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I  klinisk odontologi anvendes diagnostik med varie- 

 rende specificitet. Ved fund af fx caries, apikale foran- 

 dringer eller slimhindelidelser stilles diagnoserne ud 

fra strikte kriterier. I modsætning hertil anvendes, især 

ved oral rehabilitering, ikke diagnoser med samme grad af 

præcision. Det er derfor behandlerens professionelle erfa-

ring og fortolkning af patientsamtalen, som udgør bag-

grunden for behandlingsvalget.

Allerede i slutningen af tresserne begyndte diskussio-

nen om enkeltpersoners og befolkningsgruppers behov for 

og krav til tandbehandling. Begrebet oral helse kom frem 

på dette tidspunkt. Smith & Sheiham (1980) angav, at der i 

forbindelse med behandling var flere typer af behov: Det 

normative behov, som fastlægges af behandleren, det ople-

vede behov, som er det samme som patientens ønske, og 

udtrykt behov, som er patientens egen opfattelse af behov 

for og krav til behandlingen. De i dag så vigtige »blødere« 

vurderinger af typen æstetik, komfort, ønske om at være 

sund og social tilpasning hører til under det oplevede be-

hov.

Ved protetisk behandling har de normative, professio-

nelle vurderinger for, hvad der skal behandles i lang tid, 

været vægtet højt. Det drejer sig bl.a. om risikoen for elon-

gering, kipning af tænder samt kæbeleds- og muskelpro-

blemer. I dag har disse forholdsvis klare diagnoser og ret-

ningslinjer for protetisk erstatning fået en mindre frem-

trædende rolle for behandlingsvalget. Årsagen er, at flere 

af de ovennævnte fysiske forhold udvikler sig langsomt, 

og den negative effekt af en restaurativ behandling kan på 

længere sigt være mere skadende end følgerne af de for-

hold, som man behandler. Yderligere har epidemiologiske 

undersøgelser vist, at personer med få tænder og små ok-

klusionsfelter kan klare sig godt. »Shortened dental arch 

concept« er veletableret (2,3). Dette betyder, at tandlægen 

nu skal finde ud af patientens reelle behov og individuelle 

ønsker og krav til behandlingen.

Dabelsteen (2007) skriver i 2. udgave af bogen »Sund el-

ler syg«: »Selvom det orale sundhedsbegreb kan være dif-

fust, er der dog almindelig enighed om, at det ikke alene 

dækker den traditionelle beskrivelse af tandstatus, men 

inddrager tandstatus’ betydning for individet både fysisk, 

følelsesmæssigt og socialt.«

Tandlæger har formodentlig altid vurderet patienternes 

ønsker og forsøgt at finde de behandlinger, som bedst op-

fylder behovene. Dette er imidlertid oftest sket på en 

ustruktureret måde, og livskvalitetsaspekter har hverken i 

praksis eller i undervisningen været tydeligt inddraget i 

behandlingsplanlægningen. Man kan mene, at det er et 

simpelt problem, for det er da kun at spørge patienten, og 
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så vil oplysningerne komme frem. I adskillige situationer 

er det dog vanskeligt for patienten at beskrive sine egne 

problemer, især da det ofte er kombinationer af mange 

aspekter. En metode, der i højere grad inddrager patienten 

i behandlingsplanlægningen, ville derfor være ønskvær-

dig, ikke blot for tandlægen, men også for patienten.

Den patientcentrerede konsultationsmetode beskrives 

og diskuteres bl.a. af Engberg (2005). Det siges i indlednin-

gen, at traditionelt er der, både i tandlæge- og lægepraksis, 

blevet anvendt en »biomedicinsk og paternalistisk oriente-

ret behandlingsmodel, hvor symptomer og undersøgelses-

resultater har resulteret i en given behandlingsadfærd fra 

behandlerens side, uden at patientens individualitet – og 

deraf følgende forskellige behov i behandlingssituationen 

– er taget i betragtning.«

Det er i dette perspektiv, det foreliggende arbejde skal 

betragtes.

Et litteraturstudie har ledt frem til en metode, der kan 

bruges til at vurdere, hvad en person egentlig ønsker og 

har behov for i den komplekse situation, der optræder i 

forbindelse med en større rehabilitering. Metoden er brugt 

til livskvalitetsvurdering hos bl.a. patienter med HIV/AIDS 

(6) og medfødte hjertefejl (7). Den sigter på at finde frem til 

problemsituationen for den enkelte patient, at sortere de 

forskellige problemområder, vurdere disses påvirkning af 

patienten samt at vægte problemernes relative betydning.

Formålet med foreliggende undersøgelse er at vurdere 

denne metodes brugbarhed til fastlæggelse af det indivi-

duelle protetiske behandlingsbehov. På længere sigt kan 

metoden måske anvendes i almindelig praksis.

Præsentationen her er forkortet i forhold til den origi-

nale publikation »A method for assessment of quality of 

life in relation to prosthodontics. Partial edentulism and 

removable partial dentures« (8).

Materiale
Deltagerne, der blev rekrutteret på Tandlægeskolen i Kø-

benhavn, skulle være mellem 48 og 68 år og kunne tale 

dansk. De skulle maksimalt have 24 naturlige tænder. Hel-

protese måtte ikke forekomme, hvorimod personer med 

aftagelige partielle proteser blev inkluderet. 110 personer 

blev indvisiteret, hvoraf ni senere blev ekskluderet: to hav-

de helprotese, to havde mere end 24 tænder, og fem havde 

faste erstatninger for manglende tænder. Det endelige del-

tagerantal blev således 101. Deltagerne blev delt i to grup-

per. En gruppe, der brugte aftagelig partiel protese (PP-

brugere), som bestod af 52 deltagere, 27 mænd og 25 kvin-

der med en gennemsnitsalder på 60,2 år. En anden gruppe, 

der ikke brugte partiel protese (ikke-PP-brugere), som be-

stod af 49 deltagere, 25 mænd og 24 kvinder med en gen-

nemsnitsalder på 59,4 år.

Deltagere, der indvilgede 
n = 110 

Deltagere, der indgik i 
undersøgelse 

n = 101 

Deltagere uden for 
kriterier 
n = 9 

PP-brugere 
n = 52  

Ikke PP-brugere 
n = 49 

Mænd  
n = 27  

( alder 60,6)  

Mænd 
n = 25  

( alder 59,4) 

Kvinder 
n = 25  

(  alder 59,7) 

Kvinder 
n = 24  

( alder 59,4) x̄ x̄ x̄ x̄

Fig. 1: Undersøgelsesprofil

Fig. 1: Study profile
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Behandlingsplanlægning

Metode
Metoden, der blev brugt, var »Schedule for the Evaluation 

of Individual Quality of Life-Direct Weighting« (SEIQoL-

DW) (6).

Den består af fire trin (Tabel 1).

Første trin er et kvalitativt interview. Under dette inter-

view nævner og beskriver deltagerne alle tanker og emner, 

der dukker op vedrørende deres orofaciale tilstand. Der bli-

ver lagt vægt på, at det også omfatter den orofaciale tilstand 

i et socialt perspektiv. Intervieweren noterer alle emneom-

råder, der nævnes, og spørger uddybende til patientens ud-

sagn. Ved afslutningen af interviewet bliver deltageren bedt 

om at nominere de fem vigtigste af de nævnte områder.

Næste trin er en fastlæggelse af den aktuelle status af 

hvert af de fem nominerede områder. Dette gøres vha. VAS 

(Visual Analogue Scale), en vandret streg, der går fra 0 

(dårligst muligt) til 100 (bedst muligt), hvorpå deltageren 

markerer sin vurdering. Jo højere score, jo bedre står det 

til inden for området.

Tredje trin er en prioritering af områderne i forhold til 

hinanden. Dette gøres med »Direct Weighing«-instrumen-

tet (DW-instrumentet) (Fig.2). Instrumentet består af fem 

forskelligt farvede skiver. Hver farve svarer til et af de fem 

nominerede områder. Ved at dreje på skiverne kan arealet 

for hver farve ændres i størrelse. På denne måde fastlægges 

de enkelte områders score. Scoren, der repræsenterer stør-

relsen af de nominerede emneområders areal, kan aflæses 

på en skala, der sidder i DW-instrumentets periferi. Jo hø-

jere score, desto større betydning har området.

Sidste trin er en udregning af en overordnet individuel 

score (SEIQoL-DW score). Jo højere SEIQoL-DW score, jo 

bedre opfatter personen sin orofaciale tilstand.

Et eksempel på scorerne fra en enkelt patient i det fore-

liggende studie er vist i Tabel 2.

Deltagernes erfaringer
Sidst i interviewet blev deltagerne spurgt:

1.  Om samtalen havde medført nye tanker angående oro-

facialt relaterede forhold.

2.  Om de mente, at metoden kunne bruges i en planlæg-

ning af hans/hendes behandling.

3. Om de fandt, at metoden var nem at bruge.

Statistik
Data er beskrevet med de variables parametre og forde-

ling i frekvenstabeller. Forskelle mellem grupper blev 

analyseret ved chi2-test samt non-parametriske test 

(Mann-Whitney U-test og Friedman’s test). Signifikansni-

veau: 5 %.

Tabel 2: Eksempel på registreringer fra SEIQoL-DW fra en patient. 

Områder VAS DW SEIQoL-DW-score

Smerte 100 28 (100×28)/100= 28,00

Udseende 47 21 (47×21)/100= 9,87

Protesen sidder fast 46 20 (46×20)/100= 9,20

Tale 83 19 (83×19)/100= 15,77

Tygge 100 12 (100×12)/100= 12,00

   (100) Samlet score 74,84

Tabel 1: SEIQoL-DW-proceduren

Trin SEIQoL-DW

1.  Nominering af de fem vigtigste orofacialt relaterede 

områder ud fra interview.

2.  Vurdering af nuværende påvirkning af hvert af de 

fem områder vha. VAS.

3.  Vurdering af den indbyrdes vigtighed af områderne 

vha. DW-instrumentet.

4. Udregning af den overordnede SEIQoL-score.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Direct Weighting- (DW) instrumentet. 

Fig. 2: The Direct Weighting (DW) instrument
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Inddeling af områderne
De 101 deltagere nominerede hver fem områder. De i alt 505 

områdeangivelser blev fordelt i seks overordnede kategorier. 

Tabel 3 viser områdernes gruppering i kategorierne. Som det 

fremgår, er psykologiske aspekter, æstetik og fremtoning 

samt funktion de kategorier, der hyppigst er repræsenteret.

Overordnet SEIQoL-DW score
Den overordnede score for PP-brugere var 54,1, og for ik-

ke-PP-brugere var den 59,2. Denne forskel var ikke signifi-

kant.

Aktuel status og prioritering
VAS-scorerne viste, at det gik bedre for PP-brugerne end 

ikke-PP-brugerne i alle kategorier undtagen ubekvemme 

forhold. Forskellen var imidlertid kun signifikant i katego-

rierne æstetik og fremtoning samt smerte (Tabel 4).

DW-scorerne viste ingen signifikante forskelle mellem 

PP- og ikke-PP-brugerne.

Deltagernes erfaringer
Deltagerne angav langt overvejende, at deltagelsen i un-

dersøgelsen havde givet nye tanker omkring egne orale 

forhold, og at metoden var brugbar i behandlingsplanlæg-

ningen. Yderligere angav de fleste, at metoden havde været 

nem at bruge (Tabel 5).

Holmstrup & Rossel (2000) udtrykker i en diskussion om 

tandlægeetik om valg af behandlingsmetoder, at »en væsent-

lig opgave for professionen bliver »… at præcisere og afgrænse, 

Tabel 4: Gennemsnitlige VAS-scorer for kategorierne fordelt på 
protese og ikke-protesebærere. 

* – signifikant forskel

  Gennemsnitlige VAS-scorer 

Kategori PP-brugere Ikke-PP-brugere

Æstetik og fremtoning* 67,2 45

Funktion 51,1 48,5

Ubekvemme forhold 47,7 58,2

Psykologisk aspekt 63,8 53,3

Bekymring for naturlige tænder 75 70,7

Smerte* 84,6 58,6

Tabel 3: Inddeling af de hyppigst nominerede enkeltområder og antal 
nomineringer af de seks overordnede kategorier. 

Inddeling og antal nomineringer af overordnede kategorier

Antal nomineringer

Æstetik og fremtoning 113

– udseende

– dårlig ånde

Funktion 116

– tyggeevne

– retention af protese

– tale

Ubekvemme forhold 54

– føderetention

– løse tænder

Psykologisk aspekt 131

– beholde egne tænder

– tænke over, hvad andre synes

– tænke over, hvad der spises

Bekymring for naturlige tænder 66

– rene tænder

Smerte 25

– smerte

Total 505

Tabel 5: Respons (procent) på spørgsmål omhandlende brugbarhed og værdsættelse af metoden

 Ja Nej Ved ikke

»Nye tanker om egne oralt relaterede forhold?« 70,3 17,8 11,9

»Brugbarhed i behandlingsplanlægning?« 60,4 9,9 29,7

»Var metoden nem at bruge?« 73,2 10,9 15,8
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Behandlingsplanlægning

hvilke diagnostiske test behandlingsmuligheder med videre 

patienten skal have mulighed for at kunne vælge imellem …«, 

og at det kan »… være vanskeligt som praktiserende tandlæge 

at opnå tilstrækkelig objektivt grundlag for at vælge i den 

skov af nye behandlinger og diagnostiske metoder, der tilby-

des.« Disse synspunkter passer godt på området oral rehabili-

tering, da der som påpeget i indledningen mangler velegnede 

metoder til at fastlægge behandling for den enkelte patient ud 

fra dennes subjektive ønsker. Desuden mangler metoder, der 

giver struktur i patient-behandler-samtalen, som skal ligge til 

grund for behandlingsvalget.

Resultaterne fra nærværende analyse tyder på, at SEIQoL-

DW-metoden er brugbar til en struktureret samtale. Den gi-

ver således klinikeren bedre mulighed for at identificere, 

hvilke behandlingsmetoder der bør tilbydes patienten.

Den overordnede SEIQoL-DW-score, der udtrykker, 

hvordan patienten i øjeblikket klarer sig med sin mund og 

sine tænder, viste ingen forskel mellem PP- og ikke-PP-bru-

gere, hvilket umiddelbart kan undre. Man ved dog, at ny-

fremstillede aftagelige partielle proteser hyppigt ikke an-

vendes af patienterne i det omfang, der var hensigten med 

behandlingen. Dette kan være et udtryk for utilfredshed 

med denne behandlingstype (10). Det kan i den foreliggen-

de undersøgelse imidlertid antages, at PP-brugerne alle hav-

de vænnet sig til proteserne og derfor stadig brugte dem.

Kuboki et al. (1999) sammenlignede ligeledes ved brug af 

et spørgeskema livskvaliteten hos to grupper partielt tandlø-

se patienter, med og uden partiel protese. Resultaterne viste i 

overensstemmelse med nærværende undersøgelse ingen for-

skel i livskvaliteten mellem de to grupper. McGrath & Bedi 

(2001) undersøgte, om livskvaliteten hos partielt tandløse pa-

tienter var afhængig af, om partiel protese blev brugt eller ej. 

Resultaterne viste, at patienter med under 20 tænder uden 

brug af protese gav udtryk for reduceret livskvalitet sammen-

lignet med patienter med mere end 20 tænder og patienter, 

der brugte protese. I undersøgelsen blev den orale status dog 

angivet af deltagerne selv, og det vides ikke, hvorledes de 

manglende tænder var fordelt i tandbuerne.

Det kan derfor antages, at den reelle forskel mellem PP- 

og ikke-PP-brugerne ikke er så stor, når det drejer sig om 

overordnede subjektive vurderinger af den orale livskvali-

tet, hvis man har vænnet sig til at bruge den aftagelige pro-

tese. Dette ses også i foreliggende undersøgelse, hvor der 

ikke var forskel på de gennemsnitlige DW-scorer i de to 

grupper. I en undersøgelse af den mastikatoriske kapacitet 

hos personer med partielle proteser svarede tyggekapaci-

teten til den, man fandt hos personer med 16-25 naturlige 

tænder uden protese. I denne undersøgelse havde protese-

bærerne ligeledes vænnet sig til at bruge proteserne (13).

VAS-scorerne, som giver en indikation af den aktuelle 

subjektive status, viste, at det gik bedre for PP-brugerne end 

for ikke-PP-brugerne i alle kategorier undtagen ubekvem-

me forhold. Forskellen i æstetik og fremtoning hænger højst 

sandsynligt sammen med, at ikke-PP-brugerne havde flere 

ubehandlede tandmangler i de anteriore regioner. Riber & 

Öwall (1998) har vist, at hos patienter med partielle proteser 

fremstillet på Tandlægeskolerne i Århus og København var 

accepten eller konstant brug af proteserne betydeligt højere 

blandt dem, hvor protesen erstattede anteriore tænder. Er 

patienten tvunget til at bruge protesen, følger accept ofte. 

Det er imidlertid vigtigt at påpege, at det ikke på den bag-

grund kan konkluderes, at aftagelige partielle proteser er en 

optimal behandling. De artikler, som påviser dårlige klini-

ske resultater med partielle proteser, undersøger andre for-

hold end i den foreliggende undersøgelse.

SEIQoL-DW er blevet brugt i lægelig medicinsk sam-

menhæng til vurdering af patienters livskvalitet. Mountain 

et al. (2004) skriver fx om metodens validitet: »a viable tool 

for eliciting information in selected groups of patients – 

perhaps those with complex rehabilitation needs.«

SEQoL-DW giver gode resultater med hensyn til pålide-

lighed (reliability), deltagernes lydhørhed og interesse over 

for undersøgelsesformen (responsivness) samt reproducér-

barhed (test-retest) (7). Det angives desuden, at interview-

metoder af denne type er »selvvaliderende«, da der ikke bør 

være tvivl om, at personernes besvarelser er hæderlige (14).

Når metodens anvendelighed skal vurderes, er det natur-

ligt, også at spørge deltagerne om deres mening. Svarene vi-

ste, at ca. 60-70 % af deltagerne mente, at metoden ville være 

egnet til at give bedre forståelse for deres egne tandmæssige 

situation i relation til behandlingsdiskussionen.

I den aktuelle undersøgelse blev der brugt 25-50 minutter 

på interviewet. Andre har angivet det gennemsnitlige tids-

forbrug til 37,7 minutter (15). Det kan umiddelbart virke 

som lang tid, men når større protetiske behandlinger skal 

udføres, bør et sådant tidsforbrug ikke være afgørende. Det 

er ofte vigtige beslutninger, såvel behandlingsmæssigt, 

menneskeligt som økonomisk. Engberg (2005) mener om 

den patientcentrerede konsultationsmetode: »… patienten 

får en mere aktiv rolle, medfører en øget tilfredshed, øget 

compliance og mindre sygelighed hos patienterne.« Hun 

skriver videre: »… brug af metoden kan øge tandlægens job-

tilfredshed og patienternes compliance i forhold til behand-

lingen.« Det må naturligvis tydeligt påpeges, at en behand-

lingsplan bygger på en dialog mellem behandler og patient. 

