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Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk 
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske 
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger 
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries. 

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mund-
hulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne, 
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse 
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft 
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb. 

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor 
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder 
heller ikke konserveringsmidler.

Referencer  
1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary fluoride content after toothbrushing with a sodium fluoride and an amine fluoride dentifrice followed by different 
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of 
monofluorophosphate and amine fluoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel 
following the use of NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146.  Effects of amine fluoride toothpaste and gel in high 
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex® 
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different fluoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9. 
Schmid,H., Chemie der Aminfluoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

Skematisk tegning af organisk 
aminfluorid. (a) Neutral kulbrinte-
gruppe, (b) Positiv amingruppe, 
(c) Negative fluorid ioner.

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark
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Foto: Nicky Bonne.  
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Receptorer til optagelse af digitale intraorale røntgen- 

 billeder findes i to principielt forskellige udgaver: 

 fosforplader og sensorer. Fosforpladen har udse-

ende og format som en konventionel film, mens sensorer-

ne har et mindre aktivt strålefelt og er tykkere end film 

(1,2). Efter eksponering af fosforpladen dannes et latent 

billede i fosforlaget, som aflæses i en skanner, der er koblet 

til en computer, og vises på skærmen efter 8-25 sekunder 

alt efter skannertype. Modsat fosforpladen sendes det la-

tente billede fra sensorerne direkte til computeren, hvor-

for billedet vises på skærmen inden for få sekunder. Senso-

rerne kan inddeles i to hovedgrupper: CCD- (charge-

coupled  device) og CMOS- (complementary metal oxide 

semiconductors) sensorer. Sensorerne indeholder foto-

elektriske celler, som genererer en strøm, der via en for-

stærker sendes til en analog-til-digital-omformer koblet til 

computeren (3). Der er nyligt udviklet en trådløs CMOS-

sensor, hvor det latente billede overføres via radiobølger til 

en modtager, der er forbundet til computeren (4).

Det er tidligere vist, at der er forskelle i digitale receptorers 

spatialopløsning (pixelantal pr. måleenhed) (5-7) og i deres 

dynamikområde, dvs. hvor stor variation i eksponeringsfak-

torer receptoren tillader, hvor der stadig dannes et billede 

(7-11). Disse faktorer har sammen med receptorens signal-til-

støj-forhold (5,12,13), kontrastopløsning (antal mulige gråto-

ner, en pixel kan antage) og muligheden for efterbehandling 

af billedet i softwaren indflydelse på, hvilke detaljer der kan 

gengives i et digitalt billede. Fosforpladesystemer er tidligere 

vist at have bredere dynamikområde end CCD-sensorer 

(9-11), mens nogle sensorer har en højere spatialopløsning 

end fosforplader (6,7). Resultater fra nyere sensorer og fosfor-

plader er dog endnu ikke rapporteret i litteraturen. 

Sundhedsstyrelsen har udgivet bekendtgørelser, som 

skal sikre en optimal kvalitet af røntgenbilleder. Bekendt-

gørelserne er detaljerede med hensyn til kontrol af kon-

ventionelle røntgenanlæg og film, men mangelfulde med 

hensyn til kontrol af digitale receptorer (14). I juli 2006 er 

der udkommet et tillæg til kvalitetssikring af digitale rønt-

genoptagelser, hvor der benyttes fosforplader (15). Der er 

behov for en simpel kvalitetstest af intraorale digitale rønt-

genoptagelser med henblik på at vurdere deres evne til at 

gengive små kontrastforskelle.

Formålet med nærværende forsøg var at undersøge nye 

digitale receptorers dynamikområde og evne til at gengive 

små forskelle i et lavkontrastaluminiumsfantom.

