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

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS

Vare nr. C1023, 
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5 

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

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

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Vare nr. P1005, 
M500KL turbine med mini hoved 

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

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

LED Halogen

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

lEd MiKro-Motor 
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED 

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED 

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

gratis
Fatboy
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having more treatment options  Designed to increase patients’ acceptance of implant treatment
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Flere og flere af vore patienter har tand-
problemer, der er relateret til deres for-
brug af medicin. Hvis vi som tandlæger 
skal hjælpe disse patienter til at opnå 
den bedst mulige tandsundhed, så kan 
vi ikke løfte opgaven alene. Patienterne 
har også et ansvar for at fortælle os, 
hvilken medicin de tager. Og på hospi-
talerne, hos de praktiserende læger og 
på apotekerne må man tage sin del af 
ansvaret for at informere patienterne 
om eventuelle orale bivirkninger af or-
dineret medicin. 

Vi ved, at man i mange grene af sund-
hedsvæsenet samvittighedsfuldt oplyser 
patienterne om, at deres medicin kan 
give dem problemer med tænderne. 
Men vi har desværre alt for ofte patien-
ter, der ikke tilstrækkeligt grundigt har 
fået at vide, at de pga. medicinen skal 
tale med deres tandlæge og være ekstra 
omhyggelige med mundhygiejnen.

I relation til selve behandlingen ople-
ver vi problemet blandt de mange ældre, 
der har et stort og komplekst forbrug af 
medicin, herunder visse typer medicin 
mod hjerte-kar-sygdomme. Tendensen 
går i retning af, at de ældre har stadig 

flere egne tænder i behold gennem hele 
livet. Jo flere forskellige lægemidler den 
ældre patient med egne tænder tager, 
desto vigtigere er det, at tandlægen er 
informeret, inden behandlingen går i 
gang.

En af de mest udbredte bivirkninger 
af medicin er nedsat spytsekretion. Det 
er et udbredt fænomen ikke mindst 
blandt psykisk syge. Her er der tale om 
en ekstra sårbar patientgruppe, som 
ikke altid har det fornødne overskud til 
at opretholde en optimal mundhygiejne.

Alt i alt er medicins indflydelse på 
tandsundheden en udfordring, som 
berører tusindvis af patienters hverdag. 
Livskvalitet og god tandsundhed hænger 
uløseligt sammen. Derfor appellerer vi 
nu til hele det øvrige sundhedsvæsen om 
at gøre temaet medicin og tandsundhed 
til et fælles ansvar.

Ca. 1.500 tandlæger er på fredag-lørdag 
samlet til Tandlægeforeningens Sympo-
sium med titlen »Den medicinsk kompro-
mitterede patient«. Læs mere om sympo-
siet i næste nummer af Tandlægebladet.

» Vi appellerer nu til hele det øvrige 
sundhedsvæsen om at gøre temaet 
medicin og tandsundhed til et fælles 
ansvar

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Medicin og
tandsundhed  
er et fælles ansvar

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Vidste du at …
antallet af ansatte tandplejere nærmer
sig antallet af ansatte tandlæger? I dag
har halvdelen af alle private tandlæge-
klinikker en eller flere ansatte tand-
plejere.

Kilde: Tandlægeforeningen

Klinikassistenter får
afslag på
kviksølverstatning
Omkring 300 klinikassistenter har fået afslag fra Arbejdsskadestyrelsen
på deres erstatningskrav vedrørende kviksølvforgiftning. Et afslag, der
kommer i kølvandet på registerundersøgelsen »Kviksølv og Helbred«,
der blev offentliggjort i april i år, og som konkluderede, at tandlægers
og klinikassistenters arbejde med kviksølv ikke har medført syg-
domme.

Alligevel anker HK 45 af sagerne, fordi de involverede op-
lever væsentlig forringelse af koncentrationsevne og hukom-
melse. Og ifølge arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen
fra HK/Privat er det også i god tråd med registerundersøgelsen.

– Registerundersøgelsens følgegruppe tilkendegav oven på un-
dersøgelsen, at man ikke kunne udelukke, at nogle klinikassistenter
og tandlæger har været udsat for store eksponeringer og således kan
have fået varierende grader af kviksølvrelaterede helbredsskader,
understreger Svend-Erik Hermansen, der selv sad med i følgegruppen.

HK kræver, at de 45 klinikassistenter skal udredes yderligere i form af en
neurologisk og neuropsykologisk undersøgelse med henblik på at afklare,
om deres funktionsniveau reelt ligger under det, man vil forvente, når man
tager højde for alder og uddannelse.

Suttevaner hos førskolebørn påvirker tandstillingen af de
primære tænder. Det konkluderer en artikel i World Journal
of Orthodontics.

En gruppe af 34 førskolebørn blev inddelt i tre grupper:
en gruppe med sutteflaskevaner, en med sutteflaske og nar-
resutvaner og en uden suttevaner. Børnene fik optaget cefalo-
grammer, som viste incisivernes stilling. Billederne afslørede,
at der var en signifikant sammenhæng imellem suttevaner og
protrusion af incisiver både i overkæben og i underkæben.

Internationalt forskningsnyt

Narresutten flytter tænder

Abrahao GM, Fernandes DJ, Miguel JA, Quintao C, de Oliveira BC. Do sucking habits
in preschool children influence the position of the primary incisors? World J Orthod
2009; 10: 229-32.

Kommentar af lektor Lis Almer, Tandlægeskolen i
København:
– Det er velkendt, at narresutvaner har indflydelse på in-
cisivernes placering specielt i overkæben. Brug af narresut
medfører især åbne bid og i mindre omfang forøget hori-
sontalt maksillært overbid. Mange undersøgelser har vist,
at ophør af suttevanen inden ca. fireårsalderen resulterer i,
at incisiv-okklusionen normaliseres uden behandling. I de
tilfælde, hvor incisiv-okklusionen ikke normaliseres, skyl-
des det, at der i forbindelse med suttevanen også er opstået
en tungeuvane, som ved ophør af suttevanen bibeholder
ændringen i incisiv-okklusionen.
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Bluetooth-teknologi skal bruges cariesprofylaktisk. En miniaturemodel af et pH-meter
fæstes på tandoverfladen – på samme måde som et tandsmykke. Den lille sensor har
tre funktioner: Den måler pH, den danner sin egen strøm, og den indeholder en trådløs
kommunikationsdel. Når pH falder til en kritisk værdi omkring tænderne, sender det lille
pH-meter besked til patientens mobiltelefon: »You are at risk of dental caries«, og patienten
kan hurtigt tage sine forholdsregler, dvs. børste tænder, bruge tandtråd, bruge medicinsk
tyggegummi eller skylle med mundskyllemiddel.

Sådan forestiller et hold iranske forskere, at nanoteknologi skal virke i caries. De har
publiceret deres vision i tidsskriftet Medical Hypotheses.

Kolahia J, Fazilatib M. Bluetooth technology for prevention of dental caries. Med Hyp 2009; online before print.

Bivirkninger
ved dentale
kompositter
Dentale fillerpartikler kan give bivirkninger i celle-
kulturer. Det viser en artikel fra NIOM, som for nylig
er publiceret i Journal of Biomedical Research.

Når kompositter gradvis nedbrydes i munden, kan
fillerpartikler lækkes og inducere toksiske virkninger
på de omgivende væv og celler. I NIOM’s studie viste
det sig, at fillerpartiklerne bariumaluminiumsilikat
og bariumaluminiumfluorsilikat øgede udskillelse af
cytokiner og kemokiner i cellekultur. Bivirkningerne
var dosisafhængige – og bariumaluminiumfluorsilikat
var den filler, som påvirkede cellerne mest.

NIOM’s forskere konkluderer, at dentale filler-
partikler har potentiale til at inducere bivirkninger
i cellekulturer.

Ansteinsson VE, Samuelsen JT, Dahl JE. Filler particles used in
dental biomaterials induce production and release of inflam-
matory mediators in vitro. J Biomed Mater Res B Appl Biomater.
2009; 89: 86-92.

Hallo, hallo – telefon fra distalfladen af +6!

Tandlæger i
Grønland får
lønforhøjelse
Overenskomsten mellem Grønlands
Selvstyre og Tandlægeforeningen for
tandlæger, der er ansat i Grøn-
land, er blevet fornyet. Som resul-
tat kan tandlæger i Grønland nu
se frem til en højere løncheck, da
grundlønnen stiger med 3 % pr. 1. april
2009 og 1. april 2010, mens den stiger
1 % pr. 1. april 2011. Derudover er flere
tillæg blevet forhøjet.

Parterne har også ønsket at gøre
det mere fordelagtigt at være fastan-
sat tandlæge eller vikaransat tandlæge
i længerevarende vikariater. Derfor er
fastholdelsestillægget blevet forhøjet samt
blevet anciennitetsbestemt, ligesom stillin-
ger fremover skal opslås som varige stillinger.

Formand for Grønlands Tandlægeforening, Brita
Broberg, der har forhandlet aftalen sammen med Tandlæ-
geforeningen, er godt tilfreds med resultatet, og hun håber
samtidig, at det nu bliver mere attraktivt at blive fastansat
tandlæge i Grønland.

www
Læs resultatpapiret på TDLNET
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Intraartikulær kontra systemisk etanercept administra-
tion i en antigen-induceret kæbeleds-artrit-model.
Del 1: histologisk effekt
Kasper D. Kristensen1, Peter Stoustrup1, Annelise Küseler1, Thomas K. Pedersen1, Jens R. Nyengaard2, Ellen Hauge
Gelineck3, Troels Herlin4

1Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti,
2Aarhus Universitet, Stereologi og Elektronmikroskopisk forskningslaboratorium 3Århus Universitets-
hospital, Reumatologisk afdeling, 4Århus Universitetshospital Skejby, Børnereumatologisk afdeling A3

Baggrund – Kæbeledsgigt (TMJ artritis) hos børn resulterer i kraniofaciale vækstforstyrrelser. Disse vækstforstyr-
relser kan muligvis undgås ved en tidlig antiinflammatorisk intervention. Vi har tidligere vist, at intraartikulære
steroidinjektioner reducerer TMJ-inflammation, men at de samtidig reducerer mandiblens vækst hos unge kaniner
med eksperimentel TMJ-artritis. Blokade af signalmolekylet TNF- har påvist en gavnlig effekt hos børnegigt-
patienter, som ikke har responderet på standardterapi. I dette studie evaluerede vi effekten af intraartikulær
administreret etanercept (TNF- hæmmer) kontra den systemiske effekt af subkutant administreret etanercept
i en antigeninduceret kæbeleds-artrit-model med henblik på histologiske forskelle. I del 2 præsenteres effekten
af intraartikulær kontra systemisk etanercept med henblik på mandiblens vækst.

Metode – TMJ-artritis blev induceret og vedligeholdt hos 42 10 uger gamle kaniner via gentagne intraarti-
kulære TMJ-antigen-injektioner over en 12-ugers periode. TMJ-artritis blev induceret og vedligeholdt via fire
intraartikulære antigeninjektioner med tre ugers mellemrum. Dyrene blev opdelt i tre grupper: En placebogruppe
modtog intraartikulære saltvandsinjektioner i begge kæbeled én uge efter hver af de intraartikulære antigenin-
jektioner (n=14), en gruppe modtog intraartikulære etanercept-injektioner en uge efter hver intraartikulær
antigeninjektion (n=14), og sidste gruppe modtog systemisk etanercept en gang ugentligt gennem forsøgets 12
ugers observationsperiode. Histomorfometriske samt stereologiske metoder (optical fractionator) blev brugt i
de histologiske målinger af TMJ-inflammation.

Resultater – Histomorfometrien viste synovial proliferation i alle grupperne. Antallet af plasmaceller estimeret
med optical fractionator var signifikant reduceret, når der blev behandlet med systemisk etanercept, men ikke
ved behandlingen med intraartikulær etanercept. Semikvantitativ vurdering af den synoviale proliferation og den
subsynoviale inflammation viste også en reduceret inflammation i gruppen, som modtog systemisk etanercept.
Dog var der ingen forskelle mellem grupperne med henblik på tykkelsen af den synoviale beklædning samt
volumen af det subsynoviale bindevæv.

Konklusion – Systemisk etanercept havde en antiinflammatorisk effekt på det synoviale væv i kæbeleddene.
Etanercept administreret intraartikulært havde, i den anvendte dosis og med de beskrevne histologiske parametre,
ingen signifikant effekt på den inflammatoriske styrke i denne eksperimentelle dyremodel.

Kristensen KD, Stoustrup P, Küseler A, Pedersen YK, Nyengaard JR, Hauge E et al. Intra-articular vs. systemic administration of etanercept
in antigen-induced arthritis in the temporomandibular joint. Part I: histological effects. Pediatr Rheumatol Online J 2009; 7: 5.

Abstract
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Intraartikulær kontra systemisk etanercept-administra-
tion i en antigen-induceret kæbeleds-artrit-model.
Del 2: mandibulær vækst
Peter Stoustrup1, Kasper D. Kristensen1, Annelise Küseler1, Thomas K. Pedersen1, John Gelineck2, Troels Herlin 3

1Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti,
2Århus Universitetshospital, Radiologisk afdeling, 3Århus Universitetshospital Skejby,
Børnereumatologisk afdeling

Baggrund – Kæbeledsgigt (TMJ-artritis) hos børn resulterer i kraniomandibulære vækstforstyrrelser. Kæbe-
ledsforandringerne, som omfatter kondylære erosioner, er årsag til et posteriort mandibulært rotationsmønster
med udvikling af lav posterior ansigtshøjde, mikrognati, malokklusion med et anteriort åbent bid, forandringer i
led- og muskelfunktion, hvilket kan give anledning til udvikling af faciale smerter. En mulig intervention, så disse
kraniofaciale forandringer reduceres eller undgås, er tidlig, aggressiv antiinflammatorisk indgriben. Tidligere
har vi vist, at intraartikulære steroidinjektioner mod eksperimentel TMJ-artritis reducerer selve TMJ-artritten,
men samtidig resulterer i en alvorlig reduktion af den mandibulære vækst. Lokal blokade af det inflammatoriske
cytokin tumor nekrosis faktor (TNF- ) kunne være en alternativ intervention imod TMJ-artritis hos børn
diagnosticeret med juvenil idiopatisk artrit (JIA), også kaldet børnegigt.

I dette studie evaluerede vi den antiinflammatoriske effekt af henholdsvis intraartikulær og subkutan ad-
ministration af TNF- -hæmmeren etanercept i en eksperimentel TMJ-artritis-dyremodel med henblik på at
normalisere mandiblens vækst. Denne anden del præsenterer data og diskussion vedrørende effekten af etanercept
på mandiblens vækst. De histologiske aspekter er diskuteret i første del af denne dobbeltartikel.

Metode – TMJ-artritis blev induceret og vedligeholdt hos 42 10 uger gamle kaniner, via gentagne intraartikulære
TMJ-antigen-injektioner over en 12-ugers periode. En gruppe blev i denne periode behandlet med systemisk
etanercept (0,8 mg/kg pr. uge) (n=14), en anden gruppe modtog intraartikulær TMJ-etanercept-injektioner
(0,1 mg/kg) (n=14) en uge efter hver af de fire intraartikulære TMJ-antigeninjektioner, og en sidste gruppe
modtog intraartikulære TMJ-saltvandsinjektioner. Der blev initialt indsat tre små implantater (1,0 x 0,33 mm) i
mandiblen brugt som stabile målepunkter i vækstanalysen. CT-scanninger af alle dyr blev foretaget, før artritis
blev induceret og igen efter sidste behandlingsseance efter 12 uger. Ud fra scanningerne blev 19 anatomiske
variabler evalueret for at undersøge mandibelvæksten med henblik på vækstmæssige forskelle mellem grupperne.

Resultater – Gruppen med de mest udtalte vækstforstyrrelser, i form af posteriort mandibulært rotationsmøn-
ster, var den ubehandlede gruppe, som modtog intraartikulære saltvandsinjektioner. Intraartikulære etanercept-
injektioner havde ingen signifikant effekt på mandiblens vækst sammenlignet med den ubehandlede gruppe,
som modtog intraartikulært saltvand. Systemisk etanercept-administration medførte signifikant større vertikal
mandibulær vækst sammenlignet med den ubehandlede gruppe.

Konklusion – Intervention med systemisk etanercept ækvivalent til den anbefalede humane dosis tillader en
normalisering af mandiblens vækst i denne eksperimentelle dyremodel. Systemisk administration er overlegen
i forhold til intraartikulær etanercept-TMJ-administration med henblik på normalisering af mandiblens vækst.

Stoustrup P, Kristensen KD, Küseler A, Pedersen TK, Gelineck J, Herlin T. Intra-articular vs. Systemic administration of etanercept in
attigen-induced arthritis in the temporomandibular joint. Part II: mandibular growth. Pediatr Reumatol Online J 2009; 7: 6.

Abstract
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Dette er en bog ud over det sædvanlige. De to forfattere har med 
udgangspunkt i det ortodontiske fagområde og med hjælp fra 16 
medforfattere endevendt biologiske forhold i parodontalmembran 
og kæbeskelet. De belyser både normale og patologiske forhold. 

Forfatterne anfører, at målgruppen er postgraduate stude-
rende og praktiserende specialtandlæger i ortodonti. Det virker 
beskedent. Med god grund kunne forfatterne have udvidet mål-
gruppen til at omfatte alle tandlæger med særlig interesse for 
parodontiet, alle lærere på tandlægeskoler samt alle postgraduate 
studerende.

Teksten varierer fra grundvidenskab, herunder omtale af ny 
kompliceret molekylærbiologi, 
til kliniske problemstillinger.  
Tekst og smukke illustrationer 
demonstrerer, hvordan den 
dentofaciale region er en 
integreret del af kroppen, og 
hvordan denne region, ligesom andre kropsregioner, er påvirket 
af en meget lang række sygdomme samt arvelige og miljømæssige 
forhold. Derfor en oplagt bog for kolleger med forskellig baggrund 
og forskellig interesse.

I to af de 12 kapitler gives der fremragende oversigter over, 
hvordan generelle sygdomme og forskellige medikamenter påvir-
ker parodontiet. Der er, som titlen angiver, kapitler, der specielt 
omhandler ortodontiske problemstillinger, fx emner om orto-
dontisk kraftpåvirkning og emner om recidiv efter ortodontisk 
behandling. Men langt de fleste kapitler har almen interesse. Efter 
hvert kapitel er der udførlige referencelister.

Afslutningskapitlet om iatrogene skader indeholder tekst, alle 
tandlæger bør kende. 

Det er værdifuldt for odontologien, at fagkolleger med så kom-
petent og bred biologisk viden formår at formidle denne viden og 
applicere den på kliniske problemstillinger.

Inger Kjær

Vinod Krishnan, Ze’ev Davidovitch. 
Biological mechanisms of tooth movement, 
2009, 241 sider. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-
4051-7690-3. Pris i DKK 1.025,- inkl. moms.

En fremragende ny bog

» Dette er en bog ud 
over det sædvanlige 

Bogen indeholder 12 kapitler og en introduktion, der forekommer 
underligt påklistret og mest fokuserer på at introducere endnu en 
bracket-type. Kapitel 1 omfatter en fyldestgørende historisk gen-
nemgang af udviklingen af ligering og selvligering. Forfatterens 
egen mening overskygger dog i høj grad facts. Det nævnes i flæng, 
at de selvligerende brackets har lav friktion og forankringskon-
trol. Bogen er, som det også nævnes i indledningen, sammensat 
af kapitler med vidt forskellig tilgang, og ikke alle er relateret 
til selvligerende brackets. Materialer og metoder relateret til 
bracketfremstilling er beskrevet i kapitel 2, medens kapitel 3 
sammenfatter studier, udført af redaktørerne, og hvoraf det frem-
går, at kræfterne udviklet ved 
første fase af nivellering med 
runde buer er større, hvis der 
anvendes selvligerende frem 
for konventionelle brackets. 
Til gengæld genereres 20 % 
mindre kræfter i sidste fase af 
nivelleringen. Dette tilskrives 
større »play« mellem bracket 
og wire. Kapitlerne 4, 5, 7 og 
9, der fokuserer på forskningsmetodologi, biologi, rodresorption 
og mikrobiologi, er gode og velskrevne og ment som en basis for 
de følgende kapitler, der desværre ikke alle lever op til samme 
standard. Redaktørernes eget kapitel om »Efficiency« refererer til 
de vigtigste erkendelser, nemlig at der ikke eksisterer entydig evi-
dens for, at selvligerende brackets giver hurtigere behandlinger, 
bedre torque-kontrol, større klinisk effektivitet og mindre diskom-
fort. Litteraturen på området refereres på en klar og neutral måde. 
Dette gælder desværre ikke alle kapitlerne. Det sidste meget lange 
kapitel af David J. Birnie virker derimod kolossalt biased. Sproget 
er også langt mere baseret på meninger og følelser end på facts 
og forskningsresultater. Ord som »probable, potentially, possibly« 
hører ikke hjemme i en lærebog, så hellere erklære, at det ved man 
altså ikke. Mærkelig er også diskussionen fikseret på friktion, det 
burde være »resistance to movement« og det forhold, at friktion 
og kontrol nu en gang er omvendt korrelerede. Hvor tæt kom man 
på målet, hvor god er torque-kontrollen? 

Det er synd, at de virkelig dygtige redaktører lader deres bog 
være karakteriseret af ovennævnte svagheder.

Birte Melsen

Theodore Eliades, Nikolaos Pandis, 
Self ligation in orthodontics, 2009, 180 sider.  
Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-4051-8190-7. 
Pris i DKK 875,- inkl. moms. 

Bog af blandet standard

» Bogen er, som det 
også nævnes i indled-
ningen, sammensat 
af kapitler med vidt 
forskellig tilgang, og 
ikke alle er relateret til 
selvligerende brackets
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Tandlægens »hemmelige våben«

Karin Lind
Klinikejer, København K

Har du en særlig ting på klinikken,
som du ville være specielt ked af at
undvære i din hverdag?
– Jeg er blevet meget glad for et præ-
parationsbor til skulderpræparation.
Jeg kendte ikke til dette instrument i
forvejen, men en kollega gav mig et tip
om det, og det er jeg blevet meget glad
for. Det gode ved et præparationsbor
er, at man ikke behøver at skifte bor
hele tiden, da man kun har ét bor, man
arbejder med. Men som det er med
disse redskaber, dukker der hele tiden
nye op, og man får nogle nye favoritter.

Lars Ølund Larsen
Klinikejer, Svendborg

Har du et redskab på klinikken, som
du ville være særligt ked af at und-
være i din hverdag?

– Jeg har faktisk tre ting, som jeg ville
have svært ved at undvære.

– Den første ting er mine lupbriller,
der har et fiberoptiklys. Der er nogle
tænder, som jeg ville have meget svært
ved at operere ud uden mine lupbril-
ler, da brillerne sætter mig i stand til at
komme ind nogle steder, hvor man el-
lers ville være begrænset.

– Den anden ting er The Wand,
også kaldet tryllestaven, som er en be-
døvelsesmaskine, som jeg også bruger
meget.

– Den tredje ting, som jeg også bru-
ger meget, er et fjernsyn, der hænger i
loftet. Fjernsynet bruger jeg både som
et kommunikationsmiddel til at vise
røntgenbilleder og til underholdning for
patienten, som har noget at bruge tiden
på, hvis jeg ikke lige er der.

Jytte Bjørn Malmos
Tandlæge, Værløse

Har du et redskab – et »hemmeligt
våben« – på klinikken, som du ville
være specielt ked af at undvære i din
hverdag?

– Jeg ville være meget ked af at und-
være den litteratur, der er omkring trau-
mer, behandling og prognoser, som jeg
jævnligt bruger i det arbejde, jeg har på
en børnetandlægeklinik.

– Jeg bruger fx en del af den litte-
ratur, som Jens Ove Andreasen, der er
Danmarks »traumeguru«, har udgivet
på området. Der sker nemlig hele tiden
skift i, hvad der er anbefalelsesværdigt
omkring, hvor lang tid der skal gå, in-
den en tand skal rodbehandles. Derfor
er det vigtigt at kunne følge op på det,
og jeg har da også erfaring med, at der
er flere døde tænder, der bliver levende
igen, hvis man venter.

På s. 1021 kan du møde tre tandlæger, der alle har et helt særligt forhold til deres
elevator. Vi har her spurgt tre andre tandlæger, om de har et »hemmeligt våben« –
en særlig ting på klinikken, som de ville have svært ved at undvære i hverdagen.

» Jeg kendte ikke til dette
instrument i forvejen, men en
kollega gav mig et tip om det, og
det er jeg blevet meget glad for
TANDLÆGE KARIN LIND OM SIT SKULDERPRÆPARATIONSBOR
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Emneord:
Anaphylaxis;  

shock, cardiogenic; 
shock, septic

Der foreligger ikke data for, hvor hyppigt akut svær 
sygdom opstår i tandlægepraksis – det er for- 
mentlig sjældent. Formålet med nærværende artikel 

er at beskrive håndteringen af den akut syge patient, og samtidig 
ønsker vi nærmere at redegøre for en række specifikke tilstande, 
som kan have relevans for tandlægen. 

Klientellet i tandlægepraksis er heterogent, og som i resten af 
sundhedsvæsnet øges andelen af ældre patienter, som kan have en 
høj komorbiditet, som fx lungesygdom, dårligt hjerte og udbredt 
åreforkalkning.

Kun fantasien sætter grænser for, hvordan de akutte tilstande 
kan manifestere sig, og tilgangen til den akut syge patient skal 
derfor være systematisk. 

Kim Rünitz, reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital. 

Jan Bonde, klinikchef, overlæge, dr.med., 
Intensiv Terapi Afsnit 4131, Abdominalcentret, Rigshospitalet.

Den kritisk
syge patient 
i tandlæge-
praksis

Akut opstået, kritisk sygdom optræder
heldigvis sjældent i tandlægepraksis. År-
sagerne er mangfoldige, og symptomerne
omfatter vejrtrækningsbesvær, kredsløbs-
påvirkning og påvirket bevidsthedsniveau.
Behandlingen udføres i overensstemmelse
med ABC-retningslinjer (Airway-Breathing-
Circulation).

Abstract

Håndtering af 
akut syge patienter
i tandlægepraksis

I dette nummer af Tandlægebladet bringes fire artikler som
eksempler på medicinske sygdomme med relevans for vores
kliniske hverdag. Artiklerne bringes som en optakt til Tand-
lægeforeningens Symposium 2009, som drejer sig om den
medicinsk kompromitterede patient.

De artikler, der bringes i dette nummer, og som er
planlagt sammen med professor, overlæge, dr.med. Olav
J. Bergmann, er delvist tænkt som supplement til sympo-
siets emner. Således drejer den ene af artiklerne sig om
akut opstået sygdom med vægt på førstehjælp i henhold

til ABC-retningslinjerne (Airway-Breathing-Circulation).
To andre artikler omhandler sygdomme i bindevævet og i
skjoldbruskkirtlen. Sådanne sygdomme vil enhver tandlæge
møde og skulle forholde sig til, idet der til disse lidelser kan
være koblet orale manifestationer.