Kravene til informeret samtykke er øget, og nødvendighe-

den af en bedre afdækning af patienternes ønsker og for-

ventninger vil blive yderligere aktuel i fremtiden.
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-

der, der giver struktur og individualitet i diagnostikken 

i forbindelse med vurdering af behandlingsbehov.

sig i denne undersøgelse at kunne bruges til beskrivelse 

af patienters subjektive orale tilstand.

resultater, der kan bruges i den individuelle behand-

lingsplanlægning. Metoden bør testes og udvikles yder-

ligere, før den kan bruges i undervisning og tandlæge-

praksis.

Tandlægeforeningen takkes for økonomisk støtte i forbindelse med 

udførelse af forskningsprojektet.

Treatment planning in oral rehabilitation including quality of life 
aspects. An evaluation of a method. 

In oral rehabilitation the indication for treatment is of-

ten based on ‘soft’ values, such as the patients’ needs and 

wishes. There is a distinct lack of structure in the evalua-

tion of these individual patient’s needs and expectations, 

thereby making it difficult to incorporate them in decisi-

on-making. By introducing structured analysis of indivi-

dual planning wishes and incorporation of these in the 

planning, it might be possible to optimize the treatment. A 

method (SEIQoL-DW) which allows structure and maxi-

mum matching of treatment plans to individuals was used 

on a group of partially edentulous persons with removable 

dental prostheses and a group of partially edentulous per-

sons without removable dental prostheses. The method 

consists of an interview and a measurement of the actual 

status as well as the priority given by the patient to the im-

portant areas of treatment. The method can give the clini-

cian a valuable insight into the patients’ thoughts, thereby 

giving optimal conditions for individualized treatment 

planning. More studies are needed to evaluate the method 

and its components before it can be recommended for use 

in general practice and teaching.
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 2. Aukes JN, Käyser AF, Felling AJ. The subjective experience of 

mastication in subjects with shortened dental arches. J Oral 

Rehabil 1988; 15: 321-4.

 3. Käyser AF. Teeth, Tooth Loss and Prosthetic Appliance. In: Öwall 

B, Käyser AF, Carlsson GE, editors. Prosthodontics. Principles and 

Management Strategies. London: Mosby-Wolfe; 1996. p. 35-48.

 4. Dabelsteen E. Sund eller syg? 2. udgave. 2007. Afd. for Oral 

Diagnostik, Odontologisk Institut, Københavns Universitet. p. 64.

 5. Engberg M. Kan den patientcentrerede konsultationsmetode 

anvendes i tandlægepraksis? Odontologi 2005. Munksgaard 

Danmark. p. 201-12.

 6. Hickey AM, Bury G, O’Boyle CA, Bradley F, O’Kelly FD, 

Shannon W. A new short form individual quality of life mea-

sure (SEIQoL-DW): application in a cohort of individuals with 

HIV/AIDS. BMJ 1996; 313: 29-33.

 7. Moons P, Marquet K, Budts W, De GS. Validity, reliability and 

responsiveness of the »Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life-Direct Weighting« (SEIQoL-DW) in congenital 

heart disease. Health Qual Life Outcomes 2004; 2: 27.

 8. Özhayat EB, Stoltze K, Elverdam B, Öwall B. A method for as-

sessment of quality of life in relation to prosthodontics. Partial 

edentulism and removable partial dentures. J Oral Rehabil 2007; 

5: 336-44.

 9. Holmstrup P & Rossel P. Tandlægeetik i år 2000 - og fremover. 

Odontologi 2000. København: Munksgaard Danmark. p. 23-38.

10. Riber E, Öwall B. Patienters anvendelse af fremstillede delpro-

teser. Resultat fra tandlægeskolerne i København og Århus. 

Tandlægebladet 1998; 102: 936-40. 

11. Kuboki T, Okamoto S, Suzuki H, Kanyama M, Arakawa H, 

Sonoyama W, et al. Quality of life assessment of bone-anchored 

fixed partial denture patients with unilateral mandibular distal-

extension edentulism. J Prosthet Dent 1999; 82: 182-7.

12. McGrath C & Bedi R. Can dentures improve the quality of life 

of those who have experienced considerable tooth loss? J Dent 

2001; 29: 243-6.

13. Liedberg B, Stoltze K, Öwall B. The masticatory handicap of 

wearing removable dentures in elderly men. Gerodontology 

2005; 22: 10-6.

14. Joyce CRB, Hickey A, McGee HM, O’Boyle CA. A theory-based  

method for the evaluation of individual quality of life: The 

SEIQoL. Qual Life Res 2003; 12: 275-80.

15. Mountain LA, Campbell SE, Seymour DG, Primrose WR, Whyte 

MI. Assessment of individual quality of life using the SEIQoL-

DW in older medical patients. QJM 2004; 97: 519-24.

Esben Boeskov Özhayat

Ph.d.-stipendiat. Afd. for Oral Rehabilitering, Odontologisk Institut, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Kaj Stoltze

Lektor emer., ph.d. Afd. for Parodontologi, Odontologisk Institut, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Beth Elverdam

Lektor, mag.scient. Almen medicin, Institut for Sundheds-

tjenesteforskning, Syddansk Universitet

Bengt Öwall

Professor emer., odont.dr. Afd. for Oral Rehabilitering, Odontologisk 

Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 

Universitet

59005_TB1307_s1000_1005.indd   1005 24/10/07   7:15:32



1006 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  13

Du har nu muligheden for at støtte klinisk forskning. 

 Odontologisk Institut er i gang med et klinisk 

forsøg omhandlende apikal parodontit på præmolarer. 

Forsøget er støttet af DTF FUT/Calcin-fondene samt 

godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatil-

synet.

Vi undersøger den mekaniske udrensning på præmola-

rer ved hjælp af mikrobiologiske prøver før og efter instru-

mentering samt anvendelse af jod.

Har du en patient, som har en opklaring på en ikke rod-

behandlet præmolar, er der mulighed for indtil marts 2008 

at henvise denne patient for behandling og kontrol af den-

ne ene tand! Behandlingen af tanden er gratis for patien-

ten, og der afsluttes med en plastfyldning.

Det er ikke en behandling, der normalt kræver henvis-

ning, så det skal primært være for at hjælpe os med lidt 

hurtigere at få et tilstrækkelig stort materiale på relativt 

kort tid!

Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt:

For god ordens skyld kan vi ikke tage patienterne i en 

eventuel akut fase. 

Er du i tvivl om en case, så ring eller send en e-mail (evt. 

inkl. røntgen) til:

Merete Markvart 
Telefon: 35 32 68 13

e-mail: mma@odont.ku.dk

Så vurderer vi, om patienten egner sig, og kontakter heref-

ter patienten med henblik på nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Merete Markvart   Lars Bjørndal
Tandlæge, ph.d.-studerende Tandlæge, lektor, ph.d.

Afdelingen for Tandsygdomslære og Endodonti

Odontologisk Institut

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nørre Allé 20

2200 København N
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Forholdet mellem diabetes og parodontitis er beskrevet 

 som en cyklus, hvor diabetes prædisponerer for paro-

dontitis, og hvor tilstedeværelsen af parodontitis omvendt 

kan påvirke den diabetiske status. Mens der er stærk evi-

dens for, at både type 1- og type 2-diabetes udgør risiko-

faktorer for udvikling af parodontitis, er der mindre til-

gængelig dokumentation om den modsatrettede sammen-

hæng, dvs. om parodontitis påvirker diabetes. Specielt vi-

des meget lidt om de involverede patogenetiske mekanis-

mer. Derfor var formålet med ph.d.-projektet at:

a)  undersøge effekten af ligatur-induceret parodontitis på 

den metaboliske kontrol i eksperimentelle modeller for 

type 2-diabetes og prædiabetes på henholdsvis Goto-

Kakizaki- (GK) rotter og Zucker fatty rats (ZFR);

b)  at afgøre, om frie fedtsyrer og cytokinerne, tumor ne-

crosis factor- , interleukin (IL)-1  og IL-6 er involveret 

i denne proces;

c)  at vurdere udviklingen af spontan og ligatur-induceret 

parodontitis i disse rottemodeller.

Undersøgelsen omfattede 24 GK-rotter, som havde mild ty-

pe 2-diabetes, og 24 Wistar-rotter, der fungerede som non-

diabetiske kontroller. Halvdelen af hver gruppe fik ligatu-

rer på overkæbens molarer med det formål at inducere pa-

rodontitis i løbet af fire uger. Insulinsensitiviteten og oral 

glukosetolerance blev evalueret, blodprøver blev indsam-

let og analyseret for free fatty acids (FFAs), glukose og in-

sulin. Produktion af cytokinerne TNF, IL-1  og TNF-  

blev målt i fedtvæv. Endvidere blev alveolært knoglesvind 

analyseret radiologisk og morfometrisk. Resultaterne vi-

ste, at rotterne med diabetes og parodontitis blev ca. 30 % 

mere glukoseintolerante og producerede mere IL-1  i 

fedtvæv i forhold til rotterne med diabetes. Således viste 

undersøgelsen, at parodontitis forringer den metaboliske 

kontrol ved diabetes i GK-rotter.

Undersøgelsen omfattede 24 ZFR, som havde prædiabetes 

og fedme, og 24 ikke-prædiabetiske rotter, der fungerede 

som kontroller. Ligesom i ovennævnte undersøgelse fik 

halvdelen af rotterne i hver gruppe ligaturer på overkæ-

bens molarer med det formål at inducere parodontitis i lø-

bet af fire uger. Kropsvægt, madindtagelse, insulinsensiti-

vitet, oral glukosetolerance og produktion af cytokinerne 

TNF, IL-1  og TNF-  blev evalueret. Endvidere blev alveo-

lære knoglesvind analyseret radiologisk og morfometrisk. 

Resultaterne viste, at rotterne med prædiabetes og paro-

Afhandlingen, som kan lånes på Panumbiblioteket, Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 

omfatter 62 sider og bygger på tre artikler:

Andersen CCP, Buschard K, Flyvbjerg A, Stoltze K, Holm-

strup P. Periodontitis deteriorates metabolic control in type 

2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Journal of Periodontology 

2006; 77: 350-6.

Andersen CCP, Flyvbjerg A, Buschard K, Holmstrup P. 

Peri odontitis is associated with aggravation of pre-diabetes 

in Zucker fatty rats. Journal of Periodontology 2007; 78: 

559-65.

Andersen CCP, Flyvbjerg A, Buschard K, Holmstrup P. Re-

lationship between periodontitis and diabetes: lessons from 

rodent studies. Journal of Periodontology 2007; 78: 1264-75.

Carla Pontes Andersen
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Den afsluttende forelæsning med titlen: »The impact of 

periodontitis on type 2 diabetes and pre-diabetes in rat 

models« fandt sted den 22. august 2007 på Panum Institut-

tet, Københavns Universitet. Medlemmer af bedømmelses-

udvalget: Adjungeret professor Olav Bergmann (formand), 

Odense, professor Niklaus P. Lang, Bern, og professor An-

ders Gustafsson, Stockholm. Vejledere: professor, dr.odont. 

Palle Holmstrup (hovedvejleder), professor, dr.med. Allan 

Flyvbjerg, professor dr.med. Karsten Buschard, og lektor, 

ph.d. Kaj Stoltze.

dontitis blev ca. 13 % mere glukoseintolerante. Mere udtalt 

parodontitis sås i rotter med prædiabetes, hvilket tyder på, 

at prædiabetes er en risikofaktor for parodontitis. Desuden 

kunne undersøgelsen vise, at parodontitis kan forværre 

den metaboliske kontrol ved prædiabetes i Zucker-rotter.

1399
1999
2199

Resultaterne af de ovennævnte undersøgelser understøtter 

hypotesen om, at diabetes og prædiabetes disponerer for 

parodontitis, og ligeledes, at parodontitis kan medføre æn-

dringer i den metaboliske kontrol og derved tænkes at for-

værre udviklingen af diabetesrelaterede komplikationer.

Andersen CCP. The impact of periodontitis on type 2 dia-

betes and pre-diabetes in rat models. Denmark (Ph.D. the-

sis). Department for Periodontology, School of Dentistry, 

Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen; 

2006.

Carla C. Pontes Andersen, tandlæge, ph.d.

Afd. for Parodontologi, Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Københavns Universitet.
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En udsolgt konsensuskongres (400 deltagere) arrangeret 

 af Scandinavian Society of Prosthetic Dentistry 

(SSPD) og Dansk selskab for Oral Implantologi (DSOI) blev 

afholdt på Panum Instituttet i København fredag den 24. 

og lørdag den 25. august 2007. Titlen på kongressen var 

»Implantater og/eller tænder« og omhandlede fire udvalg-

te områder inden for implantatbehandling.

Grundlaget for kongressen var en workshop, der blev af-

holdt i dagene op til, arrangeret af SSPD og sponseret af 

Astra Tech, Sverige. I alt 18 professorer og 11 overvejende 

nordiske specialister på implantologi- og protetikområdet 

fik til opgave at nå til enighed omkring i alt 20 kliniske re-

levante spørgsmål. De kliniske spørgsmål blev opstillet på 

basis af otte oversigtsmanuskripter, hvis titler var udfor-

met som fokusspørgsmål. På basis af de systematiske litte-

raturgennemgange opstillede fire grupper svar og kom-

mentarer til spørgsmålene. Derudover gennemgik de otte 

manuskripter en reviewproces i de fire grupper, og manu-

skriptforfattere skulle derefter udforme reviderede manu-

skripter til senere publicering. Deltagerne fra workshop-

pen fremlagde på kongressen de overvejelser, der var ble-

vet gjort i grupperne, dels via oplæg om egne og andres 

studier, dels vha. kliniske casus.

 Efter åbning af kongressen ved institutleder Lone Schou 

og professor Klaus Gotfredsen, overtog professor Asbjørn 

Jokstad med et oplæg omhandlende brugen af systemati-

ske reviews i klinisk praksis.

Første session blev indledt af professor Stig Karlsson og 

omhandlede »Behandlingsplanlægning/beslutningstagen 

– ekstraktion af kompromitterede tænder ved implantat-

behandling«. Christiano Tomasi startede med et oplæg om 

overlevelse af implantater og tænder fra et biologisk syns-

punkt. Han diskuterede bl.a., hvad overlevelse indebar, og 

viste resultater fra studier, der sammenlignede overlevel-

sen af parodontalt svækkede tænder og implantater. Pro-

fessor Søren Schou holdt dernæst et oplæg om implantat-

behandling hos parodontalt kompromitterede patienter, i 

særdeleshed patienter med aggressiv parodontitis. Til sidst 

demonstrerede professor Bengt Öwall vha. en case, hvor 

svært det kan være at træffe de rigtige beslutninger om-

kring ekstraktion af tænder og indsættelse af implantater.

Professor Margareta Molin lagde op til næste session: 

»Kombination af tænder og implantater«. Lektor Tomas 

Lindh og professor Flemming Isidor beskrev dette aspekt 

ud fra deres to oplæg, hvor de henholdsvis spurgte, om 

man skal ekstrahere tænder for at undgå tandimplantat-

kombinationer, og hvornår der skal ekstraheres og indsæt-

tes implantater. Det blev bl.a. diskuteret, hvilken betyd-

ning det havde for overlevelsen af implantaterne, om de 

blev indsat immediat, og om der var betændelse og knog-

ledefekter i regionen. Lektor Rie Stokholm illustrerede 

med en case.

Tredje session omhandlede »implantater og tænder i re-

lation til vækst« og blev indledt af professor Kristina Ar-

vidson. Sessionen blev startet med et oplæg om, hvornår 

det er bedst at ekstrahere primære tænder og indsætte im-

plantater hos patienter med agenesi, holdt af specialtand-

læge Birgitta Bergendal. Dette blev fulgt op af professor 

Birgit Thilanders oplæg omhandlende brugen af ortodonti 

ved implantatbehandling af agenesipatienter. Aspektet 

blev illustreret af en case fremlagt af specialtandlæge Tom 

Bergendal.

Indledningen til sidste session stod professor Krister 

Nilner for. Den omhandlede ”implantat versus tandunder-

støttede protetiske erstatninger”. Professor Esa Klemetti 

startede med en gennemgang af litteraturen vedrørende 

implantatunderstøttede dækproteser, herunder hvor man-

ge implantater der er nødvendige for understøttelse af 

dækproteser hos tandløse. Professor Bjarni Pjetursson 

fortsatte med et oplæg, hvor han sammenlignede overle-

velse og komplikationsrater og -typer af forskellige faste 

protetiske erstatningstyper. Professor Niklaus P. Lang og 

Bjarni Pjetursson fremlagde i fællesskab en case, der illu-

strerede de vanskeligheder, der kan være i behandlings-

planlægningen ved større rehabiliteringer, og hvordan det 

i hver enkelt situation skal vurderes, om det skal være im-

plantat og/eller tandunderstøttede erstatninger.

Afsluttende kommentarer blev fremlagt af professor 

Gunnar Carlsson og Klaus Gotfredsen.

Konsensuserklæringer og oversigtsartikler publiceres 

samlet som et supplement i Journal of Oral Rehabilitation. 

For yderligere indsigt i ovennævnte emner henvises til 

dette.

Esben B. Özhayat
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European Organisation for Caries Research (ORCA) af- 

 holdt sin 54. kongres den 4.-7. juli 2007 på LO-skolen 

i Helsingør, Danmark, arrangeret af lektor, ph.d. Kim Eks-

trand, Afd. for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlæge-

skolen i København. ORCA-kongresser samler normalt 

250-300 deltagere fra hele verden. Et lignende antal var 

forventet til denne kongres, men interessen var så stor, at 

organisationskomitéen måtte lukke for tilmelding en uge 

før kongresstart, hvilket ikke tidligere er sket i ORCA’s hi-

storie. I alt var der 350 deltagere, det største antal nogen-

sinde, fra 33 lande repræsenterende fem kontinenter.

Kongressen blev festligt åbnet af ORCA Co-præsident 

Kim Ekstrand efterfulgt af indlæg fra ORCA-præsident 

Adrian Lussi, Helsingørs borgmester Per Tærsbøl, institut-

leder på Tandlægeskolen i København, Lone Schou, Dorte 

Schleidt fra TNL og Ole Marker fra Tandlægeforeningen. 

Derefter fulgte gæsteforelæsning ved professor Gordon B. 

Proctor, King’s College London, der forelæste om sin 

grundforskning i spyttets sammensætning og funktion.