Otte intraorale digitale receptorer: fem sensorer (tre CCD 

og to CMOS), tre typer fosforplader og to konventionelle 
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film som reference blev inkluderet i undersøgelsen (se Ta-

bel 1). Fosforpladerne var nye og havde ikke været i brug 

før forsøget for at undgå, at der var skader i pladerne. Sen-

sorerne var uden kendte defekter. Alle billeder blev opta-

get under anvendelse af deres egen software. For Digora 

fosforplade-systemet blev to typer plader anvendt: de hid-

til solgte plader (type SR-1) og nye plader (type DT-1), som 

producenten påtænker at skifte til. Dixi-2 CCD-sensorbil-

lederne blev vurderet med producentens traditionelle fil-

ter inde holdt i softwaren og uden dette filter.

Der blev anvendt et lavkontrastpladehulfantom (CD-

Dent, Artinis Medical Systems B.V., Zetten, Holland) (Fig. 

1). Fantomet er udformet som en rektangulær aluminiums-

plade (30 x 40 mm, højde 3 mm Al + 1 mm plast) med 10 x 

10 rækker af cylindriske huller med en diameter varieren-

de fra 0,1 til 1,0 mm. Dybden varierer fra 0,04 til 0,7 mm. I 

hvert af de fire hjørner er der yderligere et hul på 1,0 mm i 

diameter. Hvis pladen vendes, således at de mindste, lave-

ste huller vender nedad til venstre, vil hullerne øges i dyb-

de i horisontal retning og i diameter i vertikal retning.

Røntgenoptagelser
Opstillingen før eksponering på hver receptor var standardi-

seret (Gendex 1000 dentalapparat, fokus-receptor-afstand 30 

cm, 10 mA, rektangulær tubus, bløddelssimulation for enden 

af tubus i form af en 10 mm tyk plastklods). Receptoren blev 

anbragt på et plant underlag, sensorerne fastgjort med voks, 

og justeret til vater. Hulfantomet blev lagt oven på alle recep-

torerne med de mindste huller nederst til venstre.

Tabel 1. Receptornavn, fabrikant, teknologi, software og spatialopløsning for digitale receptorer og film.

    Spatialopløsning 

Receptor Fabrikant/hjemmeside Teknologi Software pixel per inch

Digora SR-1 Soredex, Tuusula, Finland Stimulérbar Digora for 397

  fosforplade Windows 2.5

Digora DT-1 Soredex, Tuusula, Finland Stimulérbar Digora for 397

  fosforplade Windows 2.5

Vista Dürr Dental GmbH,  Stimulérbar DBSWIN 4.1 1011

 Bietigheim-Bissingen, Tyskland fosforplade

CDR trådløs Schick Technologies Inc.,  CMOS CDR for DICOM 635

 New York, USA.  Windows 3.0.1

CDR-APS Schick Technologies Inc., CMOS CDR for DICOM 635

 New York, USA.  Windows 3.0.1

Dixi-2 Planmeca Oy, Helsinki, Finland CCD Dimaxis Pro 3.01 668

Dr. Suni Plus Suni Medical Imaging Inc., San Jose, California, USA. CCD Prof. Suni Software 564

Sidexis Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Tyskland CCD Sirona Sidexis XG 651

Insight Eastman Kodak Company, Rochester, New York, USA. film, F-speed – –

Xpress Flow X-ray Corporation, New York, USA film, F-speed – –

Fig. 1. Aluminiumsfantom med 10 x 10 huller, der fra ne-
derste højre hjørne øger i dybde horisontalt og i diameter 
vertikalt.

Fig. 1. Aluminium block with 10 x10 holes with increasing depth 
horizontally and increasing diameter vertically starting from the 
lower right corner.
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Digital radiologi

Der blev udført to ens eksponeringsrækker for hver re-

ceptor for at tage højde for røntgenrørets variation. En eks-

poneringsrække bestod af tolv eksponeringer (tre spæn-

dinger (kV) ved fire eksponeringstider (sek.), se Tabel 2). 

Dette eksponeringsinterval blev valgt med film som refe-

rence, da begge filmtyper kunne fremstille anvendelige 

billeder af hulfantomet over hele intervallet. I alt blev der 

optaget 24 billeder pr. recep tor. Mellem hver eksponering 

gik der mindst 15 sekunder.