God læselyst.
Nils-Erik Fiehn
Faglig-videnskabelig redaktør

Medicinske sygdomme og tandlægens hverdag

Forord
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DEN KRITISK SYGE PATIENT I TANDLÆGEPRAKSIS

Inden for den akutte medicin og traumatologien benyttes ofte 
ABC-reglen: Airway–Breathing–Circulation, og denne strategi kan 
med fordel også benyttes ved behandlingen af den akut syge pa-
tient i tandlægepraksis. Tilgangen kan synes banal og forekomme 
rigid, men den er operationel og har vist sig hensigtsmæssig i den 
akutte og umiddelbare behandling, indtil yderligere hjælp når 
frem. Det nytter således ikke at bekymre sig om patientens blod-
tryk, såfremt der ikke er vejrtrækning. Der er talrige eksempler 
på, at selv professionelt personale, som læger og sygeplejersker, 
foretager observationer og handlinger, de er fortrolige med, som fx 
blodtryksmåling, snarere end at følge en regelret »ABC-adfærd«.

Generel tilgang til den akut syge patient
A=Airway: 
Har patienten en fri luftvej? Hvis ikke, skal dette skabes ved fjer-
nelse af eventuelle fremmedlegemer, sekret eller blod. Dette gøres 
lettest ved brug af fingrene eller redskaber, som tandlægen måtte 
have ved hænderne, fx sug, men det er vigtigt, at fremmedlegemet 
ikke avanceres yderligere.

Herefter skubbes hovedet bagover, og kæben løftes frem og 
opad. Placeringen i tandlægestolen er ideel til at skabe frie luft-
veje. Faktorer, som kan vanskeliggøre vedligeholdelsen af den 
frie luftvej, er adipositas, sekret, fremmedlegemer og anatomiske 
forhold. 

Det kan ikke forventes, at tandlægen er fortrolig med intu-
bation eller anden luftvejshåndtering, og vi vil ikke anbefale, at 
der foretages trakeotomi af tandlægen, medmindre han/hun er 
fortrolig med teknikken. 

B=Breathing: 
Såfremt der efter etableringen af en fri luftvej fortsat ikke er vejr-
trækning, skal der påbegyndes kunstig ventilation, enten ved 
hjælp af ventilationspose eller mund-til-mund/næse. 

Flere faktorer kan påvirke vejrtrækningen, bl.a. pneumothorax 
(1), lungeødem, astma og obstruktiv lungesygdom. Tilstande som 
alle er beskrevet i tandlægepraksis. Ilt gives om muligt via maske, 
og der rekvireres ambulance hurtigst muligt.

C=Circulation: 
Der kan være flere årsager til kompromitteret cirkulation som fx 
hjertestop, hypovolæmi, lungeemboli og shock. Sidstnævnte er en 
tilstand, der ofte hersker meget tvivl om, og en betegnelse som bru-
ges i flæng om mange akutte tilstande med forskellig patogenese.

Shock er en patofysiologisk tilstand, hvor kroppens behov for 
ilt og næringsstoffer på cellulært niveau ikke modsvares af tilbud-
det. Når de enkelte celler lider, kan der opstå organdysfunktion, 
eksempelvis bevidsthedspåvirkning, nyreinsufficiens og nedsat 
pumpekraft i hjertet. Tilstande, der begynder som organpåvirk-
ning, og i svære tilfælde ender med organsvigt.

Klinisk defineres shock som en tilstand, hvor det systoliske 
blodtryk er under 90 mm Hg hos en tidligere normotensiv per-
son, eller hvis der forekommer et fald i det systoliske blodtryk 

på mere end 40 mm Hg, og samtidigt optræder symptomer på 
organdysfunktion (2,3). 

De enkelte organer har store individuelle forskelle i evnen til 
at håndtere et nedsat energitilbud, og kroppen er i besiddelse af 
autoregulatoriske mekanismer, som forsøger at modvirke tilstan-
den. Nogle af disse reflekser er umiddelbart hensigtsmæssige, 
men på sigt kan de være med til at forværre tilstanden. 

Kroppen vil primært forsøge at opretholde cerebral og kardiel 
energiforsyning, da disse organer er vitale for livets opretholdelse 
og samtidig har minimale energidepoter. 

Dette sker på bekostning af energiforsyning til hud, muskel-
væv, nyrer og mave-tarm-kanalen. 

Det nedsatte energitilbud udløser en frigørelse af inflammato-
riske mediatorer, der påvirker mikrocirkulationen og yderligere 
kompromitterer kredsløbet. Der optræder derfor hurtigt en ond 
cirkel, som skal brydes, såfremt patienten skal overleve.

Symptomerne på shock er bevidsthedspåvirkning, hurtig vejr-
trækning, og samtidig er huden ofte kølig, klam og bleg. Hvis 
tilstanden progredierer, bliver patienten konfus og kan eventuelt 
miste bevidstheden, urinproduktionen ophører, og tarmfunktio-
nen kompromitteres, hvorved der frisættes flere affaldsstoffer, 
som fx mælkesyre. 

Såfremt shocket udvikler sig over længere tid, kan patienten 
fremtræde mindre bevidsthedspåvirket og vil muligvis selv kunne 
uddybe anamnesen. 

Shock er en klinisk diagnose og kan inddeles i forskellige 
undertyper. Nogle af de mere almindelige er kardiogent shock, 
hypovolæmisk shock, septisk shock og anafylaktisk shock. På 
trods af forskelle i klassifikation er der et betydeligt overlap imel-
lem de enkelte shockformer, flere af tilstandene kan optræde 
samtidigt, hvilket kan sløre det diagnostiske billede.

Behandlingen af den shockerede patient skal foregå hurtigt 
og protokolleret og kræver adgang til diagnostisk apparatur, 
som fx ekg-optagelse, røntgen og mulighed for analyse af både 
venøst og arterielt blod. Behandlingen foregår ofte på hospitalets 
intensivafdeling. 

Den enkelte tandlæge vil sjældent i sin praksis møde den 
shockerede patient, men et indgående kendskab til det anafy-
laktiske shock og behandlingen af dette kan være livreddende.

Anafylaktisk shock
En af de shockformer, som med rette er mest frygtet, er det ana-
fylaktiske shock. Det anafylaktiske shock udvikles hurtigt – ofte 
i løbet af få minutter. Den hastige udvikling skyldes, at der sker 
en universel frigørelse af patogene immunologisk aktive stoffer, 
såsom histamin, bradykinin og anaphylotoxin, og processen er 
oftest IgE-medieret. I mange tilfælde vil patienten have været 
eksponeret for det pågældende allergen ved en tidligere lejlig-
hed. For praktiske formål er dette dog af mindre betydning, da 
anafylaksi kan opstå pludseligt efter gentagne ekspositioner 
uden tidligere reaktion, og det kan også opstå ved førstegangs-
eksposition. 



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 13

986 VIDENSKAB & KLINIK 
OVERSIGTSARTIKEL

Reaktionen vil afhænge af administrationsvejen af den al-
lergene substans, de kraftigste reaktioner ses ved intravenøs 
administration, mindre kraftige ved peroralt indtag. Hyppigste 
årsag til anafylaktisk shock i tandlægepraksis er lokalanalgetika 
af amidtypen, fx Carbocain og Prilocain, eller latexallergi. 

Det kan være vanskeligt at skelne det anafylaktiske shock fra 
et vasovagalt tilfælde, det fulminante anafylaktiske shock vil 
hyppigst manifestere sig med hæshed, hvæsende vejrtrækning, 
nældefeber og cirkulatorisk kollaps, hvorimod det vasovagale 
tilfælde vil manifestere sig ved bleghed, fugtig hud og bradykardi, 
i svære tilfælde asystoli. 

Det vasovagale tilfælde er i øvrigt oftest selvlimiterende, 
når patienten kommer i liggende leje og anbringes med benene 
oppe(Trendelenburgs lejring).

Fatale anafylaktoide reaktioner er meget sjældne. I en dansk 
undersøgelse, hvor antallet af dødsfald registreret i dødsårsagsre-
gistret blev sammenholdt med indberettede lægemiddelbivirknin-
ger i perioden 1968-1990, blev påvist 30 fatale tilfælde ud af 1.252 
registrerede tilfælde med lægemiddelinduceret anafylaksi (4). 

Der var ingen fatale reaktioner associeret til administration 
af lokalanalgetika. De hyppigste allergener var kontrastmedier, 
antibiotika eller allergenekstrakter anvendt til allergibehandling. 
På verdensplan er der kasuistiske beretninger om alvorlige anafy-
laktoide reaktioner ved injektion af lokalanalgetika (5). 

Behandling af anafylaktisk shock består først og fremmest i 
hurtig diagnostik. En eventuel injektion/infusion af et mistænkt 
allergen skal stoppes, patienten skal bringes i vandret stilling. Om 
muligt skal tilføres ilt. Adrenalin er førstevalget til anafylaktisk 
shock, dosis er 0,3 mg administreret intramuskulært, lettest i lår-
muskulaturen eller tungeroden. Dosis til børn er 0,01 mg pr. kg. 
Det vil ofte være muligt at få andet personale til at alarmere ambu-
lance. Ved klinisk hjertestop med respirationsstop og bevidstløshed 
opstartes basal genoplivning, som tidligere omtalt. Adrenalin skal 
doseres med varsomhed, da det kan udløse ventrikulære takya-
rytmier og provokere et akut myokardieinfarkt (6). Dette ses dog 
oftest i tilfælde, hvor adrenalinen er administreret intravenøst.

Den hyppigste årsag til at patienter bliver dårlige i forbindelse 
med lokalanalgetika, er intravaskulær administration.

Kardiogent shock
Det kardiogene shock udløses oftest af akut myokardieinfarkt. 
Tilstanden kan bedst beskrives som et svigt af hjertets pumpe-
funktion, med deraf følgende lavt minutvolumen. Hyppigste 
årsag er dysfunktion af muskulaturen efter infarcering, men syg-
domstilstande i hjerteklapper, især mitralinsufficiens, ruptur af 
septum eller myokardievæggen og/eller perikardietamponade, er 
andre udløsende årsager. I sjældnere tilfælde vil ukontrollérbare 
hjerterytmeforstyrrelser og betændelsestilstande som myocarditis 
også kunne udvikle sig til kardiogent shock.

Kardiogent shock defineres som en tilstand med persisterende 
lavt blodtryk og hypoperfusion på vævsniveau på trods af et adækvat 
intravaskulært volumen og venstre ventrikels fyldningstryk (7).

Det kardiogene shock optræder oftest i sammenhæng med 
akut myokardieinfarkt, og kardinalsymptomet er derfor ofte 
brystsmerter.

Behandlingen af det kardiogene shock vil afhænge af den ud-
løsende årsag. Ved akut myokardieinfarkt vil det være primær 
ballondilatation af det afficerede coronarkar, hvis muligt, ved 
hjerteklapinsufficiens kan det være relevant med akut klapope-
ration, og ved omfattende stenoser kan akut hjertekirurgi komme 
på tale. 

Den medicinske behandling består af ilt, diuretika, nitrogly-
cerin, inotropika såsom dopamin og dobutamin og vasopressor-
stoffer som noradrenalin. Oftest er det nødvendigt at intubere 
og respiratorbehandle patienten for at reducere organismens 
samlede iltforbrug ved at lette det respiratoriske arbejde (7). 

Behandlingen af patienten med kardiogent shock i tandlæge-
praksis vil være begrænset af manglende diagnostiske tilbud og 
derfor være symptomatisk. Dette består i tilførsel af ilt via maske 

Sygehistorie:

Anafylaksi efter injektion af lokalanalgetika

En tidligere rask fireårig dreng uden kendt allergi eller atopi 
kommer til behandling for tandpine. I forbindelse hermed 
anlægges lokalanalgesi med 0,5 ml 2 % Lidokain i blanding 
med adrenalin 1:100.000. I venteværelset, hvor patienten 
venter på at få taget røntgenbillede, udvikler han pludselig 
hvæsende vejrtrækning og bliver cyanotisk. Ved ankomst til 
lokalt sygehus registreres respirationsstop, og der opstartes 
avanceret genoplivning med intubation, hjertemassage og 
administration af adrenalin. Patienten overflyttes til videre 
behandling på sygehus med pædiatrisk intensiv afdeling og 
kan udskrives uden mén efter fire dages behandling. (5)

Fig. 1. Den septiske patient indlagt på Intensiv Terapi Afsnit. 
Foto venligst udlånt af læge Jesper B. Poulsen, ITA 4131 Rigs-
hospitalet.

Fig. 1. The patient in the intensive care setting.

Et intensiv afsnit
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og lejring af patienten i en behagelig stilling, her er tandlægestolen 
ideel.

Septisk shock
Sepsis, svær sepsis og septisk shock er betegnelser, som ofte bruges 
i flæng. 

Lægmandsbetegnelsen »blodforgiftning« dækker over hele 
spektret. Sepsis er en systemisk sygdom forårsaget af en invasion af 
bakterier ind i et område, som normalt er sterilt (8), fx blodbanen. 
Visse fastlagte krav skal være opfyldt for at kunne stille diagnosen 
sepsis.

Definitionen baseres på tilstedeværelsen af et Systemisk Inflam-
matorisk Respons Syndrom (SIRS). Dette er en tilstand, hvor to af 
følgende kriterier er opfyldt: temperatur over 38 grader eller under 
36 grader, hjertefrekvens over 90 slag i minuttet, respirationsfre-
kvens over 20/min eller indhold af CO2 i blodet under 4,3 kPa 
og/eller leukocyttal over 12 mia/l eller under 4 mia/l. Når denne 
tilstand optræder samtidig med erkendt eller mistænkt infektion, 
har man definitorisk sepsis. Når der tilkommer organdysfunktion, 
fx nyreinsufficiens, kaldes tilstanden svær sepsis.

Det septiske shock er tilstedeværelsen af svær sepsis med lavt 
blodtryk, som ikke retter sig på volumenindgift. Septisk shock har 
en mortalitet omkring 50 % (8), som trods mange medicinske land-
vindinger ikke er faldet betydeligt inden for de sidste årtier.

Patogenesen ved det septiske shock er en systemisk frigørelse 
af vasoaktive og immunmodulerende stoffer, bl.a. interleukiner og 
TNF (tissue necrosis factor). Disse stoffer kompromitterer kreds-
løbet og medfører dysfunktion af alle kroppens organsystemer 
fra hjerte, lunger, koagulation og nyrer til hjernen. Den primære 
kausale behandling af en svær infektion er kirurgi/drænage og 
antibiotika. Herudover er den symptomatiske behandling vigtig: 
væske, vasoaktive lægemidler, ilt og eventuelt dialyse.

Rigelig væsketilførsel og en protokolleret behandlingstilgang har 
forbedret behandlingen af de svære akutte septiske tilstande – ek-
semplificeret i: »Early goal directed Therapy« (9) - dvs. der fastsættes 
visse mål (middelblodtryk over 65 mm Hg, diureser over 0,5 ml/kg 
og venøs iltmætning over 70 %) inden for fastlagte tidsperioder.

Betændelsestilstande i mundhulen kan udvikle sig til svære 
systemiske infektioner – i nogle tilfælde kan der opstå nekrotise-
rende fasciitis, en meget alvorlig tilstand, hvor en infektion fra fx 
en tandrod kan sprede sig langs halsens fascier til mediastinum. 
Opgørelser fra Intensiv Terapi Klinik 4131 på Rigshospitalet viser, 
at omkring 10 % af disse mutilerende infektioner udgår fra hoved- 
halsregionen. Der er ofte tale om en blandingsflora af bakterier, og 
i omkring en tredjedel af tilfældene kan en eksakt bakteriologisk 
diagnose ikke stilles.

Tidlig diagnose og hurtig kirurgisk revision er af stor betydning 
for prognosen. 

Behandlingen af nekrotiserende fasciitis involverer mange 
specialer og omfatter: hurtig og ekstensiv kirurgi, bredspektret 
antibiotisk behandling, immunoglobulin og hyperbar oxygen, som 
foregår i trykkammeret på Rigshospitalet. 

Genoplivning
Ved regelret hjertestop følges de seneste retninglinjer for genop-
livning, dette indebærer, at man ved manglende bevidsthed og 
vejrtrækning straks skal påbegynde basal genoplivning uden at 
føle efter puls (10). Dette er vedtaget, da det erfaringsmæssigt 
kan være vanskeligt at konstatere, om der er puls. 

Før hjertemassage påbegyndes, skal luftvejen renses for even-
tuelle fremmedlegemer, der skal etableres en fri luftvej. 

Der er udarbejdet internationale retningslinjer for hjertestopbe-
handling – disse baserer sig på nyere forskningsresultater. Vigtigst 
er hjertemassagen – denne skal foretages korrekt, dette vil sige 100 
kompressioner i minuttet, med en kompressionsdybde på 4–5 cm 
på voksne personer, og de skal foretages på den nederste del af 
sternum (11). Samtidig med hjertemassagen gives der optimalt 
kunstigt åndedræt i en rytme med 30 kompressioner og to indblæs-
ninger. Er man imidlertid i tvivl om, hvorledes kunstigt åndedræt 
udføres og derved frarøver patienten vigtig kompressionstid, skal 
hjertemassagen prioriteres. Hvis der er ilt tilgængeligt, skal dette 

Sygehistorie

28-årig tidligere rask mand, som er henvist via tandlæge til 
kæbekirurgisk afdeling med tandrodsabces. Der er fundet 
svært cariesangreb i 7-, som ekstraheres i lokalanalgesi. 
Efterfølgende sættes patienten i antibiotisk behandling. I 
løbet af de følgende dage tilkommer hævelse og rødme 
på forsiden af halsen. På mistanke om nekrotiserende 
fasciit overflyttes patienten til Rigshospitalet. Her foretages 
spaltning, skylning og gentagne skiftninger og revisioner. 
Antibiotika ændres til protokolleret behandling i form af 
Meropenem, Ciprofloxacin, Metronidazol, Clindamycin og 
immunoglobulin. Endvidere gives flere behandlinger med 
hyperbar oxygen. Patienten er initialt septisk shockeret. Ret-
ter sig dog hurtigt på den givne behandling, er i alt intuberet 
og respiratorbehandlet i 10 dage. Udskrives i velbefindende 
til øre- næse-hals-kirurgisk afdeling.

Selv om det er sjældent, at akut svær sygdom opstår i tand-
lægepraksis, så vokser andelen af ældre patienter, der kan 
have høj komorbiditet. Årsagerne er mangfoldige, og sympto-
merne omfatter vejrtrækningsbesvær, kredsløbspåvirkning og 
påvirket bevidsthedsniveau. Og netop fordi akutte tilstande 
kan manifestere sig på mange forskellige måder, er det vigtigt, 
at tilgangen til den akut syge patient er systematisk. Indenfor 
akut medicin og traumatologien benyttes ABC-reglen (Airway-
Breathing-circulation), som med fordel også kan benyttes i 
tandlægepraksis, da den ikke kræver erfaring med behandling 
af akut syge patienter.    

KLINISK RELEVANS
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under alle omstændigheder tilføres via ventilationspose, ansigts-
maske eller iltslange i munden. 

Forsøg på at måle blodtryk, anlægge intravenøs adgang, læn-
gerevarende forsøg på luftvejshåndtering eller læse brugsanvis-
ning på AED (Automatisk Ekstern Defibrillator – Hjertestarter) 
må ikke forhindre effektive kompressioner.

Akut respirationsinsufficiens
Der er flere årsager til akut respirationsinsufficiens opstået i tand-
lægestolen. Af de hyppigere kan nævnes øvre luftvejsobstruktion 
som følge af fremmedlegemer, blødning eller allergisk betinget 
hævelse. Bestående lidelser som astmatisk bronkitis, kronisk 
obstruktiv lungesygdom eller accentuering af hjerteinsufficiens 
kan også medføre akutte respiratoriske tilstande. Tilgangen til 
disse tilstande kan med fordel indrettes efter ABC-princippet, 
som ovenfor beskrevet, altså sikre en fri luftvej, sørge for god 
respiration med ilttilskud og lejre patienten i en behagelig posi-
tion. Fremmedlegeme i luftvejene kan i visse tilfælde fjernes ved 
Heimlich manøvre, altså et kraftigt stød i mellemgulvet/nedre del 
af thorax. Ved bevidstløshed som følge af fremmedlegemebetinget 

respirationsinsufficiens skal regelret genoplivning opstartes. 
Ved vejrtrækningsbesvær vil de fleste patienter foretrække at 

sidde op, gerne med armstøtte for at kunne bruge de auksiliære 
respirationsmuskler. Når der er sikret fri luftvej og sufficient re-
spiration, kan tandlægen med fordel berolige patienten. Mange 
patienter med akut forværring af en kronisk lungesygdom vil af 
naturlige årsager også have et vist element af angst i sig. Dette 
kan afhjælpes ved at forsøge at få patienten til at trække vejret 
roligt og dybt. De fleste patienter med bestående lungelidelser 
medbringer ofte bronkodilaterende midler, som med fordel kan 
benyttes.

Der er stadig en tendens til at være tilbageholdende med ilt 
til kroniske lungepatienter med akut forværring. Dette skyldes 
frygten for kuldioxidophobning og deraf følgende bevidstløshed, 
dette er dog en længerevarende proces og har ingen praktisk be-
tydning i tandlægepraksis.

Mange af de akutte respiratoriske tilstande kan ikke skelnes i 
den akutte situation, fx kan det være svært at skelne lungeemboli 
fra akut opstået hjerteinsufficiens, derfor skal behandlingen i 
tandlægepraksis være symptomatisk. 

Såfremt ilt kan tilbydes, skal dette iværksættes og hjælp til-
kaldes.  

Fig. 3. Overlevelseskæden. Copyright: Dansk Råd for Genop-
livning (www.genoplivning.dk)

Fig. 3. Chain of survival.

Overlevelseskæden

Fig. 2. Nekrotiserende fascitiis fra odontogent fokus. Venligst 
udlånt af Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik Z, Rigshospitalet.

Fig. 2. Necrotizing fasciitis from an odontogenic focus.

Nekrotiserende fascitiis

Abstract (English)

The critically ill patient in dental practice
The critically ill patient is fortunately a rare encounter in dental 
practice. Causes of severe, acute illness are multiple, and symp-
toms comprise respiratory affection, cardiovascular instability 
and cerebral dysfunction. We describe a well known approach 
to the treatment of the critically ill patient, namely the ABC-
approach. This systematic approach is useful for the dentist with 
little experience in dealing with the acutely ill patient. We speci-
fically address the term »shock« and the treatment modalities in 
modern intensive care medicine. 
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 De obstruktive lungesygdomme omfatter KOL (kronisk ob-
struktiv lungesygdom), emfysem og astma og har delvis 
fælles symptomatologi, men sygdommene adskiller sig på 

væsentlige punkter både epidemiologisk og patologisk og dermed 
også behandlingsmæssigt. (Fig. 1).     

Kronisk obstruktiv lungesygdom
Ca. 200.000 danskere er i dag ramt af sygdommen, hvis sværheds-
grad stiger med alderen. Dog viser nyere opgørelser, at op mod 
450.000 danskere har KOL, mange uden at vide det. Op mod 25 % 
af alle akutte indlæggelser på medicinske afdelinger skyldes KOL, 
i alt indlægges ca. 15.000 patienter med diagnosen KOL årligt, 
og sygdommen udgør således en meget betydelig og stigende 
samfundsøkonomisk belastning. 

Lungemedicin  
og allergi
Lars C. Laursen, overlæge, klinisk lektor, dr.med.  
Medicinsk afdeling J 106, Herlev HospitalLungesygdomme som KOL (Kronisk Ob-

struktiv Lungesygdom), astma og allergi-
ske sygdomme med luftvejssymptomer
forekommer med stigende hyppighed i
befolkningen. Det er vigtigt, at patienterne
diagnosticeres så tidligt som muligt, så pa-
tienterne kan tilbydes korrekt behandling
og rådgivning om forebyggelse. Især er det
vigtigt at advare mod tobaksrygningens
skadelige virkninger på lungefunktionen,
som det ses ved KOL – en af de fem store
folkesygdomme.

I behandling af astma og høfeber er in-
halerede steroider en af hjørnestenene, og
som forebyggelse er undgåelse af aller-
gener og især ophør med tobaksrygning
vigtigt.

Ved mistanke om allergi over for medi-
cin, især antibiotika og lokalanæstetika, er
det vigtigt at sende patienten til udredning
før behandling, og behandleren bør kunne
indlede behandling af evt. anafylaktisk
shock.

Nye diagnostiske strategier til forbedring
af prognosen ved lungecancer er taget i
brug og vil formentlig kunne reducere mor-
talitet og morbiditet ved sygdommen.

Abstract

Oversigt over relevante
lungesygdomme

Emneord:
Lung diseases;

pulmonary
disease, chronic  

destructive; 
asthma; 

rhinitis, allergic, 
seasonal;
urticaria

Fig. 1. Non-proportionalt Venn-diagram, der viser overlap mel-
lem de forskellige kategorier af obstruktive lungesygdomme. 

Fig. 1. Non-proportional Venn-diagram, demonstrating overlap 
between different categories of obstructive lung diseases.

Inddeling af obstruktive lungesygdomme

Kronisk
bronkitis

(KOL)

Kronisk
bronkitis

KOL

Emfysem

Astma
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Patologi
Tobaksrygning er ansvarlig for 80-90 % af alle tilfælde af KOL, 
og ca. 15 % af alle tobaksrygere udvikler KOL. Tobaksrøg og an-
dre eksogene faktorer som diverse arbejdsprocesser, hvor der er 
utilstrækkelig udsugning, passiv rygning og muligvis udendørs 
forurening med svovl- og kvælstofilter, bevirker, at de slimpro-
ducerende celler, gobletcellerne prolifererer og hypertrofierer, 
hvilket medfører en kraftig forøgelse af slimproduktionen, der 
igen resulterer i hoste og ekspektoration. 

Bronkiegrene og bronkioler bliver inflammerede, og alveo-
levæggene nedbrydes, hvilket medfører dannelsen af emfysem. 
Strukturen i lungerne destrueres, idet bronkioler og efterhånden 
også mindre bronkiegrene ”falder sammen”, da der ikke er noget 
til at holde dem udspændt. Der kan i svære tilfælde opstå bullae, 
store cystedannelser i lungerne. 