Det videnskabelige program bød på i alt 177 posterpræ-

sentationer, der fordelte sig i ni sektioner inden for følgen-

de emner: Cariesbehandling, Fluor, Dental plak og Mikro-

biologi, Diagnostik, Epidemiologi, Erosioner, Klinisk 

forskning, Risikovurdering og Monitorering af caries, De- 

og re-mineralisering. Ud over at hver posterpresenter stil-

lede sig til rådighed ved sin poster, var der en forelæggelse 

af hver poster og derefter diskussion af denne samlet in-

den for de forskellige emner i auditorier, hvor interessere-

de kunne debattere og følge emnet.

LO-skolens lokaler viste sig meget velegnede til denne 

Fra et af LO-skolens auditorier, hvor ORCA-kongressens videnskabelige diskussioner fandt sted.
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Mødet fandt ikke sted i så 
smukt vejr, som billedet 
viser. Alligevel blev det en 
stor succes.

kongresform, hvor der var brug for diverse auditorier samt 

gode forhold til posterbesigtigelse og fællesrum for møder 

til social og faglig diskussion. Deltagerne satte synlig pris 

på disse gode faciliteter, samtidig med at servicen var i top 

i form af høj kvalitet af frokoster og serveringer i pauser-

ne.

Ud over det faglige program var der tilrettelagt et socialt 

program, der viste et udsnit af Danmark inden for kunst, 

kultur og historie. Der var således på kongressens 2. dag 

arrangeret middag på Louisiana, indledt med en guidet 

rundvisning på Louisianas store Kina-udstilling, efterfulgt 

af lækker buffet. På tredjedagen var der gallamiddag på 

Kronborg igen forudgået af guidet rundvisning i små grup-

per. Ud over at fremvise Holger Danske og Hamlet kunne 

det afsløres, at ORCA ikke har eneret på navnet ORCA, 

navnet tilhører også et søuhyre indvævet i en af Kronborgs 

berømte gobeliner.

Kongressen blev fulgt af et halvdags symposium: »To 

seal  or not to seal, that is the question«, organiseret af prof. 

Nigel Pitts, Dundee, og Kim Ekstrand. Formålet var at be-

lyse indikationer, materialer og teknikker med hensyn til 

forseglinger.

Overskriften efter Hamlets berømte ord skulle vise sig 

at være velvalgt. Det kom således til at fremstå, at klare 

retningslinjer for indikation og anvendelse ikke foreligger 

ret mange steder. En hollandsk spørgeskemaundersøgelse 

kunne afsløre, at kun meget få børneafdelinger på euro-

pæiske tandlægeskoler havde udarbejdet retningslinjer 

for, hvornår man skulle forsegle! Det blev belyst, at frem-

brudsperioden er kritisk for cariesudvikling, og at inter-

ventioner, der minimerer cariesprogression i denne perio-

de, bør udvikles. Andre undersøgelser viste, at indikati-

onsområdet for forseglinger okklusalt tilsyneladende kan 

udstrækkes til også at gælde dentinlæsioner af en vis stør-

relse, grænsen er endnu ikke kendt. Ligeledes er der i dag 

forskning om anvendelse af approksimale forseglinger.

Trods megen regn under hele kongresforløbet, smittede 

vejrliget ikke af på deltagernes humør og tilfredshed med 

såvel det faglige som det sociale program. Der var således 

stor ros til Kim Ekstrand og hans organisationskomité for 

at have lagt mange kræfter bag dette arrangement.

Referat ved tandlæge Jette Christiansen, 
tidl. Nexø Kommunale Tandpleje
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Sidste år havde vi en længere diskussion i Tandlæ-

geforeningen om, hvorvidt chefen på en tandklinik 

primært opfattes som en læremester, eller om che-

fen først og fremmest forventes at være en faglig 

sparringspartner.

Tidligere var der ikke den store tvivl: Hvad che-

fen sagde, skulle der ikke sættes spørgsmålstegn 

ved. I dag er virkeligheden anderledes. Den nye 

generation, der i disse år dimitterer fra universite-

terne, stiller andre krav til arbejdslivet end blot den 

kontante honorering af indsatsen med løn eller pro-

vision.

De unge forventer, at arbej-

det er indholdsrigt og per-

sonligt udviklende. Der skal 

også være et godt socialt mil-

jø på arbejdspladsen. Man 

kan ikke forvente, at de unge 

er parate til at investere både 

tid og engagement i jobbet, 

hvis arbejdsmiljøet ikke er i 

orden.

De fleste tandklinikker har været gode til at om-

stille sig fra den tid, hvor principalen gav ordrer 

til assistenten, til mere nutidige forhold. I dag er 

det selvfølgelig stadig klinikejeren, der leder og 

fordeler arbejdet, men relationen mellem kli-

nikejer og ansat tandlæge er blevet mere 

ligeværdig.

Der findes imidlertid desværre enkelte 

såkaldte »svingdørsklinikker«, hvor de 

ansatte tandlæger kun kan holde ud at 

være i nogle måneder, før de søger væk.

De klinikejere, der gerne vil fastholde gode med-

arbejdere, bør gøre sig klart, at det ikke nytter noget 

at være sur over de forventninger, som den nye ge-

neration har til arbejdet. De unge er veluddannede 

og reflekterende medarbejdere. De har godt nok 

ikke den rutinerede tandlæges mangeårige erfaring, 

men de har den nyeste teoretiske viden med sig fra 

tandlægeskolen.

Den gode leder er lydhør og åben over for foran-

dringer. Den gode leder ser forholdet mellem klinik-

ejer og ansat tandlæge som et samarbejde præget af 

gensidig respekt og faglig sparring.

Den gode leder sørger som en naturlig ting for, at 

den ansatte tandlæge kommer med til lokalklub-

bens arrangementer og bliver medlem af en kvali-

tetscirkel. Og det gør da ikke noget, hvis lederen 

opfordrer den ansatte tandlæge til at engagere sig i 

fagpolitisk arbejde.

God ledelse kan betale sig. Man får positive med-

arbejdere, der skaber god stemning på klinikken. 

Og måske kan man endda som leder selv lære noget 

og blive en endnu bedre tandlæge.

Susanne Andersen, 
formand for Tandlægeforeningen

– Den gode leder ser 
forholdet mellem 
klinikejer og ansat 
tandlæge som et 
samarbejde præget 
af gensidig respekt 
og faglig sparring
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Hvis vi ønsker at hjælpe vores patien-

ter til billigere og bedre behandling, 

samtidig med at vi fremtidssikrer 

privat praksis, er det nu, vi skal hand-

le. Det er nu, milliarderne i sund-

hedssektoren bliver fordelt. DTF bør 

fremlægge et forslag til fremtidens 

tilskudssystem, som sikrer både pa-

tienterne og praksis. Her vil nogle 

måske frygte, at vi sammen med hø-

jere tilskud også mister selvbestem-

melse. Det afhænger helt af, hvordan 

vi skruer en aftale sammen, og af, om 

vi selv når at komme med et reali-

stisk udspil, før vi får presset en ny 

ordning ned over hovedet fra inden-

rigsministeren. 

Under alle omstændigheder vil vi 

blive mødt med krav om mere kvali-

tetssikring, øget prisstyring og mere 

dokumentation. Derfor ønsker vi at 

komme med et generelt forslag. Vel at 

mærke uden at indføre maksimal-pri-

ser, som ville sænke kvaliteten i pri-

vat praksis. Hvis vi selv spiller korte-

ne ud, kan vi sælge os dyrt. Ellers 

bliver der igen tale om tandlægefi-

nansieret administration. Det vil nok 

heller ikke pynte på tandlægernes 

image, hvis vi blev citeret for at mod-

arbejde øget tilskud til patienterne. 

Hvordan kunne en ny, visionær ord-

ning så se ud?

Overordnet bør vi nok skue lidt til 

apotekerordningen, hvor der er en 

årlig egenbetaling til en vis grænse, 

hvorefter tilskuddene stiger kraftigt. 

Dette sikrer, at kronisk syge og folk 

med et kortvarigt, men kostbart be-

hov for medicin ikke bliver belastet 

urimeligt. Ordningen udmærker sig 

ligesom hospitalsordningen ved at 

være diagnosebestemt og ikke ind-

tægtsbestemt. En dansk model bør 

fortsat sikre den regelmæssige tand-

pleje samt de udsatte grupper som 

hidtil. 

Man kan overordnet forestille sig, 

at der er en årlig egenbetaling på 

2.500 kr. Fra 2.500 kr. til 12.000 kr. er 

der 50 % tilskud, og fra 12.000 kr. er 

der 85 % tilskud. For at sikre den re-

gelmæssige tandpleje bør »den gamle 

sygesikringsordning« bestå. De fleste 

af Folketingets partier er tilfredse 

med den nuværende sygesikringsord-

ning, som de roser for den forebyg-

gende indsats. Herudover skal der 

selvfølgelig stadigvæk være et kom-

munalt sikkerhedsnet under pensio-

nister og bistandsklienter m.m. Dog 

vil de kommunale udgifter blive min-

dre pga. det generelle større tilskud. 

Eksempelvis kan en behandling til 

20.000 kr. udføres for 8.450 kr., hvil-

ket svarer til et fladskærms-tv. 

Dette er selvfølgelig kun overskrif-

ter, som kræver en nærmere gennem-

arbejdning, men principperne burde 

kunne vinde gehør hos patienterne 

og måske få journalisterne til at stille 

kritiske spørgsmål til politikerne i 

stedet for til tandlægerne.

Hvad vil dette koste? Et kvalificeret 

bud er, at tandplejen årligt skal tilfø-

res ca. 2 mia. mere, så tilskuddet i alt 

stiger til 3,3 mia. kr. Det svarer til en 

ekstraudgift for hver skatteborger på 

ca. 500 kr. På længere sigt vil der dog 

opnås en vis besparelse, da flere pa-

tienter vil få lavet de rigtige behand-

linger med det samme. Fast protetik 

vil ikke længere være en luksusydel-

se. De 2 mia. årligt skal ses i lyset af, 

at regionerne ønsker 100 mia. mere til 

sygehusene over de næste 10 år. Hvis 

vi ikke tør møde fremtidens udfor-

dringer sammen med patienterne, vil 

vi miste troværdighed og prestige, 

som uundgåeligt også vil medføre 

nedsat indtjening.

Nina Kümmel, Peter Østergaard,  
Henrik Ehlers Hansen  

og Frank Dalsten, 1. kreds
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Mange tak for forslaget til en ny vi-

sionær tilskudsordning inden for 

voksentandplejen. Forslag og nye 

ideer er altid velkomne - også når et 

medlem af SYSIFO er blandt forslags-

stillerne, selvom jeg undrer mig over 

at blive præsenteret for netop dette 

forslag i Tandlægebladet. Et forslag, 

der er baseret på et oplæg fra en ar-

bejdsgruppe nedsat af SYSIFO, og 

som har været drøftet på SYSIFOs 

seneste internatmøde.

Der er planlagt et møde til februar, 

hvor hovedbestyrelsen, Overens-

komst udvalg A og SYSIFO i fællesskab 

skal drøfte mulige scenarier. Ideer og 

visioner skal debatteres – herunder 

selvfølgelig jeres forslag. Derudover 

skal særligt de omfattende krav, som 

tegner sig fra vores modpart, Regioner-

nes Lønnings- og Takstnævn, drøftes.

 Nu er Tandlægebladet normalt 

ikke det sted, vi fører overenskomst-

forhandlinger. Ganske kort vil jeg 

dog fremføre, at apotekerområdet vel 

er et af de områder, der er mest udsat 

for statslig styring, og at det er naivt 

at tro, at man kan få tilskuddet sat op 

til 3,3 mia. kr., uden at der kommer 

mere styring og regulering i voksen-

tandplejen. Desuden er der vel en reel 

risiko for, at patienterne tager deres 

tilskud med til Polen eller andre lan-

de, hvor man formentlig kan få rigtig 

meget tandbehandling for sine med-

bragte tilskudskroner, så man således 

slipper med kun at betale et lille sym-

bolsk beløb selv.

Med venlig hilsen 
Bjørn Haulrig 

Formand for SYSIFO

Listerine 
Tandpleje stipendium 2008

Listerine uddeler stipendium inden for plakkontrol

Listerine uddeler for første gang i Danmark 
stipendium til et valgfrit projekt inden for 
tandpleje vedr. plakkontrol.

Stipendiet er på 20.000 kroner og kan søges 
af både tandlæger og tandplejere.

Sidste ansøgningsfrist er den 31. januar 2008.
 

Ansøgningsformular bestilles hos 
Kresten Hellberg fra McNeil Denmark ApS 
på telefon: 7020 5212 
eller på e-mail: khellber@condk.jnj.com

2008 stipendiet uddeles på Listerine standen (B2 - 050) 
på Scandefa Messen den 11. april 2008 i København.

Listerine
Tandplejestipendium 2008
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Kender du situationen? Patienten 

mangler efterhånden flere molarer, og 

der er også forsvundet et par præmo-

larer. Efter lidt forhandling enes I om, 

at der skal fremstilles en partiel pro-

tese. Du afleverer den, og det ser godt 

ud. Ved næste regelmæssige besøg 

har patienten protesen med i lom-

men, og den kan ikke længere kom-

me på plads i munden – han har valgt 

at klare sig uden de manglende tæn-

der i den tid, der er gået. 

Men han ville jo gerne have erstat-

tet de manglende tænder? Og I var 

enige om, at økonomien ikke var til 

implantater? Hvorfor har patienten så 

Patientens ønsker 
skal frem i lyset

ikke gjort sig den ulejlighed at vænne 

sig til at bruge protesen?

– Det har patienten ikke gjort, for-

di han måske ikke havde et stort be-

hov for den protese og sandsynligvis 

ikke havde gjort sig klart, hvad han 

egentlig havde af ønsker og forvent-

ninger til behandlingen, foreslår 

ph.d.- stu de ren de Esben Boeskov Öz-

hayat.

Han har designet en interviewme-

tode, der skal sikre, at patientens øn-

sker og behov tilgodeses ved valg af 

protetisk behandling.

Ifølge Esben Boeskov Özhayat træf-

fer patienter valg på baggrund af in-

formation fra tandlægen. Tandlægen 

bør anbefale og konkludere på bag-

grund af samtale med patienten. Men 

der er risiko for, at behandlingsvalget 

kan blive et resultat af tandlægens 

erfaring, mener Esben Boeskov Öz-

hayat.

– Der kan være en risiko for, at 

tandlægen særligt motiverer for de 

behandlinger, som han selv er rigtig 

god til eller interesserer sig meget for: 

Er det aftagelig protetik, så foreslår 

han det – er det implantater, så fore-

slår han det. Det er svært at diagno-

sticere de »blødere« værdier, der ofte 

ligger til grund for protetisk behand-
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ling, og på den måde kan det måske 

ende med at være tandlægens, mere 

end patientens, ønske, man når frem 

til, advarer Esben Boeskov Özhayat. 

Men hvordan kan man som tand-

læge vurdere patientens ønsker og 

behov? I sin artikel »Behandlings-

planlægning i oral rehabilitering, 

som inkluderer livskvalitetsaspekter. 

En metodevurdering« forrest i dette 

blad beskriver Esben Boeskov Özha-

yat en struktureret metode til detek-

tering af, hvad patientens egentlige 

behov er. Metoden bygger på inter-

views, som går dybere end den al-

mindelige tandlæge-patient-samtale, 

for patienternes behov kan, ifølge 

Esben Boeskov Özhayat, være latente, 

og alligevel skal tandlægen kunne 

trække dem frem. Behandlingsvalget 

skal gå op i en højere enhed af tand-

lægens erfaring og viden og patien-

tens ønsker og behov. 

– Metoden er et forsøg på at struk-

turere den samtale med patienten, 

som tandlægen sandsynligvis allere-

de har i mere eller mindre grad. Man 

skal finde frem til et fælles mål, og 

det vil give større compliance, når 

patienten føler, at valget er truffet på 

baggrund af en individuel, personlig 

vurdering, siger Esben Boeskov Öz-

hayat. Han tilføjer, at studiet af den 

målrettede og standardiserede inter-

viewmetode til registrering af pa-

tient ønsker og -behov, som han har 

brugt, skal følges op af flere undersø-

gelser, der kan klarlægge anvendelig-

heden i oral rehabilitering – herun-

der også til evaluering af behand-

lingseffekt.

– Det er jo interessant at finde ud 

af, om vores behandlinger er så suc-

cesfulde, som vi håber og tror, påpe-

ger han. ■
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Vægt på dialog

Tandlæge Tròndur Joensen lægger 

stor vægt på dialogen med patienten. 

– Jeg forsøger at individualisere 

behandlingen via en dialog, hvor jeg 

bidrager med faglighed, og patienten 

med sine ønsker og behov, siger han.

Målet med dialogen er for Tròndur 

Joensen at give patienten indsigt i de 

protetiske alternativer og vælge en 

rekonstruktion på evidensbaseret 

grundlag med kendskab til fordele og 

ulemper.

Når han taler behandlingsvalg med 

patienterne, gør han det ikke standar-

diseret, men dog struktureret og be-

vidst baseret på opklarende og åbne 

spørgsmål, sådan at patientens krav og 

ønsker kommer frem. 

– Den indledende dialog skal bl.a. 

afdække krav til fysiognomi, (tygge)

funktion, æstetik, fonetik og økono-

mi, forklarer Tròndur Joensen og til-

føjer, at behandlingsvalget selvfølge-

lig også skal foretages på baggrund af 

en klinisk og paraklinisk (røntgen-) 

undersøgelse. 

– Efter undersøgelserne genoptages 

dialogen, hvor de orale og almenme-

dicinske forhold bliver medinddraget 

i forhold til de protetiske alternativer 

og prognose, og denne kombination 

af strukturerede patientsamtaler gi-

ver efter min vurdering et godt 

grundlag for at vælge den optimale 

behandling, siger Tròndur Joensen.

Efter behandlingen følger han op 

med kontrolbesøg, hvor behandlingen 

evalueres subjektivt og objektivt, dog 

uden at evalueringen udføres standar-

diseret – endnu i hvert tilfælde. 

– Mit mål er at bedømme, i hvor 

høj grad behandlingen har medført 

den forbedring af patientens livskva-

litet, som var målet, fortæller han og 

tilføjer, at der efter hans mening er 

behov for en standardiseret evalu-

ering, som kan bidrage til bedre do-

kumentation for behandlingsvalg. 

– En standardiseret evaluering vil 

også kunne bruges i sammenhæng 

med kvalitetssikring, og evalueringen 

må gerne inkludere både patientens 

hårde og bløde værdier såvel som 

kliniske parametre, mener Tròndur 

Joensen. ■

wb
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Man kan være i tvivl

– Som tandlæger forsøger vi så vidt 

muligt gennem samtale og faglig vur-

dering af vores objektive fund at 

sammensætte netop den behandling, 

som patienten er bedst tjent med. 

Men på trods af grundig klinisk un-

dersøgelse, røntgenmateriale, diagno-

ser mv. kan man alligevel være i tvivl 

om behandlingsvalget, erkender 

tandlæge Lars Rossel. 