Billedanalyse
Fire observatører vurderede optagelserne af hulfantomet i 

forskellig rækkefølge. Vurdering blev foretaget i et mørkt 

rum (loftbelysning slukket) og i et program tilpasset for-

målet (PorDios for Windows, Erik Gotfredsen). Observatø-

ren markerede med computermusen for hvert billede det 

nederste hul i hver kolonne, som hun fandt »erkendbart«. 

Dette program giver samtidig mulighed for manipulation/

forstærkning af billedet med ændring af lys, kontrast og 

gammakurvefunktion. Hver observatør foretog to vurde-

ringer af hvert billede; første vurdering uden brug af bil-

ledmanipulation og anden vurdering, hvor billedet frit 

kunne manipuleres.

De digitale billeder blev vurderet på en Philips 19” flad-

skærm (Philips 190S). De konventionelle film blev vurde-

Tabel 2. Spænding og eksponeringstid for optagelse af hulfantom 
med digitale receptorer og film.

Spænding (kV) Eksponeringstider (sek.)

 60 0,18 0,26 0,34 0,50

 65 0,18 0,26 0,34 0,50

 70 0,18 0,26 0,34 0,50

Tabel 3. Gennemsnitligt antal huller for alle eksponeringer vurderet med 11 receptorer med og uden anvendelse af billedmanipulation. Der var signi-
fikant forskel mellem receptorerne markeret med forskellige bogstaver (A bedre end C, D, E; B bedre end C, D, E; etc. Forskellene mellem receptorerne 
er testet for de ikke-manipulerede og de manipulerede billeder separat og ikke mellem disse.

Receptor

N huller 

(÷ manipulation) 50A 53A 52A  44B  42B  39B 38B  40B  29C  24D  12E

N huller 

(+ manipulation) 51A 55A 52A  47B – – 49A  40B  32C  26C  12D

D
r. Suni Plus

CD
R-APS

CD
R trådløs

Sidexis

D
ixi-2 uden filter

Insight film

Xpress film

Vista

D
ixi-2 m

ed filter

D
igora D

T-1

D
igora SR-1

Tabel 4. Antal eksponeringer (af 12 mulige), ved hvilke der kunne dannes et billede. Gennemsnitligt antal huller vurderet ved den optimale spænding 
og eksponeringstid med 11 receptorer (med anvendelse af billedmanipulation for de digitale receptorer). 

Receptor

Antal eksponeringer med billeddannelse 12 12 11 12 12 12 11 9 8 6 4

Antal huller ved optimal eksponering 54 58 59 49 43 39 56 58 52 39 25

Optimal spænding (kV) 70 70 65 70 65 65 65 65 65 60 60

Optimal eksponeringstid (sek.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,26 0,26 0,34 0,26

D
r. Suni Plus

CD
R-APS

CD
R trådløs

Sidexis

D
ixi-2 uden filter

Insight film

Xpress film

Vista

D
ixi-2 m
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D
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ret i et mørkt rum på en lyskasse med en betragterkikkert 

med to gange forstørrelse.

Databehandling
For hvert billedpar (fra de to ens eksponeringsrækker) blev 

antallet af erkendbare huller for hver observatør summe-

ret, delt med to og rundet op til nærmeste hele tal. I de sta-

tistiske analyser blev dette gennemsnit anvendt som resul-

tatet for det enkelte billede optaget ved hver spændings- + 

eksponeringstidskombination.

Der blev foretaget tovejs variansanalyse mellem recep-

torer og observatører. Der blev udført post hoc t-test mel-

lem antallet af observerede huller med hver af receptorer-

ne. Da der indgik mange receptorer, defineredes en stati-

stisk signifikant forskel til at være P < 0,01.

Efter eksponering med røntgenstråling på en receptor frem-

stod hullerne med varierende sværtning/optisk densitet. 

