molar uden
symptomer og patologi med henblik på
at undgå senere udvikling af symptomer
og patologi normalt ikke er i patientens
interesse. På baggrund heraf er der som
hovedregel udelukkende indikation
for kirurgisk fjernelse af 3. molar ved
tilstedeværelse af irreversibel patologi.
Som det fremgår af det efterfølgende,
kan der ikke fastlægges detaljerede ret-
ningslinjer for indikationer for fjernelse
af mandiblens 3. molar. Der må derfor
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være indikation for fjernelse. Dette er især tilfældet ved 3.-mo-
larer, som er omgivet af løst bundet slimhinde, og hvor renhold 
er vanskeliggjort.

Resorption af 2. molars distalflade
Resorption svarende til 2. molars distalflade vil i de fleste tilfælde 
nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 3. molar. I nogle tilfælde kan 
ekstraktion af 2. molar være nødvendig. Hvis dette er tilfældet, 
kan det overvejes at efterlade 3. molar. 

Progredierende marginalt knogletab 
Progredierende marginalt knogletab svarende til 3. molar eller 
2. molars distalflade kan nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 
3. molar. 

Hos unge patienter (< 25-30 år) kan profylaktisk fjernelse 
overvejes ved horisontalt lejrede 3.-molarer, såfremt 3. molars 
okklusalflade ligger i tæt kontakt med 2. molars distale rodflade, 
og 3. molars distalflade i øvrigt har gennembrudt slimhinden. 
Det samme kan være tilfældet ved mesioverterede 3.-molarer, 
hvor der mangler knogle svarende til en stor del af 7’erens di-
stale rodflade. En forudsætning herfor er imidlertid, at senere 
kirurgisk fjernelse med stor sandsynlighed må forventes. Dette 
er især tilfældet, såfremt mundhygiejnen på trods af motivation 
og instruktion fortsat ikke er optimal. Som tidligere anført er 
profylaktisk fjernelse af 3. molar uden symptomer og patologi 
som hovedregel ikke i patientens interesse. Baggrunden for oven-
stående undtagelse er, at muligheden for ossøs og parodontal 
heling er væsentligt bedre inden 25-30-års-alderen. Fjernelse 
efter 25-30-års-alderen vil således ofte medføre patologisk po-
chedannelse svarende til 2. molar. Derfor er profylaktisk fjernelse 
efter dette tidspunkt ikke relevant. 

Forhindret eruption af 2. molar
3. molar kan forhindre eruptionen af 2. molar. I de tilfælde kan 
der være indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar. Manglende 
eruption af 2. molar er dog sjældent forårsaget af 8’eren, men deri-
mod af forhold svarende til 7’eren, typisk ankylose. I de tilfælde 
kan der være indikation for fjernelse af 7’eren og ikke af 8’eren.

altid foretages et individuelt skøn, og beslutningen om fjernelse 
må sammen med patienten afvejes mod risikoen ved indgrebet. 
Retningslinjerne i denne kronik er derfor vejledende. 

Kirurgisk fjernelse
Følgende tilstande indicerer kirurgisk fjernelse:

Pericoronitis
Det første tilfælde af pericoronitis behandles som hovedregel ved 
intensiveret mundhygiejne og lokal skylning med 0,12 % klorhe-
xidin mundskyllevæske, eventuelt suppleret med klorhexidin gel. 
Hvis en akut infektion gentager sig eller ikke responderer på suf-
ficient behandling, vil der være indikation for fjernelse af tanden.

Der kan imidlertid være indikation for kirurgisk fjernelse af 
tanden efter kun en enkelt episode med pericoronitis, såfremt 
der har været kraftige symptomer eller abscesdannelse. Den 
kirurgiske fjernelse foretages efter behandling af den akutte 
infektion. En enkelt pericoronitis-episode kan også indicere ki-
rurgisk fjernelse, såfremt en fornyet episode med pericoronitis 
med stor sandsynlighed må forventes. Dette er især relevant hos 
yngre individer, det vil sige personer under 25-30 år. Der er ofte 
tale om tænder, hvis lejring ikke forventes ændret i fremtiden 
(stærkt mesioverterede/horisontalt lejrede 3.-molarer ), og hvor 
mundhygiejnen på trods af motivation og instruktion fortsat ikke 
er optimal. 

Cyste eller tumor
Cyste- eller tumordannelse svarende til 3. molar nødvendiggør 
kirurgisk fjernelse af tanden og den patologiske proces. Der er 
oftest tale om odontogen cyste eller tumor. 

Caries
Caries svarende til 3. molar eller 2. molars distalflade kan nød-
vendiggøre kirurgisk fjernelse af 3. molar. I nogle tilfælde kan 
ekstraktion af 2. molar være nødvendig. Hvis dette er tilfældet, 
kan det overvejes at efterlade 3. molar. 