Patofysiologi
Både inflammationen i bronkioler og emfysem, der optræder i 
varierende grad hos patienter med KOL, medfører tendens til hy-
perinflation i varierende grad, som bevirker, at lungefunktionen 
og specielt FEV1 (Forceret Ekspiratorisk Volumen i 1. sekund) 
(Fig. 2) reduceres betydeligt. Lungerne bliver slappe omtrent 
som en ballon, der har været pustet op i nogle dage, og som der-
efter mister evne til at tømme sig hurtigt. Udvikling af emfysem 
bevirker, at lungens overflade bliver mindre, efterhånden som 
antallet af alveoler reduceres, hvorved lungernes samlede dif-
fusionskapacitet reduceres; dette bevirker iltmangel og åndenød. 
Dertil kommer, at den øgede slimproduktion bevirker risiko for 
recidiverende infektioner. Den mukociliære clearance påvirkes i 
negativ retning, som følge af den ødelagte ciliefunktion, hvilket 

fremskynder destruktionen af lungevævet. Der er altså tale om 
en ond cirkel, der medfører øget morbiditet og mortalitet hos 
patienterne (Fig. 3).     

Tobak
Tobaksrygning er den vigtigste enkeltfaktor som årsag til lunge-
sygdomme. Rygere har 10 gange så høj en risiko for at udvikle 
KOL end aldrig-rygere, og det skønnes, at 80-90 % af alle dødsfald 
forårsaget af KOL skyldes rygning. Storrygere (> 15 cigaretter 
dagligt) har derudover ca. 20 gange så stor en risiko for at udvikle 
lungekræft, som aldrig-rygeren, og risikoen stiger eksponentielt 
med alderen.

Tobaksrygningen medfører ca. dobbelt så hurtigt et fald i lun-
gefunktion gennem livet sammenlignet med ikke-rygere (ca. 20-
30 ml mod 40-60 ml i FEV1/år). Rygeophør er den væsentligste 
enkeltfaktor, der kan begrænse faldet i lungefunktion og dermed 
forsinke udviklingen i KOL-sygdommen. 

Åndenøden kommer snigende i løbet af år og er især udtalt 
ved anstrengelse, men bliver permanent også i hvile, efterhån-
den som sygdommen skrider frem. Med årene oplever patien-
terne en tiltagende hyperinflation, der giver sig udtryk i det 
karakteristiske røntgenbillede, (for store lunger) med udtyndet 
lungetegning, ”dråbehjerte” og affladede diafragmakupler. Pa-
tienterne oplever, at de må bruge mange kræfter specielt på 
inspirationen, medens eksspirationen forlænges betydeligt, 
specielt fordi bronkiolerne i stort tal er ”faldet sammen”. Ofte 
ser man patienter med overvejende emfysem foretage ”tobaks-
pusten”, dvs. lukke læberne under eksspirationen i forsøget 
på at lette vejrtrækningen ved at øge det intraluminale tryk i 
luftvejene. Patienter bruger op mod 40 % af deres energi dagligt 
på at trække vejret mod normalt 5 %.

Fig. 2. Spirometri-kurve, der viser forholdet mellem forceret 
ekspiratorisk volumen i første sekund (FEV1) og forceret vital 
lapacitet (FVC) for en normal person, hvor FEV1 udgør 80 % 
af FVC.

Fig. 2. Spirometry curve visualizing relationship between 
forced expiratory flow in first second (FEV1) and forced vital 
capacity (FVC). A healthy person has an FEV1 corresponding 
to 80 % of FVC.

Spirometrikurve for normal person

Fig. 3. Et toastbrød med fine ensartede ”alveoler” (normal 
lunge) og et Filone-brød med ”bullae” og fuldstændigt ødelagt 
”alveole”-struktur (emfysematisk lunge).

Fig. 3. Toast bread with its fine structure of ”alveoli”) illustrates 
the normal lung and the Italian style filone bread illustrates the 
destructed – emfysematic lung)

Illustration af forskel på rask og emfysematisk lungevæv
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Hoste
Hoste ses ofte hos rygere og patienter med KOL. Hosterefleksen er
et led i lungernes forsvarsmekanisme. Normalt hoster man ca. 15
gange i døgnet. Hosterefleksen medvirker til at rense lungerne for
fremmedlegemer i form af ”noget galt i halsen”, slim, partikler etc.
Hoste ses oftest i forbindelse med akutte øvre luftvejsinfektioner
og varer sjældent mere end 2-3 uger. Ved hoste ud over 3-8 uger
taler man om kronisk hoste, der oftest skyldes tobaksrygning eller
kan være tegn på astma eller KOL.

Mange patienter ekspektorerer meget (op mod en halv kopfuld
dagligt), og sammen med åndenøden er det med til med tiden at
nedsætte patientens livskvalitet betydeligt.

Lungefunktionsmåling
Lungefunktionsundersøgelsen (spirometri) er den vigtigste og
enkleste lungefunktionsundersøgelse. En reduktion af FEV1 og
specielt forholdet mellem FEV1 og FVC (Forceret Vital Kapacitet)
til < 70 % er diagnostisk for KOL-sygdommen (Fig. 2).

Målingen af lungefunktionen foregår meget enkelt med et
moderne spirometer, og ligesom alle (også patienterne) kan måle
et blodtryk og peakflow (Fig. 4).

Ca. 3.500 danskere dør årligt af KOL, dvs. dødeligheden er
højere for KOL end for lungecancer.

Patienter med KOL oplever især i de sene stadier af sygdommen
eksacerbationer (akutte forværrelser), der ofte kræver indlæggel-
ser. Årsagen til forværrelserne kan være øvre virale luftvejsinfek-
tioner og/eller bakterielle pneumonier, som er særlig hyppige hos
KOL-patienter, pga. lungernes nedsatte mukociliære clearance.

Forebyggelse
Patienter med KOL udvikler hyppigere behandlingskrævende
depression sammenlignet med andre befolkningsgrupper.

Den bedste og mest virksomme ”behandling” – af alle behand-
linger – er at få patienten til at opgive tobaksrygning. Man bør
således så ofte, som man har lejlighed til det, forklare patienten
dette og endvidere tilbyde substitutionsbehandling af nikotin-

afhængighed med nikotinprodukter og/eller evt. Bupropion eller
Vareniclin, der i flere undersøgelser har vist effekt som hjælpe-
middel mod tobaksafhængighed.

Antallet af dagligrygere i Danmark er faldet gennem de sidste
40 år til ca. 35 %. Derimod er andelen af storrygere steget fra ca.
5 til 15 % for kvinder og 10 til 20 % for mænd. Tendensen viser,
at andelen af storrygere blandt alle rygere er steget mere blandt
kvinder end blandt mænd, så det nu er 60 % af alle kvinder, der
ryger, som er storrygere, medens det tilsvarende tal for mænd er
50 %. Substitutionsterapi har vist sig næsten at kunne fordoble
succesraten for tobaksophør til omkring 20 %.

Behandling, non-farmakologisk
Rehabilitering har vist sig at være en vigtig komponent i behand-
lingen af KOL-sygdommen. Der er udarbejdet specielle trænings-
programmer, der sigter på at træne patienterne fysisk, hvilket
medfører en betydelig forbedring i fysisk formåen, livskvalitet
og symptomer hos langt de fleste. Endnu er behandlingstilbuddet
ikke tilgængeligt overalt i landet. Træningen tilpasses individuelt.
De fleste steder tilbydes en til to timers individuelt tilpasset hård
fysisk træning to gange ugentligt i syv uger sammen med under-
visning i håndtering af sygdommen, og patienterne opfordres til
dagligt at føre dagbog og fortsætte den fysiske træning hjemme
ved hjælp af bl.a. et stopur.

Behandling, medicinsk
Den medikamentelle behandling har en begrænset effekt i forhold
til patienternes forventninger, og ofte har patienten en ureali-
stisk stor forventning til effekten af den medicinske behandling.
Store, nyligt publicerede studier med højdosis inhalerede ste-
roider i kombination med langtidsvirkende 2-agonister (1,2)
og langtidsvirkende antikolinergika (3) har ikke kunnet vise
signifikant effekt på det accelererede fald i lungefunktion, som
ses hos KOL-patienter. Til patienter med lette symptomer gives
korttidsvirkende bronkodilatator ved symptomer. Man benyt-
ter sig i dag af inhalationspulver frem for de tidligere anvendte
sprayaerosoler.

Ved moderate symptomer gives regelmæssig behandling med
korttidsvirkende bronkodilatator og både en langtidsvirkende

2-agonist og et langtidsvirkende antikolinergikum, samt ved
svært nedsat lungefunktion (FEV1 < 50 % af forventet) gives
yderligere inhaleret steroid i høj dosis, som ser ud til at have en
marginal effekt på antallet af eksacerbationer og dermed indlæg-
gelseshyppigheden.

I svære tilfælde kan det være nødvendigt at behandle med
Prednisolon i en kort kur på 10 dage. Langtidsbehandling med
peroral kortikosteroid, fx Prednisolon, bør undgås på grund af
bivirkninger. Mange af patienterne udvikler med tiden osteopo-
rose, bl.a. som følge af mange års rygning, insufficient ernæring,
immobilisering og systemisk steroidbehandling. Derfor bør man
undersøge patienternes Bone Mass Density (BMD), og hvis det
er for lavt, eller patienten skal i langvarig peroral steroidbehand-

Moderne lungefunktionsudstyr

Fig. 4. Moderne
spirometer, der
kan kobles til pc.

Fig. 4. Modern
spirometers
can communicate
with a PC.
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ling, behandle med D-vitamin og kalk samt andre lægemidler, der 
modvirker osteoporose.

I slutstadiet af sygdommen har en del af patienterne brug 
for ilt i > 15 timer i døgnet som regel 1-2 l/min. for at holde en 
iltmætning over 90-91 %. Flere steder har man professionelle 
ilt-sygeplejersker, der jævnligt tilser patienterne i hjemmet med 
henblik på kontrol og optimering af behandlingen.

Prognose
KOL-sygdommen er kronisk og medfører langsomt aftagende 
lungefunktion og udvikling af varierende grader af emfysem 
(Fig. 1). Patienter med FEV1 < 1 l (normalt 3-5 l) har en forven-
tet dødelighed som patienter med cancer, dvs. kun få år tilbage 
at leve i, og den palliative behandling for KOL-patienter består 
i at forbedre patienternes livskvalitet mest muligt, dels ved at 
forebygge indlæggelser bl.a. ved jævnlige besøg af ilt-sygeplejer-
ske, dels ved at tilbyde hjælp til rygestop, rehabilitering og årlige 
kontrolbesøg hos lungespecialist med henblik på optimering af 
behandlingen.

Eksacerbationer er oftest udløst af virale (rhino- og influen-
zavirus) (ca. 2/3) eller bakterielle (Streptoccoccus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis) (ca. 1/3) in-
fektioner i luftvejene.

Patienternes symptomer begynder ofte med hoste og tilta-
gende åndenød og forværres typisk over en til to dage inden 
indlæggelsen. Infektionen medfører, som beskrevet ovenfor, 
at patienterne øger hyperinflation i forsøget på at få luft, da 
infektionen med slim og ødem i de store luftveje vil virke som 
en slags envejsventil. Patienterne bliver ofte angste, hvorved 
situationen forværres yderligere, og symptomerne tiltager. Efter 
timer til få dage kan de blive så udtrættede, at indlæggelse bliver 
nødvendigt.

Patienter med KOL-eksacerbation er indlagt i en til to uger og 
er flere måneder om at blive fuldt restitueret. En del dør under 
en akut eksacerbation, og op mod 30 % er døde inden for et år 
efter indlæggelse (4). Der har været teorier fremme om, at dår-
lig mundhygiejne kunne lede til bakterielle eksacerbationer og 
endog pneumonier hos patienter uden KOL, men nogen sikker 
sammenhæng har endnu ikke kunnet bevises (5). 

Non Invasiv Ventilation (NIV) kan i mange tilfælde medvirke 
til, at respiratorbehandling undgås, samt at indlæggelsestiden 
afkortes. NIV-behandling består i, at patienten behandles med 
en maske, som fungerer som en CPAP (continuous positive air-
way pressure). Når patienten trækker vejret ind, øges lufttrykket 
yderligere og letter derved patientens respirationsarbejde bety-
deligt. Behandlingen, som kan foregå på sengeafdelinger med 
specialuddannet personale, er endnu ikke standardbehandling 
på alle danske sygehuse.

Astma
Astma er den anden store obstruktive lungesygdom, der forekom-
mer med en hyppighed på 5-8 % i befolkningen svarende til ca. 

300.000-400.000. Astma forekommer overvejende hos den yngre 
del af befolkningen. Den vigtigste diagnostiske undersøgelse er 
lungefunktionsmåling med beregning af forholdet mellem FEV1 
og FVC. Astma kan debutere akut. Patienter med KOL udvikler i 
varierende grad emfysem. 

Astma er karakteriseret ved hyperreagerende luftveje med 
anfaldsvis, pibende/hvæsende vejrtrækning, hoste, øget ekspek-
toration, og åndenød, der svinder spontant eller ved behandling. 
Ofte klager patienterne over intermitterende trykken for brystet 
(5). Hoste opleves oftest om natten og om morgenen. Prævalen-
sen af sygdommen de senere år er stigende, uden at man har 
en klar formodning om årsagen. Luftvejene hos astmatikere 
er præget af kronisk inflammation med periodevis forværring 
betinget af akutte inflammatoriske reaktioner i bronkieslim-
hinden. Der ses fortykkelse af bronkiemuskulaturen, hævelse 
af bronkieslimhinden og periodevis hypersekretion fra de store 
luftveje. Inflammationen kan aktiveres af mange udefra kom-
mende påvirkninger, bl.a. virus, allergener, bakterier og kemiske 
mediatorer. Ved svær astma dannes såkaldt mucus plugging, 
som består af meget sejt slim, der i svære tilfælde helt kan ud-
tamponere bronkierne og forhindre patienten i at få luft. 

Astma specielt i den allergiske form debuterer ofte i barneal-
deren og har et kronisk forløb. Astmaen kan være fraværende i 
skole- og ungdomsårene og komme igen i voksenalderen. Som 
regel begynder symptomerne med hoste fx ved anstrengelse 
og evt. om natten. Senere udvikler patienterne hvæsende vejr-
trækning i perioder fx med øvre luftvejsinfektioner. Mange 
patienter oplever forværrelse i forbindelse med anstrengelse, i 
koldt fugtigt vejr, ved udsættelse for stærke dufte eller mados. 
Patienterne er ofte symptomfri mellem anfaldene. Hvis peakflow 
(PF) ændrer sig > 15 %, er det diagnostisk for astma (Fig. 5).

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma og allergi-
ske sygdomme (rhinitis og urticaria) er meget almindeligt 
forekommende og bør udredes og behandles dels symp-
tomatisk, dels forebyggende. Derfor bør tandlæger også 
kende symptomer og behandling af især lungesygdommen 
KOL, som oftest forårsaget af tobak og astma, både den 
allergiske og non-allergiske. Begge sygdomme kan give 
anledning til pludseligt opståede anfald, der ofte kommer 
efter indgift af lokalanæstetika eller medikamina, især anti-
biotika. Ved mistanke om allergi over for medicin er det 
derfor vigtigt, at patienten bliver udredt før behandlingen. 
Svære allergiske symptomer bør straks behandles med 
adrenalin intramuskulært med efterfølgende indlæggelse 
på specialafdeling.

KLINISK RELEVANS
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I tvivlstilfælde kan man foretage provokation med histamin 
eller metakolin og evt. påvise hyperreaktivitet. Mistænker man 
allergi, kan man provokere med allergener som fx birke- eller 
katteallergen. Ca. 80 % af patienter med astma har anstrengel-
sesudløst astma, og man kan ofte påvise dette ved at måle lunge-
funktion før og efter anstrengelse, eksempelvis løb. En variation 
på > 15 % er diagnostisk for astma. Man bør kontrollere røntgen 
af thorax for at udelukke andre lungesygdomme.

Patienter med astma bør altid undersøges for eventuel allergi 
med en standard priktest for de almindeligt forekommende al-
lergener og evt. blodprøver: specifikt IgE over for mistænkte 
allergener. I særlige tilfælde kan man provokere patienten med 
nogle af de allergener, som man mistænker som årsag til patien-
tens astma eller høfeber og på den måde være i stand til bedre at 
rådgive og behandle patienten. Provokationerne foregår typisk 
ved at lade patienten inhalere eksempelvis ekstrakter af hunde-
hår eller husstøvmide. De allergener, der i Danmark hyppigst 
giver anledning til symptomer, er: birkepollen og græspollen, 
men også husstøvmide- og dyrehårsallergi (kat, hund og hest) 
er forholdsvis hyppigt forekommende. Hvis patienter med astma 
får en lungebetændelse eller udsættes for anfaldsprovokerende 
faktorer, kan patienterne udvikle voldsomme symptomer, som 
kræver akut indlæggelse og behandling. Anfaldene kan blive så 
svære, at patienten dør under anfald. Det er derfor vigtigt at sørge 
for vedligeholdelsesbehandling, som forebygger anfald, så snart 
diagnosen er stillet, og sikre, at patienten forstår vigtigheden af 

at fortsætte den forebyggende behandling. De fleste dødsfald 
skyldes underbehandling med inhalerede steroider. 

Astma optræder i forskellige sværhedsgrader og skal behand-
les derefter. Det er vigtigt at sikre, at rygere med astma tilrådes 
rygeophør. Man forsøger med medicinsk behandling at begrænse 
symptomerne, reducere risikoen for anfald og forbedre livskva-
liteten. Med behandlingen vil man endvidere forsøge at bevare 
bedst mulig lungefunktion, samtidig med at bivirkninger af be-
handlingen skal holdes på et minimum.

Ved normal lungefunktion (PF, FEV1) > 80 % af det forven-
tede behandles med inhalation af korttidsvirkende 2-agonister 
(eksempelvis Bricanyl®, Ventoline®) ved behov. Hvis patienten 
har > 1 anfald af astma om ugen, bør man også behandle med 
inhalerede kortikosteroider (eksempelvis Flixotide®, Spirocort®)
morgen og aften, ofte vil man give kombinationsprodukter bestå-
ende af langtidsvirkende 2-agonist og kortikosteroid (eksempel-
vis Seretide®, Symbicort®). I særlige tilfælde kan man supplere 
behandlingen med en leukotrienantagonist, (montelukast), teo-
fyllin og antikolinerge stoffer som ipratropiumbromid, der har 
en lignende effekt på lungefunktionen om end meget svagere 
sammenlignet med de inhalerede steroider. Hvis symptomerne 
forværres yderligere trods intensiv behandling, kan det blive 
nødvendigt at give kortikosteroider systemisk enten intravenøst 
eller som tabletter oftest under indlæggelse.     

Inhalationsbehandling er den mest rationelle administra-
tionsform for medicin til behandling af astma. Medicinen 
gives direkte i ”chok”- organet (lungen) og virker direkte på 

2-receptorerne i bronkievæggene. Det bør tilstræbes, at den 
enkelte patient kun anvender ét inhalationssystem mhp. bl.a. 
bedst mulig compliance. Om man skal behandle patienterne, 
så man effektivt kontrollerer symptomerne med fast steroidbe-
handling morgen og aften og dermed i nogle tilfælde overbe-
handler patienter, eller om man skal lade patienten behandle 
sig selv afhængigt af symptomerne, diskuteres i øjeblikket. Man 
anbefaler ofte at lade det være op til patienten selv at vælge, 
hvilken strategi der giver bedst compliance og dermed bedst 
behandlingsresultat. Patienter med sæsonbetonet, allergisk 
rhinitis og astma kan behandles ved at hyposensibilisere ty-
pisk over tre år, hvor man injicerer ganske små doser allergen 
subkutant og efterhånden i løbet af fem måneder kommer op 
i vedligeholdelsesdosis. Derefter gives injektionerne med ca. 
seks ugers mellemrum, indtil de tre år er gået. Behandlingen 
varetages af læger, som er specielt fortrolige med denne type 
behandling, idet der ved hyposensibilisering er risiko for anafy-
laktisk shock. Patienter, der er i behandling med immunterapi, 
bør altid vente i ½ time efter vaccination til observation for 
evt. tegn på bivirkninger. Behandlingen er effektiv i ca. 80 % af 
tilfældene og bevirker, at patientens medicin enten kan reduce-
res betydeligt eller helt seponeres. Der er for nylig markedsført 
et oralt præparat til hyposensibilisering i Danmark: Grasax®.
Behandlingen tages dagligt i tre år, men er ca. 3-4 gange så dyr 
som injektionsbehandling.

Fig. 5. Øverste graf viser daglig måling af lungefunktion fra 
astmapatient, der efter behandling med inhalationssteroid efter 
ca. 14 dage får normal lungefunktion uden store variationer, og 
nederst en KOL-patient med irreversibelt nedsat lungefunktion. 

Fig. 5. The top graph shows daily lung function measurements 
from an asthmatic patient obtaining normal lung function after 
14 days of inhaled steroid treatment, and the bottom graph 
shows a COPD patient with irreversible severely reduced lung 
function.

Peakflow-registrering for hhv. astma- og KOL-patient
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Høfeber
Den allergiske høfeber er sæsonbetinget og forekommer om 
foråret, sommeren og efteråret og er forårsaget af pollen fra 
henholdsvis træer specielt birk, græs og gråbynke. Op mod 10 % 
af befolkningen, overvejende børn og unge, har høfeber (rhinitis) 
enten sæsonbetinget allergisk eller helårsrhinitis. Symptomerne 
forsvinder som regel i 40-50-års-alderen.

Allergisk høfeber skyldes den IgE-medierede allergiske reak-
tion. Pollen indåndes og reagerer med IgE, hvorefter histamin 
frigøres fra mastcellerne og giver anledning til de karakteristiske 
symptomer: nyseture, løbende og tilstoppet næse, og ved udsæt-
telse for store mængder allergen kan patienterne udvikle astmaan-
fald. Symptomerne er anfaldsvise, men kan ved de ikke allergiske 
typer være helårlige. Patienter med høfeber har 2-3 gange højere 
risiko for at udvikle astma sammenlignet med normalbefolknin-
gen. Antihistamin (høfebertabletter) har effekt både på næse- og 
øjensymptomerne. Men steroider til inhalering i næsen har endnu 
bedre effekt på allergisk og ikke-allergisk rhinitis. Hvis løbende 
næse er det dominerende symptom, har ipratropoiumbromid vist 
sig at være effektivt. En ny behandling er kommet på markedet, 
Omalizumab (Xolair®), som er et rekombinant humaniseret mo-
noklonalt antistof, som selektivt bindes til humant IgE. Patienter 
med svær IgE-medieret astma kan have gavn af behandlingen, 
der gives subkutant 1-2 gange månedligt afhængigt af S-IgE og 
patientens vægt. Xolair kan binde IgE-antistoffer, således at det 
allergiske IgE-respons blokeres. Behandlingen er dyr (35.000-
150.000 kr. årligt). Det vil være en specialistopgave at diagnosti-
cere og behandle patienterne (7).

Urticaria, anafylaksi
Udslæt i form af ofte kokarde-, landkortagtige eleverede elemen-
ter på huden er en meget hyppig lidelse, som i sjældne tilfælde 
kan blive kronisk (> 6 uger). Nældefeber skyldes en frigørelse 
af bl.a. histamin fra mastcellerne, som medfører udsivning af 
væske i huden, som giver anledning til udslættet og evt. kløe. Ur-
ticaria kan udløses af fødemidler, navnlig æg, nødder og skaldyr, 
medikamenter, især NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske 
midler), antibiotika og ACE-hæmmere (angiotensin I-konverte-
ringshæmmere), ved insektbid som lopper, myg etc., ved berøring 
af planter (brændenælder) og dyr (brandmænd) og andet.

Ved kronisk urticaria finder man ikke årsagen i op mod 90 % 
af tilfældene. Behandlingen består oftest af antihistaminer og i 
meget svære tilfælde af kortikosteroid systemisk.

Ved svære allergiske reaktioner, eksempelvis ved allergi over 
for lokalanæstetika eller antibiotika, kan man se generaliseret 
rødme, kløe (håndflader, fodsåler og hovedbund), urticaria, angst, 
følelse af at skulle besvime, hævelse i halsen, vanskelighed med at 
synke og tale, ændringer i hjerterytmen, astma, smerter i mave, 
defækationstrang, ekskretafgang, pludselig svaghedsfornem-
melse, kollaps og tab af bevidstheden. Hvis patienten får sådanne 
symptomer, bør man lægge patienten i Trendelenburgs leje, kalde 
på hjælp og give adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 ml dybt intramu-

skulært. Ved manifest chok gives adrenalin i.v. (0,3 ml langsomt) 
samt ilt på næsekateter eller maske. Man bør give antihistamin, 
fx mepyramin 25 mg/ml 1-2 ml i.m. og i.v. Methylprednisonlon 
80 mg i.v. og indlægge patienten til observation. Patienten bør 
senere i forløbet udredes for allergi over for lokalanæstetika og 
eller antibiotika på en specialafdeling for allergiske sygdomme. 
Ved mistanke om penicillinallergi bør man undlade behandling og 
henvise til specialafdeling. I 2007 publicerede Dansk Selskab for 
Allergi en klaringsrapport om penicillinudredning (8).

Lungecancer
Der konstateres ca. 3.300 nye tilfælde årligt i Danmark, og tallet 
er stigende. Specielt stiger antallet af kvinder, som udvikler denne 
kræftform. I øjeblikket er lungecancer hyppigere forekommende 
end mammacancer hos kvinder. Risikoen for udvikling af lungecan-
cer stiger med alderen. Der er to hovedgrupper af lungecancer: 
småcellet lungecancer, ca. 25 %, og ikke-småcellet lungecancer, ca. 
75 %, som igen består af tre typer: planocellulær, adenocarcinom 
og storcellet carcinom. Derudover er der en del sjældne former, 
som kun forekommer i få procent af tilfældene. Den småcellede 
lungecancer er meget aggressiv, men til gengæld mere følsom for 
kemoterapi end de ikke-småcellede lungecancere.

Udredningen af lungekræft foregår centraliseret med henblik 
på hurtig diagnostik, som man ved har betydning for prognosen. 
De senere år har man indført metoder med PET- (Positron Emis-
sions Tomografi) og CT-scanning for at lokalisere selv meget små 
tumorer. Derudover benytter man i stigende grad Endobronkiale 
ultralydsvejledte biopsier (EBUS), hvorved man kan biopsere 
glandler i mediastinum og derved få en mere præcis diagnostik og 
undgå større invasive indgreb som mediastinoskopi i udredningen. 
Lungecancerudredningen har fået øget bevågenhed de senere år i 
forsøget på at bedre prognosen og opfattes nu som en akut sygdom, 
der kræver hurtig udredning og behandling. Man indfører i stigende 
grad pakkeforløb, hvor undersøgelserne foregår parallelt for at 
undgå unødig ventetid. Der er så småt ved at vise sig resultater af 
den øgede bevågenhed over for sygdommen og det mere aggressive 
udredningsprogram i form af en bedre prognose for patienter. Et nyt 
stort projekt skal afklare, hvorvidt screening for lungecancer med 
lavdosis CT blandt rygere kan ”fange” nye lungecancertilfælde så 
tidligt, at prognosen for lungecancer yderligere kan forbedres (9).