Det gennemsnitlige antal huller registreret med de 11 syste-

mer, når alle eksponeringsparametre er inkluderet, er vist i 

Tabel 3. For overskuelighedens skyld er systemerne organi-

seret i grupper, mellem hvilke der var en statistisk signifi-

kant forskel. Tabeller viser ligeledes forskellen mellem de 

manipulerede og de ikke-manipulerede digitale billeder. 

For de ikke-manipulerede billeder var der forskel mellem 

grupperne A-E. Der var ikke signifikant forskel mellem de 

to konventionelle film. Det gav nogen yderligere informati-

on at manipulere billederne; dette var dog kun mærkbart 

for billederne fra Dixi-2-sensoren (uden filter), idet der for 

de andre var tale om en ubetydelig gevinst (Tabel 3).

I Tabel 4 ses den enkelte receptors dynamikområde defi-

neret ved, hvor mange af de 12 eksponeringer der fremstil-

lede et billede af hulfantomet, hvor antallet af huller kunne 

vurderes. Alle billederne optaget med film og fosforplader 

kunne anvendes diagnostisk defineret ved, at der fremkom 

et billede, og et vist antal huller kunne observeres på alle 

optagelser, hvilket ikke var tilfældet for sensorerne. Film og 

fosforplader havde således det bredeste dynamikområde. 

Film havde sit optimale område ved 65 kV og 0,5 sek. Fos-

forpladerne havde deres optimale område ved højeste kV 

(70) og eksponeringstid (0,5). CCD- og CMOS-sensorerne 

havde varierende dynamikområder. Dixi-2 med og uden fil-

ter kunne fremstille et billede ved alle eksponeringer und-

tagen med den kraftigste stråling (70 kV og 0,5 sek.), hvor 

sensoren blev overeksponeret således, at der ikke fremkom 

noget billede. De øvrige receptorer havde en noget snævrere 

dynamik: Sidexis CCD kunne fremstille billeder ved ni af 

eksponeringerne, CDR-APS ved seks, CDR trådløs ved otte, 

og det snævreste dynamikområde havde Dr. Suni Plus-sen-

soren, der kun fremstillede et billede ved fire af de 12 muli-

ge eksponeringsindstillinger (Tabel 4).

I Tabel 4 ses desuden det gennemsnitlige (mellem de fire 

observatører) antal huller gengivet ved en enkelt ekspone-

ring ved den for den enkelte receptor mest optimale eks-

poneringsparameter. Det ses på trods af forskelle i spa-

tialopløsning mellem receptorerne (se Tabel 1), at de fleste 

var nogenlunde lige gode ved deres bedste eksponerings-

parameter. Dr. Suni Plus var dog signifikant dårligere end 

alle andre receptorer ved sin bedste eksponering. For de 

resterende receptorer var der kun signifikante forskelle 

mellem Insight/CDR-APS og de resterende. En grafisk 

fremstilling af dette kan ses i Fig. 2.

Der var forskel i det observerede antal huller mellem ob-

servatørerne, men forskellen var konsistent mellem syste-

merne og kan synliggøres som en næsten parallelforskudt 

linje (Fig. 3).

I denne undersøgelse anvendtes en aluminiumsplade med 

huller af varierende dybde og diameter til at vurdere, hvor 

små kontrastforskelle der kunne erkendes på en røntgen-

optagelse foretaget med forskellige receptorer. Hovedpar-

ten af tidligere undersøgelser af kontrastforholdene for di-

gitale receptorer har ligeledes anvendt hulfantomer af alu-

minium til dette formål (5,7-9,12,13). Den inter-observatør-

Fig. 2. Grafisk fremstilling af det gennemsnitlige (mellem ob-
servatører) antal huller, der kunne erkendes med de 11 rønt-
gensystemer ved deres optimale eksponeringsparameter.