Der er ikke behov for kirurgisk fjernelse ved mindre cariesan-
greb i 3. molar, som kan behandles med simpel fyldningsterapi. 
Hvis der er stor sandsynlighed for fortsat cariesaktivitet, kan der 

» Der er i dag europæisk enighed om, 
at profylaktisk fjernelse af 3. molar uden 
symptomer og patologi med henblik på at 
undgå senere udvikling af symptomer og 
patologi normalt ikke er i patientens interesse
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Overeruption 
Overeruption af 3. molar, som har medført problematisk okklu-
sion eller artikulation, kan nødvendiggøre kirurgisk fjernelse af 
tanden. Overeruption af mandiblens 3. molar forekommer dog 
sjældent.

Ortodontisk behandling
Ortodontisk behandling kræver sjældent kirurgisk fjernelse af 
3. molar. Behov for større distalføring af mandiblens molarer 
kan imidlertid nødvendiggøre dette. Det er dokumenteret, at 
tilstedeværelse af 3. molar ikke øger risikoen for trangstilling 
svarende til underkæbefronttænderne. Ved ortodontisk-kirurgisk 
korrektion af vækstbetinget kæbedeformitet er kirurgisk fjernelse 
nødvendig, såfremt behandlingen involverer sagittal ramus man-
dibulae osteotomi.

Fokussanering før hjerteklapsubstitution og strålebehandling
Ved eliminering af aktuelle eller potentielle infektionsfoci før hjer-
teklapsubstitution og strålebehandling kan der være indikation 
for kirurgisk fjernelse af 3. molar. Denne behandling varetages 
af de kæbekirurgiske afdelinger på sygehusene. 

Kirurgisk fjernelse af 3. molar på patienter, som tidligere er 
strålebehandlet på grund af hoved-hals-cancer eller har fået in-
travenøs bisphosphonatbehandling, er karakteriseret ved en bety-
delig risiko for efterfølgende udvikling af knoglenekrose. Såfremt 
kirurgisk fjernelse af den 3. molar på trods heraf er indiceret, 
varetages denne behandling af de kæbekirurgiske afdelinger på 
sygehusene eller af egen tandlæge i tæt samarbejde med disse 
afdelinger. 

3. molar i frakturspalte
Hensyn til frakturbehandlingen kan i nogle tilfælde indicere fjer-
nelse af 3. molar, såfremt tanden er lokaliseret i en frakturspalte 
ved angulusfraktur. Denne behandling varetages af de kæbeki-
rurgiske afdelinger på sygehusene.

Særlige tilfælde
I sjældne tilfælde kan der være behov for profylaktisk fjernelse 
af symptomløse 3.-molarer uden patologi, såfremt senere tand-
behandling kan være umulig eller vanskelig. Der er ofte tale om 
militært personale, som skal udstationeres til regioner med ingen 
eller begrænsede muligheder for tandbehandling.

Koronektomi
I forbindelse med den radiologiske undersøgelse er der beskrevet 
syv »advarselstegn«, som indikerer tæt relation mellem 3. molar 
og nervus alveolaris inferior: 1) mørk dentinskygge, 2) rodafbøj-
ning, 3) indsnævring af roden, 4) mørk og bifid rod, 5) brud på 
mandibularkanalens lamina dura, 6) ændret forløb af kanalen 
og 7) indsnævring af kanallumen. Det falder uden for rammerne 
af nærværende kronik at diskutere den diagnostiske sensitivitet 
og specificitet af de ovennævnte radiologiske tegn, og der er ikke 
enighed om betydningen af hvert enkelt tegn. Dog har flere under-
søgelser uafhængigt af hinanden vist, at 1) mørk dentinskygge, 
2) tab af kanalens kompaktalamel og 3) knæk på kanalens forløb 
medfører forøget risiko for skade på nervus alveolaris inferior ved 
kirurgisk fjernelse af 3. molar. Endvidere er der enighed om, at 
samtidig tilstedeværelse af flere af de omtalte risikofaktorer øger 
risikoen for beskadigelse af nerven. 

Det er i dag muligt med en Cone Beam CT-scanning (CBCT) 
at fastlægge den præcise anatomiske relation mellem visdoms-
tanden og canalis mandibularis. Der er ingen klare retningslinjer 
for, hvornår CBCT er indiceret på baggrund af tilstedeværelse 
af ovenstående radiologiske tegn. Flere centre anvender imid-

Faktaboks

indikationer for fjernelse af mandiblens 3. molar. Der 
må derfor altid foretages et individuelt skøn, og beslut-
ningen om fjernelse må sammen med patienten afvejes 
mod risikoen ved indgrebet.

-
rurgisk fjernelse af 3. molar ved tilstedeværelse af ir-
reversibel patologi. 

patologi med henblik på at undgå senere udvikling af 
symptomer og patologi er normalt ikke i patientens in-
teresse.

-
laris inferior med forøget risiko for efterfølgende sen-
sibilitetsforstyrrelse efter kirurgisk fjernelse af tanden, 
skal det overvejes at efterlade tanden eller at foretage 
koronektomi.