Konklusion
KOL, astma og allergiske sygdomme (rhinitis og urticaria) er meget 
almindeligt forekommende og bør udredes og behandles dels symp-
tomatisk, dels forebyggende. Der er i dag meget effektive behand-
linger med inhalerede steroider til lunger og næse og antihistaminer 
til urticaria. Svære allergiske symptomer som reaktion eksempelvis 
på behandling med lokalanæstetika eller antibiotika, der resulterer i 
anafylaktisk reaktion, bør straks behandles med adrenalin intramu-
skulært og indlæggelse. Lungecancer er fortsat en forholdsvis hyp-
pig lidelse. Der er de senere år udviklet bedre metoder til diagnostik, 
der formentlig vil bedre prognosen betydeligt. 
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Abstract (English)

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), asthma, and
allergic diseases are common chronic diseases worldwide,
and their prevalence is increasing. It is important to diagnose
the diseases as early as possible to spare lung function and to
teach the patient to avoid allergens, especially to abstain from
tobacco smoke. COPD is difficult to treat and the most efficient
treatment is physical rehabilitation high dose inhaled steroid and

long acting ß2-agonists. In treatment of asthma and rhinitis the
most important drug is inhaled steroid. In patients suspected of
drug allergies to local anesthetics or antibiotics it is important to
refer the patient to allergists and to be able to initiate treatment
of anaphylactic reactions with adrenaline and oxygen. Newly
developed methods in diagnosis of lung cancer and increased
focus on the disease will hopefully improve the prognosis.
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 Reumatologien beskæftiger sig med bevægeapparatets me-
dicinske sygdomme. Disse omfatter tre hovedgrupper:

1. Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme. Hertil hører 
fx reumatoid arthritis, Sjögrens syndrom, systemisk lupus 
erythematosus og vasculitissyndromer.

2. Degenerative ledlidelser, herunder osteoartrose og degenera-
tive ryglidelser, fx diskusprolaps. 

3. Non-artikulær reumatisme, der omfatter regionale smertetil-
stande, fx bursitis og tendinitis samt diffuse smertesyndromer, 
fx fibromyalgi.
De non-inflammatoriske, reumatiske sygdomme er de hyppig-

ste og medfører nedsat livskvalitet. De inflammatoriske, reuma-
tiske sygdomme er sjældnere, medfører ofte symptomer og fund 
uden for bevægeapparatet og er forbundet med øget mortalitet, 
som især skyldes øget forekomst af infektioner, kardiovaskulære 
sygdomme og organsvigt (fx nyrer). En række af de reumatiske 
sygdomme kan medføre kranielle/orale symptomer og fund, 
undertiden som debutmanifestation. Det er derfor af betydning, 
at tandlæger har kendskab til disse sygdomsbilleder og derved 
kan medvirke til hurtig diagnostik og behandling. 

Bindevævssygdomme
Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Definition – SLE er en prototypisk, autoimmun sygdom, der kende-
tegnes ved, at mindst to forskellige væv eller organer er afficeret, 
hvor der kan påvises autoantistoffer, og hvor andre sygdomme 
med fælles træk kan udelukkes (1). Hyppigst involveres led, hud, 
slimhinder og nyrer. Det kliniske billede er usædvanlig variabelt, 
og forløbet er ofte lunefuldt. Der findes ingen patognomoniske 

Odontologiske 
aspekter af 
reumatologiske 
sygdomme. 
Bindevævs-
sygdomme
Peter Junker, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling C, 
Odense Universitetshospital, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet

Bindevævssygdommene kendetegnes ved
akut og kronisk, non-infektiøs inflammati-
on, der kan involvere mange forskellige væv
og organer samtidigt eller sekventielt. Man-
ge af sygdommene har autoimmune træk
i form af forekomst af autoantistoffer, som
kan understøtte diagnosen. Sygdommene
er associeret med betydelig morbiditet og
flere tillige med øget mortalitet. Ætiologien
er ukendt, men i kraft af stadig bedre ind-
sigt i patogenese og forløb er der udviklet
behandlingsprotokoller, som har forbedret
prognosen meget væsentligt. I denne over-
sigtsartikel omtales systemisk lupus erythe-
matosus (SLE), Sjögrens syndrom, arteritis
temporalis, Wegeners granulomatose og
Behçets syndrom, som har særlig relevans
for tandlæger på grund af hyppig forekomst
af orale/kranielle manifestationer.
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symptomer eller fund. I praksis stilles diagnosen ofte på grundlag
af internationalt anvendte klassifikationskriterier (2, Tabel 1),
hvor de fire første er af særlig odontologisk relevans, fordi de
forekommer i hoved- og halsområdet. Prævalensen andrager ca.
30/100.000, svarende til at der i Danmark er knap 2.000 patienter
med sygdommen. Kvinde:mand ratio andrager 10:1, og sygdom-
men debuterer oftest i 20-40-års-alderen (3).

Klassifikationskriterier for SLE

 1. Sommerfugleeksantem
 2. Diskoid lupus
 3. Kutan fotosensitivitet
 4. Sår i mundhule og næseslimhinde
 5. Polyarthritis
 6. Serositis
 7. Glomerulonephritis
 8. CNS-sygdom (psykose, krampeanfald)
 9. Perifere cytopenier (anæmi, leukopeni, trombocytopeni)

10. Serologiske abnormiteter
(DNA-antistof, fosfolipidantistoffer)

11. Anti-nukleære antistoffer (ANA)

Tabel 1. Kriterier til klassifikation af systemisk lupus erythematosus
(2).Patienter med samtidig eller sekventiel forekomst af fire eller flere
kriterier har SLE. Ingen eksklusionskriterier.

Table 1. Classification criteria for systemic lupus erythematosus
(2). Patients fulfilling at least 4 of these criteria simultaneously or
sequentially are classified as having SLE. No exclusion criteria.

Ætiologi og patogenese – Årsagen til SLE kendes ikke. Sand-
synligvis opstår sygdommen hos genetisk disponerede individer
som følge af ydre forhold eller endogene faktorer i et tilfældigt
samspil. Tvillingstudier og øget forekomst af SLE ved arvelige
komplementdefekter taler for en betydning af genetiske fakto-
rer. Den udtalte overvægt af SLE blandt yngre kvinder taler for
hormonelle faktorers betydning. Blandt eksogene faktorer er det
velkendt, at visse medikamenter kan udløse SLE, der er reversibel
ved seponering. Et fremtrædende, serologisk træk er forekomst af
autoantistoffer rettet mod forskellige cellekernebestanddele, især
DNA, der normalt unddrager sig immunsystemets overvågning.
Sådanne autoantistoffer kan danne komplementaktiverende
immunkomplekser og dermed bidrage til vævsinflammation og
-beskadigelse (4).

Klinik (5) – Det klassiske sommerfugleudslæt er lokaliseret på
kinder og næseryg, men overskrider sædvanligvis ikke nasolabi-
alfurerne (Fig. 1). Der er tale om et erytematøst, ofte skællende
og kløende udslæt. Hos mange opstår eller forværres det ved
udsættelse for sollys. Det ses hos knap halvdelen af patienterne.

Fig. 1. Sommerfugleudslæt.

Fig. 1. Butterfly rash.

Systemisk lupus erythematosus

Fig. 2. Mundslimhindelæsion.

Fig. 2. Mucosal ulcer.

Systemisk lupus erythematosus



VIDENSKAB & KLINIK
OVERSIGTSARTIKEL

1000

TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 13

Slimhindeulcerationer i næse- og mundhule (Fig. 2) ses hos 
ca. 10 % af patienterne. Disse læsioner giver ofte ingen sympto-
mer og opdages undertiden kun ved den objektive undersøgelse. 
Læsionerne kan forekomme overalt i mundslimhinden og ses hyp-
pigst ved aktiv sygdom. Biopsi kan vise forandringer forenelige 
med diskoid lupus. Undertiden ses perforation af næseseptum. 
Oral mucositis med diffus inflammation i mundhulen kan også 
forekomme. 

Halvdelen af patienterne udvikler kutan fotosensitivitet, der 
især ses på lysudsatte steder i ansigt, på øreflipper, i V-udskærin-
gen og på underarme og hænder. Patienter med aktiv SLE kan 
udvikle areat eller diffus alopeci, som i reglen er reversibel, når 
sygdommen remitterer. 

På grund af sin stærkt forskelligartede, kliniske fremtoning er 
SLE blevet kaldt »the great imitator«. Sygdommen kan således 
involvere nyrer i form af glomerulonephritis (ca. 30 %), der kan 
progrediere til dialysekrævende nyreinsufficiens. Endvidere cen-
tralnervesystempåvirkning (10 %) i form af kramper og psykoser, 
men kognitive problemer og migrænelignende hovedpine fore-
kommer med stor hyppighed ved SLE. Knap halvdelen af patien-
terne får serositis i form af pericarditis og pleuritis. Cytopenier i 
form af hæmolytisk anæmi, leuko-/lymfopeni og trombocytopeni 
ses hos ca. 60 %. Alle patienter har antinukleært antistof (ANA) 
i blodet, men ANA kan også forekomme ved andre sygdomme. 
90 procent af patienterne har anti-DNA-antistof, som er mere 
specifikt end ANA. 

Ved samtidig eller sekventiel forekomst af mindst fire af de 
anførte kriterier klassificeres sygdommen som SLE med en sen-
sitivitet og specificitet på omkring 90 % (2).

Differentialdiagnostik – SLE kan være vanskelig at skelne fra 
reumatoid artritis i tidlig fase, men højtitreret DNA-antistof er 
sjældent ved reumatoid artritis, og anti-cyklisk citrullineret pep-
tid (anti-CCP) antistof er højspecifikt for leddegigt. Ved feber og 

systemmanifestationer må patienten udredes for infektion.
15-års-overlevelsen andrager 85 %, kortere hos patienter 

med indlæggelseskrævende infektioner, trombocytopeni og lu-
pusnefritis (6). Ved sygdomsflare ses ofte forværring af hud- og 
slimhindemanifestationer, hvor tandlægen kan spille en vigtig 
rolle med hensyn til diagnostik og henvisning til reumatologisk 
specialafdeling.

Behandling – Lupuseksantem, slimhindelæsioner og diskoid 
LE kan ofte behandles med glukokortikoider lokalt, evt. supple-
ret med hydroxychloroquin. Ved involvering af vitale organer 
anvendes højdosis glukokortikoid, evt. i.v., ofte suppleret med 
andre immunmodulerende farmaka (azathioprin, cyclofosfamid, 
mycophenolat-mofetil) (7).

Targeterede behandlinger rettet mod fx B-celler (Rituximab, et 
kimært anti-CD20 antistof) er lovende, men endnu ikke tilstræk-
keligt dokumenteret (8). 

CASE
En 27-årig kvinde, der blev fulgt i svangreambulato-
riet, udviklede et rødt, let kløende udslæt i ansigt og 
på arme og hænder i 20. graviditetsuge. Adspurgt 
oplyste patienten, at hun i 7-8 år havde haft ret ud-
talt soleksem om sommeren, Raynaudfænomener 
ved kuldeudsættelse og ledsmerter med periodisk 
hævelse af hånd- og fingerled. Ved objektiv under-
søgelse fandtes klassisk sommerfugleudslæt, en 
overfladisk ulceration på overgangen mellem hårde 
og bløde gane og små infarkter i flere neglelejer. 

Paraklinisk fandtes forhøjet creatinin, 132 mikro-
mol/liter (< 120), stigende de følgende uger, tilta-
gende proteinuri (0,5 gram/døgn – 5 gram/døgn) 
og stigende blodtryk. Endvidere højtitreret ANA og 
DNA-antistof.

På dette grundlag stilledes diagnosen systemisk 
lupus erythematosus, og der blev iværksat Predniso-
lonbehandling (20 mg dagligt). På grund af hastigt 
aftagende nyrefunktion blev der foretaget sectio i 
uge 27 efterfulgt af højdosis i.v. glukokortikoidbe-
handling. Herunder normaliseredes nyrefunktion, 
og proteinurien aftog. Behandlingen blev suppleret 
med azathioprin. 
MEMO

i måneder til år, inden diagnosen stilles.

erythematosus. 

Særlige odontologiske aspekter – Tandlægen kan spille en betyd-
ningsfuld rolle ved diagnostik af lupusudslæt i hoved- og hals-
regionen og ved påvisning af karakteristiske slimhindelæsioner 
i mundhulen.

Da nogle reumatiske sygdomme kan medføre kranielle/orale 
symptomer og fund, undertiden som debutmanifestation, 
er det vigtigt, at tandlæger har kendskab til sygdomsbil-
lederne og derved kan medvirke til hurtig diagnostik og 
behandling. Især Behçets syndrom har relevans for tand-
læger på grund af hyppig forekomst af orale/kranielle ma-
nifestationer. Vær derfor opmærksom på smertefuld, aftøs 
og ulcererende stomatitis. Selv milde tilfælde kan antage 
et alvorligt forløb, så det er vigtigt, at tandlægen henviser 

supplerende udredning og anfaldsforebyggende behandling 
i en reumatologisk specialafdeling. Diagnosen skal især 
mistænkes hos patienter fra Mellemøsten. 

KLINISK RELEVANS
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Sjögrens syndrom
Definition – Sjögrens syndrom er en systemisk, autoimmun syg-
dom, der især kendetegnes ved gradvist progredierende tab af 
tåre- og spytkirtelfunktion. Andre eksokrine glandler involveres 
hyppigt, og desuden ses en række ekstraglandulære manifestatio-
ner, især artralgier og kutan vasculitis. Kvinde:mand ratio er ca. 
9:1. Der er øget forekomst af malignt lymfom. Sjögrens syndrom 
kan være primært eller sekundært til andre sygdomme.

Forekomst, ætiologi og patogenese – Mere end 90 % af patien-
terne er kvinder. Debutalder sædvanligvis 45-55 år. Prævalensen 
andrager 0,5-1,5 %, stigende med alderen. Dette skøn er behæftet 
med usikkerhed på grund af skiftende klassifikationskriterier 
(9,10). Op mod halvdelen af patienterne har sekundært Sjögrens 
syndrom. Årsagen er ukendt. Latent Epstein-Barr virus spiller 
muligvis en rolle ved at vedligeholde kronisk inflammation. Fore-
komst af forskellige autoantistoffer, hypergammaglobulinæmi 
og cirkulerende immunkomplekser tyder på, at der er tale om en 
B-celle-sygdom. Dette understøttes af, at der er en øget forekomst 
af B-celle-lymfomer ved Sjögrens syndrom (11). 

Klinik – Xerostomi (mundtørhed) og xeroftalmi (øjentørhed) 
er sammen med udtalt træthed de dominerende symptomer. 
Mundtørheden medfører svie og smerter i mundhulen og synke-
besvær. Mundslimhinden kan blive sæde for langvarigt persiste-
rende ulcerationer. Patienterne har vanskeligt ved at artikulere. 
Der er hyppigt komplicerende kronisk, oral candidiasis. Tungen 
ses ofte glat og hyperæmisk på grund af tab af filiforme papiller. 
Den nedsatte spytsekretion øger risikoen for udbredte caries-
angreb, især svarende til tandhalsene (Fig. 3). I sygdommens 
tidlige faser kan der desuden være ømme, hævede spytkirtler, 
især glandula parotis. 

Fig. 3. Udbredt cariesaktivitet. 

Fig. 3. Extensive caries activity.

Sjögrens syndrome 

Ved keratoconjunctivitis sicca generes patienterne af svie og 
fornemmelse af grus i øjnene. Der kan være rødme og irritation 

Klassifikationskriterier for Sjögrens syndrom

I Øjensymptomer Mindst et af følgende:

a. Øjentørhed i mindst tre 
måneder.

b. Vedvarende fornemmelse  
af »grus i øjnene«.

c. Brug af kunstig tårevæske 
mere end tre gange dagligt. 

II  Mundhulesymptomer Mindst et af følgende:

a. Mundtørhed i mindst tre 
måneder.

b. Periodisk spytkirtelhævelse.

c. Øget væskeindtag på grund  
af synkebesvær.

III Objektive øjenforan-
dringer

Mindst en af følgende test:

a. Schirmers test ( 5 mm/5 
minutter).

b. Rose-Bengal-farvning.

IV Spytkirtelbiopsi Mere end et patologisk lym-
focytfokus.

V Spytkirtelinvolvering Positivt udfald af mindst et:

a. Ustimuleret, totalt spytflow 
< 1,5 ml/15 minutter.

b. Patologisk parotissialografi.

c. Patologisk spytkirtelskinti-
grafi.

VI  Autoantistoffer Antistoffer mod SSA/Ro  
eller SSB/La eller begge.

Tabel 2. Klassifikationskriterier for Sjögrens syndrom (13). Primært
Sjögrens syndrom: fire af seks kriterier opfyldt. Spytkirtelbiopsi 
og autoantistof obligatorisk – eller tilstedeværelse af tre af de fire 
objektive kriterier. Sekundært Sjögrens syndrom: Begge subjektive 
og to objektive kriterier opfyldt ved samtidig forekomst af fx en 
bindevævssygdom. Eksklusionskriterier: Tidligere strålebehandling 
af hoved eller hals, hepatitis C-virusinfektion, AIDS, lymfom, sarkoi-
dose, brug af antikolinerge lægemidler.

Table 2. Classification criteria for Sjögrens syndrome (13). Primary 
Sjögrens syndrome: Fulfillment of 4/6 criteria including Salivary 
gland biopsy and also antibody positivity – or presence of 3/4 ob-
jective criteria. Secondary Sjögrens syndrome: Fulfillment of I+II and 
2 objective criteria in the presence of e.g. a connective tissue di-
sease. Exclusion criteria: Previous head and neck radiation therapy, 
hepatitis C infection, AIDS, lymphoma, sarcoidosis and current use 
of anticholinergic drugs. 
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af conjunctiva. Patienterne har desuden i varierende grad tør-
hedsgener i hud og øvrige slimhinder. Dertil kommer en række 
ekstraglandulære manifestationer, først og fremmest bevægeap-
paratgener i form af artralgier, arthritis og myalgier. Der kan ses 
kutan vasculitis og nyreinvolvering i form af kronisk, interstitiel 
nefropati med renal tubulær acidose. Glomerulonephritis er 
sjælden. Autoimmun thyreoiditis ses hos ca. 10 % og sensorisk 
neuropati hos op til 30 %. Tyve til 30 % har lungesymptomer i 
form af hoste og dyspnø på basis af alveolitis eller lungefibrose. 
5-10 % af patienterne udvikler malignt non-Hodgkin lymfom 
(11). Patienter med komplicerende lymfom har øget mortalitet 
som følge heraf, men derudover er der ingen overdødelighed ved 
primært Sjögrens syndrom (12). 

Da subjektiv fornemmelse af øjen- og mundtørhed er meget 
udbredt i befolkningen, er der betydelig risiko for at overdiagnosti-
cere Sjögrens syndrom, hvis diagnosen ikke verificeres yderligere. 
Der er derfor udviklet internationalt anerkendte klassifikations-
kriterier, der har vundet stor udbredelse både til forskningsformål 
og i daglig klinisk praksis (13, Tabel 2).

Parakliniske fund – Den ustimulerede spytsekretion er nedsat, 
< 1,5 ml spyt/15 minutter. Spytkirtelskintigrafi viser nedsat isoto-
poptagelse i spytkirtlerne. Spytkirtelbiopsi tages fra underlæbens 
slimhinde, ikke prolabiet på grund af risikoen for artefakter. Biopsi 
viser lymfocytær infiltration af spytkirtelvæv (Fig. 4). Nedsat tåre-
produktion diagnosticeres enklest ved hjælp af Schirmers test, hvor 
tåreproduktionen måles på en standardiseret strimmel af filtrerpapir, 
der ombøjes og anbringes i fornix inferior, hvorefter væskefronten 
udmåles efter fem minutter; mindre end 5 mm er abnormt.

Fig. 4. Læbebiopsi med sialoadenitis.

Fig. 4. Salivary gland biopsy showing mononuclear cell infil-
tration.

Sjögrens syndrom

Næsten alle patienter har autoantistoffer i blodet i form af 
antinukleære antistoffer (ANA) eller IgM reumafaktor. Tillige 
har op mod 80 % af patienterne de mere specifikke autoantistoffer, 

SSA/Ro og SSB/La i serum. Desuden har patienterne polyklonal 
hypergammaglobulinæmi og undertiden hypokomplementæmi. 
Forekomst af SSA og SSB er korreleret til organinvolvering (lun-
ger, lever og nyrer) (14). 

Differentialdiagnoser – De vigtigste differentialdiagnoser om-
fatter andre sygdomme, der kan afficere eksokrine glandler, her-
under sialoadenitis, sialolithiasis, sarkoidose og malignt lymfom. 
Patienterne skal udspørges om medicinforbrug, idet en række 
farmaka kan medføre mundtørhed.

Behandling – Der findes ingen kausal behandling. Vigtigst er 
substitutionsterapi med kunstige tårer og spyt. Patienterne skal 
gå til hyppig tandlægekontrol med henblik på forebyggelse og 
behandling af caries og behandling af komplicerende oral svam-
peinfektion. Nogle patienter med delvist bevaret glandelfunktion 
har glæde af et mucolyticum, fx Bromhexin 16 mg x 3 dagligt. 
Systemiske, kolinerge lægemidler, fx Pilocarpin har ligeledes 
en dokumenteret effekt hos nogle og er for nylig godkendt til 
behandling af Sjögrens syndrom (15). Milde, ekstraglandulære 
manifestationer som træthed og artralgier kan behandles med 
Hydroxychloroquin. Systemisk, glukokortikoidbehandling eller 
andre former for immunosuppressiv terapi anvendes fortrinsvis 
til ekstraglandulære manifestationer. B-lymfocyt-depletering med 
Rituximab er en teoretisk velbegrundet behandlingsmulighed, 
som imidlertid endnu ikke er tilstrækkelig underbygget (16). Pa-
tienter med veldokumenteret Sjögrens syndrom kan få offentligt 
tilskud til tandpleje. Oral candidiasis behandles med Mycostatin, 
der imidlertid kan forværre caries på grund af højt sukkerindhold. 
Alternativt kan anvendes systemisk behandling med Fluconazol. 
Der er lovende erfaringer med implantatfikserede proteser (17).

CASE
52-årig kvinde med primært Sjögrens syndrom i 
12 år. Ved rutinemæssigt ambulant besøg fortæller 
patienten, at hun i et par måneder har bemærket 
uøm hævelse af venstre ørespytkirtel. Ingen andre 
nye symptomer. Der er uændret paraklinik i form 
af let anæmi, polyklonal hypergammaglobulinæmi 
og SSA/SSB-antistof-positivitet. Biopsi fra glandlen 
viste storcellet B-celle-lymfom. 
MEMO

med Sjögrens syndrom en ca. 40 gange øget risiko 
for malignt lymfom. 

Særlige odontologiske aspekter 
Det er vigtigt at vedligeholde optimal tandstatus ved regelmæs-
sige eftersyn. 
Nedsat spytsekretion kan gøre det umuligt at anvende almin-
delige tandproteser. 

Vasculitis-syndromer
Definition – Vasculitis kendetegnes ved inflammation i karvægge. 
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Vasculitis kan forårsages af infektion i karvæggen, fx ved menin-
gokoksepsis. De reumatologiske vaskulitter er ikke-infektiøse.

Primære vaskulitter inddeles ofte efter størrelsen af de inflam-
merede kar. Store kar: aorta og dens største forgreninger. Små
kar: arterioler, kapillærer og venoler. Mellemstore kar: arterier,
der ligger mellem de to nævnte typer af kar (19).

Sekundære vaskulitter ses ved bindevævssygdomme, neopla-
stiske sygdomme og hypersensitivitetsreaktioner.

Især tre vaskulitissygdomme har odontologisk relevans:
Arteritis temporalis – en storkarvaskulitis.
Wegeners granulomatose – en småkarvaskulitis.
Behçets syndrom – en småkarvaskulitis.
Uanset vaskulittens prædilektionssted kendetegnes sygdoms-

billedet af to typer af symptomer: a) Almensymptomer i form af
non-infektiøs feber, vægttab, træthed, anæmi samt ofte ledsmer-
ter; og b) iskæmisymptomer i form af progredierende vævs- og
organnekroser ledsaget af funktionstab, især i perifere nerver
og nyrer. Flere af sygdommene er forbundet med høj letalitet.
Tidlig, intensiv immunosuppressiv behandling kan bremse syg-
domsprogressionen.

Arteritis temporalis
Definition – Arteritis temporalis er en granulomatøs vasculitis med
prædilektionssted i de ekstrakranielle grene af arteria carotis,
herunder arteria temporalis. Sygdommen forekommer kun hos
50+ årige og ledsages (stort set) altid af sænkningsforhøjelse, >
50 mm/time. Ubehandlet kan sygdommen føre til blindhed på
grund af iskæmisk opticus neuropati. Ved rettidig glukokortiko-
idbehandling ses hurtigt respons (19).

Forekomst og ætiologi – Den årlige incidens af biopsiverificeret
arteritis temporalis er 20/100.000 over 50 år. Kvinde:mand ratio
2:1. Sygdommen er yderst sjælden før 50-års-alderen (20). Der er
tale om en inflammatorisk arteriesygdom, hvis årsag er ukendt.

Symptomer og kliniske fund – Arteritis temporalis kendetegnes
i udpræget grad ved forekomst af kranielle symptomer. Hoved-
pine er en kardinalmanifestation. Den opstår hyppigt subakut,
lokaliseret til den ene eller begge tindingeregioner, ofte ledsaget
af smerter i tyggemuskulaturen (masseter claudicatio), tunge-
smerter, synkesmerter og hyperæstesi eller smerter i hårbunden.
Vigtigst er forekomst af synsforstyrrelser, oftest ensidige i form
af forbigående synsnedsættelse (amaurosis fugax), synsfeltud-
fald, dobbeltsyn som følge af øjenmuskelparese eller pludselig
blindhed. I sjældnere tilfælde ses transitorisk, cerebral iskæmi
og reversibel demens. Patienter med arteritis temporalis har ofte
tillige symptomer på polymyalgia rheumatica (muskelsmerter i
nakke-skulderåg og glutealregioner) samt non-infektiøs feber,
typisk omkring 38 grader.

Ved den objektive undersøgelse kan arteria temporalis være
prominerende (Fig. 5) med let rødme af overliggende hud, palpa-
tionsømhed og nedsat pulsation. I sjældne tilfælde ses skalp- eller
tungenekroser.

Diagnosen stilles definitivt ved biopsi fra arteria temporalis
superficialis, der i typiske tilfælde viser intima hyperplasi, opsplit-
ning af membrana elastica interna, betændelsescelleinfiltration
og kæmpeceller (Fig. 6). De fleste patienter har kraftigt forhøjet
sænkningsreaktion (omkring 100 mm/time).

Differentialdiagnoser – Kæbeledsdysfunktion og -artrose
forekommer ikke sjældent i den anførte aldersgruppe og kan
forveksles med tyggeclaudicatio. Ved disse tilstande er der
imidlertid ingen almensymptomer eller blodprøveabnormiteter.
Svampeinfektion i mundhulen ledsages ofte af svie og smerter,
men de hyppigt ledsagende slimhindebelægninger er ikke karak-

Fig. 5. Prominerende arteria temporalis.