Fig. 2 Graphic illustration of the average (between observers) 
number of holes perceived on images with 11 radiographic systems 
at their optimal exposure settings.
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forskel, der sås i undersøgelsen, skyldes observatørernes 

forskellige subjektive vurdering af, hvornår et hul kunne 

erkendes. Observatørerne vidste naturligvis inden under-

søgelsen, at hulfantomet indeholdt 10x10 huller. Testen 

kræver derfor, at observatøren har gjort sig bevidst om, 

hvornår en radiolucens i billedet skal betragtes som et hul 

eller som støj. Denne bias kunne elimineres ved at bruge et 

fantom, hvor hullerne var »mobile«, altså boret i blokke, 

der kunne flyttes rundt som i et puslespil (16). Den store 

inter-observatørforskel er imidlertid ikke et udtryk for en 

forskellig bedømmelse af receptorernes indbyrdes formå-

en. Dette ses ud fra parallelforskydningen af observatører-

nes bedømmelse af billederne fra den enkelte receptor. In-

ter-observatørforskellen havde således ikke betydning for 

forskellen mellem de undersøgte systemer.

Undersøgelsen viste, at fosforplader og film havde et 

bredere dynamikområde end samtlige sensorer, da de 

kunne danne et registrérbart billede ved alle 12 ekspone-

ringsparametre. Dette er ligeledes rapporteret i undersø-

gelser af tidligere versioner af fosforpladesystemer (9-11). 

Dixi-2-sensoren havde et bredere dynamikområde end de 

andre sensorer, idet der kunne fremstilles et billede ved 

alle eksponeringsparametre undtagen ved den stærkeste 

bestråling. De andre sensorer »brændte ud« ved stærk be-

stråling, og der blev ikke dannet noget billede. Dr. Suni 

Plus-sensoren havde det smalleste dynamikområde. Det 

faktum, at sensorer ved høj eksponering har tendens til 

»blooming« (et kraftigt »burn-out«-fænomen) (9) eller 

brænder helt ud og slet ikke danner noget billede, er en ty-

delig indikator for tandlægen af, at der er blevet overeks-

poneret, mens fosforplader kan tåle (og endda give et bed-

re og mere »mættet« billede) stærk bestråling, uden at der 

signaleres en tærskel for, hvornår billedet er overekspone-

ret. Hvis tandlægen ikke er opmærksom på dette fæno-

men, kan det resultere i, at patienterne får en unødvendig 

høj dosis ved brug af fosforplader (11). Til gengæld må 

tandlægen være meget påpasselig med at tilpasse ekspone-

ringstiden til regionen og patienten, når der anvendes vis-

se sensorer, da en overeksponering vil medføre, at der ik-

ke dannes noget billede, mens patienten dog har modtaget 

bestrålingen.

De fleste dentalrøntgenapparater i tandlægepraksis arbej-

der med ikke-justérbar spænding – normalt 60, 65 eller 70 

kV – hvorfor det kan være en relevant information inden 

indkøb af en digital receptor, ved hvilken spænding denne 

har sin bedste ydeevne. Baggrunden for valget af de spæn-

dinger og eksponeringstider, som blev brugt i dette forsøg, 

var, at filmen, der anvendtes som reference, viste en klinisk 

brugbarhed ved disse eksponeringer og havde sin optimale 

præstation ved en midterværdi i dette eksponeringsspek-

trum. I dentalrøntgenanlæg med fast rørspænding er spæn-

dingen normalt ikke over 70 kV, da denne faktor influerer 

på prisen; samtidig mindskes kontrasten i billedet med sti-

gende spænding. En ny undersøgelse har dog demonstreret, 

at artificielle knog lelæsioner observeredes lige godt på film 

og fosforplader og ved 60 og 90 kV (17).