» Koronektomi rummer en risiko for en »faglig 
glidebane« med valg af den »letteste« løsning, 
nemlig at fjerne og efterlade kronen i kæben 
eller ved at kalde operationen en koronektomi, 
hvis det ikke lykkes at fjerne roden
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lertid rutinemæssigt i dag CBCT, såfremt relationen mellem 
visdomstanden og canalis mandibularis ikke med sikkerhed kan 
bedømmes ud fra traditionelle optagelser, inklusive excentriske 
optagelser.

De fleste patologiske forandringer svarende til 3. molar er 
relateret til tandens krone. Det kan derfor være relevant udeluk-
kende at fjerne kronen og efterlade roden in situ, såfremt der er 
fravær af patologi svarende til roden, inklusive pulpa, og den 
radiologiske undersøgelse, eventuelt suppleret med CBCT, har 
vist tæt relation til nerven.

Ved patologiske forandringer, som nødvendiggør kirurgisk be-
handling, skal koronektomi præoperativt overvejes i de tilfælde, 
hvor den radiologiske undersøgelse viser tæt relation mellem 
tanden og nervus alveolaris inferior med forøget risiko for sensi-
bilitetsforstyrrelse efter fjernelse af tanden. Der bør som tidligere 
omtalt ikke være patologi svarende til rod og pulpa.

Ved koronektomi fjernes tandens krone, og roden forsænkes 
2-3 mm apikalt i forhold til det omkringliggende knoglevæv. Det 
synes endvidere af betydning, at rodkomplekset ikke løsnes i 
forbindelse med fjernelse af kronen. Der er tale om en teknisk 
krævende procedure, hvorfor såvel behandlingsplanlægning som 
behandling bør foretages på specialistniveau. 

Der er ikke gennemført egentlige langtidsundersøgelser efter 
koronektomi. De foreliggende undersøgelser viser, at koronek-
tomi reducerer risikoen for skade på nervus alveolaris inferior, 
og der er ingen rapporter om væsentlige komplikationer. De hyp-
pigste synes at være vandring af rodkomplekset væk fra nervus 
alveolaris inferior samt infektion. Førstnævnte kan ikke betragtes 
som en alvorlig komplikation.

Koronektomi rummer en risiko for en »faglig glidebane« med 
valg af den »letteste« løsning, nemlig at fjerne kronen og efterlade 
roden i kæben eller ved at kalde operationen en koronektomi, 
hvis det ikke lykkes at fjerne roden. Lege artis-behandling ved 
koronektomi skal imidlertid planlægges præoperativt og er på 
ingen måde lettere end at fjerne hele tanden. Koronektomi uden 
reel risiko for nerveskade er en »ringere« behandling end fjer-
nelse af hele tanden, idet den efterladte rod kan give anledning 
til problemer og kræve fjernelse senere. 

Konklusion
På baggrund af ovenstående gennemgang kan det konkluderes:

patologi, for at der er indikation for fjernelse af 3. molar, og ind-

greb på udelukkende profylaktisk indikation bør være sjældne. 
Der kan imidlertid ikke  eskrives detaljerede retningslinjer for, 
hvornår der er indikation for fjernelse af mandiblens 3. molar. 
Der må derfor foretages et individuelt skøn, og retningslinjerne 
er derfor vejledende. 

risici ved at fjerne tanden og ved ikke at fjerne tanden. For at 
kunne foretage denne vurdering er det vigtigt, at der foretages 
sufficient radiologisk undersøgelse af relationen mellem tanden 
og nervus alveolaris inferior. Det ligger uden for rammerne af 
nærværende kronik at beskrive disse teknikker, som ofte invol-
verer panoramaoptagelse, eventuelt suppleret med scanno-
gram, andre vinklede optagelser eller Cone Beam CT-scanning. 

-
lem tanden og nervus alveolaris inferior med forøget risiko for 
efterfølgende sensibilitetsforstyrrelse efter kirurgisk fjernelse 
af tanden, skal det overvejes at efterlade tanden eller at foretage 
koronektomi. Efter nødvendig udredning og overvejelser er 
patientens valg og informerede samtykke afgørende for det 
endelige valg af behandling eller fortsat observation.

i forbindelse med almindeligt tandeftersyn. Det er ikke muligt at 
give entydige retningslinjer herfor, men der er som hovedregel 
behov for radiologisk kontrol hvert 2.-5. år.
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?!Spørgsmål
På rejse med Transavia.com (stort nyt Boing 737-700)
bliver man inden afgang instrueret i sikkerhedsforan-
staltninger – heriblandt at man ved nødlanding skal tage
sine tandproteser ud.

Min forespørgsel til cockpittet, i forbindelse med en
flyvetur i sommer, bekræftede proceduren.