Der skal vælges imellem de faglige 

og tekniske muligheder, men der skal 

også vælges efter, hvilken løsning 

patienten vil få mest glæde af. Og især 

det sidste kan være vanskeligt at vur-

dere. Derfor hilser Lars Rossel Esben 

Özhayats oplæg til en standardiseret 

interviewmetode velkomment. 

– Vi er jo i forvejen vant til at arbej-

de systematisk med journaloptagelse 

i diverse journalskabeloner og pc-

makroer, hvor man tvinges til at tage 

stilling til alle punkter, så springet til 

at implementere Esben Özhayats me-

tode er ikke så stort, mener han.

Lars Rossel tror, at det i mange 

situationer vil være rigtig godt at ak-

tivere patienterne mere og at anskue-

liggøre, at de rent faktisk selv har et 

valg og et medansvar. 

Det vil forøge patientens opmærk-

somhed på tandsituationen, og det vil 

forbedre dialogen omkring behand-

lingsvalget. Det vil også sikre be-

handleren værdifuld information om 

patientens grundlæggende og gen-

nemtænkte ønsker for tandsættet – 

en information, som man måske ikke 

kunne have indhentet ved samtale.

Esben Özhayats interviewmetode 

skal følges op af en evalueringsdel, og 

det mener Lars Rossel er en god idé. 

– Det er selvfølgelig vigtigt og na-

turligt, at vi følger op på den faglige 

del af en behandling, men det er lige 

så vigtigt og interessant at høre pa-

tientens vurdering. En standardiseret 

evaluering vil være god, ikke mindst 

i situationer, hvor patienten måske 

responderer mere negativt, end vi 

bryder os om. Evaluering kan hjælpe 

den enkelte patient, så genevoldende 

tilstande måske kan udbedres, og 

evaluering kan give tandlægen et bre-

dere beslutningsgrundlag fremover, 

siger Lars Rossel. ■

 
– En stan dar diseret evalue ring vil være 
god, ikke mindst i situatio ner, hvor pa-
tienten må ske responderer mere nega-
tivt, end vi bryder os om.
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Der er stadig få ledige pladserpå Symposium 2007, som 

finder sted 2.-3. november med 1.400 tilmeldte tandlæger.

Symposium 2007 om dentoalveolær kirurgi er på plads, 

og der er lagt op til to spændende faglige dage i Aalborg. 

Logistikken er strammet op i forhold til tidligere med 

gratis parkering og med bustransport fra lufthavnen for 

dem, der flyver med de tidlige SAS-fly. 

Hvis du er tandlæge, og hvis du er hurtig, kan du nå at 

være med. 

Konferencen for kli-

nikassistenter er helt 

udsolgt – over 600 

klinikassistenter sam-

les til en hel dag i ki-

rurgiens tegn. 

Du kan tilmelde 

dig på TDLNET (det 

tidligere DTFnet). 

Hovedbestyrelsen har opsagt samarbejdet med Tand-

lægeforeningens administrerende direktør Per Gra-

versen grundet uenighed om ledelsen af sekretariatet. 

Per Graversen fratrådte sin stilling med øjeblikkelig 

virkning.

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse oplyser, at 

man anerkender og påskønner Per Graversens indsats 

gennem seks år for bl.a. at genskabe en sund økonomi 

i foreningen.

Hovedbestyrelsen har udnævnt Tandlægeforenin-

gens kommunikationschef Claus Jørgensen til konsti-

tueret sekretariatschef, indtil en ny administrerende 

direktør tiltræder.

Tandbørstens primære funktion er at fjerne bakte-

rier, men den har også en anden gavnlig effekt: Den 

gør gingiva og slimhinde stærkere. 

Den amerikanske cellebiolog Paul L. McNeil fra 

Medical College of Georgia, USA, mener, at tand-

børstning forårsager ødelæggelse af cellemembra-

ner, og at det medfører lokale celleresponser, som er 

gavnlige. 

Tandbørster river, selv om de anvendes nænsomt, 

huller i epitelcellerne på gingiva og på tungen. Når 

cellerne brister, får saliva adgang til cellerne, og så 

trigges cellernes indre membraner til at dække hul-

lerne. 

Under »reparationsprocessen« frigiver cellen 

vækstfaktorer, som fremmer vækst af kollagen, nye 

celler og blodkar. 

Celleskaden, som tandbørsten forårsager, »tæn-

der« også for et c-fos-gen, som er et gen, der ellers 

aktiveres ved stress, og som sandsynligvis er en af 

de faktorer, som styrer celledeling og cellevækst. 

Undersøgelsen er foretaget af K. Amano, K. 

Miyake, J.L. Borke og P.L. McNeil.

-
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Aggressiv dentinfjernelse reducerer tilsyne-

ladende ikke bakteriemængden i rodkana-

ler mere effektivt end mere konservativ 

behandling. Det tyder en ny in vitro-under-

søgelse fra Norge på. 

På 20 ekstraherede molarer blev pulpa 

ekstirperet, tænderne blev autoklaveret og 

efterfølgende kontamineret med enterococ-

cus faecalis. Derefter blev tænderne inkube-

ret i syv dage for at sikre infektion af 

dentintubuli. 

Efterfølgende blev tænderne delt i to 

grupper: Den ene gruppe tænder blev be-

handlet med ProTaper, som er mere aggres-

siv, den anden med Hero Shaper, nikkel-ti-

tanium, roterende instrumentationsteknik, 

som er en mere konservativ metode.

Der blev taget bakteriologiske prøver før 

og efter instrumentering, og ved den afslut-

tende bakteriologiske kontrol, var der ingen 

forskel i antallet af bakterier i de to grupper.

Forskerne bag undersøgelsen er Cumhur 

Aydin, Yasar Meric Tunca, Zeynep Senses, 

Mehmet Baysallar, Guven Kayaoglu og Dag 

Ørstavik. 

For dem, der ikke har fået nok kirurgi på Symposium 2007, 

bliver der mulighed for at læse en faglig opsummering i 

næste nummer af Tandlægebladet. 

Også på nettet bliver der noget at hente: Kort efter Sym-

posium er afsluttet, kan man læse artikler, se videoklip, 

finde PowerPoint-præsentationer og se indslag fra dagene i 

Aalborg på TDLNET.

Regelmæssig fluorlakering under behandling med fast apparatur 

kan reducere udviklingen af kridtcaries i tilslutning til brackets 

og bånd. 

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Ca-

ries Research. 

Næsten 300 unge ortodontipatienter, som var i behandling 

med fast apparatur, blev undersøgt for udvikling af »white spot 

lesions«. Patienterne blev behandlet med fluor lak eller placebo 

hver 6. uge i behandlingsperioden, og der blev gennemsnitligt 

udført 10 lakeringer i hver gruppe. Efter fjernelse af det faste 

apparatur blev forekomsten og udviklingen af white spot lesions 

på incisiver, cuspides og præmolarer bedømt på digitale fotos. 

Incidensen af white spot lesions under behandling med fast 

apparatur var 7,4 % i fluorlak-gruppen og 25,3 % i placebogrup-

pen. Og progressionen var signifikant lavere i fluorgruppen end 

i placebogruppen. 

– De hvide pletter kan blive et kosmetisk problem for patien-

terne, så vi mener, at brug af fluorlak bør være rutinemæssig i 

forbindelse med behandling med fast apparatur, konkluderer 

professor Svante Twetman fra Tandlægeskolen i København. 

Han er forfatter til studiet sammen med C. Stecksén-Blicks, G. 

Renfors, N.D. Oscarson og F. Bergstrand. 
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Efter flere års tovtrækkerier er det lykkedes Tandlægefor-

eningen at overbevise Arbejdstilsynet: Kravet om kon-

trolanordninger på tandklinikkernes stærksug er over-

flødigt. 

Årsagen til, at Arbejdstilsynet (AT) efter mange sværd-

slag har skiftet mening, skal findes i en netop færdiggjort 

undersøgelse iværksat af Tandlægeforeningen. 

Undersøgelsen, der er foretaget af Bedriftssundhedstje-

nesten (BST), dokumenterer, at tandlæger i dag ikke ind-

ånder skadelige dampe i forbindelse med deres arbejde 

med fyldninger. Det betyder, at der ikke er behov for et 

processug, og at stærksuget dermed ikke kan betragtes 

som et sådant. 

Samtidig påpeger Tandlægeforeningen, at det er over-

flødigt at have en kontrolanordning på suget, da det næp-

pe vil forbigå hverken tandlægens eller patientens op-

mærksomhed, hvis suget ikke virker.

Disse argumenter har gjort det svært for AT at fastholde 

kravet om en kontrolanordning.

Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen, er 

ovenud glad for, at det omsider er lykkedes at få AT til at 

ophæve det krav, som foreningen fra starten har opfattet 

som urimeligt og overflødigt.

– Bortfaldet af kravet om kontrol anordninger sparer 

danske tandklinikker for over 60 mio. kr. Men derudover 

giver undersøgelsen os jo også klar dokumentation for, at 

arbejdsforholdene i dag er helt i orden, når vi borer og 

laver fyldninger, og det er meget positivt, siger Susanne 

Andersen. 

Arbejdsmiljøkonsulent i Tandlægeforeningen Adi Løie-

Andersen har beskæftiget sig med sagen næsten fra be-

gyndelsen, og hun understreger, at foreningen på intet 

tidspunkt har betvivlet, at der er et sikkert og sundt ar-

bejdsmiljø i forbindelse med arbejdet i mundhulen.

– Det har været nødvendigt for os at bevise det, og det 

har vi gjort ved at fastholde vores strategi, der indebar 

saglige argumenter underbygget af den nødvendige doku-

mentation, forklarer Adi Løie-Andersen. 

Selv om Tandlægeforeningen altså har været overbevist 

om, at der ikke er sundhedsfare forbundet med indånding 

i forbindelse med arbejdet med udboring og fyldning, har 

det, ifølge Adi Løie-Andersen, alligevel overrasket både 

foreningen og BST, hvor lavt indholdet af mikroorganis-

mer, plast og kviksølv i luften faktisk er. 

– Undersøgelsens positive resultat er opløftende, fordi 

det viser, at meget af det, vi har gjort for at forbedre ar-

bejdsforholdene igennem de senere år, faktisk har haft en 

positiv effekt, siger hun.

Arbejdstilsynets ophævelse af kravet om kontrolanord-

ninger betyder, at de tandlæger, som allerede har fået et 

påbud, ikke skal efterkomme det. 

AT har allerede meddelt sin beslutning ud til de tilsyns-

førende i hele landet. Samtidig vil AT sørge for, at der sna-

rest sendes et brev ud til alle tandlæger, som har fået et 

påbud, med besked om, at påbuddet trækkes tilbage.

Desuden har AT lovet at sørge for at fjerne de gule smi-

leys hos de tandlæger, hvor eneste årsag til smileyen er et 

påbud om kontrolanordninger. ■
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Arbejdstilsynets center i Nordjyl-

land begynder som de første at stille krav om 

kontrolanordninger på tandlægernes stærksug. 

Begrundelsen er, at stærksuget angiveligt skulle 

fungere som processug, der fjerner skadelige 

dampe ved arbejdet med tandfyldninger.

Tandlægeforeningen indgiver en 

klage på vegne af medlemmerne. Foreningen me-

ner ikke, at stærksuget fungerer som processug, 

da der, ifølge foreningens overbevisning, ikke er 

nogen farlige dampe, der skal fjernes. Klagen af-

vises af Arbejdstilsynet.

Tandlægeforeningen anker sagen til 

Arbejdsmiljøklagenævnet. Her afvises klagen 

igen, og kravet om kontrolanordninger gøres 

landsdækkende.

På Tandlægeforeningens foranled-

ning begynder medlemmerne at klage individuelt 

til Arbejdstilsynet. Tilsynet oversvømmes af sa-

ger og starter en dialog med Tandlægeforeningen.

Tandlægeforeningen iværksætter en 

undersøgelse af dampe i forbindelse med arbejdet 

med plast og amalgam. Undersøgelsen foretages 

af Bedriftssundhedstjenesten (BST). Mens resulta-

tet af undersøgelsen afventes, udsætter Arbejds-

tilsynet fristen for etablering af kontrolanordnin-

gerne. 

Resultatet af undersøgelsen forelig-

ger. Den afvises imidlertid af Arbejdsmiljøinsti-

tuttet med den begrundelse, at den ikke er omfat-

tende nok.

I løbet af de følgende måneder samarbejder 

Tandlægeforeningen med Arbejdstilsynet om at 

lave et nyt undersøgelsesdesign til en større un-

dersøgelse.

Resultatet af den nye undersøgelse 

foreligger. Den viser, at luftens indhold af både 

mikroorganismer, plast og amalgam er væsentligt 

under grænseværdierne.

Der er således ikke nogen skadelige dampe, 

som stærksuget skal suge bort, og Arbejdstilsynet 

ophæver kravet om kontrolanordninger på tand-

klinikkernes stærksug.
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– Ja, parodontitis ser ud til at kunne 

forværre sukkerstofskiftet, fortæller 

Carla Pontes Andersen, som i en net-

op forsvaret ph.d.-afhandling har 

påvist, at forsøgsrotter med både dia-

betes og parodontitis udvikler 20 % 

mere glukoseintolerance end rotter-

ne med diabetes, men uden parodon-

titis. 

Carla Pontes Andersens undersø-

gelse tyder på, at parodontal sygdom 

kan medføre ændringer i sukkerstof-

skiftet og dermed fremme udvikling 

af diabetes. Og det er resultater, der 

har vakt international opsigt: Diabe-

tes er et voksende problem overalt, og 

sammenhængen med parodontitis er 

interessant for både tandlæger, læger 

og patienter.

– Det er spændende at levere forsk-

ningsresultater, som kan bruges ver-

den over, og det er dejligt, når ens 

arbejde anerkendes på højt niveau, 

erkender en glad Carla Pontes Ander-

sen, der har gjort kometkarriere in-

den for odontologien: tandlæge som 

22-årig og master degree og specia list-

anerkendelse i parodontologi i Brasi-

lien som 26-årig, hvorefter hun lande-

de som forskningsassistent på Afde-

ling for Parodontologi i København.

Der er hun glad for at være.

– Vi har et godt miljø for unge for-

skere på afdelingen, og på skolen er 

der en del unge forskere, som har 

udbytte af hinanden. For mig er kom-

binationen af forskning, klinik og 

undervisning ideel, siger hun.

Carla Pontes Andersen er den eneste i 

Danmark, som forsker i kombinatio-

nen parodontologi/diabetes, og det er 

en niche, som hun befinder sig godt i. 

Den er meget relevant, og den giver 

mulighed for tværfaglighed.

Samarbejdet med læger og med fx 

Diabetesforeningen er inspirerende, 

og Carla Pontes Andersen oplever, at 

hendes forskning og sammenhængen 

imellem parodontitis og diabetes ta-

ges meget alvorligt.

– Det er givende og inspirerende, 

og det giver mod på mere, siger hun.

Under rotteforsøgene i forbindelse 

med sin ph.d.-afhandling registrerede 

Carla Pontes Andersen, at de rotter, 

som havde prædiabetes, havde en 

tendens til at udvikle nyreforandrin-

ger. Det, sammenholdt med at der er 

foretaget humane undersøgelser, som 

tyder på, at diabetes i kombination 

med parodontitis kan give svære or-

ganforandringer, er en linje, som Car-

la Pontes Andersen måske vil forføl-

ge. ■

Du kan læse et referat af Carla Pontes 
Andersens ph.d.-afhandling på s. 1008.
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Patienter fra Tyskland og Østrig 

strømmer til tandklinikker i Ungarn. 

Svenske patienter rejser til Estland for 

at få tandbehandling. Italienere går til 

tandlæge i lande som Slovenien og 

Kroatien. Og danskere tager til Polen, 

Sverige og Tyskland. Den gradvise 

åbning af grænser EU-landene imel-

lem har ændret den europæiske be-

folknings brug af tandplejen.

Nu skulle man tro, at tandlægeor-

ganisationerne i lande som Slovenien, 

Polen og Estland var begejstrede for 

udviklingen. Men det er de ikke.

Et enigt Council of European Den-

tists (CED) skriver således i et hø-

ringssvar til EU-Kommissionen, at 

man skal undlade at gøre noget aktivt 

for at fremme såkaldt patientmobilitet 

EU-landene imellem. CED mener, at 

det afgørende for en tandpleje af høj 

kvalitet er, at der er sammenhæng i 

behandlingsforløbene, og at der er et 

stærkt og vedvarende tandlæge-pa-

tient-forhold.

CED er de europæiske tandlægeor-

ganisationers bindeled til EU-syste-

met. CED har 32 medlemsorganisa-

tioner fra 30 europæiske lande.

Tandlægebladet mødtes med CED’s 

bestyrelsesmedlemmer Roland 

Svensson og Matti Pöyry for at få dem 

til at uddybe deres betænkeligheder 

ved, at patienter rejser over grænsen 

for at få behandlet tænder.

Roland Svensson indleder med at 

påpege, at tandplejeydelser adskiller 

sig fra andre sundhedsydelser, når 

man fokuserer på patienters mobilitet 

EU-landene imellem.

– Når patienter tager til udlandet 

for at få tandbehandling, skyldes det 

ikke, at de ikke kan få behandlingen i 

deres hjemland, eller at der er vente-

liste til behandlingen derhjemme. 

Valget af tandlæge i udlandet skyldes 

udelukkende, at de vil have behand-

lingen så billigt som muligt. Det er 

med andre ord en økonomisk beslut-

ning truffet af patienten selv, siger 

Roland Svensson.

Matti Pöyry indskyder, at der er 

mange fordele ved at blive behandlet 

hos den lokale tandlæge, som man 

måske har gået hos i mange år.

– Tandlægeturisme indebærer altid 

en risiko for overbehandling, siger 

Matti Pöyry. Roland Svensson supple-

rer:

– Tandpleje handler ikke om at 

købe behandlinger her og der. Det 

handler om en sammenhængende 

pleje af tænderne. En sammenhæn-

gende behandling kan umiddelbart 

se dyr ud, men den kan vise sig at 

være billigst i det lange løb. På sam-

me måde kan den behandling, der 

umiddelbart ser billig ud, vise sig at 

blive dyr over tid. Hvis du som tand-

læge ser en patient for første gang, er 

det meget let at komme til at overbe-

handle patienten.

Roland Svensson og Matti Pöyry 

har ikke beviser for, at patienter, der 

rejser til udlandet, får behandlinger, 

som de ikke har brug for.

– Men der er risiko for det. Hvis du 

derimod som tandlæge har kendt en 

patient i lang tid, så følger du patien-

ten, og du udfører behandlinger, når 

patienten behøver dem. Over tid bli-

ver dit fokus ændret til at forebygge 

behandling. Det er, hvad patienten 

opnår ved at gå hos den samme tand-

læge i lang tid. Patienten og tandlæ-

gen arbejder sammen om at forebyg-

ge behandling. Og det er noget andet 

end bare at købe behandling, siger 

Roland Svensson.