Det ses indirekte af denne undersøgelse, at alle senso-

rerne var mere strålefølsomme end fosforpladesystemerne, 

mens de fire sensorer med det snævreste dynamikområde 

også var mere strålefølsomme end film. Sensorerne opnå-

ede således den bedste billedkvalitet ved lav rørspænding 

og eksponeringstid, mens fosforpladerne opnåede den 

bedste billedkvalitet ved den højeste spænding og ekspo-

neringstid. De to filmtyper var ikke signifikant forskellige, 

og de tre fosforpladetyper var heller ikke forskellige. Man 

kunne, for at vurdere sensorernes nedre grænse for at 

fremstille et registrérbart billede, have øget eksponerings-

rækken og inddraget 50 kV-eksponeringer eller kortere 

eksponeringstider. Imidlertid var den optimale ekspone-

ringsparameter for ingen af sensorernes vedkommende 

den laveste i det mulige spektrum af eksponeringer, hvil-

ket indikerer, at sensorernes optimale eksponeringspara-

meter var indeholdt. Man kunne ligeledes have øget eks-

poneringsrækken med endnu højere dosis til fosforplade-

Fig. 3 Grafisk fremstilling af det gennemsnitlige (mellem 
alle eksponeringsparametre) antal huller, der kunne erken-
des med de 11 røntgensystemer af de fire observatører.

Fig. 3. Graphic illustration of the average (between all exposure set-
tings) number of holes perceived on images with 11 radiographic 
systems by the four observers.
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systemerne for at vurdere, om højere dosis yderligere ville 

øge det diagnostiske udbytte, men dette syntes ikke rime-

ligt ud fra en strålehygiejnisk betragtning om, at forsøgets 

resultater skulle kunne overføres til en klinisk situation.

Ved den enkeltes optimale eksponeringsparameter kun-

ne der observeres nogen lunde det samme antal huller på 

de fleste receptorer. Dog registreredes signifikant færre 

huller på Insight-filmen og med CDR-APS-sensoren og al-

lerfærrest med Dr. Suni Plus-sensoren. Trods det faktum, 

at film har en langt bedre spatialopløsning end fosforpla-

der (7), var det muligt at registrere flere huller på fosforpla-

derne. Dette kan muligvis forklares ved, at betragtnings-

forholdene er bedre på en 19”-skærm, end når en 3x4 cm-

film skal ses på en lyskasse. Det gav kun en lille gevinst at 

manipulere billederne, som det også tidligere er vist i den-

ne type forsøg (10); en ældre undersøgelse af en nu udgået 

sensor viste dog, at billedmanipulation kunne øge det 

diagnostiske udbytte (16).

Digora SR-1- og DT-1-pladen var ikke signifikant forskel-

lige. Den traditionelle fosforplade til Digoras Optime-

skanner (SR-1-pladen) påtænkes udskiftet med den nye 

DT-1-plade, som efter producentens udsagn skulle være 

mere resistent over for ridser og andre slidskader. Et sepa-

rat forsøg vil undersøge denne påstand og senere blive 

publiceret i Tandlægebladet. Skader i fosforlaget i pladerne 

er et velkendt fænomen og medfører, at tandlægen bør ud-

skifte pladerne ofte (18). Mere slidstærke plader vil derfor 

være en velkommen fornyelse på tandklinikken.

Dixi-2-sensorens software indeholder et filter, der ikke 

kan vælges fra af brugeren. Når billedet ses på skærmen, er 

det herved allerede manipuleret uden observatørens mulig-

hed for indblanding. I denne undersøgelse indgik mulighe-

den for med producentens godkendelse at fjerne filteret. Bil-

lederne med det automatiske filter havde dog bedre kon-

trastforhold end dem uden filter, og filteret kan derfor siges 

at have en gavnlig effekt på fremstillingen af små forskelle i 

et lavkontrastobjekt. Andre CCD-sensorer har tilsvarende 

et filter indbygget i deres software, som billederne dannet 

med både Sidexis og Dr. Suni Plus-sensoren antyder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler som standard at anvende 

et trappefantom til kvalitetskontrol af densiteten i røntgen-

billeder. Trappefantomet er i modsætning til hulfantomet 

ikke et lavkontrastfantom. Ved anskaffelse af et fantom 

med huller af varierende dybde og diameter kan man ud-

føre en kvalitetstest med henblik på at vurdere små kon-

trastforskelle i optagelser foretaget med en digital receptor. 