Jeg har i den forbindelse to spørgsmål, som Tandlæ-
gebladet måske kan opklare: hvad er forklaringen på, at
proteserne skal tages ud – og gælder den forholdsregel
generelt – også under danske forhold? I givet fald foreslår
jeg, at Tandlægebladets læsere informeres herom.

Anders Skeie
Ledende overtandlæge,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling
på Næstved Sygehus

Svar
Flyselskabet Transavia svarer på Tandlægebladets
forespørgsel, at proceduren er et krav fra de hollandske
myndigheder. Tandproteser opfattes som løsdele og skal
i lighed med fx briller fjernes i nødstilfælde. Løsdele af
den art kan angiveligt blive til våben, hvis flyet tumler
rundt i forbindelse med nedstyrtning eller nødlanding.

Men forholdsreglen gælder ikke generelt.
Der er således ingen internationale regler på dette

område, og SAS har ikke dette som procedure, kan Vice
President for Flight Operations Bjørn Granviken fra SAS
fortælle.

Proteser og nødlanding
SPØRGSMÅL TIL TANDLÆGEBLADET
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FØDSELSDAGE 19. OKTOBER
2009 – 8. NOVEMBER 2009

30 år

Teis Hansen, København Ø,  
21. oktober.
Mette Kirstine Keller, København Ø, 
23. oktober.
Estrid Havemann, Hundslund,  
23. oktober.
Rachelle Nadine Jensen, Vejle,  
3. november.
Anders Heide, Hobro, 5. november.
Helga Björt Ingadóttir, Island,  
6. november.

40 år

Torun Ørsted, Ballerup, 22. oktober.
Torben Thygesen, Marslev,  
2. november.
Malene Rønnow, Ebeltoft, 6. november.

50 år

Gitte Gadegård, Hørning, 20. oktober.
Karin Rahbek, Præstø, 22. oktober.
Søren Melbye Larsen, Fredericia,  
23. oktober.
Claus Weeke Brink Hervit, Fåborg,  
27. oktober.
Lone C. Lange, København K,  
28. oktober.
Anette Hesselgren, Søborg, 30. oktober.
Susanne Wigen, Charlottenlund,  
5. november.
Morten Honore, København K,  
7. november.

60 år

Tom Nordby, Silkeborg, 21. oktober.
Niels Houlbjerg, Næstved, 24. oktober.
Kurt Spanggaard, Møldrup, 24. oktober.
Marianne Tuxen, København V,  
8. november.

70 år

Vagn Fischer Holm, Kolding,  
24. oktober. 

75 år

Tage Østergaard, Viborg, 4. november.

80 år

Ove Grønborg, Viby J., 20. oktober. 
Henning Vilmann, København Ø,  
22. oktober.
Jørgen Holm, Snekkersten, 31. oktober.
Erik Dahl, Gentofte, 1. november.
Hans Qvist-Jensen, Spanien,  
1. november.
Erik Laub, Læsø, 4. november.

DØDSFALD
Marianne Lorin Rasmussen, født 1943, 
kandidateksamen 1968.
Jytte Nielsen, født 1934,  
kandidateksamen 1958.
Inger Kruse, født 1920,  
kandidateksamen 1943.
Anton Erik Kristensen, født 1930,  
kandidateksamen 1963.
Poul Otto Lundgreen, født 1922,  
kandidateksamen 1945.

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

Bisserne bød velkommen til nye kollegaer

LÆKKERIER. Der blev erfaringsudvekslet 
– og ikke mindst spist masser af dejlig 
sponsoreret mad til Bissernes sammen-
komst i Mariakirkens lokaler i København.

Den 22. september bød de hjemløses tandklinik, Bisserne, velkommen til 
15 nye frivillige tandlæger og tandplejere ved en sammenkomst i Maria-
kirkens lokaler på Vesterbro i København. 

Alle 35 deltagere nød en overdådig middag, hvor Aamanns Smørrebrød 
på Øster Farimagsgade havde doneret mad og økologisk Thy-øl, og hvor 
Byens Bedste Kager fra Sølvgade havde doneret dessert. 

Bestyrelsesmedlem i foreningen bag Bisserne Karin Kornø kunne med 
tilfredshed konstatere, at mange af de nye frivillige, der blev hvervet på 
Årskursus 2009, er yngre tandlæger. 

Ud over de mange nye kollegaer kunne Bisserne fejre planerne om åb-
ningen af en ny tandklinik på Kofoeds Skole i København, hvilket man i øv-
rigt kan læse meget mere om i et kommende nummer af Tandlægebladet.
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Københavns Implantat Center udvider på Falster
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FOLK OG PRAKSIS

IMPLANTATEKSPANSION. Poul Kirketerp og Morgan Olsson har
overtaget Storstrøms Implantat Center efter Ole Jølst, som går på
pension i den nærmeste fremtid efter mere end 40 års tandlæge-
virksomhed i lokalområdet.