Fig. 5. Prominent temporal artery.

Arteritis temporalis

Fig. 6. Biopsi med intimahyperplasi, betændelsescelleinfiltrat
og fragmentering af membrana elastica interna.

Fig. 6. Temporal artery biopsy showing intimal hyperplasia,
inflammatory cell infiltrate and fragmentation of the internal
elastic membrane.

Arteritis temporalis
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teristiske for de iskæmiske tungesymptomer ved kæmpecellearte-
ritis, hvor tungen evt. er blåligt misfarvet. Ved synkesmerter som 
følge af tonsillitis eller mononucleosis infectiosa er tonsillerne 
hævede, røde og – især ved mononucleosis infectiosa – belagte. 
Synkesmerterne ved kæmpecellearteritis skyldes iskæmi i svælg-
muskulaturen. 

Behandling – Ved mistanke om arteritis temporalis med kranielle 
iskæmisymptomer er der indikation for akut glukokortikoidbe-
handling i form af tablet Prednisolon 1 mg/kilo/dag – evt. indledt 
med Solu-Medrol i intravenøs pulsdosering (15 mg/kilo) (21), som 
vil kunne forhindre synstab. Det er vigtigt at få diagnosen bekræftet 
ved arteria temporalis-biopsi inden for få dage efter behandlings-
start. Forud for behandling måles sænkningsreaktion og C-reaktivt 
protein (CRP). Patienter med arteritis temporalis reagerer prompte 
på denne behandling i form af svind af symptomer og normalise-
ring af blodsænkningsreaktionen. Nyere undersøgelser tyder på, at 
supplerende hjertemagnylbehandling reducerer risikoen for senere 
opstående iskæmiske læsioner (22).

CASE
En 73-årig mand blev henvist til udredning for herpes 
zoster i hovedbund og panderegion, hvor der sås talri-
ge, skorpedækkede læsioner (Fig. 7). Dyb biopsi viste 
nekrotiserende forandringer af hud- og kranieknogle. 
Et hudtransplantat blev afstødt. I den forbindelse blev 
der taget en ny biopsi, der viste forandringer forene-
lige med granulomatøs vasculitis. Desuden havde 
patienten trecifret sænkningsforhøjelse. Læsionerne 
helede op under binyrebarkhormonbehandling.
MEMO

-
ritis temporalis. 

progression og føre til opheling. 

  
Tandlægeaspekter ved arteritis temporalis: 

Arteritis temporalis skal mistænkes hos midaldrende og ældre 
med subakut uni- eller bilateral tindingehovedpine, tygge-, tun-
ge- og synkesmerter og især oplysning om synsforstyrrelser. 
Patienter med kranielle symptomer, der kan skyldes arteritis 
temporalis, skal henvises akut til reumatologisk speciallæge 
med henblik på arteria temporalis-biopsi og iværksættelse af 
binyrebarkhormonbehandling.

Wegeners granulomatose
Definition – Kronisk, granulomatøs inflammation og vasculitis, 
især lokaliseret til øvre og nedre luftveje samt nekrotiserende 
glomerulonephritis, ofte med halvmånedannelse. Også andre 
organer kan inddrages, især perifere nerver. Autoantistoffer i 
form af anti-neutrofil cytoplasma-antistof (ANCA) rettet mod 
proteinase-3 har høj specificitet for sygdommen. Sygdommen er 
behæftet med betydelig morbiditet og øget mortalitet.

Forekomst og ætiologi – Sygdommen er sjælden, men forment-
lig underdiagnosticeret. Prævalensen i Sydsverige andrager ca. 
16/100.000 (23). Debuterer oftest i 40-50-års-alderen, men 
også hos børn og unge. Ætiologien er ukendt. ANCA-holdige 
komplementaktiverende immunkomplekser antages at indgå i 
patogenesen (24).

Symptomer og kliniske fund – De hyppigste debutsymptomer 
er øre-, næse-, hals-manifestationer i form af kronisk, recidive-
rende, antibiotikaresistent pansinuitis med nasalstenose, snøv-
lende tale og rigelig, ofte blodig nasalsekretion. Næseslimhinden 
ses granulerende, ofte med skorpebelagte ulcera. Tillige er der 
hyppigt hørenedsættelse på grund af sekretorisk otitis media. 
Ved persisterende øvre luftvejsinfektion kan der opstå brusk- og 
knogledestruktion i ansigtsskelettet, som kan føre til udvikling 
af »saddelnæse« (Fig. 8). Mundslimhinden kan blive sæde for 
ulcerationer (Fig. 9), men sjældent perforation samt hypertro-
fisk blødende gingivitis, strawberry gum (25). Sygdommen kan 
i kortere eller længere perioder være begrænset til øvre luftveje 
og mundhule, men i de fleste tilfælde vil den progrediere med 
involvering af larynx og lunger i form af henholdsvis subglottisk 
stenose og udbredte rundinfiltrater, der kan nekrotisere med 
kavernedannelse. Sådanne patienter præges ofte af feber, hoste, 

Fig. 8. Saddelnæse.

Fig. 8. Saddle nose.

Wegeners granulomatose 

Fig. 7. Skalpnekrose.

Fig. 7. Scalp necrosis.

Arteritis temporalis
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hæmoptyser og evt. respirationsinsufficiens. Nyreinvolvering i
form af vasculitis og glomerulonephritis kan være fremskreden
allerede på diagnosetidspunktet og kræver hurtig, intensiv be-
handling for at undgå progression til terminal nyreinsufficiens.

Patienter med Wegeners granulomatose har ofte tillige al-
mensymptomer i form af feber, træthed, vægttab og anæmi (26).

Wegeners granulomatose skal mistænkes hos patienter med
kronisk persisterende symptomer på øvre og nedre luftvejsinfek-
tion. Mistanken bestyrkes ved påvisning af nyrefunktionsnedsæt-
telse og patologisk urinsediment samt forekomst af Pr-3 ANCA i
blodet, som forekommer hos mere end 90 % af patienterne, og
som ofte varierer med sygdomsaktiviteten. Biopsi fra øvre og ned-
re luftveje vil kun i godt halvdelen af tilfældene vise granulomatøs
inflammation eller vasculitis (Fig. 10). Halvmånenephritis i nyre-
biopsi er af væsentlig betydning for diagnosen. Sædvanligvis er

der anæmi og forhøjet blodsænkningsreaktion. Ved nyreinvolve-
ring tillige forhøjet S-creatinin og patologisk urin-sediment. Rønt-
gen/CT anvendes til påvisning af slimhinde og knoglelæsioner i
ansigtsskelettet og til diagnostik af lungeinfiltrater.

Differentialdiagnoser – Kronisk sinuitis af infektiøs eller allergisk
årsag samt sekretorisk otitis media forekommer almindeligt i daglig
praksis. Ved ledsagende systemmanifestationer – feber, vægttab,
lungesymptomer og neuropatigener skal Wegeners granulomatose
haves in mente. Hos sådanne patienter screenes for ANCA. Blødende
gingivitis kan ses ved parodontitis og vitamin C-mangel. Ved »straw-
berry gums« kan der påvises vasculitis/granulomer. Der er talrige
årsager til ulcererende slimhindelæsioner, fx Stevens-Johnsons syn-
drom, streptokok-, herpes- og cytomegalovirusinfektion. Påvisning
af ikke nekrotiserende granulomer støtter diagnosen Wegeners
granulomatose. De vigtigste differentialdiagnoser i øvrigt er sar-
koidose, tuberkulose og maligne sygdomme, herunder lymfom.

Behandling – Uden behandling andrager middellevetiden ved
Wegeners granulomatose ca. ½ år, væsentligst på grund af lunge- og
nyreinsufficiens samt komplicerende infektioner (27). Nyresyg-
dommen har ofte et aggressivt forløb. Tidlig opsporing og behand-
ling af komplicerende infektioner er afgørende for prognosen. Når
diagnosen er stillet, iværksættes behandling med højdosis gluko-
kortikoid, der i reglen suppleres med anden immunosuppressiv
behandling, primært Cyclofosfamid. I nogle tilfælde suppleres med
plasmaferese for at fjerne immunkomplekser. B-celle-hæmmende
behandling med Rituximab (anti-CD20) er et lovende, nyt princip.

CASE
En 19-årig mand blev henvist på grund af 3-4
måneder varende tilstopning af næsen, gentagne
næseblødninger og ømhed af næseskelettet. Der
var senest tilkommet nedsat hørelse på højre øre,
feber, brystsmerter, hoste og blodtingeret opspyt.
Næseslimhinden var kronisk inflammeret, og biopsi
viste granulomdannelse, men ingen vasculitis. Pa-
tienten havde højresidig, sekretorisk otitis media.
Røntgen af thorax viste udbredte lungeinfiltrater, og
patienten var højtitreret Pr-3 ANCA positiv. Ingen
nyrefunktionsnedsættelse. På diagnosen Wegeners
granulomatose blev der iværksat Prednisolon- og
Cyclofosfamidbehandling med god effekt, men
symptomerne recidiverede efter to måneder, nu
også med mundhuleulcerationer. Trods intensivering
af behandlingen udvikledes terminal nyreinsufficiens
i løbet af to uger. Biopsi viste akut halvmånenefrit.
Sygdomsprogressionen blev standset ved hjælp af
supplerende plasmaferese og B-celle-hæmning med
Rituximab.
MEMO
Wegeners granulomatose er en aggressiv form for
vasculitis, hvis prognose kan bedres væsentligt ved
tidlig diagnostik og behandling.

Fig. 9. Mundslimhindelæsion.

Fig. 9. Oral lesion.

Wegeners granulomatose

Fig. 10. Granulomatøs inflammation med kæmpecelle.

Fig. 10. Granulomatous inflammation with giant cells.

Wegeners granulomatose
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Odontologiske aspekter af Wegeners granulomatose – Da kranielle 
symptomer i form af ideligt recidiverende sinuitis, sekretorisk oti-
tis og mundhulelæsioner er de hyppigste debutmanifestationer af 
Wegeners granulomatose, har tandlæger en særlig mulighed for at 
bidrage til tidlig diagnostik af denne alvorlige sygdom og dermed 
sikre rettidig behandling ved at henvise sådanne patienter til en 
reumatologisk specialafdeling. 

Behçets syndrom
Definition – Behçets syndrom er en systemisk, inflammatorisk 
sygdom, der primært kendetegnes ved recidiverende oro-genitale, 
aftøse eller herpetiforme slimhindeulcerationer. Anterior og po-
sterior uveitis, arthritis og thrombophlebitis ses ofte, og 5-10 % 
får involvering af centralnervesystemet. Symptomerne beror på 
vasculitis, der afficerer både arterie- og venesiden (28). 

Ætiologi og patogenese – Ætiologien er ukendt, men vævstypen 
HLA-B51 er overrepræsenteret. Sygdommen forekommer især 
langs Silkevejen, der forbinder middelhavslandene med Fjern-
østen. Prævalensen i Tyrkiet er op til 400/100.000, mere end 100 
gange lavere i Nordeuropa. 

Klinik, differentialdiagnostik og behandling – Sygdommen ken-
detegnes ved recidiverende udbrud, primært i form af feber og 
mundhuleulcerationer (Fig. 11), som i de fleste tilfælde ledsages 
af tilsvarende læsioner på genitalia. Halvdelen af patienterne får 
øjensymptomer i form af regnbuehindebetændelse. Andre hudlæ-
sioner er erythema nodosum (50 %) og pseudofolliculitis. Der er 
øget forekomst af thrombophlebitis. 5-10 % får CNS-vasculitis.

De vigtigste differentialdiagnoser er generaliseret herpesin-
fektion og Stevens-Johnsons syndrom. Initialbehandlingen er 
Prednisolon. Colchicin kan anvendes til forebyggelse af recidiver 
(29).

CASE
En 31-årig mand af irakisk herkomst blev indlagt 
med symptomer på svær tonsillitis og vedvarende, 
ulcererende stomatitis trods antibiotika- og aciclovir-
behandling. Under indlæggelsen udviklede patienten 
ulcerationer på scrotum, hovedpine og synsforstyr-
relser. Spinalvæskeundersøgelse viste mononukleær 
pleocytose (100 leukocytter/mikroliter). Dyrkning 
og PCR-undersøgelse for virus var negative. MR af 
cerebrum viste normale forhold.

På mistanke om neuro-Behçet blev der iværksat 
højdosis glukokortikoidbehandling, der førte til hur-
tigt svind af alle symptomer og fund.
MEMO
Recidiverende, »banale« stomatitter hos patienter 
med etnisk baggrund i Middelhavslandene kan 
være Behçets syndrom, som i sjældne tilfælde kan 
involvere centralnervesystemet og føre til uopret-
telig hjerneskade. Dette kan forhindres ved korrekt 
diagnostik og hurtig behandling (30). 

Tandlægeaspekter af Behçets syndrom: 

tidligere tilfælde og ledsagesymptomer, herunder især fore-
komst af genitale ulcera, øjenbetændelse og hududslæt. 

-
østen. 

det er vigtigt, at tandlægen henviser patienter med Behçet-
relatérbare symptomer og fund til supplerende udredning 
og anfaldsforebyggende behandling i en reumatologisk 
specialafdeling.

Fig. 11. Mundhulelæsion.

Fig. 11. Oral ulceration. 

Behçets syndrom

Abstract (English)

Odontological aspects of rheumatic diseases. Connective tissue 
diseases

The connective tissue diseases are characterized by acute and 
chronic non-infectious inflammation, which can involve many 
different organs and tissues simultaneously or in a sequential 
pattern. Many of the diseases have autoimmune traits. They are 
associated with considerable morbidity and a variably increased 
mortality. The aetiology is unknown, but due to expanding know-
ledge about their pathogenesis and course, well documented 
treatment protocols are now available, which can significantly 
reduce the burden of these diseases. In this survey, systemic lupus 
erythematosus (SLE), Sjögrens syndrome, temporal arteritis, 
Wegeners granulomatosis and Behçets disease are briefly re-
viewed, with particular emphasis on oral/cranial manifestations 
which could lead to early recognition and optimal treatment of 
these otherwise devastating conditions.
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 Glandula thyreoidea (skjoldbruskkirtlen) er en kirtel af 
vital betydning for kroppens funktioner. Kirtlen syntetise-
rer thyroxin (T4) og trijodthyronin (T3), populært kaldet 

stofskiftehormoner, som har stor indflydelse på en lang række af 
de metaboliske processer i organismen. I stort set alle celler findes 
thyreoideahormonreceptorer. I fostertilværelsen og under den 
tidlige opvækst er thyreoideahormonerne af stor betydning for 
især centralnervesystemets udvikling, og thyreoideadysfunktion 
er én af de meget få sygdomme, der rutinemæssigt screenes for 
hos det nyfødte barn (”hælprøve”).

Sygdomme i glandula thyreoidea er hyppige og forekommer 
i alle aldersgrupper. Kvindeligt køn er en markant risikofaktor 
for de fleste thyreoideasygdomme, uvist af hvilken grund. Arve-
lig disposition, samt miljøpåvirkninger som rygning og kostens 
jodindhold er andre vigtige faktorer. Jod indgår i syntesen af 
thyreoideahormonerne og ved langvarig alvorlig jodmangel, 
som tidligere fandtes i visse områder af verden, er der risiko for 
en kompromitteret thyreoideahormonsyntese samt udvikling af 
struma. Grundvandet i Danmark er af geologiske årsager relativt 
jodfattigt, hvilket i visse områder af landet (fx Gudenådalen) 
tidligere har resulteret i en høj forekomst af struma. Jodindtaget 
i Danmark er øget, efter jodberigelse af salt etableredes i 2000 
(1). Dette tiltag har allerede efter få år reduceret forekomsten 
af struma i den danske befolkning (2). Det må dog frarådes at 
indtage større mængder jod, fx i form af jodtabletter, eftersom det 
medfører en uhensigtsmæssig påvirkning (omend forbigående) 
af thyreoideahormonsyntesen.

Sygdomme i glandula thyreoidea varetages af de praktiserende 
læger, sædvanligvis i et samarbejde med medicinsk-endokrinolo-
giske afdelinger. Sygdommene er i mange tilfælde kroniske, eller 
recidiverende, og hos enkelte patienter reduceres livskvaliteten 
væsentligt (3). Visse sygdomme udvikles snigende, fx struma og 
hypothyreose, og mange mennesker kan have en uerkendt thyreo-
ideasygdom igennem længere tid. Da symptomatologien kan være 
meget varierende, bør thyreoideafunktionen altid undersøges ved 
et uklart sygdomsbillede. En sådan undersøgelse er både nem og 
billig, idet niveauet af thyreoideastimulerende hormon (TSH) i 
blodet er meget sensitivt for ændringer i thyreoideafunktionen. 
Således er en TSH-analyse en særdeles hyppig undersøgelse, både 
hos de praktiserende læger og på hospitalerne. Fx bliver der på Fyn 
årligt udført ca. 115.000 TSH-analyser, svarende til at næsten en 
fjerdedel af befolkningen får undersøgt stofskiftet hvert år.

Stofskifte-
sygdomme
Steen J. Bonnema, ph.d., overlæge, klinisk lektor; 
Endokrinologisk afdeling, Odense UniversitetshospitalSygdomme i skjoldbruskkirtlen omfatter

hovedsageligt thyreoideadysfunktion (hy-
perthyreose og hypothyreose) og struma
(ofte i kombination med dysfunktion). 5-8 %
af den danske befolkning, primært kvinder,
har erkendt eller uerkendt thyreoideasyg-
dom. Symptomerne kan være uspecifikke
og mangfoldige med snigende udvikling,
hvorfor sygdommen kan være udiagno-
sticeret i længere tid. Thyreoidealidelser
og behandling heraf indebærer ofte livs-
lang kontrol og medicinering, og enkelte
patienter har nedsat livskvalitet. Autoim-
munitet har stor patogenetisk betydning,
og mange patienter med thyreoideadys-
funktion synes at have en øget risiko for
bl.a. Sjögrens syndrom med affektion af
spytkirtlerne og øget cariesforekomst til
følge. Også radioaktiv jodbehandling, som
benyttes til visse thyreoidealidelser, kan
have en negativ indflydelse på spytsekre-
tionen. Enkelte studier har antydet en mulig
kausalitet mellem kviksølvholdigt amalgam
og autoimmun thyreoideasygdom. Større
studier, som belyser tand- og mundstatus
hos patienter med thyreoidea-sygdomme,
er dog ikke gennemført.
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glandula thyreoidea
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Disse mange analyser har deres berettigelse. Befolkningsun-
dersøgelser har dokumenteret hyppigheden af thyreoideasyg-
domme i den danske befolkning (1). Kendt eller uerkendt thyreo-
ideadysfunktion forekommer således hos 7-8 % af alle danske 
kvinder, korreleret med alderen. Frekvensen hos mænd er noget 
lavere. Morfologiske forandringer i glandula thyreoidea er endnu 
hyppigere. Helt op til 30 % af danske kvinder – også aldersrelate-
ret – har én eller flere knuder i kirtlen (1). I langt de fleste tilfælde 
er disse knuder dog harmløse og asymptomatiske.

Sygdomme i glandula thyreoidea
Sygdommene kan opdeles i morfologiske forandringer og funk-
tionsændringer, ofte i kombination hos det samme individ. Mere 
sjældne tilstande er akut inflammation i glandula thyreoidea samt 
thyreoideacancer. De autoimmune thyreoideasygdomme kan i 
visse tilfælde kompliceres med en orbital inflammatorisk tilstand 
(Graves’ oftalmopati), som kan give betydelige terapeutiske van-
skeligheder.

Morfologiske forandringer i glandula thyreoidea
Hos en rask person kan glandula thyreoidea ikke erkendes hver-
ken visuelt eller ved palpation. Hos disponerede individer udviser 
kirtlen et vækstpotentiale under indflydelse af visse endogene 
og eksogene faktorer. Under væksten sker der ofte en samtidig 
degenerativ forandring af kirtlen, således at vævet organiserer sig 
i større eller mindre noduli.  En forstørret glandula thyreoidea, 
som kan erkendes enten klinisk eller billeddiagnostisk, kaldes 
struma (engelsk: goiter). I langt de fleste tilfælde drejer det sig 

om knudestruma, og kirtlen kan ved asymmetrisk vækst og evt. 
nekrotisk degeneration af knuderne være meget forandret sam-
menlignet med den oprindelige form, størrelse og konsistens (Fig. 
1). Hos især ældre mennesker kan strumavækst progrediere ned 
i mediastinum, og strumaen er derfor vanskelig at påvise ved en 
almindelig inspektion af halsen. Sjældent kan forekomme ektopisk 
thyreoideavæv, bl.a. ved tungeroden hvorfra kirtlen har sin genese 
under fosterudviklingen. I nogle få procent skyldes knudestruma 
en thyreoideacancer, hvor vartegnene bl.a. er lokal lymfeknude-
svulst i halsregionen, hurtig strumavækst og parese af nervus 
laryngeus recurrens (stemmeforandringer). Mange personer med 
en godartet knudestruma har ingen eller få symptomer og behøver 
ingen behandling. Der er ikke beskrevet odontologiske problemer 
associeret med non-thyreotoxisk struma, og denne sygdom vil ikke 
blive beskrevet nærmere. Dog kan behandlingen af struma (i.e. 
radiojod, se senere) medføre visse dentale og orale problemer.

Funktionelle ændringer i glandula thyreoidea
Niveauet af stofskiftehormonerne reguleres under normale for-
hold meget stramt af hypofysehormonet TSH. Både et for højt 
og et for lavt stofskiftehormon-niveau medfører en bred vifte 
af symptomer fra de fleste organsystemer. I svære tilfælde kan 
tilstanden være livstruende og kræver hurtig intervention. Tabel 
1 viser de klassiske symptomer ved thyreoidealidelser. 

Lavt stofskifte – hypothyreose (myxødem)
Autoimmunitet er langt den hyppigste årsag til hypothyreose, og 
benævnes i givet fald autoimmun thyreoiditis (AIT). Sygdommen 

Hyperthyreose Hypothyreose Struma

vægttab trods god appetit vægtøgning tumordannelse distalt på halsen

træthed træthed øget halsomfang

svedtendens/varmeintolerans kuldskærhed dysphagi

hjertebanken svimmelhed globulus

håndtremor makroglossi kvælningsfornemmelse

funktionsdyspøn karpaltunnelsyndrom halsvenestase

hårtab tørt hår dyspnø (stridor i svære tilfælde)

løs afføring obstipation stemmeforandringer
 (obs. malignitet)

orbital inflammation 
(ved Graves’ sygdom)

væskeretention
(bl.a. præ-tibiale ødemer) evt. co-eksisterende thyreoideadysfunktion

menstruationsforstyrrelser gulfarvning af huden kosmetiske gener

Symptomer ved thyreoidealidelser

Tabel 1. Klassiske symptomer ved thyreoidealidelser. Table 1. Symptoms and signs encountered in thyroid diseases.
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rammer i alle aldre, heriblandt børn. Der er flere fænotyper af AIT, 
herunder én med struma (Hashimotos thyreoiditis) og én uden 
struma (atrofisk thyreoiditis). Kvinder, som har latent AIT, kan 
efter en fødsel opleve forbigående forandringer af stofskiftet (post-
partum thyreoiditis). AIT skyldes en immunbetinget destruktion af 
kirtlen, en patogenese, som kendes fra mange andre autoimmune 
sygdomme. Tilstanden udvikles som regel langsomt. I starten vil 
symptomerne være vage eller helt fraværende, men med faldende 
niveau af thyreoideahormoner (og tilsvarende stigning i TSH) vil 
patienten få diverse gener. Typisk oplever patienten vægtøgning, 
træthed, kuldskærhed, obstipationstendens, væskeretention, men 
der er i øvrigt store individuelle variationer. 

Andre ikke-kongenitte årsager til hypothyreose er følger efter 
tidligere thyreoideabehandling (kirurgi eller radioaktivt jod), 
og visse medikamenter (amiodaron og lithium) kan medføre en 
blokering af hormonsyntesen i glandula thyreoidea. Diagnosen 
hypothyreose verificeres nemt ved en enkelt blodprøve. Tilsvarende 
volder substitutionsbehandling med thyreoideahormon (Eltroxin) 
sjældent problemer, og som regel er alle symptomer fuldt reversible. 
Behandlingen af AIT er dog livslang, eftersom sygdommen sædvan-
ligvis medfører en irreversibel destruktion af glandula thyreoidea.

Højt stofskifte – hyperthyreose (thyreotoxicose)
De to hyppigste årsager til hyperthyreose er Graves’ sygdom (også 
kaldet Basedows sygdom) og knudestruma. En thyreotoxisk knu-
destruma er i princippet den samme sygdom som non-thyreotoxisk 
knudestruma (beskrevet ovenfor), blot med den forskel at én eller 
flere thyreoideaknuder har udviklet autonomi (afkoblet TSH-re-
gulation) medførende en overproduktion af thyreoideahormoner. 

Den sværeste grad af hyperthyreose ses ved Graves’ sygdom, som 
har en autoimmun genese. Ved Graves’ sygdom – i modsætning til 
AIT (og stort set alle andre autoimmune sygdomme) – stimulerer 
immunsystemet via antistofdannelse glandula thyreoidea, som 
derved afkobles den sædvanlige TSH-regulation. Denne antistof-
medierede stimulation er sædvanligvis ikke associeret med en 
destruktion af kirtlen, og der er principielt en chance for fuld 
remission af sygdommen efter en periode på måneder til år. Det 
vides ikke, hvilke faktorer der får sygdommen til at remittere.

Ved thyreotoxisk knudestruma udvikles tilstanden langsomt 
(over år), og symptomerne kan være sparsomme eller endda 
fraværende. Ikke sjældent opdages den funktionelle forstyrrelse 
tilfældigt, fordi patienten primært har henvendt sig med tryk-
gener fra sin struma. Ved Graves’ sygdom er sygdomsdebuten 
derimod oftest af kort varighed og forbundet med flere manifeste 
symptomer. Disse omfatter typisk vægttab, svedtendens, hjerte-
banken, håndtremor, træthed, men symptomatologien kan som 
ved hypothyreose være ret varierende. 

Behandlingen af hyperthyreose er primært medikamentel i 
form af antithyreoide midler, som blokerer helt eller delvist for 
thyreoideahormonsyntesen i glandula thyreoidea. Sædvanligvis 
medicineres patienten i et års tid under blodprøvemonitorering 
af thyroideafunktionen. Hvis sygdommen ikke remitterer, kan 
man vælge at fortsætte med medicinen på ubestemt tid, men 
det vil ofte fordre ret hyppige blodprøvekontroller for at sikre et 
stabilt stofskifte. I stedet kan man tilbyde patienten en destruk-
tiv behandling i form af enten kirurgisk fjernelse af kirtlen eller 
radioaktiv jodbehandling. Hvilken af disse to behandlinger man 
tilbyder, afhænger af individuelle forhold samt patientpræference 
(4). Hvis kirtlen helt destrueres, vil patienten efterfølgende ud-
vikle hypothyreose, men denne tilstand lader sig langt nemmere 
behandle med Eltroxin, og med færre bivirkninger.