En vigtig faktor i forbindelse med vurderingen af et digi-

talt billedes kvalitet er opløsningen samt lys- og kontrast-

forhold i computerskærmen (19). Det er vist i en nylig un-

dersøgelse, at mange svenske tandlæger, som arbejdede 

med digital røntgen, betragtede billederne på en skærm, 

der havde dårlig opløsning, og hvor lys og kontrast ikke 

var optimalt indstillet (20), og disse forhold blev dokumen-

teret at være af stor vigtighed for rigtigheden af cariesdiag-

nostik (21). En anden vigtig faktor i forbindelse med vur-

deringen af et digitalt billede er lysforholdene i det rum, 

hvor man betragter billedet. Rumbelysningen bør være 

svag, formentlig ikke højere end 50 lux under betragtnin-

gen af digitale røntgenbilleder for at få det bedste diagno-

stiske udbytte (21). Disse forhold bør respekteres også un-

der udførelsen af en kvalitetskontrol. Anvendes et hulfan-

tom som det beskrevne i en kvalitetskontrol på tandkli-

nikken, bør man være opmærksom på, at den samme ob-

servatør bør vurdere antallet af erkendbare huller. For at 

sikre sig, at vedkommende er konsekvent over tid, bør ob-

servatøren starte med at genvurdere tidligere gemte bille-

der fra den samme receptor.

Konklusion
Forsøget med forskellige intraorale receptorers dynamik-

område til at fremstille et lavkontrastobjekt viste, at film, 

fosforplader og Dixi-2-sensoren havde det bredeste dyna-

mikområde. Sidexis, og de to CMOS-sensorer (CDR-APS 

og CDR trådløs) havde smallere dynamikområde og Dr. 

Suni Plus-sensoren havde det smalleste dynamikområde. 

Fosforpladerne ydede deres bedste ved en høj eksponering 

(70 kV), mens de fleste af sensorerne ydede deres bedste 

ved 65 kV, og nogle endda ved 60 kV. Sensorerne var der-

for mere strålefølsomme end film og fosforplader. Dr. Suni 

Plus-sensoren havde den ringeste evne til at fremstille hul-

lerne i lavkontrastfantomet, selv ved sin optimale ekspo-

neringsparameter, hvor de andre receptorer var mere ens. 

Manipulation af billederne gav for de fleste af de digitale 

receptorer kun en ringe gevinst.

Dynamic range and perceptibility of contrast in intra-oral digital 
receptors.
This paper describes an experiment to assess the compara-

tive quality of images created using a variety of intra-oral 

digital receptors.

Eight intra-oral digital receptors were used, with two 

films for reference (Table 1). In relation to the digital recep-

tors, for the Digora storage phosphor system (PSP), two 

types of plates were included (SR-1 and a new version, DT-1). 

For Dixi-2 CCD-sensor images, a version was included 

which did not contain the automatic filter in the software. 

An Aluminium plate (30 x 40 mm) with 10 x 10 rows of cy-
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lindrical holes, (diameter range from 0.1 to 1.0 mm, depth 

from 0.04 to 0.7 mm), was used as the low-contrast object. 

Exposures were performed at 12 settings (3 kV x 4 exp. sec, 

Table 2). Four observers assessed the images, in a different 

order, on a 19” monitor, by recording the smallest hole that 

was perceptible in each row. Two sessions were performed, 

one with and one without image manipulation. A two-way-

analysis of variance between receptors and observers was 

conducted. Post hoc t-tests between the number of observed 

holes with each receptor were conducted. The average 

number of holes perceived in images from the 11 modalities, 

when all exposure settings were included, is shown in Table 

3. For non-manipulated images significant differences ex-

isted between groups A-E (Table 3). No significant differ-

ence existed between the two films. For most digital sys-

tems, little benefit was gained from image manipulation. Ta-

ble 4 shows the dynamic range for each receptor, defined as 

how many of the 12 settings provided an assessable image. 