Tandlægeskolens
tennisturnering 2009
Den årlige tennisturnering for tennisspillere fra
Tandlægeskolen og Skolen for Tandplejere og
Klinikassistenter i København blev afviklet for 19.
gang den 28. august.

I år var det tandlæge Hans-Jørgen Fensholm,
der vandt turneringen, som blev afviklet som en
doubleturnering med vekslende makkere. Turne-
ringen var sponseret med præmier af Plandent og
Transocean Sport A/S i Lyngby.

Vinderne blev:
1) Hans-Jørgen Fensholm
 2) Susse Bisgaard
3) Lene Esmark

BAGERSTE RÆKKE:
Hans Jørgen Fensholm, Sanne Christensen, Lene Esmark,
Carsten Strøm, Lis Almer, Finn Jørgensen og Dennis Moe.

FORRESTE RÆKKE:
Alice Ladsten, Ellen Savery, Lisa Bøge Christensen, Gitte Bruun og
Susse Bisgaard.

Tandlægerne Morgan Olsson og Poul Kirketerp
har den 1. september 2009 overtaget Storstrøms
Implantat Center efter specialtandlæge Ole Jølst.
Dermed har de to tandlæger fået endnu en klinik
under vingerne, da de i forvejen ejer Københavns
Implantat Center.

– Vi valgte at købe Storstrøms Implantat Center,
da vi kunne se, at der var et stort behov for at vide-
reføre en kirurgisk henvisningspraksis i området.
Folk vil gerne have den service i nærheden af deres
bopæl, og vi kan allerede mærke, at vi har stor op-
bakning i lokalmiljøet i form af et godt samarbejde
med både privatpraktiserende tandlæger og tand-
læger i skoletandplejen, fortæller Morgan Olsson.

De to tandlæger er foreløbig gået i gang med at
totalrenovere klinikken, hvilket bl.a. indebærer en
digitalisering og endnu en operationsstue. Derfor
er klinikken ikke oppe at køre i fuldt tempo endnu,
men det sker fra den 1. november, hvor klinikken
vil have fuld åbningstid ligesom Københavns Im-
plantat Center.

I det hele taget kommer der til at være et stort samarbejde mellem
de to klinikker, da begge tandlæger vil arbejde i både København
og på Falster, ligesom de også har sikret sig, at deres narkoselæge
følger med til Falster.



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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Professor Erik Dabelsteen modtager  
Zendiumprisen 2009
Prisoverrækkelse på Dansk Design Center 1. oktober 2009. 

PRISOVERRÆKKELSE. Professor Palle Holmstrup 
(til venstre) overrækker Zendiumprisen til professor 
Erik Dabelsteen.

På vegne af fondskomitéen overrakte professor Palle 
Holmstrup Zendiumprisen til professor Erik Dabelsteen. 
Det var 26. gang, at Zendiumprisen blev uddelt til en 
fremtrædende dansk odontolog. Med baggrund i sin 
videnskabelige produktion, som bl.a. omfatter forfat-
terskab til mere end 200 videnskabelige artikler, og sin 
undervisning i oral diagnostik, tildeltes Erik Dabelsteen 
årets Zendiumpris. I sin begrundelsestale fremhævede 
Palle Holmstrup prismodtagerens store idérigdom, som 
har ført til, at Erik Dabelsteen har været en meget søgt 
vejleder for unge forskerstuderende og i dag er den mest 
citerede forsker på Tandlægeskolen i København.

Sygdom ses som sundhedssvigt
Efter at have takket for prisen holdt Erik Dabelsteen et 
inspirerende foredrag med temaet: »Sund eller syg – 
overvejelser over en række fundamentale problemer, der 
er forbundet med diagnostik og behandlingsvalg«. Fore-
dragets hovedindhold var en diskussion over afgræns-
ningen mellem begreberne sund og syg, samt hvilke 
kriterier og forhold der fører til, at tandlægen udfører 
behandling. Erik Dabelsteen gav eksempler på, hvor 
forskelligt sundhed og sygdom kan defineres og opfattes 
af det enkelte individ. I dag er et sundhedsbegreb mere 
i højsædet end et sygdomsbegreb. Man har sundhedsvi-
denskabelige fakulteter og et sundhedsministerium, og 
når man taler om sygdom, ser man ofte på det som et 
sundhedssvigt. Når professionelle »sundheds«-personer 
definerer sygdom, er biologien i højsædet; hvad er 
ændringerne i celler og væv, hvordan diagnosticeres så-
danne ændringer, og hvad er kriterierne for at behandle. 
Når den folkelige sundhedsopfattelse kommer til udtryk 
i medier, resulterer det i en sundhedsdefinition, som 
baserer sig på andre forhold end dem, der måske rent 
faktisk fører til sygdom. Sundhedsbegrebet defineres 
fx på grundlag af individets trivsel, samarbejde på ar-
bejdspladsen og på æstetik. Dette gør sundhedsbegrebet 
uklart og mere diffust for det enkelte individ. 