Implikationer for tand- og mundstatus
I forhold til thyreoidealidelsernes hyppighed er litteraturen ved-
rørende odontologisk relaterede problemstillinger begrænset. 
Problemkomplekserne relateres til sygdommen per se, eller til 
behandlingen heraf (Fig. 2).

Sygdomsbetingede oro-dentale lidelser
Ved ubehandlet svær hypothyreose kan ses macroglossi (klassisk 
symptom) og der er også beskrevet glossitis, smagsforstyrrelser, og 
spytkirtelforstørrelse; hos børn ses tillige forsinket tandudvikling 
(5). Ved ubehandlet hyperthyreose angives en øget tilbøjelighed til 
caries, parodontal sygdom, og ”burning mouth syndrome”; hos 
børn tillige accelereret tandgennembrud (5). Ved manifest hyper-
thyreose og hypothyreose bør enhver form for anæstesi i øvrigt 
undgås (inklusive ledningsanalgesi uden indhold af katekolaminer) 
på grund af en øget risiko for hjertearytmier og centralnervesystem-
påvirkning. Med den udbredte brug af TSH-måling er det i dag sjæl-
dent, at patienter med en ubehandlet svær thyreoideadysfunktion 
går ubehandlet i længere tid. Ved adekvat behandling remitterer 

Fig. 1. Patient med stor knudestruma, som tydeligt diskon-
figurerer halsen.

Fig. 1. Patient with distortion of the anterior part of the neck 
due to nodular goiter.

Knudestruma
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stort set alle de klassiske symptomer, men visse odontologiske og
orale lidelser kan muligvis persistere hos nogle patienter.

Mange thyreoideasygdomme har en autoimmun genese. Det
er velkendt, at flere autoimmune lidelser kan ses hos den samme
person – hyppigt ses fx kombinationen af AIT og diabetes mellitus
type I – formentligt på grund af en (delvis kongenit betinget)
basal defekt i immunapparatet. Enkelte studier antyder, at kvik-
sølvholdige forbindelser i amalgam kan inducere udvikling af
auto-antistoffer, og ved fjernelse af amalgam har man kunnet
påvise en reduktion af thyreoidea-antistoffer (en markør for AIT)
(6-8). Flere og større studier er dog nødvendige for at belyse,
om der er en klinisk relevant association mellem kviksølvholdig
amalgam og autoimmune thyreoideasygdomme.

Sjögrens sygdom, som også er en autoimmun sygdom, afficerer
bl.a. spytkirtlerne med en deraf øget risiko for udvikling af caries.
De histopatologiske billeder af spytkirtlerne ved Sjögrens sygdom
og glandula thyreoidea ved AIT er næsten identiske. Ved AIT er
der signifikant lavere spytsekretion, hvis patienterne samtidig
klager over xerostomi, i forhold til AIT-patienter uden xerostomi
(9,10). Flere undersøgelser har påvist, at ca. 30 % af patienter
med AIT også har tegn på Sjögrens sygdom, en ca. 10 gange øget
frekvens end forventet (11-13). Tilsvarende forhold er påvist
ved patienter med Graves’ sygdom (11). Der er ikke gennemført
større prospektive serier, hvor mund- og tandstatus systematisk er
evalueret hos individer med autoimmune thyreoideasygdomme,
som udgør langt den største gruppe af thyreoideapatienter.

Sygdomme i mundhulen og thyreoideasygdomme

Fig. 2. Relationer og
interaktioner mellem
sygdomme i mundhulen
og glandula thyreoidea.
I hvilken udstrækning
thyreoideadysfunktion
direkte medfører oro-
dentale lidelser, er ikke
klarlagt.

Fig. 2. Relations and
interactions between
oral diseases and the
thyroid gland. It is un-
resolved to what extent
thyroid dysfunction
directly is linked to the
development of oro-
dental disorders.

Kombination

(?) (?)

Thyreoideasygdomme er meget hyppige, og derfor vil enhver
tandlæge ofte møde patienter med disse lidelser. Symptom-
billedet er meget vekslende med stor individuel variation
omfattende bl.a. vægtændringer, træthed og evt. strumaud-
vikling. Selv lette stofskifteforstyrrelser har helbredsmæssige
konsekvenser. En øget forekomst af oro-dentale lidelser kan
være en følge af nedsat spytkirtelfunktion, bl.a. med baggrund
i Sjøgrens syndrom, som er betydeligt hyppigere forekom-
mende hos patienter med autoimmun thyreoideasygdom. Hos
sådanne patienter - eller i tilfælde af tidligere radiojodbehand-
ling - bør tandlægen derfor have skærpet opmærksomhed på
denne problemstilling. Derudover skal tandlægen især være
opmærksom på den febrile patient i anti-thyreoid behandling,
som har inflammation i mundhulen.

KLINISK RELEVANS

Behandlingsbetingede oro-dentale lidelser
Hyperthyreose behandles initialt med antithyreoide midler,
omfattende tiamazol (Thycapzol), neomercazol og propylthiou-
racil. Sidstnævnte præparat giver ofte smagsforstyrrelser, men
som regel tolereres antithyreoid medicin godt. Ca. 1 promille
af patienterne udvikler en alvorlig knoglemarvsdepression med

Tryk-symptomer
Kosmetiske gener
(obs.malignitet)

Struma/nodøs degeneration

Rygning

Jodindtag

Kvindeligt kønGenetisk disposition

Autoimmunitet

Dysfunktion

Hyperthyreose

Hg-holdig
amalgam (?)

Hypothyreose

Radiojodbehandling

Sjøgrens
syndrom

Thyreoideasygdomme

Odontologiske lidelser
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agranulocytose, hvilket kan opstå selv efter lang tids behandling. 
Symptomerne ved denne potentielt fatale bivirkning er initialt 
feber og ofte orale ulcerationer og infektioner. Mistanke om knog-
lemarvsdepression hos en patient i antithyreoid behandling skal 
straks afstedkomme en blodprøve med leukocyt-differentialtæl-
ling. Ved seponering af medicinen sker der som regel en hurtig 
restitution af knoglemarven.

Radioaktiv jodbehandling er meget benyttet i Danmark, ikke 
kun ved hyperthyreose, men også til behandling af almindelig 
(non-thyreotoxisk) knudestruma og til efterbehandling af thyre-
oidea-cancer (højdosis radiojod). Ved behandlingen udnyttes det 
faktum, at jod i stort omfang opkoncentreres i glandula thyreoidea. 
Ved henfald af jodisotopen (131I, fysisk halveringstid otte dage) 
bevirker den ioniserende beta-stråling cellehenfald i glandula 
thyreoidea. Herved reduceres såvel funktion som størrelse af kirt-
len, en proces der strækker sig over flere måneder. I gennemsnit 
skrumper en struma med ca. 45 %, og hos de fleste patienter vil 
dette afstedkomme, at strumarelaterede symptomer svinder eller 
mindskes væsentligt (14). Radiojod gives som oftest ambulant og 
er en engangsbehandling (kan dog gentages, om nødvendigt). 
Bivirkningerne er få, dog er slutresultatet ofte hypothyreose med 
deraf følgende behov for behandling af denne tilstand. Radiojod 
har været benyttet i mange årtier, også til benigne thyreoideasyg-
domme, og anses for at være uden carcinogen effekt. 

Foruden thyreoideavæv har også spytkirtler, mammavæv og 
ventrikelepitel en vis evne til at opkoncentrere jod. Derved kan 
ikke undgås, at også disse væv eksponeres for en vis ioniserende 
stråling under radiojodbehandling, omend i langt mindre om-

fang end glandula thyreoidea. Stort set alle studier vedrørende 
spytkirtel-påvirkning er udført på cancerpatienter, som er be-
handlet med højdosis radiojod. I den situation ses hos næsten alle 
patienter et akut parotit-lignende sygdomsbillede med nedsat 
spytsekretion (15). En kompromitteret spytsekretion ses hos ca. 
30 % af radiojod-behandlede cancerpatienter, og xerostomi er 
en gene hos 15-20 %, selv flere år efter behandlingen (16,17). 
Tilsyneladende afficeres glandula parotis noget hyppigere end 
glandula submandibularis (18). I et nyligt større studie af 176 
patienter behandlet med radiojod for thyreoideacancer fandtes 
en signifikant øget risiko for tand-ekstraktion efter en median 
observationsperiode på 6,6 år. Prævalensen af tandekstraktion 
var korreleret til radiojoddosis samt forekomsten af xerostomi 
(19). I flere studier har man forsøgt at reducere påvirkningen af 
spytkirtlerne under radiojod-behandlingen. Ved stimulation ved 
hjælp af fx citrusbolsjer udskilles jodisotopen hurtigt fra spytkirt-
lerne, men en sådan stimulation bør først påbegyndes 24 timer 
efter radiojod er givet (20). Amifostin, en inhibitor af spytsekretio-
nen, er vist at yde en signifikant beskyttelse af spytkirtlerne (21), 
hvorimod pilocarpin tilsyneladende ikke har nogen effekt, såfremt 
patienterne i forvejen får fysiologiske spytstimulanser (22). 

Hvert år behandles mange danske patienter med radiojod, 
hvoraf langt hovedparten har benign thyreoideasygdom (hyper-
thyreose, knudestruma). I modsætning til cancerpatienter er dosis 
af radiojod givet til disse patienter væsentligt lavere. Omfanget af 
eventuelle dysfungerende spytkirtler blandt denne patientgruppe 
er uvis, og muligvis er problemet underdiagnosticeret. 

Abstract (English)

Thyroid disorders
Thyroid disorders mainly comprise thyroid dysfunction (hyper-
thyroidism and hypothyroidism) and goiter (often in a combina-
tion with thyroid dysfunction). 5-8 percent of the Danish popu-
lation, for the major part women, have a known or undiagnosed 
thyroid disease. The symptoms can be subtle, unspecific, and 
slowly emerging, and in many cases the diagnosis may be undis-
closed. Patients with thyroid diseases often need lifelong control 
and some individuals suffer from a reduced quality of life. The 
pathogenesis behind many thyroid diseases involves autoimmune 
mechanisms, and thyroid patients are more prone to develop 
other autoimmune diseases, here among Sjögren’s syndrome. 
This may affect the salivary glands resulting in an increased risk 
of developing caries. Radioiodine therapy, often used for treat-
ing thyroid diseases, also may result in a compromised salivary 
secretion. A few studies have indicated a possible link between 
mercury-containing amalgam and autoimmune thyroid diseases. 
However, large studies of thyroid patients evaluating the dental 
health have not been conducted.

Faktaboks
-

de, især blandt kvinder.

lavt stofskifte og knudestruma. Autoimmunitet spiller
en stor rolle.

symptomerne kan være beskedne.

nogle patienter ikke opnår samme livskvalitet som før
sygdomsdebut.

være en betydelig øget prævalens af Sjögrens syndrom
med affektion af spytkirtlerne og øget cariesforekomst
til følge.

kviksølvholdig amalgam og autoimmun thyreoideasyg-
dom.

af thyreoideasygdomme, påvirker i en vis udstrækning
spytkirtelfunktionen, både akut og på lang sigt.
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Amerikanske eksperter
anbefaler antibakteriel mundskylning før

parodontalbehandling.

ADA’s kongres

Alting er stort i USA, og den amerikanske tandlægefor-
enings kongres på Hawaii, som i år markerede ADA’s
150-års-jubilæum, var også stor: 24.000 deltagere (heraf
7.500 tandlæger), dentalmesse med mere end 350 ud-
stillere og 180 faglige sessioner at vælge imellem.

FAKTA

Den amerikanske tandlægeforenings kongres 2009
Tandlægebladet var med, da 60 danske tandlæger lærte nyt i eksotiske omgivelser på Hawaii i
oktober. På de kommende sider kan du læse faglige highlights plus møde en tandlæge, der er
vild med at efteruddanne sig i fremmede omgivelser. Endelig er der fakta vedr. skattereglerne
i forbindelse med efteruddannelse i udlandet. Winnie Brodam har skrevet og fotograferet.

Redaktionen

Mange af ADA-kongressens sessioner satte fokus
på sammenhængen imellem oral sundhed og
almen sundhed – og på den amerikanske ver-
sion af Scandefa var mundskyllemidler et stort
issue. Amerikanerne skyller for at undgå caries,
parodontitis, hjertesygdomme og forværring af
diabetes, og de faglige sessioner var positive fx
over for anvendelse af antibakterielle skyllemid-
ler i forbindelse med tandbehandling.

Antibakteriel mundskylning
kan måske gavne
Ifølge professor Daniel Fine fra New Jersey
Dental School bør man fx overveje antibakte-
riel mundskylning før parodontalbehandling.
En helt ny undersøgelse, som professor Fine har
på vej, viser, at antibakteriel mundskylning to
gange dagligt i to uger før ultralydsscaling med-
fører, at mængden af de plakbakterier, som er
ansvarlige for evt. bakteriæmi, reduceres med
70 % for de anaerobe typers vedkommende og
med 67 % for de aerobe.

Daniel Fines indlæg på kongressen var spon-
soreret af firmaet Johnson&Johnson. Det er hans
kommende undersøgelse også.

VÆRSGO AT SKYLLE. I USA er mundskyllemidler et must for
både børn og voksne – de findes i alle regnbuens farver.

or die!

2009
ADA KONGRES
HAWAII
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Som tandlæge skal man tage stilling til 
en konstant strøm af nye produkter. Det 
er tidskrævende, det er vanskeligt, og 
der er faktorer som fx brugervenlighed, 
som man ikke kan læse sig til. 

Det har ADA taget konsekvensen af. 
Fire gange om året udkommer der sam-
men med det amerikanske tandlæge-

blad et »Professional Product Review«. 
I det blad belyser og diskuterer forskere 
og undervisere et produkt eller en me-
tode, og deres videnskabelige del følges 
op af en praktisk del, hvor et panel på 
2.000 tandlæger, fordelt over hele USA, 
bidrager med deres erfaringer på det 
aktuelle område.  

Som dansk tandlæge kan man for 
75 dollars få adgang til JADA og pro-
duktreviews på internettet, hvis man 
tegner et affiliate membership her:

www
https://www.ada.org/ada/join/onlinereg/ 

affiliates/index.asp

TANDLÆGETESTERE. ADA’s 
»Clinical Evaluators Panel«, 
som består af 2.000 praktise-
rende tandlæger, deltager i 
afprøvninger af nye produkter. I 
forbindelse med årets kongres 
testede man metoder til 
farveprøvning. 

2.000 tandlæger 
kan ikke tage fejl
Den amerikanske tandlægeforening hjælper  
medlemmerne med vurdering af nye materialer og metoder.
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»Det skal være sjovt
at gå på efteruddannelse«
Tandlægeforeningen sendte i oktober 60 deltagere til den amerikanske tand-
lægeforenings kongres i Hawaii. Men hvad får man ud af at rejse så langt efter
kurser? Tandlægebladet har spurgt en garvet kursusrejsende.

Tandlæge Michael Vilsbøll har
igennem mange år været en flittig
kursusgæst, især på udenlandske
kurser. Han har rejst med Tandlæ-
geforeningen og med diverse andre
kursusrejseudbydere, og han har
stort set været verden rundt via kur-
suskalenderen – men:

Hvorfor egentlig rejse helt til den anden
ende af verden for at gå på kursus?
– Jeg er af den opfattelse, at det skal
være sjovt at gå på arbejde – for så er
man en bedre tandlæge. Jeg mener
også, at det skal være sjovt at gå på
efteruddannelse, for så får man mere
ud af kurserne.

Er det faglige niveau højt nok på de
udenlandske kurser?
– Det er ikke sådan, at man kommer
hjem med ny viden efter alle kurser.
Men på den anden side ville der jo
være grund til bekymring, hvis alting
var nyt for én. Man bliver bekræftet i,
at det, man ved, og det, man gør, er
rigtigt, og det er lige så vigtigt som at
lære noget nyt.

Hvad mener du om den tvungne efter-
uddannelse?
– Den har jeg ingen problemer med
at opfylde – jeg er allerede oppe på
70 timer bare i år. Og det har været
sjove og givende timer.

Bliver det aldrig kedeligt kun at rejse
med kolleger?
– For det første rejser jeg også på an-
det end efteruddannelsesrejser. For
det andet synes jeg, at tandlæger er
spændende mennesker, som det er
rart at være sammen med. Vi har en
fælles baggrund og en masse at tale
sammen om. Rejserne er med til at
opbygge et godt kollegialt netværk.

KURSUSREJSENDE. Tandlæge Michael Vilsbøll
rejser ofte og gerne efter kursustilbud. Han
oplever, at det øger arbejdsglæden og giver et
godt kollegialt netværk.

2009
ADA KONGRES
HAWAII

2009200
ADA KONGREA S
HAWAIIAA
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Vil du lære nyt i udlandet?

FDI i Brasilien 2009 

Der er allerede nu stor 
tilslutning til Tandlægefor-
eningens kursusrejse til 
FDI-kongressen i Brasilien. 
Rejsen er en pakketur, 
hvor man ser det meste 
og samtidig er sikret, at 
man kommer til selve 
kongressen. Den foregår 
nemlig i San Salvador-provinsen, og antallet af direkte internationale 
flyvninger til byen er stærkt begrænset. Tandlægeforeningen har i før-
ste omgang kunnet sikre 70 pladser og har allerede solgt 40 af dem. 
Så hvis man skal med, skal man være hurtig. Rejsen foregår fra 28. 
august til 12. september 2010.

Kirurgi i San Francisco

Tandlægeforeningen 
arrangerer også Master 
Class i kirurgi, implanto-
logi og protetik på Arthur 
A. Dugoni School of 
Dentistry, University of The 
Pacific i San Francisco, 
USA. Turen og de tre fulde 
kursusdage, med bl.a. 
Anders Nattestad som kursusgiver, foregår fra den 15. maj til den 24. 
maj 2010 – og man skal være hurtig for at få plads – der er allerede 
solgt 22 ud af de 30 udbudte.

www
Læs mere i Efteruddannelsens kursuskatalog på TDLNET 

FAKTA

0170

Amerikanerne slås med vægten. Overvægt
er et stigende problem, og det indebærer,
at stadig flere udvikler søvnapnø. Apnøen 
ødelægger folks livskvalitet, og helt nye
amerikanske undersøgelser har vist, at
apnø medfører iltmangel, som kan give
hjerneskader og være ligefrem livstruende.

Behandling af søvnapnø med orale skin-
ner var et stort emne på ADA-kongressen,
og Dr. Robert Rogers, som er præsident for
American Academy of Dental Sleep Medi-
cine, fremhævede, at snorken og søvnapnø
er et behandlingsområde, som amerikan-
ske tandlæger bør fokusere på.

Tandlæger skal
ikke diagnosticere apnø
De amerikanske tandlæger opfordres til
at opspore apnø-patienter, men de rådes
også til at afholde sig fra apnø-diagnostik.
Den skal ifølge American Academy of Den-
tal Sleep Medicine foretages af læge og af
søvnlaboratorium. Ellers påtager tandlæ-
gen sig et ansvar, som kan være tungt at
bære.

Tandlæger
i USA
behandler
snorken
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Kursusrejser
og skatteregler
Der er ingen nagelfaste regler for fradrag, når det
drejer sig om kursusrejser. Tandlægeforeningen har
dog efter flere retssager mod SKAT fået stadfæstet
nogle retningslinjer.

Hvornår er noget fagligt nok til at
blive betragtet som efteruddannelse
af SKAT? Hvor mange timer skal man
gå på kursus? Og hvilke krav stilles
der til indholdet? De spørgsmål findes
der ikke entydige svar på – alligevel
kan tandlæger, der tager på efterud-
dannelse i udlandet med Tandlæge-
foreningen godt føle sig ret sikre på, at
de kan trække rejsen fra i skat.

– Vi har altid visse betingelser
indbygget i vore kursusrejser, for at
deltagerne er nogenlunde sikre på
fradrag, hvis de følger dem, fortæller
underdirektør i foreningen tandlæge
Ole Marker.

Han tilføjer, at Tandlægeforeningen
altid går aktivt ind i sager mod SKAT
for medlemmer, som har deltaget i for-
eningens kursustilbud og selvfølgelig
fulgt retningslinjerne 100 % korrekt.
Man har vundet dem alle.

Ferie er for egen regning
Der er fradrag ved deltagelse i in-
ternationale konferencer, som inde-
holder et »overvejende indhold« af
efteruddannelse. Det vil sige, at der
skønsmæssigt er mere end 4-6 timers
kursus dagligt – afhængigt af det for-
melle program. Organisationen, som
afholder dette, skal være alment kendt
i tandlægeverdenen – fx FDI, ADA el-

ler andre nationale organisationer
eller faglige selskaber.

Man kan trække kursusudgift, ho-
tel, fly, rejseforsikring, vaccinationer
og forplejning fra under alle kursus-
dage. Man kan også trække rimelige
udgifter fra i rejsedagene – og normalt
inkl. 1-2 dage før og efter som nød-
vendige rejsedage. Til gengæld kan
egen ferie før og efter kongressen ikke
fratrækkes – men kan fint arrangeres
og kombineres med kursusrejser. Det
er SKAT helt uvedkommende, men
ofte årsag til påtalen.

Danske kurser i udlandet
Hvis man deltager i arrangementer,
som udbydes fra Danmark af Tand-
lægeforeningen eller andre kursus-
arrangører – men som afholdes i ud-
landet – er reglerne lidt anderledes:
Der skal man sikre sig, at mødet ikke
kan afvikles under lignende forhold
i Danmark. Det gælder både pris og
relevante foredragsholdere. Der skal
også være et overvejende indhold af
undervisning i dagene, som nævnt
ovenfor, og netop derfor tilbyder
Tandlægeforeningen ikke de meget
populære »ski-kurser« i alperne. De
ville, ifølge Ole Marker, få meget svært
ved at leve op til retningslinjerne.

2009
ADA KONGRES
HAWAII

2009200
ADA KONGREA S
HAWAIIAA
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Esbjerg Dentallaboratorium er med 30 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner
og eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.

Et nyt og æstetisk alternativ
indenfor aftagelig protetik

For patienter, som af forskellige årsager må

benytte gingivalt understøttede proteser med

bøjler, er Defl ex protesen et kærkomment

alternativ, idet der kan opnås et æstetisk re-

sultat, som ellers ikke er muligt ved aftagelig

protetik. I stedet for synlige metalbøjler

holdes protesen på plads af usynlige okklu-

sale støtter, ligesom materialets transparens

og tilpasning til slimhindens farve medvirker

til et mere naturligt udseende.

For allergiske patienter er Defl ex protesen

endvidere et godt alternativ til andre protese-

materialer, da materialet ikke indeholder

monomer.

ISO 9001:2008 CERTIFICERET KVALITETLEDELSESSYSTEM

www.esbjergdental.dk

Kun det bedste
er godt nok

Usynlige
støtter
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Vis mig din 
elevator
Elevatoren er langtfra et 
anonymt dentalt instrument. 
Mange tandlæger har lige-
frem et personligt forhold 
til deres elevator og kunne 
aldrig drømme om at være 
den utro med andre eleva-
torer. Tandlægebladet har 
bedt tre tandlæger om at 
fortælle om deres yndlings-
elevator. Men først et histo-
risk tilbageblik på elevatorer.

Det er ikke kun i dag, at elevatorer spiller en særlig rolle på tandklinikken. 
Elevatorer har faktisk gennem flere århundreder været et hyppigt brugt 
dentalt instrument. De første tegninger af elevatorer går helt tilbage til år 
1122, mens de tidligste eksempler går tilbage til det 16. århundrede med 
modellen »the Expluser«. I samme periode var modellen »Gedefoden« 
også populær ligesom dens tvillingsøster, »Gedefod med en klo«. 

I 1754 kom der en kurvet elevator på markedet, der faktisk minder 
meget om dem, som bliver benyttet i dag. 

Det er dog ikke kun formen, der har udviklet sig – også materialerne, 
som instrumentet fremstilles af, er ændret gennem tiden. De tidlige mo-
deller var lavet af jern eller messing, og de elevatorer, der blev brugt i 
det 18. og 19. århundrede, havde håndtag, der var lavet af ibenholt eller 
elfenben. Men Louis Pasteurs opdagelser og den efterfølgende introduk-
tion af sterilisation med damp influerede også på materialevalget, og i 
dag er elevatorer lavet af rustfrit stål. 

Elevatoren
gennem tiderne

Elevatorer i 
Romerriget

Noget tyder på, at elevatorer 
går endnu længere tilbage end 
først antaget. I hvert fald omta-
ler Aulus Cornelius Celsus, den 
vigtigste medicinsk-historiske 
kilde fra antikken, en operation, 
som kræver en elevator: Hvis 
en tand forårsager smerter, 
og det virker korrekt at trække 
den ud, fordi medicinen ikke 
giver lindring, skal der skrabes 
omkring den, så gummen bliver 
løsnet fra den. Derefter skal 
den skubbes, og det fortsæt-
tes, indtil den nemt kan fjernes.  

Kilde: British Dental Journal

FAKTA
FORTIDSLEVN: Fra venstre: Elevator med ibenholt håndtag. Elevator 
fra 1800-1810 produceret af den franske fabrikant Blanu. Elevator med 
ibenholt håndtag fra 1795. »Gedefods-elevator« med ibenholt håndtag. 
Billedet tilhører BDA Dental Museum©.
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Yndlings-elevatoren  
er forsvundet
Hvilken er din yndlingselevator?
– Jeg mistede faktisk min yndlingsluxa-
tor i foråret, og jeg kan roligt sige – jeg 
var ikke fornøjet. Der er blevet ledt højt 
og lavt, men den er forsvundet. Nu er jeg 
i gang med at finde en afløser, og det er 
rigtig svært, for den luxator var min faste 
følgesvend.

Historien bag din elevator?
- Jeg havde haft den i 20-25 år. Hvordan 
jeg fik den, fortaber sig i tågerne, men 
jeg tror, jeg har arvet den. Jeg ved heller 
ikke, hvilket mærke den var af, hvis der 
nogensinde har været noget mærke, så 
var det i hvert fald slidt væk. Men den 
har fulgt mig overalt, bl.a. til Brasilien 
i Amazonas, hvor jeg lavede frivilligt 
arbejde fra 1997 og frem til 2001. Her 
blev den flittigt brugt, da jeg trak op mod 
4.500 tænder ud rundt omkring i de små 
landsbyer. 

– Men jeg har også haft en anden helt 
særlig elevator – nemlig en skruetrækker, 
som jeg havde filet til. Det er helt ude i 
skoven, når jeg tænker på det, men min 
søn kom en dag hjem fra skole med en 
løs mælketand, og jeg orkede ikke lige at 
køre ud til klinikken, så det blev en nød-
løsning i form af en filet skruetrækker. 
Et lille trick, jeg brugte i Amazonas, da 
jeg stod og manglede instrumenter til en 
lokal behandler. 