Da Tandlægebladet spørger, om det 

ikke er bedre, at folk får billig tand-

behandling i lande som Polen og Est-

land, end at de af økonomiske grunde 

ikke får nogen tandbehandling over-

hovedet, slår både Matti Pöyry og 

Roland Svensson ud med armene.

– Vi respekterer patienternes frie 

valg. Vi kan heller ikke sige, at tand-
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lægerne i udlandet er dårlige, eller at 

man bliver overbehandlet i Polen. Vi 

ved ikke noget om det, og selvfølgelig 

kan patienterne få god behandling i 

udlandet. Men behandlingsforløbet er 

ikke en sammenhængende enhed. Og 

det kan godt være, at du som patient 

får hele behandlingsforløbet billigere, 

hvis du vælger din faste tandlæge i 

dit eget land, siger Matti Pöyry.

Roland Svensson er enig i, at det er 

op til den enkelte patient, hvor han 

eller hun vil gå til tandlæge.

– Men patienterne skal være op-

mærksomme på hver en detalje, før 

de træffer deres valg. De skal være 

opmærksomme på, hvilke slags ma-

terialer de udenlandske tandlæger 

bruger. De skal også undersøge, 

hvordan de kan klage, for hvis de har 

klager og kommer tilbage til deres 

eget land, kan det ende med at blive 

endnu dyrere, end det var blevet, 

hvis de én gang for alle var blevet 

hjemme.

Matti Pöyry påpeger, at man sjæl-

dent opholder sig længe nok i et 

fremmed land, til at en større tandbe-

handling kan føres helt til ende. Det 

er ofte kun »short-cuts«, man opnår.

– Store behandlinger som fx im-

plantatbehandlinger kræver ofte både 

forudgående behandling og efterføl-

gende pleje, tilføjer Roland Svensson.

CED vil nu forsø-

ge at få EU-Kommis-

sionen til at være 

knap så ivrig for at 

fremme patienternes 

tandlæge shopping 

på kryds og tværs af 

de europæiske lan-

degrænser.

– Vi er positive 

over for åbne græn-

ser, både for tandlæger og for patien-

ter. Men vi har også en forpligtelse til 

at beskytte patienterne ved at infor-

mere om de risici, som der er ved at 

købe tandplejeydelser, der umiddel-

bart ser billige ud, siger Roland 

Svensson.

– I har nævnt en række problemer med 
tandlægeturisme. Udtrykker I dermed et 
forenet CED’s holdning? Eller taler I mere 
på vegne af nordiske og vesteuropæiske 
tandlæger?

– Vi er enige. Det er en fælles be-

slutning, som har været oppe på vo-

res generalforsamling, fortæller Ro-

land Svensson.

– Så jeres polske, estiske og ungarske 
kolleger er enige med jer?

– Ja, de er enige med os, fastholder 

Roland Svensson.

CED’s sekretariatschef, Claudia 

Ritter, som også er til stede ved inter-

viewet, oplyser, at CED’s høringssvar 

har været diskuteret grundigt.

– Det har været en langvarig pro-

ces båret af en arbejdsgruppe, hvori 

der bl.a. var en slovensk, en polsk og 

en estisk tandlæge. Vi har haft seks 

måneders intensivt arbejde med at 

udforme vores høringssvar til EU-

Kommissionen, fortæller Claudia 

Ritter.

CED afventer nu EU-Kommissio-

nens behandling af de mange hø-

ringssvar, som kommissionen har 

modtaget fra sundhedsorganisationer 

over hele Europa.

CED’s holdninger til mobilitet for pa-
tienter og tandlæger fremgår af organisa-
tionens såkaldte »position paper« med 
titlen »Responses to European Commission 
Consultation Regarding Community Ac-
tion on Health Services«. Du kan læse 
CED’s position paper i fuld længde på  
www.eudental.org. ■

– Tandpleje handler ikke om 
at købe behandlinger her 
og der. Det handler om en 
sammenhængende pleje af 
tænderne.
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Fra dansk side har Tandlægeforeningen foreslået, at patienter skal have den samme tryghed og sikkerhed, 

uanset hvor i Europa de går til tandlæge. Men CED ønsker ikke lovgivning på EU-niveau om et fælles euro-

pæisk patientforsikringssystem.

– Patienternes sikkerhed og tryghed er meget vigtig og har høj prioritet hos os. Vi arbejder for, at der bli-

ver sat nogle fælles europæiske rammer på området, nogle fælles principper. Vi ønsker ikke lovgivning om 

det på europæisk niveau, siger CED’s sekretariatschef, Claudia Ritter.

CED’s bestyrelsesmedlem Matti Pöyry betoner, at patientsikkerhed er på dagsordenen i alle europæiske 

lande – men på forskellige måder.

– Det er nationalstaternes ansvar at lovgive om patientforsikring, supplerer Roland Svensson, der også 

sidder i CED’s bestyrelse. ■

cj

For nogle år siden blev de fleste af 

rammerne for en typisk dansk tand-

læges hverdag udstukket ved for-

handlinger mellem fx Tandlægefor-

eningen og Den Offentlige Sygesik-

ring (i dag Danske Regioner).

I dag sætter også EU nogle væsent-

lige fingeraftryk på tandplejen her-

hjemme. EU beskæftiger sig bl.a. med 

tandpleje på tværs af medlemslande-

nes grænser, med amalgam og med 

blegning.

For Tandlægeforeningen og andre 

europæiske tandlægeorganisationer 

er Council of European Dentists 

(CED) bindeleddet til EU. CED er der-

med talerør for bl.a. de danske tand-

læger i forhold til EU-systemet.

CED har et sekretariat i Bruxelles 

med fire ansatte, som ifølge bestyrel-

sesmedlem Roland Svensson udfører 

den vigtigste del af CED’s arbejde, 

nemlig den løbende lobbyvirksom-

hed.

CED’s sekretariatschef, Claudia 

Ritter, fortæller, hvordan det foregår:

– Vort arbejde er en tovejsproces 

mellem os og EU-embedsmændene. 

Det er ikke sådan, at vi render EU-

embedsmændene på dørene i tide og 

utide. Det er ikke på den måde, at 

man opnår indflydelse. Det vigtigste 

er, at de notater og rapporter, som vi 

leverer, er seriøse og velargumente-

rede, siger Claudia Ritter.

Hun tilføjer, at CED på sundheds-

området er én blandt mange organi-

sationer.

– Så man må være realistisk med 

sine ønsker.

CED’s kommunikationschef, Mary 

van Driel, lægger vægt på, at også de 

tandlæger, der repræsenterer deres 

respektive nationale organisationer i 

CED, spiller en vigtig rolle.

– Bestyrelsen bliver altid involveret 

i det politiske arbejde, og vore dele-

gerede fra alle medlemslande er me-

get aktive, siger Mary van Driel. ■

cj

– Vort arbejde er en tovejsproces 
mellem os og EU-embedsmændene
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Tag godt imod tandlæger fra andre 

EU-lande, hvis de vil arbejde i Dan-

mark. Sådan lyder rådet fra Council 

of European Dentists (CED), der er 

bindeled mellem de europæiske na-

tionale tandlægeorganisationer og 

EU. Hvis en bulgarsk uddannet tand-

læge ellers kan tale dansk, er der iføl-

ge CED principielt intet til hinder for, 

at han praktiserer i Danmark.

CED går ind for åbne grænser EU-

landene imellem. Samtidig arbejder 

organisationen for en tandpleje på 

højt niveau. Tandlægebladet har 

spurgt CED’s bestyrelsesmedlemmer 

Roland Svensson og Matti Pöyry om, 

hvordan disse to politiske mål kan 

forenes.

– Jeg ser ingen konflikt mellem åb-

ne grænser og et højt kvalitetsniveau. 

En åben atmosfære, hvor tandlæger 

kan udveksle erfaringer og se hinan-

den over skuldrene, styrker arbejdets 

kvalitet. Hvis man er åben over for 

Metalfrie kroner og broer 
med optimal styrke og 
præcision.

YZ fuldzirconium fra VITA

VITA
Zirconium

1200
MPa

600
MPa

125
MPa Empress

Procera

For mere information
kontakt:

Odense tlf.: 6619 3161

Slagelse tlf.: 5853 0300

Odense tl t ff.: 661919 31616161 111

Esbjerg tlf.: 
7512 2646

Vanløse tlf.: 7020 4700

Horsens tlf.: 7561 852227561 8522Horsens tlf.lflf.: 7: 7:: 5

Århus tlf.: 8611 7500
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forskellige måder at behandle patien-

ter på, over for andre måder at tænke 

på og udvikle sig på, så åbnes der også 

nye horisonter hos den enkelte tand-

læge, siger Roland Svensson.

Han oplyser, at der er en del diskus-

sion i EU om tandlægeuddannelsens 

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

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA

www.oelgod-construction.dk

længde, og at CED deltager aktivt i 

denne debat.

– Selvfølgelig ønsker vi, at profes-

sionen er på det højest tænkelige ni-

veau. Der er forskellige grundlæggen-

de uddannelsesniveauer for tandlæ-

ger i de forskellige europæiske lande, 

og vi vil gerne have løftet det laveste 

niveau, siger Roland Svensson.

Matti Pöyry betoner, at tandplejens 

kvalitet ikke alene er et spørgsmål 

om uddannelsens længde.

– Tandpleje på højt niveau er også 

et spørgsmål om, at tandlæger i hele 

Europa får en mere fælles etisk til-

gang til tandpleje. Enhver tandlæge 

skal arbejde for patientens bedste. 

Det er ikke den enkelte tandlæges 

primære opgave at sælge behandling 

til patienter.

– I fokuserer en del på, at tandlæger 
skal kunne tale det lokale sprog. Hvad er 
problemet med, at en tandlæge i Sverige 
ikke taler svensk? Vi taler jo efterhånden 
alle sammen engelsk – både tandlæger og 
patienter.

– Det er helt afgørende, at patient 

og tandlæge forstår hinanden. Tand-

lægen skal kunne optage anamnese 

og forklare patienten om diagnose og 

forslag til behandlingsplan. Alle disse 

ting nødvendiggør, at tandlæge og 

patient kan tale sammen på samme 

niveau. At de forstår hinanden. Tand-

lægen skal også kunne føre journal, 

og journalen skal kunne overdrages 

til en anden tandlæge. En god be-

handling forudsætter, at du har en 

god kommunikation med patienten, 

siger Roland Svensson.

Matti Pöyry og Roland Svensson ad-

varer imod, at man er skeptisk over 

for tandlæger, der er uddannet i be-

stemte europæiske lande.

– Oprindelseslandet er ikke afgø-

rende. Der er gode og dårlige tandlæ-

ger i alle lande. Der er mere end 200 

universiteter, der uddanner tandlæ-

ger i Europa, og der er store forskelle 

universiteterne imellem, siger Roland 

Svensson.

CED’s sekretariatschef, Claudia 

Ritter, bekræfter, at uddannelsesni-

veauet afhænger mere af, hvilket uni-

versitet tandlægen er uddannet på, 

end landet tandlægen kommer fra. 

Blandt ungarske tandlæger er der fx 

en meget stor variation, oplyser Clau-

dia Ritter.

Der er ifølge Roland Svensson og 

Matti Pöyry yderligere en grund til at 

være åben over for indvandring af 

tandlæger fra andre EU-lande:

– Vi har svenske tandlæger, der 

arbejder i fx Norge og England. Når 

vi synes, at det er rimeligt, at vore 

landsmænd kan få arbejde i andre 

EU-lande, skal vi også acceptere, at 

der kommer tandlæger fra andre lan-

de og arbejder hos os, siger Roland 

Svensson. ■

cj
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Den nye autorisationslov betyder, at 

der ikke længere er grænser for, hvil-

ke behandlinger tandlægen må bruge 

medhjælp til, så længe det foregår 

under tandlægens ansvar og autorisa-

tion.

Det giver helt nye muligheder for 

uddelegering af opgaver til medarbej-

derne på klinikken. Derfor udbyder 

Tandlægeforeningen nu et kursus, 

der skal klæde klinikassistenten på 

til at kunne foretage udvidet profy-

lakse i form af bl.a. supragingivale 

tandrensninger.

Kursusforløbet er todelt og består 

af en teoretisk dag og en praktisk dag. 

På den teoretiske dag, der afholdes 

tre steder i landet, undervises klinik-

assistenten i parodontiets anatomi, 

tandkødets almindelige sygdomme 

samt behandlingen deraf. 

På praktikdagen, der foregår på 

Tandlægeskolen i Århus, skal klinik-

assistenterne øve deres færdigheder i 

fjernelse af supragingivale tandsten 

og den instrumentelle behandling af 

patienten.

Uddannelseschef i Tandlægefor-

eningen Ole Marker er glad for, at det 

er lykkedes at få skruet et godt kur-

sus sammen – bl.a. som følge af sam-

arbejdsviljen på Tandlægeskolen i 

Århus.

– Mange tandlæger har efterspurgt 

dette kursus, og vi har nu sammensat 

et gennemarbejdet og seriøst kursus-

tilbud, der gør, at tandlægen trygt vil 

kunne uddelegere udvidet profylak-

tisk behandling til sin klinikassistent, 

siger Ole Marker. 

Der har været forskellige barrierer 

for at etablere kurset. Bl.a. har Tand-

lægeforeningen først skullet afklare 

med sygesikringen, hvordan overens-

komstteksten kombineres med disse 

nye muligheder. Ligeledes har det 

været en udfordring at finde de man-

ge stole til den praktiske undervis-

ning.

– Men nu har vi mulighed for at 

tilbyde de første 300 pladser, og hvis 

efterspørgslen er større end det, løser 

vi også det, afslutter Ole Marker. ■

tg
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få farver

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik  
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og findes i to systemer til 
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Er du klinikejer eller privatansat 

tandlæge, skal du selv sørge for at 

spare tilstrækkeligt op til pension. 

Det glemmer alt for mange, og det 

kan blive en ubehagelig overraskelse, 

når pensionsalderen nås.

Du skal regne med en betydelig 

opsparing for at sikre pensionsudbe-

talinger på et rimeligt niveau sam-

menholdt med indtægten i dine ak-

tive år. Det gælder især, hvis du også 

vil have mulighed for at stoppe, før 

du kan få folkepension ved 65 eller 67 

år.

Fordelene ved at spare op til pension 

er, at du opnår fradrag for din indbe-

taling, og at afkastet af din opsparing 

frem til din pensionering kun beskat-

tes med 15 %.

Fradraget betyder, at du skal betale 

mindre i skat nu. Derimod beskattes 

dine udbetalinger, som du til sin tid 

får fra pensionsordningen. 

Derudover har du mulighed for at 

tilkoble præmiefritagelse på din pen-

sionsopsparing, hvis din erhvervsev-

ne nedsættes med mere end 2/3. Det 

kræver, at du indbetaler en fast præ-

mie til din pensionsopsparing. Præ-

miefritagelse er en opsparingsgaranti. 

Det betyder, at pensionsselskabet 

overtager din indbetaling til pensi-

onsopsparingen. 

For at få præmiefritagel-

sen skal du kunne aflevere 

tilfredsstillende helbreds-

oplysninger.

Ejer du en klinik, har du 

rigtig god mulighed for at 

spare op til pension. Den 

såkaldte 30 %-ordning for 

selvstændige klinikejere 

kan du med fordel gøre 

brug af. Fradragsreglen 

giver selvstændige tandlæ-

ger mulighed for pensi-

onsindbetalinger på op til 

30 % af årets overskud, 

uden at de behøver at binde sig til 

faste indbetalinger.

Det er ikke kun vigtigt som selvstæn-

dig tandlæge at spare op til pension. 

Det er også vigtigt for dig som ansat 

tandlæge og klinikejer i eget anparts-

selskab.

Vi anbefaler, at du indbetaler  

15-20 % af din indtægt til pension.

Er du 35 år med en årlig løn på 

600.000 kr. og ønsker en livsvarig 

pension på 300.000 kr. årligt (50 %) 

fra det 67. år, skal du indbetale 

132.873 kr. om året til pension. Og 

HUSK, du har fuldt fradrag for indbe-

talingen i den personlige indkomst.

Har du spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte os.

Mette Juel-Berg  

på telefon 39 46 00 92 

Christian Carpentier  

på telefon 39 46 00 87

Christian Carpentier, 
pensions- og forsikringsrådgiver, 

Tandlægernes Tryghedsordninger
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Hvis en klinikassistent ønsker at afholde ferie, 

og ikke har optjent ret til betalt ferie hos den 

aktuelle arbejdsgiver, er det i ferieloven samt i 

overenskomsten fastsat, at der skal ske fradrag 

for 4,8 % af månedslønnen for hver dag, der er 

afholdt ferie. 

Ved afholdelse af én uges ikke-betalt ferie 

skal der således foretages fradrag med 24 % (5 x 

4,8 %) af månedslønnen, uanset hvor mange 

dage pr. uge klinikassistenten normalt arbejder. 

Dette er under forudsætning af, at der ikke er 

helligdage i den pågældende uge, idet ferie ikke 

kan afholdes på en helligdag.

I de tilfælde, hvor en klinikassistent ikke har 

optjent ret til at afholde ferie med løn, kan ar-

bejdsgiveren som hovedregel ikke pålægge 

klinikassistenten at afholde ferie. Klinikassi-

stenten har således en ret – men ikke 

en pligt – til at afholde ferie. Herfra 

gælder der dog den undtagelse, at 

hvis klinikken holder samlet ferie-

lukket, vil arbejdsgiveren godt 

kunne pålægge en klinikassi-

stent uden ret til ferie med løn at 

afholde ferie sammen med resten 

af klinikken, uden at klinikassi-

stenten i den anledning kan rejse 

krav om løn.

Arbejder klinikassistenten mindre 

end fem dage pr. uge, foretages der 

ved afholdelse af enkelte ferie- eller 

fridage fradrag i lønnen som følger:

En klinikassistent, som arbejder to dage pr. uge: 
Ved afholdelse af den første feriedag fradrages 

med 4,8 % af månedslønnen. Ved afholdelse af 

den anden feriedag fradrages med 4 x 4,8 % af 

månedslønnen.

En klinikassistent, som arbejder tre dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første og anden feriedag 

fradrages med 4,8 % af månedslønnen for hver 

dag. Når klinikassistenten afholder den tredje 

feriedag, fradrages med 2 x 4,8 % af månedsløn-

nen.

En klinikassistent, som arbejder fire dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første, den anden og den 

tredje feriedag fradrages med 4,8 % af måneds-

lønnen for hver dag. Ved afholdelse af den fjer-

de dag fradrages med 2 x 4,8 % af månedsløn-

nen.

Ovenstående beregningsregler skal ses på 

baggrund af, at en ferieuge ifølge ferieloven 

består af fem dage, og at en ferieuge skal afspej-

le den pågældendes sædvanlige ugentlige ar-

bejdstidstilrettelæggelse. 