Berhandlingsmæssigt skisma
Erik Dabelsteen afsluttede derfor foredraget med over-
vejelser om, hvordan vi håndterer det problem, at pa-

tienter, jævnfør ovenstående, ofte har en forestilling om 
sundhed, som kan føre til et behandlingsmæssigt skisma 
for tandlægen. Det kan være vanskeligt som tandlæge 
at imødekomme de krav, som patienten stiller som indi-
kation for behandling. Den omsiggribende kosmetiske 
tandpleje er et væsentligt eksempel. 

Enkelte spørgsmål efter foredraget førte til overvejel-
ser om det skisma, at tandlægeuddannelsen lægger vægt 
på et cellebiologisk grundlag for forebyggelse, diagno-
stik og behandling, samtidig med at dagens tandlæge af 
patienter presses til behandlinger, som hviler på et helt 
andet grundlag. Dette er tandlægeuddannelsens ene 
problem; det andet væsentlige problem er, at tandlæge-
uddannelsens biologiske grundlag, som netop gennem 
sammenlægning med Det Medicinske Fakultet for ca. 
20 år siden til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
skulle styrkes, men i stedet til stadighed bliver ressour-
cemæssigt udsultet. Det virker næsten som en »selskabs-
tømning«. Det gør det ikke lettere for odontologer at 
imødegå den tiltagende udvanding af sundhedsbegrebet 
i befolkningen.

I forbindelse med prisuddelingen har Zendium ud-
givet en »Journalvejledning til brug i tandlægepraksis«. 
Vejledningen er skrevet af prismodtageren.

Nils-Erik Fiehn, 
ansvarshavende redaktør, Tandlægebladet
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Antje Tallgren blev født 1913 i Oulo, Finland, og fik 
tandlægeeksamen fra Helsingfors i 1940. Hun deltog 
som tandlæge i den finsk-russiske vinterkrig 1939-40 
og blev dekoreret for tapperhed. Hun har senere for-
talt, at tandlægerne måtte anvende hegnstråd i forbin-
delse med kæbefrakturbehandlingerne, som trods brug 
af dette utraditionelle materiale lykkedes forbavsende 
godt – formentlig på grund af de klimatiske forhold.

I årene 1961-1965 var hun den første afdelingsleder 
for proteseafdelingen på Aarhus Tandlægehøjskole og 
siden 1965 i længere perioder knyttet til Københavns 
Tandlægehøjskole, de seneste år før pensioneringen som 
konstitueret professor i protetik. Antje Tallgren var såle-
des den første kvinde med professortitel på Københavns 
Tandlægehøjskole. Antje Tallgren var ansat på Odon-
tologiska Institutionen, Turku Universitet, Finland som 
docent i protetik i tiden 1970-1983 samt i tre perioder 
som visiting professor på Department of Prosthodontics, 
University of Michigan School of Dentistry, Ann Arbor, 
USA. 

Det blev primært inden for den aftagelige protetik, 
Antje Tallgrens videnskabelige arbejde kom til at ligge. 
Disputatsen fra 1957, »Changes in adult face height  due 
to ageing, wear and loss of teeth and prosthetic treat-
ment«, hvor hun som den første inddrog cefalometriske 
metoder til registrering af ændringer i ansigtskraniet hos 
protesebærende helt eller delvis tandløse patienter, blev 
en klassiker.

Antje Tallgren var meget berømt for sine studier af 
protesebærere, især vedrørende resorption af tandløse 
kæber og ansigtshøjde. Hun publicerede flere impone-
rende langtidsopfølgninger – op til 25 år. Det var patien-
terne fra hendes disputats i Helsingfors, som blev fulgt, 
og hun var således også regelmæssigt tilbage i Finland i 
forbindelse med forskningsarbejde. 

Ligeledes er Antje Tallgrens elektromyografiske ar-

bejder ofte citeret. Antje 
Tallgren fokuserede i 
sin forskning også på de 
funktionelle aspekter 
hos tandløse patienter og 
udførte elektromyogra-
fiske studier vedrørende 
tygning og synkning i 
et internationalt team 
med forskere fra Depart-
ment of Prosthodontics, 
University of Michigan 
School of Dentistry, Ann 
Arbor, Michigan. 

Antje Tallgren har skrevet 30-40 internationale vi-
denskabelige artikler baseret på unikke årelange longi-
tudinelle studier. Hun nød meget stor international aner-
kendelse og var en hyppig og efterspurgt foredragsholder 
på internationale kongresser. Det var en stor oplevelse at 
deltage i kongresser sammen med hende. Det lød fra alle 
sider »HI ANTJE« fra kolleger i alle aldre og alle folkeslag.