– Men som jeg nævnte, er jeg i gang 
med at finde en ny, og det har kostet en 

del, fordi jeg har været nødt til at prøve 
flere. Jeg prøvede bl.a. et par modeller 
fra Carl Martin GmbH, men dem kunne 
jeg ikke forlige mig med. Håndtaget var 
simpelthen for tykt. Derefter lavede jeg 
en aftale med Rønvig, hvor jeg fik et 
større udvalg, som jeg kunne prøve af. 
Jeg er nu endt med en 2,5 mm bred bø-
jet luxator, som falder fornuftigt mellem 
fingrene, og som jeg bruger i kombinati-
on med en lige smal Hylin-elevator. Med 
denne kombination er der ikke mange 
tænder, jeg må give op over for.

Hvorfor var din gamle luxator  
en favorit?
Det handler i bund og grund om vane og 
den fingerspitzengefühl, som rutinen gi-
ver. Jeg havde jo slidt fingermærker ind i 
den, så den lå perfekt i hånden. Jeg har 
da heller ikke samme følelse med den nye 
luxator, som jeg havde med den gamle, 
også selv om det nye instrument fungerer 
godt. Så selv om jeg har fundet noget, jeg 
kan lide, så er det stadig en anden følelse 
at arbejde med den. Det er fx, som om den 
nye luxator er for skarp. En kantet og hak-
ket luxator fungerer måske bare bedre. 

» Der er blevet ledt højt og lavt, men den er forsvundet. 
Nu er jeg i gang med at finde en afløser, og det er rigtig 
svært, for den luxator var min faste følgesvend

KRESTEN BJØRNHOLT-SCHOU, KLINIKEJER, RØDOVRE
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ELEVATORJAGT. Tandlæge Kresten Bjørnholt-Schou har længe søgt en værdig 
erstatning for sin bortkomne luxator. Valget er indtil videre faldet på denne fra 
Rønvig. Men helt det samme bliver det vist aldrig.

Kresten Bjørnholt-Schou klinikejer, Rødovre:
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Elevatoren  
er et arvestykke

Martin Bech Hald klinikejer, Struer:

Hvilken er din yndlingselevator?
– Den er fra Rønvig og er en lige elevator, eller det har den 
i hvert fald været engang. Jeg vil nærmest sige, at den er 
blevet personificeret og har fået sin egen sjæl. Til daglig går 
den under navnet »den lille elevator«, og den er ca. 17-18 
cm lang og er ret let med fingergreb. Hovedet er ikke så 
langt, så kraften kan være stor, og jeg må fare med lempe, 
når jeg benytter den. Jeg bruger den stort set til alt, der har 
med operationer og udtrækninger at gøre, og det er altid 
den, jeg vender tilbage til. Jeg har endda haft den med på 
kursus i udlandet to gange.

Hvad er historien bag din elevator?
– Min elevator er i hvert fald 25 år gammel, og jeg har ar-

vet den fra min daværende chef. Den har derfor en del år på 
bagen, hvilket også tydeligt kan ses, da æggen og vinklingen 
bestemt ikke er sammenlignelig med en fabriksny af slag-
sen. Jeg er bange for, at den har begyndende brudflader, 
og jeg ville godt nok ærgre mig, hvis den gik i stykker. På et 
tidspunkt var den bortkommet, og det fik da også sveden til 
at pible frem. Hvis jeg skulle have en ny, ville jeg også lede 
efter en lignende elevator. Men patinaen ville jeg miste.  

Hvad er det, der gør, at den er så god?
– Jeg har en ekstremt god fornemmelse med mit arbejde, 
når jeg bruger den her elevator. Men jeg tror, det er kom-
binationen af en korrekt ergonomi og en tilstrækkelig 
størrelse samt det faktum, at den har fulgt mig, siden jeg 
startede som tandlæge for 15 år siden. Så det er ligesom 
den, der har hjulpet mig, da jeg var en uerfaren tandlæge, 
og som jeg dermed er blevet vant til. 

I ARV. Martin Bech Halds yndlingselevator er denne patine-
rede sag, som har fulgt ham gennem 15 år, og som han har 
arvet fra sin tidligere chef.

» Jeg vil nærmest sige, at den er blevet 
personificeret og har fået sin egen sjæl

MARTIN BECH HALD, KLINIKEJER, STRUER
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Allroundelevatoren 
duer til det hele

Malene Hallund tandlæge under 
specialuddannelsen i kæbekirurgi, København:

Hvilken er din yndlingselevator?
Min foretrukne elevator er en smal Hylin elevator, som 
jeg bruger til de fleste amotioer. Ellers bruger jeg forskel-
lige elevatorer, alt efter hvilken funktion jeg ønsker. På 
min standard amotiobakke har jeg også et sæt sidebe-
stemte bajonetbøjede elevatorer, og hvis jeg skal fjerne 
små rodspidser, anvender jeg Kroghs elevatorer. 

Hvad er historien bag din elevator?
Jeg blev introduceret til Hylin på Tandlægeskolen i Kø-
benhavns kæbekirurgiske afdeling for over 10 år siden og 
har brugt den lige siden. Jeg tror, det er meget normalt, 
at man finder en yndlingselevator under sin uddannelse, 
da man bliver trænet i at bruge netop den. Men jeg har 
prøvet mange forskellige typer af elevatorer, fx i Sydafri-
ka, hvor elevatorer er meget forskellige fra dem, vi nor-
malt har i Danmark. De var små og lå mærkeligt i hånden, 
så i begyndelsen var det meget svært at få den optimale 
funktion, men efter lidt øvelse fandt jeg dog teknikken, 
og jeg endte også med at blive fortrolig med de sydafri-
kanske elevatorer. Det, jeg bruger mest ved amotio med 
en elevator, er nok en god blanding af min egen erfaring 
fra de mange visdomstænder, jeg har fjernet, og så alle de 
uvurderlige tips og tricks, jeg har fået af mine kirurgiske 
kollegaer gennem min specialuddannelse.

Hvorfor er den din yndlingselevator?
Jeg synes, Hylin-elevatoren har et godt greb, og den korte 
rotationsakse gør, at nabostrukturerne bliver beskadiget 
mindst muligt. Den er hverken for klodset eller for smal 
– en allround, som man kan bruge til det hele. Når man 

ELEVATORFORTROLIGHED. Det handler om at lære 
sit instrument rigtig godt at kende, så man nøjagtig 
ved, hvordan man håndterer det, mener Malene 
Hallund, hvis yndlingselevator er denne Hylin-model.

» Den er hverken for klodset eller for smal 
– en allround, som man kan bruge til det hele

MALENE HALLUND, TANDLÆGE UNDER SPECIALUDDANNELSEN
I KÆBEKIRURGI, KØBENHAVN

FOTO: LIZETTE KABRÉ

bliver rigtig glad for et instrument, er det jo ofte et udtryk 
for, at man er fortrolig med det og kender alle dets mulig-
heder og anvendelsesteknikker. Jeg ved helt præcis, hvor 
meget kraft og rotation jeg skal bruge, når jeg anvender 
Hylin. Det vigtigste ved amotio og ekstraktioner er derfor 
også, at man ikke har for mange elevatorer i spil, men at 
man som sagt bliver fortrolig med én type. 
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[BLOGUDDRAG] – Det (efterårsferien, red.) startede ellers ambi-
tiøst med en plan om at nå det forsømte farma-pensum, så jeg ikke
(igen, igen, igen) startede eksamensperioden med at læse næsten
hele pensum for første gang samt efterårsrengøring af lejlighe-
den. Rimeligt simple mål, må man sige, men ak. Jeg præsterede
endnu en gang at gå fuldstændig i stå, ligeså snart jeg sagde farvel
til sidste patient fredag eftermiddag. […]

– Min moster har engang sagt om mig, at hvis jeg gik meget
langsommere, ville jeg gå baglæns. Jeg vælger at tro, at hun ikke
mente mit faktiske gå-tempo, da jeg har temmelig lange ben[…]

– […] og så ellers konstatere, at jeg af alle opgaverne på min
rimeligt beskedne to-do liste kun har præsteret at støvsuge.

Forlæns? Baglæns? Hvilken retning bevæger du dig i? Er du også
slem til at henlægge en masse projekter til dine ferier for blot at
kunne konstatere på sidste feriedag, at du intet har udrettet? Eller
er dit mantra lediggang er roden til alt ondt?
Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan læse hele
Henriette Marie Holmgårds blogindlæg og give din kommentar.

Henriette Marie Holmgårds blogindlæg bringes uredigeret fra
bloggen på Tandlaegebladet.dk.

Kunsten at lave ingenting

STUD.ODONT. PÅ BLOGGEN

DENNE GANG BLOGGER:
Henriette Marie Holmgård,
7. semester,
Tandlægeskolen i København

FOTO: REIMAR JUUL

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

SPØRGSMÅL: Jeg har hørt, at en såkaldt mulighedserklæring erstatter lægeerklæringen. Hvad indebærer
det, og hvornår træder det i kraft?

SVAR: Mulighedserklæringen erstatter pr. 5. oktober 2009 den velkendte lægeerklæring om uar-
bejdsdygtighed. Det nye er, at den sygemeldte og arbejdsgiveren nu i fællesskab skal udfylde den 
første del af erklæringen. Den lægelige vurdering vil så blive foretaget efterfølgende.

www
Du kan læse mere om mulighedserklæringen på TDLNET under »Særligt for klinikejere«. Klik dig herefter videre til

»Ansættelsesvilkår«, derefter »Sygdom« og endelig »Sygedagpengelov«.

KLAR BESKED!

Få din ansættelseskontrakt tjekket
Er din ansættelseskontrakt i orden? Tandlægeforeningen tilbyder at vurdere ansæt-
telseskontrakter for privatansatte tandlæger, og det er især vigtigt at få en vurdering
af kontrakten, inden du skriver under.

Tandlægeforeningen vil inden for 14 dage give kommentarer til enten den ansatte,
klinikejeren eller begge parter afhængigt af parternes ønske. Hvis ikke andet fremgår,
vil kommentarerne blive sendt til begge parter. Når kontrakten er underskrevet, sendes
der en kopi tilbage til Tandlægeforeningen i henhold til Tandlægeforeningens etiske
regler og kollegiale vedtægter.

Hvis du endnu ikke har haft mulighed for at indsende en kopi af din underskrevne
kontrakt, skal der hermed lyde en opfordring til at gøre det. På den måde kan vi bl.a.
holde vores oplysninger om indgåede ansættelser ajourført.

Kontrakter sendes til: Tandlægeforeningen, att.: Front Office eller via mail på front-
office@tdl.dk.

www
På nettet kan du finde Tandlægeforeningens kontraktstatistikker.

Statistikkerne kan give et pejlemærke for normale aftaler ift. klausuler, barns sygedag, provisionsløn mv.
Statistikkerne findes på TDLNET under »Særligt for privatansatte tandlæger« og

»Ansættelseskontrakter«. De tilgængelige år er p.t. 2006, 2007 og 2008.
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Made in Sweden

Ny

TePe Interdental børster

Vælg størrelse og soft/x-soft
Et bredt sortiment af størrelser i både soft & x-soft til alle mellemrum. Det bruger-
venlige skaft er godt at holde på og ståltråden på børsterne er plastovertrukket for større
beskyttelse. Udviklet i samarbejde med førende odontologiske experter i Sverige.

Besøg vores
www.tand-profylakse.dk



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

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

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

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

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

Redaktionen

TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER
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Indlæg & debat

I Tandlægeforeningen er vi enige med
regeringen i, at kviksølv er noget skidt
for miljøet. Men det burde også efter-
hånden være slået fast, at sølvamal-
gamfyldninger ikke indebærer nogen
sundhedsfare.

Af miljømæssige hensyn går vi ind
for den gradvise udfasning af amal-
gam, som allerede har været i gang i
nogle år. Vi lytter til de anbefalinger,
som Sundhedsstyrelsen har modtaget
fra tandlægeskolerne. Disse anbefa-
linger går bl.a. ud på, at det er fuldt
forsvarligt også at benytte plast til
kindtandsfyldninger, der belastes.

Et totalt forbud mod brug af sølva-

malgam kan vi imidlertid ikke støtte.
Der er stadig tilfælde, hvor en sølvamal-
gamfyldning vil være den fagligt bedste
løsning, hvilket jeg også har sagt til de
politiske partiers sundhedsordførere.

Vi er dermed på linje med flertallet
i den europæiske tandlægeorganisa-
tion CED, som af samme grund har
anbefalet EU at droppe planer om et
totalforbud mod sølvamalgam.

Dit kursusønske bringer jeg videre
til Tandlægeforeningens Efteruddan-
nelse.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Kan amalgamforbud ikke forhindres
– hvad siger Tandlægeforeningens fagpolitikere?

Tilskyndet af artiklen i Tandlægebladet
nr. 6/2009 omkring sølvamalgam vil
jeg hermed stille et spørgsmål, som jeg
i mange år har haft lyst til at få svar på
af mine fagpolitikere: Findes der nogen
i hovedbestyrelsen, som prøver at arbej-
de for, at vi IKKE får et amalgamforbud
trukket ned over branchen?

Jeg fornemmede ikke nogen reak-
tioner fra Tandlægeforeningen ved de
to forrige indskrænkninger (omkring
brug af amalgam til gingivale fyldinger
på mælketænder), og selvom det var
indskrænkninger, som er til at leve
med, så kunne jeg dog godt have tænkt
mig at beholde sølvamalgamet som en
mulighed til at bruge ved de lejligheder,
hvor hverken plast eller glasionomer er
oplagte. På det seneste har udmeldin-
gen om brug af plast som første valg til
kindtandsfyldninger givet mig en tanke
om, at et amalgamforbud er noget, som

bare kommer »som en tyv om natten«,
og det er den frygt, som foranlediger
denne skrivelse. Det forekommer mig,
at behandlingsmulighederne bliver
indskrænkede, hvis muligheden for at
bruge amalgam som fyldningsmateriale
forsvinder. Jeg synes også, at vores fag-
lighed som tandlæger bliver desavoue-
ret, hvis ikke også den mulighed indgår
i behandlingssituationen til gavn for
patienterne. Det er derfor med faglig-
heden som begrundelse, at jeg vil høre
Tandlægeforeningens fagpolitikere om
deres holdning til dette.

Der har ved flere lejligheder fra
Tandlægeforeningens side været efter-
lyst emner til kursusvirksomhed – jeg
kunne godt tænke mig et kursus om-
kring præmedicinering i praksis.

Med venlig hilsen
Jørgen Voss

Debatindlæg

Svar til Jørgen Voss
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Gendex 3D scanneren
leveres med pc og software.
Vores teknikere klargører
og opstiller det hele for dig
i klinikken.

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

 blotlægges nervebaner og knogler

tydeligt og præcist. Du føres hele vejen

rundt om kæben og ser problemerne

klart. Det giver dig langt større sikker-

hed, når du skal vurdere ekstraktioner

og udvikle korrekte boreskabeloner.

Selve scanningen sker i én rotation på

9 sekunder, og patienten får en

meget lav stråledosis. Du kan  samtidig

 begrænse strålefeltet. Resultatet

af scanningen får du i løbet af to

minutter på et stort billedfelt på den

 medfølgende computer.

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

på telefon 2361 0414 og hør i

detaljer, hvad en Gendex 3D-scanner

kan gøre for dit arbejde, dine patienter

og din klinik. Scanneren er udviklet

 sammen med førende leverandører

af 3D-teknologi og anvendes også af

 kæbekirurger på hospitalerne.

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

Vi er din driftsikkerhed
Dent Support leverer klinikudstyr,

komplet indretning, ombygninger,

reparationer og regelmæssige

 eftersyn af din klinik. Vi gør det ud

fra et enkelt koncept. Det er vores

service, der er grundstenen, og vi

rykker ud, når du har et problem.

Vi arbejder nemlig for, at du altid

skal kunne arbejde videre.

Jylland
8641 0814

Fyn / Sjælland
6441 0014

info@dentsupport.dk
www.dentsupport.dk
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Tanker omkring tandlægeuddannelsen på Odontologisk
Institut, Københavns Universitet
Er undervisningen tilfredsstillende, og er der tilstrækkelige ressourcer?

I Tandlægebladet nummer 9/2008
stillede undertegnede bl.a. spørgsmå-
lene: Hvordan bliver fremtidens tand-
læge? Er uddannelserne i København
og Århus koordineret? Mit indlæg
var motiveret ud fra betænkelighed
omkring de kommende cand.odont.
ers faglige kunnen og viden. Betænke-
ligheden opstod ud fra informationer,
jeg modtog ved et møde på Panum
Instituttet og grundede sig i oplys-
ninger om nedskæringer på Afdeling
for Dentalmaterialer, nedlæggelse

af Afdeling for tandmorfologi samt
kraftige reduktioner i den kliniske un-
dervisning både med hensyn til tid og
kvalitet. I svar fra studieleder Lis Al-
mer blev der nævnt, at en evaluering
af tandlægeuddannelsen angiveligt
skulle have konkluderet, at uddannel-
sen var »overloaded« – udtrykket kan
vel næppe have sigte til omfang af og
kvaliteten i den kliniske undervisning.
Det nævntes endvidere, at det nye cur-
riculum er et kernecurriculum, hvor
formålet er »at give den nødvendige
teori og viden, men ikke kliniske kom-
petencer«, idet »rutinen får man efter
eksamen«. Såfremt det drejer sig om
de kandidater, som kommer i praksis
hos en tandlæge og er uddannet, ime-
dens der var tilstrækkelig klinisk un-
dervisning i uddannelsen, kan dette
muligvis opnås ud fra rådgivning og
vejledning i praksis, men kan man
være sikker på, at denne postgradu-
ate kliniske undervisning fortsat kan
være på et sufficient niveau, hvis ikke
grundlaget på tandlægeskolen er det?
Ved dette grundlag forstås naturligvis,
at der er afdelinger inden for de for-
skellige discipliner, som fx tandmor-
fologi, dentalmaterialer, cariologi,
parodontologi, radiologi, ortodonti,
hvor de studerende dels har den nød-
vendige undervisningstid, dels at der
på afdelingerne er et tilstrækkeligt
antal undervisere, således at det, in-
den for både de teoretiske og kliniske
områder, i tilstrækkelig høj grad kan
sikres, at de studerende har mulighe-
der for at opnå viden og kunnen på et
tilpas højt niveau. Dette vil være trygt
for de studerende, for patienterne og
godt for skolens reputation, og man
vil kunne undgå en gentagelse af den
lidet flatterende overskrift på forsiden
af Kristeligt Dagblad 3. oktober 2008,

hvor der med fed skrift stod: Nye
tandlæger er dårlige til deres
fag. Artiklen nævnte bl.a., at en
ekstern censor fra Tandlægeskolen i
Århus havde set sig nødsaget til at
dumpe 21 ud af 28 eksamenskan-
didater. Yderst beskæmmende for
Tandlægeskolen i København, dens
undervisere, de studerende, de nye
tandlæger og for standen som helhed.
Overordentligt uheldigt for omdøm-
met i befolkningen, eftersom tenden-
sen til at generalisere som bekendt er
et udbredt fænomen. Hensigten med
ovenstående betragtninger er at få
svar på følgende:

Synes man i ledelsen på Tandlæge-
skolen i København samt blandt lærer-
kræfter og studerende, at undervisnin-
gen i teori og praktik er tilfredsstillende
og acceptabel?

Jeg tænker her på den ændrede
studieordning, som jo nu har eksiste-
ret nogle år.

Har alle afdelinger de nødvendige
ressourcer, herunder ledere, professorer
og kliniske lærere, som skal til, for at
undervisningen kan bibringe fremti-
dens cand.odont.er et sufficient fagligt
niveau, såvel teoretisk som klinisk?

Er dette niveau af en sådan karakter,
at nye tandlæger, efter at have fungeret
og modtaget passende supervision og
instruktioner hos en kvalificeret tand-
læge, selv kan medvirke til at kunne
videregive kommende cand.odont.er
de samme faglige kompetencer, som de
modtog i praksis efter eksamen på tand-
lægeskolen, således som det øjensynligt
er hensigten i studieordningen?

M. Finn Smith, tandlæge

Debatindlæg

?!

Har vi kursen
för dig?

Anmäl dig på vår hemsida
www.tandlakarforbundet.se

www.tandlakarforbundet.se

95 KURSER TOTALT

11 UTLANDSKURSER, 7 DIPLOMKURSER, 23 NYA KURSER

SISTA ANMÄLNINGSDAG 22 NOVEMBER

UTBILDNINGVÅREN2010
KURSKATALOG FRÅN SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND

Kurskatalog våren 2010

Se svarene på dette
debatindlæg på side 1032
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Ny Pro-Argin™ teknologi
Et gennembrud i behandling af dentin hypersensitivitet

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

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

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

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

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

 Behandling af dentin hypersensitivitet og
afpudsning i én og samme seance

NY Colgate® Sensitive Pro-Relief™

Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin™ teknologi

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

*Grafisk fremstillede illustrationer baseret på SEM foto.

1) Schiff T, Delgado E, Zhnag YP, deVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the clinical efficacy of desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of den-
tin hypersensitivity associated with dental profylaxis. Am. J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 8A-15A. 2) Hamlin D, Williams KP, Delgado E, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the efficacy
of a desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of dentin hypersensitivity associated with dental prophylaxis. Am J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 16A-20A.
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Kære Finn Smith
Omtalte artikel i Kristeligt Dagblad,
hvoraf det fremgik, at de studerende
fra Tandlægeskolen i København var
så dårlige til deres fag, at en ekstern
censor fra Tandlægeskolen i Århus
så sig nødsaget til at dumpe 21 ud af
28 eksamenskandidater, blev et par
dage senere dementeret i Kristeligt
Dagblad. De omtalte 21 studerende
var ikke københavnske tandlæge-
studerende, men studerende fra
Tandlægeskolen i Århus. Det er me-
get beklageligt, at åbenbart kun få
har set dementiet, selvom vi herfra
selvfølgelig har gjort meget for at få
dementiet ud.

De første kandidater uddannet på
den nye studieordning vil først blive
færdige sommeren 2010, hvorfor der
vil gå 1-1½ år, før vi kan evaluere
vores nye uddannelse. Til den tid vil
der blive foretaget en spørgeskema-
undersøgelse, hvor såvel aftagerne
som de nye kandidater vil få lejlig-
hed til at udtale sig.

Med hensyn til dine øvrige
spørgsmål blev disse besvaret i Tand-
lægebladet nummer 9 i 2008.

Hvis du eller andre ønsker
yderligere information om tand-
lægeuddannelsen, kan disse fås på
www.odontologi.ku.dk under »om
uddannelsen«. Her kan studieord-
ningerne også findes ligesom, fage-
nes evalueringer.

Lis Almer
Studieleder,
Tandlægeskolen i København

1. svar 2. svar

Redaktionen har modtaget nedenstående to svar på Finn Smiths debatindlæg

For mig at se er det endnu ikke mu-
ligt at kunne udtale sig om, hvorvidt
den nye studieordning på Tandlæge-
skolen i København har påvirket de
studerendes teoretiske og praktiske
kompetencer i positiv eller for så vidt
negativ retning. De første kandidater
under den nye studieordning bliver
færdige til sommer, og først heref-
ter vil man rigtigt kunne udtale sig
om, hvordan vi på ny studieordning
er rent fagligt i forhold til tidligere
årgange.

Som studerende på Tandlægesko-
len i København har vi længe været
bange for, hvorvidt den nye studie-
ordning kvalificerer på lige fod med
ældre medstuderende, kolleger samt
studerende fra Tandlægeskolen i År-
hus til et virke som tandlæge. Som
beskrevet i blogindlæg fra 7. maj i
år (se Tandlægebladet nummer 8,
2009) skyldes denne usikkerhed et
meget hektisk forår, hvor den nye
studieordning blev kritiseret fra
nærmest alle tænkelige sider. Det
primære kritikpunkt var den mang-
lende kliniktid, og netop kliniktiden
er uden tvivl blevet mindre. Diskus-
sionen er så, hvorvidt der er nok
kliniktid. En diskussion, jeg også be-
rørte i blogindlægget fra 7. maj 2009.
Jeg er af den klare opfattelse, at hvis
man som ny cand.odont. er teoretisk
velfunderet og har en vis praktisk
kunnen, så er man betydeligt bedre
stillet, end hvis det omvendte var
tilfældet. Odontologi bliver i højere
og højere grad et videnskabeligt kræ-
vende fag, hvor forudsætningen for
forståelse af behandlinger kræver en
bred teoretisk formåen i forhold til
patogenesen af den enkelte sygdom.

På spørgsmålet om, hvorvidt un-
dervisningen er »tilfredsstillende«,

mener jeg, det vil være en falliterklæ-
ring, hvis man som studenterpolitisk
aktiv eller undervisningsansvarlig
fandt undervisningen tilfredsstil-
lende. Der vil altid være ting, der kan
korrigeres eller ændres til det bedre,
og det er selvfølgelig også noget,
man til enhver tid arbejder med på
Tandlægeskolen i København; dette
ser jeg kun som et sundhedstegn. Et
af de områder, som man uden tvivl
skal kigge på over de næste par år,
er personalesituationen. Jeg har
dog indtryk af, at dette ikke er et
lokalt problem for Tandlægeskolen
i København, men i højere grad et
internationalt problem, som bun-
der i rekruttering af kvalificerede
undervisningskræfter. Da økonomi
for mange er incitament for at ar-
bejde, er det en kæmpe udfordring
at skulle rekruttere personale i en
situation, hvor potentielt samme
underviser kan fungere som tand-
læge til en markant højere løn. Man
ser derfor også, at drivkraften hos
vores kliniske lærere er af en anden
og måske mere humanitær karakter.
Dette har for så vidt intet med den
nye studieordning at gøre, men er al-
ligevel en yderligere udfordring i en
tid med mange for Tandlægeskolen
i København.

Anders Byrel
Studerende,
Tandlægeskolen i København

?!
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PRAKSIS
Anders Bredahl har ændret klinik-
adresse fra Tornhøjcentret,
9220 Aalborg Øst til Nytorv 13, 1.,
9000 Aalborg pr. 28. juni 2009.

FØDSELSDAGE 9. NOVEMBER 2009
– 29. NOVEMBER 2009

30 år

Signe Kock Grove, Frederiksberg C,
18. november.
Stine Bo Petersen, København K,
21. november.

40 år

Thomas Kofoed Steengaard, Hellerup,
9. november.
Anne Hagedorn Mønster, Hørsholm,
11. november.
Tina Damgaard, Sabro, 12. november.
Annafia Larsen, København V,
18. november.
Inge Moberg Fitting, Åbyhøj,
24. novmber.