Når klinikassistenten sædvanligvis arbejder 

mindre end fem dage pr. uge, skal der derfor 

»fyldes op« til fem dage, for hver gang den på-

gældende har afholdt et antal feriedage svaren-

de til det antal dage, klinikassistenten normalt 

arbejder.

Pia Lademann
Front Office,
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Der fandtes mange mere eller mindre fan-

tasifulde måder at overvinde sin tandpine 

på. Én af dem lyder som følger:

En morgen før solopgang eller en aften 

kort efter dens nedgang i aftagende måne 

går man ud på en eng og sætter sig med 

ansigtet vendt mod vest. Herefter skærer 

man to parallelle snit i grønsværen med en 

aldrig brugt kniv. Med kniven løfter man 

tørven fra jorden og blæser tre eller ni gan-

ge ned i åbningen, trykker tørven tilbage i 

åbningen og går derefter derfra uden at se 

sig tilbage.
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Det var til Poul Møllers egen store 

overraskelse, da han på Tandlægefor-

eningens generalforsamling i 2001 

blev valgt ind i foreningens hovedbe-

styrelse. På det tidspunkt havde den 

nu 57-årige tandlæge fra Holbæk 

igennem en årrække været bannerfø-

rer for en markant kritik af forenin-

gen, som han mente var ineffektiv, 

præget af intern splittelse, usyn-

lig i den offentlige debat og 

ikke mindst ufor-

ståeligt dyr at 

drive.

Det var først senere, at det gik op 

for ham, at det var et rigtig smart 

træk at indlemme ham i det gode 

selskab. 

– På den måde pakkede man jo den 

højtråbende kritiker ind, siger Poul 

Møller med et smil. 

Ved dette års generalforsamling 

stopper han i hovedbestyrelsen, da 

han falder for seksårsgrænsen. Før 

han sad med ved bordet, kunne han 

dybest set ikke se, hvad han skulle 

bruge Tandlægeforeningen til. Har 

han ændret mening? Og har han fået 

påvirket tingene i den retning, han 

håbede? Tandlægebladet har spurgt 

ham.

– Har arbejdet i hovedbestyrelsen givet dig 
mulighed for at ændre de ting, du var util-
freds med?

– Egentlig ikke. Bl.a. fordi hovedbe-

styrelsens indflydelse stort set er lig 

nul. Det er et godt diskussionsforum, 

men de områder, der betyder mest for 

den almindelige tandlæge – forsik-

ringsordninger og sygesik-

ringsoverenskomst – har forenin-

gens vigtigste politiske organ, 
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hovedbestyrelsen, ingen indflydelse 

på overhovedet. Man må knap nok 

diskutere det. Det chokerede mig fak-

tisk, og efter at have siddet med ved 

bordet er det klart for mig, at hoved-

bestyrelsens indflydelse er fuldstæn-

dig illusorisk, siger Poul Møller, men 

understreger samtidig, at det har væ-

ret spændende at være med. Bl.a. fordi 

samarbejdet i bestyrelsen har været 

godt, og diskussionerne spændende 

og konstruktive. De ændrer bare ikke 

rigtig noget, mener han.

Derfor synes han også, at det politi-

ske system i Tandlægeforeningen bur-

de skæres ned til et absolut minimum. 

– Kontingentet skal sættes markant 

ned efter min mening, og det bør gø-

res ved at skære drastisk i det politiske 

system. Der bruges utrolig mange af 

medlemmernes penge på at oprethol-

de et system, som de reelt har svært 

ved at se nytten af, siger Poul Møller. 

– Du har tidligere kritiseret sygesik-
ringsoverenskomsten for at mangle over-
ordnet sundhedspolitisk mål. Er det blevet 
bedre?

– Nej, det synes jeg ikke. Magten i 

Tandlægeforeningen er især koncen-

treret i SYSIFO (Sygesikringsforhand-

lingsudvalget, red.) og i Overens-

komstudvalg A, der vælger medlem-

merne til SYSIFO. Det er et lille fo-

rum, som lukker sig om sig selv, og 

man diskuterer aldrig i det åbne, hvor 

man gerne vil hen med det offentlige 

tilskud. Argumentet er altid, at det vil 

svække Tandlægeforeningen i en 

fremtidig forhandlingssituation. Men 

det synes jeg er noget pjat, siger Poul 

Møller. 

Han mener, at Tandlægeforeningen 

bør deltage i den offentlige debat om 

brugerbetaling og give sin mening til 

kende – her skal man ikke gemme 

sig, som han siger. Og så ønsker han 

en åben debat med medlemmerne. 

Poul Møller mener, at man burde 

overveje slet ikke at forhandle over-

enskomsten.

– Tandlægeforeningen bruger flere 

millioner kroner om året på sygesik-

ringsforhandlingerne. Det er med-

lemmernes penge. Og den indflydel-

se, vi har på resultatet, er minimal. 

Reelt er der tale om skinforhandlin-

ger og lidt kosmetik. Jeg synes, vi 

burde spare de penge og så lade det 

offentlige alene stå med ansvaret for 

at skrue sygesikringsoverenskomsten 

sammen, siger han. 

– Du kritiserede i sin tid foreningen for 
ikke at være synlig nok i den offentlige 
debat. Mener du stadig det?

– Jeg synes, Tandlægeforeningen er 

blevet mere synlig, bl.a. fordi vi har 

fået en formand, der er klar i mælet 

og god til at udnytte chancerne for at 

komme på banen, siger Poul Møller. 

Men han forstår godt de medlem-

mer, der synes, at foreningen stadig 

ikke markerer sig nok. Samtidig er 

han dog også blevet klar over, at det 

kan være svært at komme igennem 

mediernes nåleøje.

– Det er gået op for mig, at det er 

medierne, der sætter dagsordenen – 

ikke en lille organisation som vores. 

Tidligere havde jeg en idé om, at man 

var mere lydhør over for os, og selv 

om det indimellem lykkes, er det for 

det meste meget svært at komme 

igennem med sine synspunkter, siger 

Poul Møller.

– Tidligere mente du, at det var en dårlig 
idé, at klinikejere og ansatte tandlæger var 
organiseret i samme forening. Er du stadig 
enig i det? 

– Nej, her har jeg faktisk skiftet 

mening. Før jeg havde set det hele på 

tæt hold, var jeg usikker på, om man 

kunne regne med fuld opbakning fra 

sin forening, hvis man skulle få en 

konflikt med en ansat tandlæge. Det 

er jeg ikke bekymret for længere, for 

jeg har set, at det virker i praksis. 

Der er en klar adskillelse mellem, 

hvilke jurister man henvender sig til 

som hhv. arbejdsgiver og ansat, og 

der er stor opmærksomhed på pro-

blemstillingen i sekretariatet, siger 

han.

Poul Møller stopper altså nu efter 

seks års arbejde i Tandlægeforenin-

gens hovedbestyrelse, og selv om han 

synes, at indflydelsen har været be-

grænset, har det været nogle spæn-

dende år i den fagpolitiske inder-

kreds.

– Vi har haft mange gode diskus-

sioner i hovedbestyrelsen, og det har 

været lærerigt. Men det ændrer ikke 

på, at jeg dybest set synes, at det fag-

politiske system i sin nuværende 

form er et levn fra fortiden, siger Poul 

Møller.

Poul Møller træder ud af hovedbe-

styrelsen ved Tandlægeforeningens 

hovedgeneralforsamling den 17. no-

vember 2007. Til trods for ovenståen-

de svada satser han på også fremover 

at give sin mening til kende som 

medlem af 2. kreds’ bestyrelse. ■

100 5

– Det fagpolitiske system 
er et levn fra fortiden
– D
e
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Skal Tandlægeforeningen kunne offentliggøre sager i 

Tandlægebladet med navns nævnelse, hvis et medlem 

groft overtræder foreningens etiske regler og kollegiale 

vedtægt? Dét, og en række andre skærpelser af sankti-

onsmulighederne over for såkaldt brodne kar, skal til 

afstemning på årets hovedgeneralforsamling, der fore-

går i Vejle den 17. november.  

Det Etiske og Kollegiale Råd har fremsat et forslag, 

der præciserer sanktionsmulighederne over for med-

lemmer, der ikke lever op til Tandlægeforeningens 

etiske standarder. Rådet foreslår bl.a., at det skal kunne 

idømme bod på op til 10.000 kr., give pålæg om per-

sonlig udviklingsplan eller i yderste konsekvens ind-

stille til hovedbestyrelsen, at den ekskluderer det på-

gældende medlem.

Ud over etik er også emnet obligatorisk efteruddan-

nelse til debat på årets hovedgeneralforsamling. I øje-

blikket anbefaler Tandlægeforeningen, at medlemmer 

efteruddanner sig min. 30 timer om året. Foreningens 

Efteruddannelsesudvalg ønsker, at anbefalingen æn-

dres til et krav om 25 timers efteruddannelse om året.

En tredje sag på dagsordenen bliver hovedbestyrel-

sens forslag om, at nyuddannede medlemmer fritages 

for kontingent det første halve år efter endt uddannelse 

og her efter betaler 50 % det følgende halve år. I øjeblik-

ket betaler de 50 % af kontingentet hele det første år.

Tre medlemmer af den ni mand store hovedbestyrelse 

falder for seksårsreglen. Det drejer sig om Jørgen Ca-

sparij, Flemming Juul og Poul Møller. Der skal således 

vælges tre nye hovedbestyrelsesmedlemmer på årets 

generalforsamling. ■
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Nordic DENTAL LASER Society
Annual Scientific Meeting. Saturday November 24th. 2007 

To be held at: School of Dentistry, University of Copenhagen

Saturday November 24th. 2007 
To be held at: School of Dentistry, University of Copenhagen

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Dr. Manfred Wittschier

14:30 – 15:00 Coffee Break

15:00 -  16:30 Dr. Manfred Wittschier

16:30 – 16:45 Coffee Break

16:45 – 18.00 Prof. Norbert Gutknecht

Before lunch, the board of NDLS invites participants for the Ordinary Annual Meeting.
Agenda will be distributed upon registration.

Industrial Exhibition in relation to the Lecture Hall, with possibilities for “hands-on”!

PARTICIPANTS FEE FOR MEMBERS OF NDLS (earlier Norsola): € 200. Membership fee € 100. Participants fee
for non-members of NDLS: € 300. To be transferred to the account of Nordic Dental Laser Society:  
(IBAN) NO0852180497862 · BIC(Swiftadresse) DNBANOKK · DnBNOr · 21 Stranden · OSLO Norge
After the 14th of November the participants fee will be 250/350 euros respectively.

UPON RECEIVAL OF THE FEE,  
A CONFIRMATION WILL BE SENT. 

Preliminary programme:

Lecturers:

Prof. Norbert Gutknecht. Prof. Dr. med. dent. Norbert Gutknecht DDS. Ph.D. MS. Head and Scientific leader of  
the AALZ.  Associate Professor at the Clinic of Conservative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry at the 
Technical University of Aachen, Germany.

  9:00 –   9:30 Registration

  9:30 – 10:30 Per Hugo Beck-Kristensen, DDS: ”LLLT”

10:30 – 10:45 Coffee Break

10:45 – 11:15 Peter Steen Hansen, Microbiological In Vivo  
 Comparison of Conventional Periodontal  
 Treatment and Periodontal Treatment  
 Assisted by KTP-laser

11:15 – 12:00 General Assembly

Per Hugo Beck-Kristensen runs a private practice in central Copenhagen and has been working with softlaser 
since 1988. He has lectured and instructed in the use of softlaser throughout Scandinavia. Co-author of the book 
”Clinical laser-treatment” by Rose & Kert. Member of the board of NDLS.

Dr. Manfred Wittschier runs a private practice in Landshut, Munich, which since 2003 is associated with the regional 
hospital of Landshut. Has worked with all wavelengths focusing on Periodontology, Implantology and Aesthetic  
dentistry. Has lectured all over the world (incl. to the ADA) and is a board member of ESOLA/SOLA, DZOI, DZOLA.

Peter Steen Hansen, private practice owner in Hilleroed, Denmark. Has been working with lasers since 1992.  
Are currently using all kinds of lasers in the daily practice. Graduated 13. September 2007 from AALZ, University of 
Aachen, Germany in Lasers in Denstrity, Master of Science. Member of the board of NDLS.

www.nordicdentallaser.org
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I henhold til den nye overenskomst for tandklinikassistenter gennemførtes der pr. 1. oktober 2007 en æn-

dring i regler for pauser. 

Fra denne dato vil den ansatte have ret til spisepause, når den ansatte er på arbejde i mindst fem timer i 

forhold til seks timer, som tidligere var grænsen.

Spisepausen skal vare mindst en halv time og må ikke overstige én time. Pausen skal så vidt muligt ligge 

fast for den ansatte tandklinikassistent. Hvis den ansatte skal stå til rådighed for arbejdet, skal pausen indgå 

i arbejdstiden.

Fra den 1. oktober 2007 bør der ligeledes ydes spisepause for den ansattes egen regning og efter ansattes 

eget ønske, hvis arbejdstiden er under fem timer, og ligger placeret omkring normale spisetider.

Vivian Riel Kofoed, Front Office, Tandlægeforeningen
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Nicolai Yde har overtaget  

Peter Jerlangs klinik på adressen  

Hovedvagtsgade 4, 1103 København K 

pr. 1. oktober 2007.

Vibeke Qvist har åbnet Hornsherred 

Tandplejecenter på adressen  

Bygaden 11, 4070 Kirke-Hyllinge  

pr. 1. oktober 2007.

Christina Pilgaard Zinglersen hos  

Marianne Holst-Knudsen, 2730 Herlev.

Vibeke Haber Borch, Brabrand,  

9. november.

Evelina Maggiolo D’ottone, Grønland, 

12. november.

Søren Sehested, København Ø,  

19. november.

Jens Malte, Frederiksberg,  

15. november.

www.sundentallabs.com  www.suntechdental.com

Karlavägen 100 (5 tr)
Box 24253, 104 51 Stockholm, Sverige

 
FÖR MER INFORMATION, RING:

+46 8 783 31 00

FÖRDELAR
■ Biokompatibelt

■ Nickel-, silver- och palladiumfri

■  Utmärkt resistens mot höga 
 temperaturer och korrosion

■ Tandköttet missfärgas inte

■ Låg densitet

■ Låg värmekonduktivitet

■ Jämn yta, lättpolerad

TEKNISK INDIKATION
■  ¾-kronor, Kronor, Broar (upp till 16 led)

Suntech LIGHT®

LIGHT®

DET NYA ”GULDET”  BIOKOMPATIBEL CAD/CAM LEGERING

Lång bro i Suntech LIGHT®

Skärmdump CAD

25% rabatt på alla 
Suntechs produkter
1 nov 2007–31 jan 2008

1099,– DKK per enhet
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www.sundentallabs.com  www.suntechdental.com

Karlavägen 100 (5 tr)
Box 24253, 104 51 Stockholm, Sverige

 
FÖR MER INFORMATION, RING:

+46 8 783 31 00

FÖRDELAR
■  Erkänd styrka och helkeramens 

estetiska utseende

■ Ytterst biokompatibelt material

■  Ingen specialpreparering eller särskild 
cementering

■ Utmärkt passform

INDIKATIONER
■  Från enstaka enheter till långa broar 

(16 enheter)

■ Passar alla positioner i käken

Suntech Zirkonia långa broar

ZIRCONIA®

BIOKOMPATIBEL CAD/CAM METALLKERAMER

Suntech Zirkonia färdigt arbete

Skärmdump CAD

25% rabatt på alla 
Suntechs produkter
1 nov 2007–31 jan 2008

1699,– DKK per enhet

Jørgen Jensen, Schweiz, 12. november.

Lene Rolsted Braad, Horsens,  

13. november.

Frank Mulvad, Børkop, 13. november.

Finn Bay, Store-Heddinge,  

17. november.

Flemming Kurt Høegh, Taastrup,  

17. november.

Karen Langhein-Madsen, Slagelse,  

20. november.

Per Ilsøe, Åbyhøj, 21. november.

Annelise Johansen, Hvidovre,  

21. november.

Preben Boll, Odense C, 24. november.

Mads Teilmann, Odense C,  

7. november.

Anne Holm-Petersen, Hørsholm,  

10. november.

Hans Jørgen Gosch Jacobsen,  

Nørresundby, 12. november.

Elisabet Outzen Ingels, Skodsborg,  

13. november.

Franklin Læssø, Herlev, 15. november.

Klaus Gram, Ulfborg, 20. november.

Inger Mygen, Nordborg,  

12. november.

Astrid Kjær, Ry, 22. november.

Svend Mølsted Pedersen, Nærum,  

5. november.

Ebbe Petersen, Dragør, 17. november.

Erik Høiberg-Nielsen, Frederikshavn, 

18. november.
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Arne Jepsen døde tirsdag den 25. 

september 75 år gammel.

Vi har mistet en ildsjæl, der med 

ufattelig energi og uden at miste 

overblikket kastede sig over vidt 

forskellige opgaver.

Videnskabeligt, socialt, for-

eningsmæssigt og ikke mindst det 

frivillige arbejde – alt fik hans ener-

gi og inspiration.

Arne Jepsen blev tandlæge fra 

Århus Tandlægeskole i 1962, og ho-

vedparten af hans professionelle ar-

bejde foregik på Tandlægeskolen i 

Århus. 

Her varetog han i mange år le-

delsen af Celledyrkningslaboratori-

et, men også Tandlægeskolens edb-

udvikling arbejdede han med.

Fra de unge år havde han været 

ivrig radioamatør, og den viden gav 

ham bl.a. baggrund for at udvikle 

de elektrotekniske styringsmeka-

nismer, som han brugte i arbejdet 

med at skabe de optimale vækstvil-

kår for dyrkning af epitelceller in 

vivo.

Denne teknik gav grundlaget for 

at dyrke tumorceller som led i ar-

bejdet med at finde metoder til be-

kæmpelse af bl.a. cancer.

Hans arbejde førte til utallige 

rejser til alle dele af verden, hvor 

der var stor interesse for hans resul-

tater.

Dette gav et meget stort interna-

tionalt netværk.

Hans tekniske viden og edb-in-

teresse førte også til, at han i en pe-

riode arbejdede med udvikling af 

interaktive edb-baserede undervis-

ningsprogrammer såvel på Tandlæ-

geskolen som i samarbejde med 

store firmaer på området.

Da han besluttede at gå på pen-

sion, blev det en meget aktiv pensi-

on.

Hans mange interesser førte til, 

at han med udgangspunkt i Forte-

gården startede datastue, bridge-

klub, madklub og andre fritidsakti-

viteter til gavn for en masse menne-

sker.

Men Arne Jepsen standsede ikke 

sit videnskabelige arbejde.