Antje Tallgren var en pioner inden for tandlægeviden-
skaben. Hun var i sjælden grad fagligt engageret og begej-
stret for sit fag. Hun var altid hjælpsom over for kolleger 
og opmærksom på vigtigheden af forskningsindsatsens 
kliniske relevans. Hun var et smilende, trofast og imøde-
kommende menneske, som alle trygt kunne henvende sig 
til, og som vil blive husket med respekt og glæde. I forbin-
delse med hendes død formulerede en af hendes tidligere 
studenter og medarbejdere fra proteseafdelingen i Århus, 
nu på ortodontiafdelingen i San Francisco, smukt det, 
vi alle kan være enige i: »Antje vil altid blive mindet af 
os tandlægekolleger som ikke alene en god kollega med 
utrolig meget at tilbyde vor profession, men også som er 
godt og fint menneske.«

Inger Kjær
Birte Melsen
Bengt Öwall

Betty Holm
Thor Troest

Wenche S. Borgnakke

Ib Leth Nielsen
Susanne Siersbæk-

Nielsen

Nekrolog

Professor, dr.odont. Antje Tallgren døde den 13. juni 2009, 95 år gammel. 
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Sidste frist for indlevering af stof til  
kalenderen i Tandlægebladet nr. 13 2009:
Deadline: 21. oktober 2009
Udkommer: 4. november 2009

Sidste frist for indlevering af stof til  
kalenderen i Tandlægebladet nr. 14 2009:
Deadline: 11. november 2009
Udkommer: 25. november 2009

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

KALENDER

2009

OKTOBER

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

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: 26.10.09, kl. 19.30,  
Aarhus Tandlægeskole 
og 27.10.09, 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 
Plandent
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  

Regenerative 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

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

Videre i praksis (København)

Dato: 30.10.09, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
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
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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

Kiel-Copenhagen-Symposium

Dato: 31.10.09
Sted: Heinrich Hammer Institut,
Vestring 496, Kiel
Info: hhi@zaek-sh.de

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

Dansk Selskab til Studiet af

Parodontologi

Sygesikringsoverenskomsten og paro-
dontalbehandling nu og i fremtiden
Dato: 3.11.09, kl. 17.30-20.30
Arrangør: DSP
Foredragsholder: Bjørn Haulrig
Tilmelding senest 30.10.,
dsp@odont.ku.dk

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

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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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, 
Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, 
Tandlægeskolen i København og Rigs-
hospitalet.
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
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

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

FOKUS – Bidfunktion (Vallensbæk)

Dato: 12.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
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

Videre i praksis (Århus)

Dato: 13.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
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

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

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Aalborg)

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

Avanceret knogleopbygning

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

Akutte medicinske tilstande  

(Viborg)

Dato: 11.11.09, kl. 15-21.30

N Y H E D !

– Prøv vore nye sko fra Romika.
Super lækre og ergonomisk korrekte. 

Perfekte til en lang arbejdsdag.

www.ruhne.dk
Vågøvej 13 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800

Yderligere oplysninger kan indhentes 
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk
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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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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
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
Tlf. 20 12 27 99
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:  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

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
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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.

S-Dent Implantat-Kosmetisk
Tandlægeklinik
Iwona S Johansen
Smedegade 2A,
4200 Slagelse
Tlf. 58531414
mail@tandklinikken-slagelse.dk
www.sdent.dk
Alle typer implantater. Ossøs 
rekonstruktion. Sinus løft.
Immidiate fuldkæbebroer.
Bidrekonstruktion
3D Digital panorama

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

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

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

Ulla Friberg
Algade 33
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 01 28

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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STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse

STILLINGER SØGES

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

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

ANNONCER

Tandlægevikar søges  
til klinik i indre by
Tandlægevikar søges til hyg-
gelig klinik i indre by – mulig-
hed for evt. længerevarende 
samarbejdsaftale. Ring til  
tlf. 33 12 09 10 for yderligere 
oplysninger.

ANNONCER

Tandklinikassistent – elevplads søges
Jeg henvender mig til jer, da jeg i forbindelse med min uddannelse 
på Syddansk Erhvervsskole som tandklinikassistent ønsker at 
komme i praktik. Mit grundforløb slutter d. 18. dec.
Jeg er en pige på 19 år, der bor lidt uden for Høng i byen Torpe. 
Jeg kommer oprindelig fra København men har boet her de sidste 
4 år.  Jeg er meget interesseret i mennesker og deres psyke. Jeg vil 
gerne, når jeg er blevet uddannet klinikassistent, arbejde med per-
soner med angst og hjælpe dem igennem en behandling og gøre 
det nemmere for dem at komme igen til en ny tandbehandling.
Både fra min uddannelse og mine beskæftigelser har jeg erfaring 
for, at jeg er god til at bevare overblikket og være produktiv – selv 
under pres. Jeg er et af de mennesker, der får energi af »at være på«.
Heidi S. Jensen, Åleholmsvej 1, 4270 Høng
Mobil: 22 27 93 27, E-mail: heidisjensen@gmail.com

Tandlæge søges
Til fuldtidsstilling i vores 
store moderne klinik i 
Sønderborg centrum. 
Vi er 5 tdl., 2 tpl. og 8 ka. 
Alle engageret i en spæn-
dende arbejdsdag med 
vægt på høj kvalitet og et 
rart arbejdsfællesskab.
Ring (e. kl. 19) og hør 
nærmere hos Lotte (20 
89 44 01) eller Niels Carl 
(40 62 40 60), eller send 
en ansøgning til sonder-
borg@tand-laegen.dk.
Tandlægegruppen 
Sønderborg
Perlegade 30
6400 Sønderborg

FK
tandlægegruppen

Sønderborg
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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:

Københavns Kommune ser mangfol-
dighed som en ressource og værd-
sætter at med arbejderne hver især
bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evne.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE?