50 år

Johnny Lynge-Hansen, Kastrup,
9. november.
Marianne Lundberg, Herlev,
10. november.
Birgitte Wiener, Vinderup,
10. november.
Kirsten Jungersen, Assens,
13. november.
Torben Lillie, Brande, 14. november.
Klaus Gotfredsen, Frederiksberg,
15. november.
Kate Schwensen, Brønshøj,
19. november.
Neda Etamadi, Frederiksberg,
22. november.
Inge Marie Madsen, Odense S,
25. november.
Claus Kastenskov, Helsingør,
26. november.

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

NAVNE

Selvbondende cement med høj retention og mekanisk styrke.

Automixsprøjte giver hurtig og enkel håndtering:
– kontrolleret blanding, direkte applicering, nøjagtig dosering.

Gelfase sikrer enkel fjernelse af overskud.

For better dentistry

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

Nemt
at fjerne
overskud

SELVBONDENDE CEMENT
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Fra Tromsø til Dentcare i Århus
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FOLK OG PRAKSIS

STORDRIFTSFORDELE. Frank Wang er blevet ansat på Dentcare
Tandlæge- og Implantatklinik, der har flere klinikker. Det ser han
som en fordel, da det giver bedre mulighed for faglig sparring.

Tandlæge Frank Wang er fra den 5. oktober blevet
ansat på Dentcare Tandlæge- og Implantatklinik,
der har klinikker i Århus, Hadsten og Rønde. Den
unge tandlæge, der blev cand.odont. i 2008 fra
Tandlægeskolen i Århus, skal dele sine 37 timer
mellem Århus og Hadsten og er én uge på hver
klinik. Det er dog ikke ukendt land for Frank Wang
at være ansat et større sted, da han kommer fra
en ansættelse på Colosseum-klinikken i Tromsø.

– Jeg ser det som en fordel at være ansat et stort
sted. Mulighederne for faglig sparring er større, og
Dentcare Tandlæge- og Implantatklinik arrangerer
fx også interne efteruddannelseskurser, fordi vi er
så mange. En anden fordel ved at arbejde et stort
sted er også, at udstyret ofte er helt opdateret og
moderne, mener Frank Wang.

Selv om Frank Wang er nordmand, er han glad
for at være tilbage i Danmark og arbejde på en
dansk tandlægeklinik efter et år i Tromsø.

– I Norge arbejder man ikke som ansat tand-
læge, men som selvstændig, der lejer sig ind på en
tandlægeklinik. Derfor er man også provisionsløn-

net, og der er ikke feriepenge eller løn under sygdom, fortæller
Frank Wang, men han fortæller også, at økonomisk set går det
nogenlunde ud på ét, da lønnen er lidt højere i Norge. Så ifølge
Frank Wang handler det i bund og grund om at kunne budgettere.

60 år

Klaus Trøst Nielsen, Tyskland,
20. november.
Hans Jørn Gade, Spjald, 21. november.
Per Riddervold, Århus C,
22. november.
Carl Emil Hoberg, København S,
24. november.
Flemming Hjortkjær, Århus C,
28. november.

70 år

Hans Henrik Rousøe, Skærbæk,
10. november.
Per Krüger, Skanderborg,
23. november.
Per Albrecht, Århus C, 25. november.

80 år

Knud Danielsen, Fuglebjerg,
24. november.

Dødsfald

Elsebeth Vibeke Sperling, født 1916,
kandidateksamen 1939.
Magnus Witt, født 1925,
kandidateksamen 1949.
Henrik Erhardsen, født 1965,
kandidateksamen 1992.
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Endodontipris til
Lise-Lotte Kirkevang
Under European Society of Endodontology’s
kongres i Edinburgh 24.-26. September 2009 
modtog lektor, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang,
Tandlægeskolen i Århus, Hans Genet-prisen.
Prisen gives til en person, som har ydet et væ-
sentligt bidrag til endodontien i Europa.

Prisen, som ikke kan søges, er indstiftet af den
hollandske endodontiforening og uddeles – hvis 
der findes en kvalificeret modtager - hvert andet
år i forbindelse med afholdelse af kongressen.
Lise-Lotte Kirkevang fik prisen for sit bidrag til
præ- og postgraduat undervisning samt forskning
inden for epidemiologiske aspekter af endodon-
tien.

Preben Hørsted Bindslev

PRISMODTAGER. En glad Lise-Lotte Kirkevang umiddelbart efter
modtagelsen af prisen i slotsgården på Edinburgh Castle sammen
med tandlægerne Otto Schmidt og Jens Knudsen.
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Sidste frist for indlevering af stof til kalende-
ren i Tandlægebladet nr. 14 2009:
Deadline: 11. november 2009
Udkommer: 25. november 2009

Sidste frist for indlevering af stof til kalende-
ren i Tandlægebladet nr. 15 2009:
Deadline: 30. november 2009
Udkommer: 16. december 2009

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

KALENDER
2009

NOVEMBER

Klinikassistent-kursus

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

Symposium

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

Konference for klinikassistenter

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

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Syddanmark)

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

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Aalborg)

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

Avanceret knogleopbygning

Dato: 10.-11.11.09, kl. 8-17 og 8-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Thomas Kofod

For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Akutte medicinske tilstande  

(Viborg)

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

Medlemsmøde – fra klagesag til 

gabestok (Region Sjælland)

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

FOKUS – Bidfunktion (Vallensbæk)

Dato: 12.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Start i praksis (Sorø)

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

Videre i praksis (Århus)

Dato: 13.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2

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

N Y H E D !

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

Perfekte til en lang arbejdsdag.

www.ruhne.dk
Vågøvej 13 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 13

SERVICE
KALENDER

1037

Udstyr hos Nordenta – en oplevelse værd

Udstyr hos Nordenta er en oplevelse i sig selv. Du fi nder markedets største udvalg af units,

røntgensystemer og indretningsløsninger fra anerkendte producenter som XO Care, Sirona

og Soredex. Nu kan du opleve udstyret i inspirerende omgivelser i vores to nyindrettede

showrooms i Hedensted og Glostrup. Bestil et besøg og få en professionel gennemgang af

vores mange forskellige løsninger. Du kan også få et bud på, hvordan nyt udstyr fra

Nordenta kan gøre livet nemmere på klinikken. Tag gerne hele klinikken med – vi giver

selvfølgelig lidt at spise og drikke.

Blandt alle, der besøger i vores showrooms i enten Glostrup eller Hedensted inden den

30. november, trækker vi lod om et rejsegavekort på kr. 15.000. Du skal blot ringe på telefon

43 270 270 og bestille et besøg – så deltager klinikken automatisk i lodtrækningen.

Læs mere på www.nordenta.dk

 Showroom Sjælland  ·  Naverland 11, 2600 Glostrup  · Showroom Jylland  ·  Helge Nielsens Allé 7, 8723 Løsning

Vind et rejsegavekort
på kr. 15.000

S H O W R O O M
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CEA Dental San Diego Convention

Dato: 13-14.11.09
Sted: The San Diego Marina Village 
and Conference Center
Info: www.ceadental.com 

Avanceret kirurgi

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

Offentlig kursusdag

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

FOKUS – Præparationsteknik  

(Vallensbæk)

Dato: 18.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Lars Rossel og  
Lars Nygaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Fredericia)

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

Occlusion & reconstructions

Dato: 20.11.09 kl. 9-17, 21.11.09 kl. 9-16
Sted: Værløse, København
Arrangør: Frank Hoffmann Seminars
Forelæser: Dr. Chris Stevens, USA
Info: Tdl. Henrik Sørensen
Tlf.: 20 60 16 17/44 95 09 02

Konference – Adfærd og motivation

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

Kyoto

Dato: 23.11.09-1.12.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt 
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder 

(Vallensbæk)

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

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik 

(København)

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

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

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

Start i praksis (Billund)

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

Julemøde

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

DECEMBER

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik 

(Horsens)

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

www.dentalhuset.dk 

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

850 kr. 

Fordi du kan få den originale

 Valplast fleksible protese 

for kun
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PricewaterhouseCoopers har 8 tandlægecentre
i Danmark. Her er ansat personale, der primært 
beskæftiger sig med regnskabs service for 
mere end 500 tand læger.

Fast pris på årsregnskab
Assistance i forbindelse med køb og salg
af praksis
Gratis regnskabsanalyse af tandlægepraksis
Økonomisk årseftersyn

Ring i dag til Allan Kamp Jensen på telefon
3945 3178 og lav en uforbindende aftale.

Regnskabsservice
for tandlæger

Statsautoriserede revisorer
www.pwcglobal.com/dk/tandlaege

Kursus i supragingival tandrensning

for klinikassistenter

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

Pladsproblemer

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

FOKUS – Salg eller informeret

samtykke (Århus)

Dato: 3.12.09, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent

Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og 
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Start i praksis (Billund)

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

2010

JANUAR

FOKUS – Salg eller informeret sam-

tykke (Vallensbæk)

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

Dato: 8.1.10, kl. 12.00 til 9.1.10,  
kl. 13.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO/TF
Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Info: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller 
e-mail: pto@pto.dk

Dansk Endodontiforening  

– Årsmøde og kursus

Dato: 8.-9.1.10
Sted: Hindsgavl Slot
Kursus med Dr. Julian Webber og års-
møde og generalforsamling i Dansk 
Endodontiforening.
Info: www.endodontiforeningen.dk

Basal oral implantologikursus

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

Dansk Selskab til Studiet af  

Parodontologi

Risici ved implantatbehandling af  
parodontitpatienter 
Dato: 20.1.10
Arrangør: DSP
Foredragsholder: Professor, odont.dr. 
Tord Berglundh, Göteborg.
(program følger senere)

FOKUS – Kirurgisk endodonti 

(Tåstrup)

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

FEBRUAR

Norsk Forening for Odontofobi 

(NOFOBI)

Dato: 5.2. – 7.2.10
Sted: danskebåten fra Oslo til  
København
Arrangør: NOFOBI
Info: Tannlege Pål Ellingsen (NOFOBI)

MARTS

SOP selskab for odontologisk 

praktik

Dato: 5.3.10, kl. 13.00-6.3.10 kl. 14.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Emne: Branding/Networking
Info: Nordenta, tlf. 87681611
Plandent, tlf. 43 66 44 44
Steen Sloth Madsen:  
tandlege@post6.tele.dk

FOKUS – Kirurgisk endodonti 

(Tåstrup)

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

Dansk Parodontologisk Selskabs 

forårsmøde

Dato: 20.3.10
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum,  
Aros Allé 2, Århus C.
For program og tilmelding:  
www.periodont.dk

APRIL

Årskursus

Dato: 15.-17.4.10
Arrangør: Tandlægeforeningen
Sted: Bella Center

MAJ

FTI2010 – International Dental 

Conference

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

AUGUST

Dansk Parodontologisk Selskabs 

årsmøde

Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
For program og tilmelding:  
www.periodont.dk

SEPTEMBER

ESMD 2010 Congress

Seeing is believing
Dato: 16.-18.9.10
Sted: Vilnius, Lithuania
Info: www.esmd2010.com,
info@esmd2010.com 

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
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u får nedsat kontingent under arselorlov.  

erfor er det vigtigt  at du husker at 

oplyse Tandlæge foreningen o  

det  inden du går på 

arsel. u skal sende 

foreningen din 

vandre ournal.

...  når o stændighederne taler for det

Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …
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BEHANDLINGSCENTRE

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

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

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

BIDFUNKTION

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

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

BØRNETANDPLEJE

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

DENTAL OG MAKSILLO-
FACIAL RADIOLOGI

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

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

IMPLANTATER

Fyn

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

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

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

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

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

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

Jylland

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

Michael Decker

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

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

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

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

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

KOLLEGIALE HENVISNINGER

1042 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

Ole Flindt
Tom Olsen

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

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

Københavns
Implantat Center®

Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Protetik: Göran Urde
mail@copenhagenimplantcenter.dk
www.kic.nu

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

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

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16

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

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

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

S-Dent Implantat-Kosmetisk
Tandlægeklinik
Iwona S Johansen
Smedegade 2A,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 14 14
mail@tandklinikken-slagelse.dk
www.sdent.dk
Alle typer implantater. Ossøs 
rekonstruktion. Sinus løft.
Immidiate fuldkæbebroer.
Bidrekonstruktion
3D Digital panorama

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

Storstrøms 
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Ole Jølst

Protetik: Göran Urde
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

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

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

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

MOBIL IMPLANTAT-
BEHANDLING

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

KIRURGI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

Københavns 
Implantat Center®

Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
mail@copenhagenimplantcenter.dk
www.kic.nu

1044 SERVICE
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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 narko-
sebeh.

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

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16

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

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

Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

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

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

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

NARKOSE

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

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

Storstrøms
Implantat Center®

Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen 
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

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

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

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

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

ODONTOFOBI

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

ORAL HISTOPATOLOGI

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

ORTODONTI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68   
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARODONTALBEHANDLING

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

bestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontal-  

behandling
– Kirurgisk parodontal- 

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

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

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

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

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

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

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

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

1046 SERVICE
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PROTETIK

Fyn

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

Jylland

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

Sjælland

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

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

RODBEHANDLING

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25

1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21

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

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

ÆSTETISK TANDPLEJE

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

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

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

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

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

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

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

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

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

eller e-mail: ak@tdl.dk

ANNONCER

SERVICE
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Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

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

Kreds 4

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

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

Kreds 5

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

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

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

Kreds 6

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

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

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

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

Kreds 7

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

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

Kreds 9

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

Tandlægernes
Tryghedsordninger

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

Tandlægeforeningen

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

IOGT
alkolog
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
Tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog
Jørgen Byrgesen
Tlf. 61 10 72 05
www.iogt.dk

Ved stemningslidelser

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

Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

KRISEHJÆLP

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

39 46 00 80

:
)

1048 SERVICE
TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 13

STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse
STILLINGSANNONCER

Privat praksis,  
Billund Kommune
Til stor moderne klinik i rivende 
udvikling, beliggende centralt i 
Billund Kommune, søges tand-
læge/cand.odont. til fuldtids-
stilling.
Teamet består af 7 behandlere, 
6 tandlæger og 1 tandplejer 
samt 12 klinikassistenter og an-
det hjælpepersonale.
Klinikken, der har 8 behand-
lingsenheder, er fuldt udbygget 
og digitaliseret i nyere lyse 
lokaler.
Stillingen indebærer teamwork 
og udfordringer inden for hele 
det odontologiske arbejdsom-
råde og giver mulighed for en 
endog særdeles høj indtjening.
Skulle ovennævnte have vakt 
din interesse, kan du kontakte 

klinikchef Niels Prip på tlf.nr. 
75 31 08 44 eller mobilnum-
mer 40 16 63 28 samt mail 
nielsprip@forum.dk. Alle hen-
vendelser vil blive behandlet 
med fuld diskretion.
Ansøgning kan sendes til:
Tandlægerne Birketorvet ApS.,
Att.: Niels Prip, Birketorvet 15,
7200 Grindsted.

Frederiksberg
Tandlæge til velrenommeret 
2-mandsklinik søges til ind-
gåelse af kompagniskab/
overtagelse. Der er 2 behand-
lingsrum, elektronisk journal, 
digital røntgen.
Tandlæge Erling Kaas
Finsensvej 3
2000 Frederiksberg
tlf. 38 87 99 19.

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, 
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 
pr. spaltemm, stillinger søges kr. 
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg 
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugt-
børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureau-
provision ydes ikke for annoncer 
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspediti-
onsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modta-
ges ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af 
rubrikannoncer:
Annoncer til TB 14: 9/11
udkommer 25/11
Annoncer til TB 15: 30/11 
udkommer 16/12

SERVICE
STILLINGER
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Sydsjælland
Tandlæge med jus og alsidig
erfaring søges
En god times kørsel fra Køben-
havn i Sjællands sydøstlige 
hjørne er der et godt job ledigt 
i en lille guldgrube, som kan 
overtages nu eller senere. Alle 
ansøgninger betragtes seriøst, 
men det vil være at foretrække, 
hvis du vil indgå i et partner-
skab med overtagelse for øje 
og samtidig med det flytte til 
området.
Ole Witthaus
Kalvehave Havnevej 25
4771 Kalvehave

TANDLÆGE SØGES TIL NY VIDENSKABELIG STILLING

Vi søger en tandlæge til en ny videnskabelig stilling som Academic Affairs

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER

viden

Y

Ansøgning indsendes på e-mail til:
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OFFENTLIG ANSÆTTELSE

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

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

STILLINGSKONTROL:

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER

Tandlæge
Ansøgningsfrist: 18. november

Vejle Kommunale Tandpleje søger tandlæge fra 1. januar 2010.
Vi fastsætter timetallet efter aftale med dig.

På www.vejle.dk/tandplejen kan du læse mere om Vejle Kommu-
nale Tandpleje.

Flere oplysninger om stillingen hos overtandlæge Jytte Winther
Carlsen, tlf. 76 81 55 00 – jytca@vejle.dk eller distriktstandlæge
Dorthe Arvad, tlf. 75 82 41 33 – dorar@vejle.dk

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler om Ny Løn.

Send din ansøgning på mail til jytca@vejle.dk eller til Vejle Kom-
munale Tandpleje, Kirketorvet 24, 7100 Vejle.
Ansættelsessamtaler fredag d. 27. november 2009.

Netværksleder
Århus Kommune søger en engageret netværksleder med lyst 
til udfordringer og et spændende arbejdsområde.

Ud over de daglige ledelsesopgaver vil stillingen omfatte ca. 
4 dages klinisk arbejde.

Du bliver en del af netværksledergruppen i Tandplejen og får 
på den måde stor indflydelse på Tandplejens udvikling.

Stillingen tiltrædes i 2010 – efter aftale.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
overtandlæge Ingelise Hansen på telefon 89403855 eller 
e-mail ihan@aarhus.dk.
Du kan læse mere om Tandplejen på tandplejenaarhus.dk og 
se den uddybende job- og personprofil på Århus Kommunes 
hjemmeside www.aarhuskommune.dk/portal/stillinger.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
aftale om lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: fredag d. 20. november 2009 kl. 9.
Ansøgning vedlægges CV og andre relevante bilag og sendes 
til kontoret, Tandplejen Århus, Graven 21, 8000 Århus C, 
eller via mail til ihan@aarhus.dk. 

Tandlæge til voksentandplejen i Århus

Tandplejen Århus søger en erfaren tandlæge til voksentandplejen 
til vurdering af ansøgninger om økonomisk hjælp i henhold til 
social- og pensionslovgivning.

Funktionen skal varetages sammen med anden tandlæge samt 
sekretær. Den ledige stilling er på 21 timer. Der vil være mulighed 
for supplering til fuld tid med klinisk arbejde i Voksentandplejen, 
hvis dette ønskes.

Nærmeste leder er afdelingstandlæge på voksentandplejeom-
rådet Marianne Fuglsang.

Arbejdet består for tiden udelukkende i vurdering af behandlings-
forslag ud fra indsendt journalmateriale, idet det indtil videre er 
uafklaret, om borgeren må indkaldes til klinisk vurdering. 

Vi forventer, at du har 

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2010 eller snarest derefter. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og Ny Løn.

Send din ansøgning til 
Tandplejen Århus att. souschef Flemming Pedersen, 
Graven 21, 8000 Århus C, 
eller via mail til flpe@aarhus.dk 
- så vi har den fredag d. 20. november 2009 kl. 9.00.

1050 SERVICE
STILLINGER
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KØB OG SALG

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis
Analyse

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

Total klinik /inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

Indryk selv din stillingsannonce

både i blad og på net.

Gå ind påtdlnet.dk og vælg

menupunktet ”dentaljob”

ANNONCER

DIVERSE

Tandlægeklinik med 
moderne udstyr udlejes / 
forpagtes
Velbelig. tandlægeklinik i 
Nykøbing F. med 2 unit, stort
pt.-kartotek, Dental lab., i 
privat ejendom, Yderligere
opl. Mansour Yousefzadeh,
tlf. 40 89 33 69.

Køb og salg af tandlægepraksis

Advokatfirmaet Linde & Altschuler A/S har gennem mere
end 25 år specialiseret sig i sundhedsretlige forhold og 
praksisoverdragelser over hele landet. Advokatfirmaet yder 
juridisk rådgivning og bistand ved køb og salg af tandlæ-
geklinikker, herunder:- udfærdigelse og gennemgang af 
købekontrakt, samarbejds- og interessentskabskontrakt,
lejekontrakt m.v.- forhandling om pris og øvrige overdra-
gelsesvilkår – finansiering af købesum – fastsættelse af 
goodwill – vurdering af driftsmidler og fast ejendom – per-
sonalespørgsmål, forsikringsforhold, abonnementsaftaler
m.v. – generationsskifte – kontakt til Tandlægeforeningen,
revisor, bank, forsikringsselskab m.v.

Henvendelse kan ske til:
Linde & Altschuler A/S 
Advokat (H) Finn Altschuler,
Advokat (L) Peter Jakobsen
Bredgade 23, 1., 1260 København K
Tlf.: 33 14 19 40 - fax: 33 13 30 35
E-mail: la-law@danjur.dk, www.praksisoverdragelse.dk

SERVICE
KØB OG SALG, DIVERSE
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Ekspedition af leverandør-
henvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spalte-
mm.
Farvetillæg + 10%. Standard-
annonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op i
følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dental-
laboratorier – Hygiejne – Instru-
menter – Klinik- og kontorinventar
– Klinikudstyr – Kompressorer
– Rengøring – Revision – Service
& reparation – Tandplejemidler –
Vikarservice – Øvrige

LEVERANDØRHENVISNINGER

ADVOKATER

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

BANKER

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

39 46 00 80

:  )

www.sparnord.dk/tandlaege

SPAR NORDS
TANDLÆGETEAM

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk

Ann-Brigitt
Meidahl
Spar Nord
København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Lise Andersen
Spar Nord Odense
Tlf. 63 12 52 83
lid@sparnord.dk

Kristian Bang
Spar Nord
Frederikshavn
Tlf. 96 20 07 23
krb@sparnord.dk

Martin Holbech
Spar Nord Vejle
Tlf. 76 41 47 57
mab@sparnord.dk

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og

på net.

Gå ind på

tdlnet.dk og

vælg menupunktet

»dentaljob.dk«

ANNONCER

Ring til en af os!
...og få en snak om din nuværende eller
kommende praksis!

M
arg

it K
o

rsg
aard

Tlf. 9975 1299

U
ffe H

aub
jerg

Tlf. 9975 1327

K
arsten

 N
ielsen

Tlf. 9975 1289

”Min tidligere bank forstod ikke
branchens præmisser og natur.
Det gjorde en mindre bank
- nemlig Ringkjøbing Landbobank,
hvor der fra starten var en profes-
sionel indgangsvinkel til sagen.
I dag er drømmen om at få min
egen klinik så blevet realiseret”

Finansiering af klinik
har siden 1997 været vores speciale

1052 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Advokatrådgivning ved køb af klinik

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:
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Midtjylland

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

Kim Bay 
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

DanPars Dentallaborato-
rium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

DENTALLABORATORIE ApS. 

Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

� Metal keramik
� Procera - medlem af Procera netværk
� Empress  - Inlay/Onlay/Kroner
� Guldarbejde - Marylandbroer
� Attachment - alternative special attachments
� Implantater - „Licens“
� Proteser - alternative acryler - vinyl
� Regulering
� Bidskinner
� Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

Fugl

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

NDC
CERTIFIED

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Fyn

Mogens Larsen
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230  Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk

europaKroner
Postboks 346
5100  Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk

Vi har taget hul på 2009 med 

dobbelt styrke. Fusionen mellem 

Ringkjøbing Bank og vestjysk-

BANK gør os endnu stærkere, 

hvilket giver kunderne sikkerhed. 

Kontakt os for solid rådgivning!

KlinikFINANSIERING

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Henning Jensen

96 80 25 68

hej@riba.dk

Mette Ostersen

96 80 25 73

mko@riba.dk

Nyt navn - kendte ansigter

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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KLINIKUDSTYR – INDRETNING

REVISION

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

KOMPRESSORER

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

Michael Weesgaard Dental
Jægersborg Alle 16, 2 tv.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 42 12
www.nskdanmark.dk

Danmark

www.pwcglobal.com/dk

Stamholmen 149 | 2650 Hvidovre | Denmark
Telefon: +45 3677 3677 | Fax: +45 3677 0144

Mail: revision@fransthomsen.dk

S t a t s a u t o r i s e r e t  R ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b

Har du klinikken...
– så har vi resten!

DET ER OS
DER ER SPECIALISTER
I TOTAL INDRETNINGER

www.bienair.com

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

KLINIK- OG KONTORINVENTAR

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

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

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

Kunst, logo & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge

INSTRUMENTER

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

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard
RØNVIGZACHO. A

S

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

Nordjylland

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

1054 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69IIItv.
1620 København V
Tlf.  33 31 17 00
Fax 33 29 72 00

ØVRIGE

Statoil
kundekort

til dig

Statoil
fyringsolie
til dit hjem

Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler

www.statoil dk

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

Ring til

om tilbudet.

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

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

Eurocard, Park Allé 292
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

TANDPLEJEMIDLER

VIKARSERVICE

aut. Salg, Service
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

www.fiskers-dental.dk
info@fiskers-dental.dk

Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller
informationsmateriale

til klinikken på

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt
Professional Oral Care

Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

k

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka  Planmeca  KaVo  m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

Mandal Allé 12 B · DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 14 · Fax 63 40 10 10

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

Stillingsannoncer

i farver bliver set...

ANNONCER

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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NÆSTE NUMMER

TANDLÆGEBLADET NR. 14 UDKOMMER DEN 25. NOVEMBER 2009

TEMA:

Agenesier –
forekomst,
årsager og
behandlings-
principper

I næste nummer af
Tandlægebladet bringer vi
første halvdel af en række
tema-artikler om agenesier.
Anden halvdel bringes i det
efterfølgende nummer.

I næste nummer varmer
Tandlægebladet op til
klimatopmødet og giver
idéer til, hvordan du kan
drive klimavenlig tandklinik.

KLIMAVENLIG
TANDKLINIK

Sundhed fra kælder til loft

Tandlæge Lisbeth Skibsted, Horsens,
er flyttet ind i Danmarks største
sundhedshus.



www.nskdanmark.dk
Alle priser er inkl. 25% moms og levering

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

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

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS

Vare nr. C1023, 
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5 

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

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

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Vare nr. P1005, 
M500KL turbine med mini hoved 

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

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

LED Halogen

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

lEd MiKro-Motor 
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED 

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED 

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

gratis
Fatboy

✚

3 stk. 
UANSEt priS 

ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS

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

Roxolid™ offers  Confidence when placing small diameter implants  Flexibility of 

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

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

... o
v
e
r 1

 m
illion implant

s 
so

ld
!

Straumann® SLActive



Markedets bedste priser? Dem får 
du automatisk som stjernekunde!

Laura Steen, Call Center medarbejd
er

Plandents fornemmeste opgave er at sikre, at du som 
stjernekunde helt automatisk får markedets bedste pris 
på forbrugsvarer og småudstyr. Stjernekundesystemet 
giver vores indkøbere indblik i hele markedet, og det 
giver dig markedets laveste pris – hver gang.
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