Da han blev angrebet af prosta-

tacancer, kastede han sig ind i kam-

pen mod cancer.

Med baggrund i sit tidligere pro-

fessionelle arbejde og de professio-

nelle kontakter, han havde verden 

over, fandt han frem til forebyggel-

ses- og behandlingsmetoder, som 

specielt var egnede til at imødegå 

hormonfølsomme cancerceller.

Specielt stoffet resveratrol havde 

hans store interesse.

Utallige patienter hjalp han ikke 

mindst med forklaringer, samtale 

og trøst, når de var slået helt ud ef-

ter at have fået en alvorlig cancer-

diagnose.

Når man kom til Arne i en sådan 

situation, satte han alt til side og 

tog sig god tid til at give den besø-

gende medleven og kontakt.

Arne havde stor respekt for can-

cercellen.

– Den er utrolig intelligent og 

snedig, sagde han, den kan få de 

gener, som styrer cellesignalerne, til 

at falde i søvn, så cancercellerne 

kan få lov at vokse uhindret og på 

egne betingelser.

Arne nåede desværre ikke at få 

gennemført sit projekt til vækning 

af de sovende gener gennem en de-

metyleringsproces. Det var for eks-

perimentelt, mente det officielle sy-

stem.

Han præciserede altid, at hans 

indsats var supplerende behandling 

– ikke alternativ behandling.

Et af de sidste projekter, som Ar-

ne satte sit præg på, var Fortegår-

dens omdannelse til »Center uden 

Grænser«.

Centertanken er på plads og klar 

til åbning i 2008, men Arne kom 

desværre ikke til at overvære det.

De mange mennesker, som fik 

lov at opleve ildsjælen og den op-

mærksomme og gode ven Arne, har 

fået utroligt meget fra Arne, og han 

har sat sig spor, som vil fortsætte i 

såvel det professionelle arbejde som 

i det store frivillige arbejde, som 

han har iværksat og inspireret.

Æret være Arne Jepsens minde. 

Flemming Moss Hansen 
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Ved en højtidelighed på Den 

Sorte Diamant i København 

mandag den 8. oktober 2007 

modtog lektor, ph.d. Kim  

Ekstrand fra Tandlægeskolen  

i København zendium prisen 

2007.

Kim Ekstrand modtager 

prisen for sit betydningsfulde 

arbejde inden for fagområdet 

cariologi, herunder fluorids 

forebyggende egenskaber 

med hensyn til udvikling af 

caries. 

Prisen er på 50.000 kroner 

og tildeles førende forskere 

inden for odontologi. 

I næste nummer af Tand-

lægebladet kommer der en 

nærmere omtale af prisudde-

lingen.

Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Aalborg  

Arrangør: Tandlægeforeningens Efter-

uddannelse

Info: www.tandlaegeforeningen.dk el-

ler www.tandlaegebladet.dk 

For tandplejeteams, der behandler  

handicappede 

Dato: 8.11.2007 kl. 9.30-15.00

Sted: Festsalen, KAS-Glostrup (ved de 

psykiatriske afdelinger)

Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup

Arrangør: Nordisk forening for funkti-

onshæmning og oral helse

Info: www.nfh-danmark.dk

Dato: 9.-10.11.2007 

Bemærk, datoen er ændret i forhold  

til tidligere.

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle.

Info: www.dsoi.dk 

Dato: 9.11.2007 kl. 9-18 og  

10.11.2007 kl. 9-16

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 13.11.2007 kl. 9-16

Sted: Hotel H.C. Andersen, Odense 

Arrangør: Tandlægeforeningen og HK

Tilmelding: www.tandlaegeforeningen.

dk menupunkt: Efteruddannelse

Dato: 14.11.2007 kl. 9-17

Sted: Herning

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Kursus 2

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 
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Dato: 16.11.2007: Åbent- 

Hus-arrangement kl. 20.00

Dato: 17.-18.11.2007:  

Hovedgeneralforsamling kl. 9.00

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle

Arrangør: Tandlægeforeningen 

Info: Lisbeth Pedersen Foldberg,  

tlf. 70 25 77 11 

Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hong Kong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Kursus 1

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og  

24.11.2007 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,  

7190 Billund

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,  

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 24.11.2007

Sted: Tandlægeskolen i København 

Arrangør: Nordic Dental Laser Society 

Info:  www.nordicdentallaser.com
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Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og  

1.12.2007 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,  

7190 Billund

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 1.12. 2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,  

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 7.12.2007 kl. 10-19 og  

8.12.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel &  

Konferencecenter, 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 7.-10.1.2008 + 19.2.2008

Sted: SKT København, Nørre Alle 20, 

2200 København N.

Arrangør: SKT-København

Info og tilmelding: www.skt.ku.dk

Dato: 10.-12.4.2008

Sted. Bella Center, København 

Arrangør: Tandlægeforeningen

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

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

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

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

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

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kol-

leger der annoncerer under kollegiale henvisninger, be-

sidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af Tandlægeforeningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Jacobsen
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

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

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

Forum tandlæge- 
& implantatcenter
Panorama og Tomografi 
H. C. Ørstedsvej 50C, st,1879 F.
Mail: mail@Forumtand.dk 
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

Panorama og Tomografi
Forum tandlæge- 
& implantatcenter
H. C. Ørstedsvej 50C, st., 1879 F.
mail: mail@Forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59005_TB1307_s1056_1072.indd   1056 24/10/07   7:19:15



1057TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  13

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

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

Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik:  Anne-Marie Bojer
 Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
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

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

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

Forum tandlæge-
& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
Implantat kirurgi og protetik – 
Vi hjælper gerne og kollegialt 
i alle faser af behandlingen, fra 
planlægning til endelig afleve-
ring.
H. C. Ørstedsvej 50 C,st. 1879 F.
Mail: mail@forumtand.dk
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

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

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

Henrik Sørensen  
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m. 
planlægning/aftryksstagning til 
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
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Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt 
i alle faser af behandlingen, fra 
planlægning til endelig aflevering.
Tove Thrane og Peter Gade, 
Forum tandlæge- 
& implantatcenter. 
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

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

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

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

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen
 Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp
 Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forum tandlæge- 
& implantatcenter
Tove Thrane og Peter Gade.
Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Mail: mail@forumtand.dk
Tlf. 38 34 42 22,
www.forumtand.dk
 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90 
www.tandlaege.info
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Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

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

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

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

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

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

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

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk 
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Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk 
diagnostik. Præparatglas m.m. 
tilsendes på forlangende

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister  
i parodontologi
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Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

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

39 46 00 80

:  )

TB 14: 05/11

TB 15: 26/11
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Henvendelse: Anette Kofoed
 tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillin-
ger søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 24,50 
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for 
annoncer indrykket gennem bureau.

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

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 14: 05/11 udkommer 21/11 

Annoncer til TB 15: 26/11 udkommer 12/12 

Annoncer til TB 1: 17/12 udkommer 9/1

Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at 
underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelses-
forholdet. Ved brug af DTF’s standardkontrakter er der 
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer DTF 
parterne til at rette henvendelse til DTF’s sekretariat in-
den kontrakten underskrives.

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

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

Tandlæge søges

Til en travl klinik i Holeby på 

Lolland søger vi en tandlæge.

Vi har en moderne klinik med 

2 behandlingsrum og er nu ved 

at bygge om, så vi får 3 behand-

lingsrum. Vi er én tandlæge, 

én tandplejer og 2 klinikass. Vi 

behandler patienter i alle aldre, 

da vi ud over vores voksne pa-

tienter også behandler børn for 

Lolland Kommune. Vi søger en 

tandlæge 20-25 timer om ugen 

fordelt på 3 eller 4 dage, med 

mulighed for fuld tid senere, vi 

vil være fleksible omkring ar-

bejdstiderne. Tiltrædelse omk. 

midten af nov.

Tandlæge Susanne Thrane

Skolevej 1

4960 Holeby

Tlf. 5460 6208

Tlf. privat 5482 5112 

mobil 4015 2534 (bedst aften).

Vi ønsker os en TANDLÆGE 

eller CAND.ODONT.

Vi ønsker os en TANDLÆGE 

eller CAND.ODONT., der li-

gesom resten af holdet sætter 

patienterne højt og har lyst til 

at hjælpe dem med at bevare 

deres tænder flotte og funktio-

nelle, så vidt det overhovedet er 

muligt. Det er ikke noget pro-

blem, hvis du er nyuddannet. 

Vi tager gerne den tid, der skal 

til, for at få dig godt i gang.

Du:

—  sætter en ære i at lave et flot 

stykke arbejde

—  kan lide dit arbejde og sy-

nes, at det skal være i orden

—  kan lide at have travlt

—  har lyst til at være holdspil-

ler

—  har humor og let til smil

—  har i første omgang nok i 2 

dage hos os om ugen.

Vi:

—  holder meget af tilfredse pa-

tienter og arbejder sammen 

om dette

—  har for travlt og ønsker at 

glæde os selv og vores pa-

tienter med bedre tid, når du 

kommer

—  er seriøse omkring vores 

arbejde

—  mener, at det skal være sjovt 

at gå på arbejde.

Vi holder til i store, lyse lokaler 

på Nytorv i Slagelse. Du kan 

evt. kigge ind på vores hjem-

meside www.teamwinkler.dk, 

hvis du vil vide mere om os. Vi 

er en klinik i vækst, som ønsker 

at kunne tilbyde vores patienter 

de nyeste behandlinger, hvor-

for du skal være indstillet på at 

videreudvikle dig via relevante 

kurser. Vi glæder os til at høre 

fra dig.

Tandlæge Grethe Winkler

Nytorv 7

4200 Slagelse

tlf. 5850 2700

Tandlæge 

– stor moderne klinik Haslev

Vi søger en dygtig tandlæge 

med jus tre dage om ugen. Der 

er allerede nu ca. 500 patienter 

til stillingen, som har potentiale 

til meget hurtigt at kunne ud-

vikles til fuld tid.

Vi er i dag et velfungerende 

team bestående af 2 tandlæger, 

1 tandplejer og 3 klinikassi-

stenter. Vi satser på højt fagligt 

niveau og rigtig god patientser-

vice. Vores klinik er moderne 

med 4 behandlingsrum og er i 

fuld sving med en spændende 

udvikling. Vi har rigtig mange 

og gode patienter og stor til-

gang. Haslev ligger centralt på 

Sjælland, lige ved motorvejen 

og med meget gode offentlige 

trafikforbindelser.

Vi tilbyder særdeles gode ud-

viklingsmuligheder både fagligt 

og personligt samt en attraktiv 

indtjening.

Vi ønsker stillingen besat hur-

tigst muligt men venter gerne 

på den rette. Send din ansøg-

ning til: 

Tandlægerne På Torvet, tand-

læge Jacob Valby Bøgeblad, 

Torvet 1b, 4690 Haslev.

info@tandlaegernepaatorvet.com

www.tandlaegernepaatorvet.com

Du kan også ringe til Jacob for 

yderligere information på tlf. 

5631 1650.
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Klinikhuset i Allerød søger 

tandlægeassistent på fuld tid

I forbindelse med generations-

skifte søger vi en stabil og selv-

stændigt arbejdende tandlæge, 

der i kraft af sin personlighed 

kan fungere i et alsidigt team, 

hvor nøgleord som arbejds-

glæde, humor, kvalitet, høj etik 

og »patient-kommunikation i 

øjen-højde« er i centrum.

Vi forventer, at du har en vis 

portion erfaring med i bagagen, 

og at du har stiftet bekendtskab 

med forskellige behandlinger 

inden for fast protetik og ki-

rurgi. Du skal være i besiddelse 

af overblik og kunne lægge en 

langsigtet behandlingsplan. Du 

er fagligt engageret og ønsker 

at udvikle dig.

Vi kan så til gengæld tilbyde 

dig et inspirerende arbejdsmiljø 

med 30 engagerede kolleger, 

der med deres kompetencer 

kommer ud i alle hjørner af 

odontologien, til stor glæde for 

vores patienter.

Vores ambition er at »spille i 

den dentale superliga«, og med 

ni veludstyrede klinikker, eget 

dentallaboratorium, CEREC 

3D-udstyr og elektronisk rønt-

gen, journal og aftalebog har vi 

skabt de ydre rammer for at nå 

vores mål.

Vil du arbejde et unikt sted, 

hvor det kun er dine egne am-

bitioner, der sætter grænsen for 

din faglige udvikling?

Vil du indgå som en del af et 

hold, hvor vi alle betyder noget 

og har det sjovt sammen?

Vil du have en god indtjening, 

der er afstemt efter din egen 

indsats?

Vil du være en del af en succes?

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os venligst skriftligt:

Klinikhuset

Att. Jens Pilemand

M.D. Madsenvej 8

3450 Alllerød

Tandlægehuset i 

St. Merløse/Midtsjælland 

søger ny tandlæge

Vores tandlæge gennem 4 år 

har desværre efter endt bar-

selsorlov valgt at søge et job 

nærmere sin bopæl, og vi har 

derfor brug for en ny medar-

bejder.

Vi er en velfungerende praksis 

med et rigtigt godt team bestå-

ende af 5 klinikassistenter, 1 

tandplejer og 2 tandlæger - alle 

med fokus på at servicere vore 

klienter på bedste vis.

For os er kvalitet i arbejdet, en 

god omgangstone og højt hu-

mør sat i højsædet.

Arbejdspladsen er et nyt klinik-

hus med 4 veludstyrede klinik-

ker. Vi har digital røntgen samt 

elektronisk journal.

Hvis du er: 

—  Fagligt/socialt engageret

—  Erfaren tandlæge, der sætter 

kvalitet i arbejdet højt

—  I besiddelse af gode samar-

bejdsevner

—  Har et godt humør

—  Evt. interesseret i kompag-

niskab. Med henblik på evt. 

senere overtagelse hvis ke-

mien er i orden

Så kan vi tilbyde dig et job på 

37 timer på en rigtig god klinik 

i rivende udvikling samt evt. 

kompagniskab/evt. senere 

overtagelse hvis ønskeligt.

Ansættelse: gerne 1.12.07.

Kontakt: 

Tandlæge Jette Michaelsen 

Banevej 16, 4370 St. Merløse

Tlf.: 5780 1313

E-mail: tandlaegehuset@ 

jettetand.dk

Vi søger frisk tandlæge 

til ansættelse i Esbjerg

Er du frisk på at blive en del af 

et spændende tandlægehus i 

Esbjergs bymidte, så er det dig, 

vi står og har brug for.

Vi søger en tandlæge på 24 ti-

mer, fordelt på 3-4 dage. I vores 

klinikhus er vi 3 tandlæger, 

en tandplejer og seks klinikas-

sistenter. Vi har brug for en 

kollega, der har lyst til at over-

tage behandlingen af en del af 

klinikkens patienter.  

Vi tilbyder en hverdag i en god 

afslappet atmosfære og en hver-

dag, hvor humoristisk sans er 

en vigtig egenskab.

Vi ønsker, at du tiltræder hur-

tigst muligt, og vi tilbyder dig 

enten fast løn, hvis du er nyud-

dannet, eller provisionsløn, 

hvis du hellere ønsker det.

Klinikken er beliggende i eget 

moderniseret tandlægehus midt 

i Esbjerg by, Danmarks 5.-stør-

ste by, en by med mangfoldige 

tilbud inden for sport, kultur 

og fritid og boligpriser, der er 

til at betale. 

Hvis dette har fanget din inte-

resse, så skriv lidt om dig selv 

og send det til os, og vi vil kon-

takte dig for personlig samtale.

Tandlægehuset Norgesgade

Søren Bach-Petersen, Charlotte 

Beck og Doris Leegaard

Norgesgade 58

6700 Esbjerg

Tlf. 7513 1475 og 7512 5120

E-mail: sbp@esenet.dk

ULDAL
t a n d l æ g e r n e

 s u n d e  f l o t t e  t æ n d e r

www.uldal.dk

Tandlæge søges
til Roskilde
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SORØ KOMMUNE

Souschef
I Sorøs Kommunale Tandpleje er stillingen som 
souschef ledig til snarlig ansættelse. Sousche-
fen er stedfortræder for overtandlægen og 
leder af en af kommunens filialer. Stillingens 
øvrige indhold vil bero på dine forudsætnin-
ger og interesser.

Læs om stillingens indhold på Sorø Kommunes 
hjemmeside: www.soroe.dk/job, eller ring til 
overtandlæge Birgitte Villadsen på 5783 2794.

Sorø Kommune har 30.000 indbyggere, og 
med sine gode trafikale forbindelser ligger 
Sorø bekvemt for både Fyn og hovedstaden. 

Den gamle kulturby er omgivet af en pragt-
fuld natur og ligger i en meget dynamisk og 
velfungerende kommune.

Et vikariat som fuldtidsansat militærtandlæge i For-
svaret med tjeneste ved

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE
Infirmeriet på Flådestation Korsør, 4220 Korsør

ønskes besat i perioden 1. december 2007-31. juli 
2008. 
Ansættelsen finder sted i henhold til gældende 
overenskomst mellem Finansministeriet og Aka-
demikernes Centralorganisation med tilhørende 
protokollat indgået mellem Forsvarsministeriet og 
Dansk Tandlægeforening.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at ansø-
gerne på ansættelsestidspunktet har erhvervet 
autorisation til selvstændigt virke.

Det er endvidere ønskeligt, at ansøgerne tidligere 
har gennemgået "reservetandlægekursus" ved For-
svarets Sundhedstjeneste.

Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og 
tidligere beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., 
indsendes således, at de er Forsvarets Personeltje-
neste i hænde senest 15. november 2007 og stiles 
til

FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF 2
SØMINEGRAVEN, BYGNING 24

1439 KØBENHAVN K

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes 
ved orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personel-
tjeneste på tlf.: 3266 5136 eller stabstandlæge P. 
Morning, Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf.: 3977 
1243.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling 
og opfordrer derfor alle interesserede uanset al-
der, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at 
søge stillingen.

FORSVARETS LÆGEKORPS 
TANDLÆGE

Stil lin ger mær ket med O

Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra DTF, jf. § 8.5 
i DTF’s etis ke reg ler og kol le gia le ved tægt.

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

Tandlæge søges

Jeg søger den rette tandlæge, 

der vil overtage en fyldt afta-

lebog, fra min nuværende as-

sistent, som vil flytte sammen 

med sin kæreste til en anden 

landsdel. Vi arbejder i et mo-

derne klinikhus, og der er altid 

hjælp af uddannet personale. 

Da vi er omfattet af dispensa-

tions-tandplejen, behandler vi 

også byens børn og unge. Ar-

bejdstiden er ca 28 timer/4 dage 

om ugen, men kan reguleres.