Tandlæger, hel- og deltid

VOKSENTANDPLEJEN

Vi mangler tandlæger til omsorgstandpleje, specialtandpleje og

som tandlægekonsulent eller en kombination af to af områderne.

Ud over en solid faglig baggrund og uddannelse som tandlæge

besidder du en høj grad af selvstændighed, lyst og interesse for at

arbejde med patienter med særlige behov og/eller administrativ

odontologi.

Ansøgningsfrist: 10. november 2009. Samtaler forventer vi at holde

den 12. og 13. november. Ansættelse den 1. januar 2010.

Du er velkommen til at kontakte Børge Hede på 3317 5775.

Skriftlig ansøgning med relevant dokumentation og ønsker vedr.

ansættelse (timetal og ansættelsesområde) til: Voksentandplejen,

Tietgensgade 31B 2. sal, Tietgensgade 31B 2. sal, 1704 Kbh V.

I Københavns Kommune forvaltes de kommunale tandpleje-
opgaver til voksne i Voksentandplejen

Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER
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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.

Nyrenoveret/velbeliggende
i Århus C
 I Århus midtby sælges nyrenove-
ret klinik med to behandlerrum
og god patienttilgang.
Henvendelse
revisor Tore Christensen.
Tlf.: 86 17 43 33,
mail: tc@rr.dk

Receptionsskranke sælges
Flot Climo receptionsskranke sælges. Hvid med alu-sokkel,
højdejusterbart skrivebord. Fra december 2005, brugt ca.
1 år. Flere billeder samt tegning kan mailes.
Ny pris ca. kr. 80.000,00. Sælges for kr. 20.000,00.
Kontakt:  Tandlæge Delia Holmberg,
tlf. 55 37 12 25

KØBES
For klient købes tandklinik med

3 eller flere behandlingsrum
beliggende i Kbh. eller på Sjælland.

Kontakt: Teamovation tlf. 3020 4448

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80

:  )

Indryk selv din stillingsannonce

både i blad og på net.

Gå ind påtdlnet.dk og vælg

menupunktet ”dentaljob”

ANNONCER



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

:  )

968 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

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 969
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

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

970 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og

på net.

Gå ind på

tdlnet.dk og

vælg menupunktet

»dentaljob.dk«

ANNONCER

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

Kunst, logo & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23



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 971
LEVERANDØRHENVISNINGER
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972

NÆSTE NUMMER

TANDLÆGEBLADET NR. 13 UDKOMMER DEN 4. NOVEMBER 2009

VIS MIG DIN ELEVATOR
I næste nummer af Tandlægebladet
fortæller Malene Hallund og to
andre tandlæger om deres
yndlingselevatorer.

TEMA:

Hvordan håndterer
du en patient med
KOL?

Varm op til Symposium
2009 i næste nummer

af Tandlægebladet,
hvor du kan læse fire

fagvidenskabelige
artikler om, hvordan
tandlægen forholder
sig til patienter med

forskellige
medicinske
sygdomme.

Efteruddannelse
på amerikansk
Kom med 60 danske tandlæger til den
amerikanske tandlægeforenings kongres på
Hawaii i næste nummer af Tandlægebladet.
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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 

Distributør i Norden for Southern Implants og Technoss Dental

The Bightest Ideas
         in dental implants 

Besøg den nye 

hjemmeside: 

www.protera.dk

Protera AB   |   Tel +46 31 29 66 00   |   info@protera.se   |   www.protera.se   |   Hälleflundregatan 12   |   S-426 58  Västra Frölunda   |   Sweden

OsteoBiol

Shop online på 
www.protera.dk
Hurtigt, enkelt og til attraktive priser

Annons Dansk.indd   1 09-06-08   16.41.39



Leon Asken, Call Center medarbejder Planden
t

Kontante fordele? Det får du 
automatisk som stjernekunde!

Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent 
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du 
som stjerne kunde ikke skal bruge tiden på at fi nde de 
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncen-
trere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.  

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Stjernekunde annoncer Tandlægebladet.indd   6 18-02-2009   13:14:39
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SYNSFORSTYRRELSER  
VED REGIONÆR ANALGESI

FINANSKRISEN PÅVIRKER KLINIKSALG
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