Tandlæge Susanne Malling 

Pedersen

Rødby Tandlægehus

Fruegade 10c

4970 Rødby

tlf 5460 1206, privat 5440 0667
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www.tdl-tryghed.dk
Pension

39 46 00 80

:  )

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE
FAKULTET

Ph.d.-stipendier
Turnus-ph.d.-blokke
Fripladser
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opslår herved et
antal ph.d.-stipendier og fripladser til besættelse pr. 
1. februar 2008 eller snarest derefter, samt op til fire
turnus-ph.d.-blokke til besættelse pr. 1. august 2008. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. november
2007, kl. 12.00 præcis. Opslaget i sin fulde ordlyd kan
ses på fakultetets hjemmeside på adressen: 
http://www.health.au.dk/forskeruddannelsen eller det
kan rekvireres ved henvendelse til Forsknings- og
 Forskeruddannelsessekretariatet, Sanne Vejlin Nielsen,
tlf. 8942 4286. 

Ansøgning om stipendium/friplads sker elektronisk
via Selvbetjening AU på adressen: https://mit.au.dk .
Opslagets journalnummer er 2007-218/2-31

MD/Ph.D.-stipendier
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opslår herved et
antal MD/Ph.D.-stipendier til besættelse pr. 1. februar
2008 eller snarest derefter. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. november
2007, kl. 12.00 præcis. Opslaget i sin fulde ordlyd kan
ses på fakultetets hjemmeside på adressen: 
http://www.health.au.dk/forskeruddannelsen eller det
kan rekvireres ved henvendelse til Forsknings- og
 Forskeruddannelsessekretariatet, Sanne Vejlin Nielsen,
tlf. 8942 4286. 

Ansøgning om stipendium sker elektronisk via Selv -
betjening AU på adressen: https://mit.au.dk . 
Opslagets journalnummer er 2007-218/2-30

Aarhus Universitet har 34.000 studerende, 10.000 ansatte og en omsætning 
på 4,5 mia. kr. Universitetet består af 9 hovedområder, nemlig 6 fakulteter:
 Humaniora, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab, Teologi, Naturviden-
skab og Jordbrugsvidenskab; 2 universitetsskoler: Handelshøjskolen og Dan-
marks  Pædagogiske Universitetsskole samt Danmarks Miljøundersøgelser.
Universitetets aktiviteter er spredt på mere end 20 lokaliteter i Danmark.

A A R H U S  U N I V E R S I T E T
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Tandlæger
til Den kommunale Tandpleje

Vi er en tandpleje i rivende udvikling.
Tandklinikkerne er moderne med IT 
på alle klinikker (TK 2 elektroniske
journaler). 

Aabenraa kommune betjener i alt
knap 14.000 børn og unge 0-18 år.
Hertil kommer ca. 300 omsorgstand-
plejepatienter. Tandregulering udføres
hovedsageligt på vores centrale tand-
retningsklinik i Aabenraa. 

Du kan få mere at vide om tandplejen
og om Aabenraa kommune på
www.aabenraa.dk 

Vi er interesserede i henvendelse fra
såvel nyuddannede tandlæger som
erfarne tandlæger. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gæl-
dende overenskomst, samt Ny Løn
efter aftale.

Hvis du vil høre nærmere om stillinger-
ne, er du meget velkommen til at kon-
takte overtandlæge Niels Bjørn Lendal
på tlf. 73 76 78 03 eller 
mobil 21 43 64 61. 

Ansøgning mærket ”Stilling 103/2007”
skal være Aabenraa Kommune,
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa i hænde
senest torsdag den 15. november
2007 kl. 8.00.

Da en af vores erfarne tandlæger går på pension, søger vi en tandlæge, der
kan tiltræde snarest muligt. Desuden søger vi tandlæger, da de kommunale
klinikker fra 1. januar skal behandle børn fra Bov og Rødekro, som hidtil er
blevet behandlet af praktiserende tandlæger.

Spændende stilling som
distriktsleder/tandlæge 
ved Tandplejen Jammerbugt Kommune

Tandplejen, Jammerbugt Kommune søger pr 1.1.2008 eller snarest derefter en distriktsleder, der har 
lyst til at være med til at præge fremtiden i en tandpleje i rivende udvikling. 
Tandplejen er opbygget i 3 distrikter, og du skal arbejde i Brovst-Fjerritslev-distriktet.
Tandklinikkerne er moderne med it på alle klinikker. Vi betjener i alt 9500 børn og unge årligt. Hertil 
kommer ca. 250 omsorgs- og specialtandplejepatienter. 
Tandregulering udføres under konsulentvejledning.
I Brovst-Fjerritslev distrikt behandles ca. 4100 brugere. 
Distrikstlederen indgår i ledergruppen og er stedfortræder for overtandlægen.
Du er distriktsansvarlig for daglig drift inkl. personaleledelse samt budgetansvarlig for daglig drift i  
distriktet
Herudover virker du som konsulent for kommunen i sociale tandsager i distriktet.
Distriktslederen kan, hvis det ønskes, være ansvarlig for specialtandpleje i hele kommunen og indgå i 
det tværfaglige samarbejde på Tandplejens vegne.
Arbejdstiden er 35 timer/uge. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Hvis du synes, dette kunne udfordre dig, så ring til overtandlæge Karin Nysted Jensen, tlf. 7257 8510 
eller 2928 5331.
Ansøgning med relevante oplysninger fremsendes til Tandplejen, Jammerbugt Kommune,  
Skolegade 2, Kaas, 9490 Pandrup senest 15. november 2007.
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Stillingen som skolechef ved Skolen for Klinikassistenter,
Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Univer -
sitet er ledig til besættelse 1. april 2008.

Stillingen
Skolechefen refererer til rektor, eller den rektor bemyndi-
ger dertil.

Skolechefstillingens hovedområder er:

ring og opfølgning samt den løbende kvalitets- og orga-
nisationsudvikling, ressourcestyring og administration
med fokus på skolens uddannelser og undervisning

af skolens uddannelser

offentlige myndigheder

nalt og internationalt

Personen
Ansøgeren skal have en lang, videregående uddannelse.

faglig uddannelse.

og/eller lederuddannelse

Ved bedømmelsen lægges endvidere vægt på, at ansøge-
ren har interesser og kompetencer, der tilgodeser de ar -
bejdsopgaver, der ligger i stillingsbeskrivelsen for skole-
chefen, herunder:

erfaring 

tetsudvikling

sesudvikling

dende lærings- og arbejdsmiljø 

skabe overblik, retning og mening, - og følge tingene til
dørs 

A A R H U S  U N I V E R S I T E T

rummelighed 

Vi kan tilbyde

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med udgangs-
punkt i lønramme 37, suppleret med individuelle tillæg,
der forhandles. Pensionsbidraget er 17,1 %.

Stillingen forventes besat på åremål; men varig ansæt-
telse vil evt. kunne aftales.

chefens sekretær, Kirsten Sender på tlf. 8942 4201.
Alle kvalificerede - uanset alder, køn, race, religion eller

etnisk tilhørsforhold – opfordres til at søge.
Ansættelsen besluttes af rektor efter rådgivning fra sag-

kyndigt udvalg og skolerådet. 

Ansøgningen med CV og bilag sendes til:
Journalkontoret, Administrationen, bygning 1431, Nordre

Ansøgningen mærkes: 
Ansøgningsfrist: Senest mandag den 

Samtaler forventes afholdt i begyndelsen af januar 2008.

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske
Tandteknikere, Aarhus Universitet hører under Under-
visningsministeriets område. Uddannelserne foregår i
samarbejde med og i samme bygninger som Tandlæge-

den 2 årige Kliniske Tandteknikeruddannelse er videre-
gående uddannelser, medens den 3 årige Klinikassisten-
tuddannelse er en erhvervsuddannelse. Skolen varetager
endvidere skolepraktik for klinikassistenter og tandtekni-
kerelever samt efteruddannelse.  

Til skolen er der for tiden knyttet et personale på ca. 65
årsværk, hvoraf ca. 38 er lærere.

Skolechef
SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE
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Den kommunale tandpleje på Bornholm

Danmarks sundeste tænder mangler en:

Engageret souschef 
Har du høje faglige ambitioner?

Er du god til at motivere og inspirere?

Og sætter du samtidig pris på at leve et sted 
med den smukkeste natur lige uden for døren?

– så har vi det helt rigtige job til dig.

Den kommunale tandpleje på Bornholm søger en ny souschef. Vi 
er stolte over de resultater, vi har nået indtil nu, og forventer, at 
du brænder for at fastholde og videreudvikle det gode tandple-
jetilbud.

Vi er også 24 medarbejdere, der ser frem til at arbejde sammen 
med dig i et bredt fagligt miljø. Du vil få en del ledelsesopgaver, 
både som souschef i et tæt samarbejde med overtandlægen og 
som filialleder på filialklinikken i Aakirkeby. 

Læs mere om os og Bornholm på www.brk.dk/tandplejen, og læs 
hele jobbeskrivelsen på www.brk.dk/job. Du er også velkommen 
til at kontakte overtandlæge Kirsten Tolstrup, tlf. 5692 7522,  
e-mail: kirsten.tolstrup@brk.dk for at få mere at vide om jobbet. 

Arbejdstiden er 35 timer pr. uge. Løn og ansættelsesvilkår efter 
gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Send din ansøgning til Tandplejen, Åkirkebyvej 25C, 3700 Rønne.

Vi vil gerne have din ansøgning så snart som muligt og senest 
den 22. november 2007.
Tandplejen i Bornholms Regionskommune har ca. 9.000 børn og unge og 250 om-
sorgspatienter tilknyttet. Vi arbejder på fire moderne klinikker i Nexø, Aakirkeby og Kle-
mensker samt Rønne, hvor også vores ortodontiklinik ligger. Vi bruger TK2, har digital 
røntgen og intraorale kameraer.

Lektorat i parodontologi
ODONTOLOGISK INSTITUT

Ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabe -
lige Fakultet, Aarhus Universitet er et lektorat i par -
odontologi ledig til besættelse 1. februar 2008 eller
 snarest derefter.

Yderligere information om stillingen kan indhentes
hos Institutleder Preben Hørsted Bindslev, tlf. 8942 4010.

Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som
grundlag for ansøgning. Det er en forudsætning for
fremsendelse af ansøgning, at ansøgeren har gjort sig
bekendt med opslagets fulde ordlyd. Opslaget kan
rekvireres fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
tlf. 8942 4105 eller på fakultetets hjemmeside 
http://www.health.au.dk/stillingsopslag. 

Ansøgningsfrist: 14. november 2007, kl. 12.00
Ansøgning mærkes: 2007-212/2-242

Aarhus Universitet har 34.000 studerende, 10.000 ansatte og en omsætning 
på 4,5 mia. kr. Universitetet består af 9 hovedområder, nemlig 6 fakulteter:
 Humaniora, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab, Teologi, Naturviden-
skab og Jordbrugsvidenskab; 2 universitetsskoler: Handelshøjskolen og Dan-
marks  Pædagogiske Universitetsskole samt Danmarks Miljøundersøgelser.
Universitetets aktiviteter er spredt på mere end 20 lokaliteter i Danmark.

A A R H U S  U N I V E R S I T E T
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DISTRIKTSTANDLÆGE MED  
OMFATTENDE LEDELSESANSVAR 
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje 

Ved Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje 
er en stilling som afdelingstandlæge med funktion som 
distriktstandlæge (leder af 1 af 4 distrikter, generel sektor) 
ledig til besættelse 1. januar 2008 eller snarest derefter.

Børne- og Ungdomstandplejen har ansvaret for ca. 85.000 
børn og unge. I distriktet er der ca. 20.000 børn og unge, 9 
klinikker samt et personale på ca. 50.

Distriktstandlægerne refererer direkte til overtandlægen 
og er del af Tandplejens ledelsesteam. 

I ledelsen arbejder vi målrettet med at videreudvikle 
Tandplejen til en moderne, kvalitetsbevidst og attraktiv 
arbejdsplads og har i den løbende organisationsudvikling 
fokus på udlægning af både faglige og ledelsesmæssige kom-
petencer. Samarbejdet i ledelsen er præget af tillid og åben-
hed. 

Fra begyndelsen af 2008 forventes vi at være fuldt digitali-
seret både med journal og røntgen. 

Arbejdsområder
Arbejdsopgaverne, der spænder vidt og er meget selvstæn-
dige, indebærer, at du vil få 

 indflydelse på Tandplejens strategiske ledelse som følge af 
aktiv deltagelse i Tandplejens ledelsesteam 
 direkte ledelsesansvar for distriktets klinikledere 
 overordnet personaleledelse i distriktet 
 ansvar for fordeling af arbejdsopgaver og ressourcer i 
distriktet 
 ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i distriktet 
under hensyntagen til Tandplejens overordnede rammer
 ansvar for kommunikation og information både internt i 
distriktet og eksternt til eksempelvis skoler og institutio-
ner beliggende i distriktet. 

En mindre del af arbejdstiden omfatter klinisk arbejde på 
én af distriktets klinikker (p.t. tandklinikken på Hyltebjerg 
Skole).

Kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du kan 

 inspirere og udvikle kliniklederne i distriktet 
 har lyst og evner til ledelse 
 engagement, gennemslagskraft og evne til formidling 
 gode samarbejdsevner, er udadvendt og har et positivt 
menneskesyn.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en res-
source og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager 
med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Løn- og Ansættelsesforhold
i henhold til overenskomst for tandlæger samt aftale om 
lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger
fås ved henvendelse til kst. overtandlæge Ruth Jacobsen  
tlf. 3530 3960 eller e-mail: Ruth.Jacobsen@buf.kk.dk.

Ansøgningsfrist
15. november 2007 inden kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted 19. november 2007.

Ansøgning 
vedlagt kopi af relevante bilag indsendes til:

Kst. overtandlæge Ruth Jacobsen
Børne- og Ungdomstandplejen,
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N
Mrk.: ”Distriktstandlæge”

Eller pr. e-mail: but@buf.kk.dk

www.kk.dk/job
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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. 

Århus 

I yderkanten af Århus midte i populært handelscenter er her 

en praksis til salg/overtagelse snarest muligt. Praksis indehol-

der 3 beh.rum. med en samlet omsætn. på 3,960 mio. kr. på i 

alt 1625 reg. syg.sikr.pat. i 2006. Praksis kan splittes op, så kun 

2/3-part sælges nu, hvis dette måtte være et ønske.

Drømmer du om 

at blive selvstændig?

Kliniklokale i stor centralt be-

liggende tandklinik i Vanløse 

udlejes til tandlæge, som ønsker 

at blive selvstændig, uden den 

store investering.

Samarbejde med aut. selv-

stændig tandplejer tilbydes 

samt receptions- og regnskabs-

assistance. 

Billet mrk. 691

Modtager TB's annoncecenter

Ved Det Sydfynske Ø-hav 

Velkørende klinik med omsæt-

ning i 2006 på DKK 5,2 mio. til 

salg. 

Der har været fokus på »de 

gode patienter«, organisationen 

og at holde klinikken fagligt, 

ergonomisk og teknologisk up 

to date.

God patienttilgang, godt renom-

mé og optimale kvadratmeter.

Henvendelse til statsautoriseret 

revisor Kai Møller,

Aros Statsautoriserede Revisorer

Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C.

Tlf. direkte 8620 6890

mobil 2142 9134. 

151 m2 ejerlejlighed 

erhverv/bolig

Bedste belligenhed centralt på 

Amagerbrogade lige ved metro, 

Amagercenter m.m. Lejligheden 

vil egne sig perfekt til indret-

ning af klinik. Vil også kunne 

anvendes til bolig eller eventuelt 

en kombination. 

Se annonce på 

www.robinhus.dk boligid 32930 

eller kontakt sælger på 2725 2701.

Pris 2.895.000 eller højeste bud.

Vil du købe min specialklinik
beliggende i hyggelig havneby på Falster

Fordele: Skøn natur, ingen bilos, tæt på motorvej, tæt ved 
vand og strand, fine klinikfaciliteter og god omsætning (4,5 
mio.).

Det er tid for generationsskifte, og derfor ønsker jeg at sælge:
Storstrøms Implantat-Center

Vestergade 34, 4850 Stubbekøbing
Har du spørgsmål, ring/mail på tlf. 5444 2070

E-mail sic@tand-implanteter.dk

Specialtandlæge Ole Jølst
Tand-, mund- og kæbekirurgi. Implantatbehandlinger og narkose
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
 Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
 Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

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

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

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

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

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på fi nansieringen

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

 
Lad os samarbejde om kronerne! 
 
Spar Nord Århus 
Jytte Blokager 
Sønder Alle 11 
8000  Århus C 
Tlf. 87 30 31 97 
Mail: jbl@sparnord.dk 
 
 
Spar Nord København 
Ann-Brigitt Meidahl 
Rådhuspladsen 75 
Postboks 423 
1505  København V 
Tlf. 33 30 87 18 
Mail: abm@sparnord.dk 
 
 
Spar Nord Odense 

Fælledvej 1 
5000  Odense 
Tlf. 63 12 52 74 

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

L ise Andersen 

Mail: lid@sparnord.dk 

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

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

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

www.prorep.dk

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t  +45 64 41 41 42
e  info@whnordic.dk   wh.com

Tlf.: +45 75 89 57 11  Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com  www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard 
RØNVIGZACHO. A

S

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikations-
problemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø. 
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort, 
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

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

www.pwcglobal.com/dk

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk

tel. 46420800  Fax. 46420808

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

                                                                      

                     

                                                                      

                     

- 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

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

59005_TB1307_s1073_1076.indd   1075 24/10/07   7:20:22



1076 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  13

  

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

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

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

Få bonus 
på sund fornuft

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

www.forbrugsforeningen.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk

Tandbørster og tandstikkere
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Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk 

Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com 

SENSODYNE  
VIRKER PÅ 9  
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Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. 
Oplys disse patienter om, at der er hjælp at hente 
med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder 
den aktive ingrediens kaliumnitrat eller kaliumklorid, 
hvis positive effekt mod isninger i tænderne er doku-
menteret i flere kliniske studier. Sensodyne hjælper 
efter bare 2 uger – og efter 4 uger siger hele 92%, at 
deres isninger er mindsket betydeligt.*

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i  
tænderne, 1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.
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Spar tid med digital røntgen...

KONTAKT Udstyrsafdelingen 
for rådgivning og et godt tilbud!

43 66 44 24

Dürr’s røntgenskanner gør 
det let og hurtigt at blive 
 digital; det tager kun 
8 sekunder at skanne to 
fosforplader, og du kan 
sætte 12 plader over 
på én gang!

Du skal ikke skifte optage-
teknik, og fosforpladerne 
har samme format og er 
ligeså fl eksible som konven-
tionelle røntgenfi lm. 
Behøver vi at sige, at 
kvaliteten er den bedste?

HURTIGSTE SKANNER PÅ MARKEDET
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2007 . 111 . 997-1076

Oral rehabilitering:  
Lyt til patienten

Krav om kontrolanordninger 
på stærksug droppet

Tandlægeturister  
risikerer  
overbehandling

NR.  13 ·  OKTOBER 2007 ·  ÅRGANG 111 TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD
DANISH DENTAL JOURNAL
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