Film and PSP plates possessed the largest dynamic range 

(the optimal setting for film was 65 kV and 0.5 sec, and for 

PSPs was 70 kV and 0.5 sec.). CCD and CMOS sensors varied 

in dynamic range, Dixi-2 provided an image at all exposure 

settings but one, while Sidexis CCD was able to display nine 

images, CDR-APS six images, CDR wireless eight images, 

and Dr. Suni Plus only four images (Table 4). At their opti-

mal setting (Fig. 2), there were only small differences in the 

receptors’ performances except for Dr. Suni Plus, which still 

had a significantly lower performance than the others. There 

was a difference between the number of holes perceived by 

each observer, but the difference was consistent among the 

receptors (Fig. 3), so that the rank order of results was con-

sistent across all the observers.

 1. Wenzel A. Direkte digital røntgenteknik på tandklinikken. 
Tandlægebladet 2000; 4: 184-96.

 2. Wenzel A, Gotfredsen E. Røntgenundersøgelse med digitale sy-
stemer. Tandlægebladet 2004; 12: 1024-30.

 3. Sanderink G, Miles D. Intraoral detectors: CCD, CMOS, TFT, 
and other devices. Dent Clin North Am. 2000; 249-55.

 4. Tsuchida R, Araki K, Endo A, Funahashi I, Okano T. Physical 
properties and ease of operation of a wireless intraoral x-ray 
sensor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2005; 100: 603-8.

 5. Attaelmanan AG, Borg E, Gröndahl HG. Assessments of the 
physical performance of 2 generations of 2 direct digital in-
traoral sensors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 1999; 88: 517-23.

 6. Farman AG, Farman TT. RVG-ui: a sensor to rival direct-expo-
sure intra-oral x-ray film. Int J Comput Dent 1999; 2: 183-96.

 7. Farman TT, Farman AG. A comparison of 18 different x-ray de-

tectors currently used in dentistry. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: 485-9.

 8. Wakoh M, Farman AG, Scarfe WC, Kelly MS, Kuroyanagi K. 
Perceptibility of defects in an aluminium test object: a comparison 
of the RVG-S and first generation VIXA sys tems with and without 
added niobium filtration. Dentomaxillofac Radiol 1995; 24: 211-4. 

 9. Borg E, Gröndahl HG. On the dynamic range of different X-ray 
photon detectors in intra-oral radiography. A comparison of 
image quality in film, charge-coupled device and storage phos-
phor systems. Dentomaxillofac Radiol 1996; 25: 82-8.

10. Borg E, Attaelmanan AG, Gröndahl HG. Subjective image qua-
lity of solid-state and photostimulable phosphor systems for 
digital intra-oral radiography. Dentomaxillofac Radiol 2000; 29: 
70-5.

11. Berkhout WER, Beuger DA, Sanderink GCH, van der Stelt PF. The 
dynamic range of digital radiographic systems: dose reduction or 
risk of overexposure? Dentomaxillofac Radiol 2000; 33: 1-5.

12. Attaelmanan AG, Borg E, Gröndahl HG. Signal-to-noise ratios 
of 6 intraoral digital sensors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2001; 91: 611-5.

13. Borg E, Attaelmanan AG, Gröndahl HG. Image plate systems 
differ in physical performance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2000; 89: 118-24.

14. Bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999. Bekendtgørelse om den-
talrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og 
med 70 kV. Sundhedsstyrelsen, 1999.

15. Modtage- og konstanskontrol af digitale dentalrøntgen-
anlæg (maks. 70 kV), hvor der benyttes CR-billedplader. 
Sundhedsstyrelsen, 2006. 

16. Gobulow NA, Farman AG, von Fraunhofer JA, Kelly MS. Direct 
digital radiography for the detection of defects in a standard 
aluminium test object through composite resin restorative ma-
terials. Dentomaxillofac Radiol 1994; 23: 91-6.

17. Kaeppler G, Dietz K, Reinert S. Influence of tube potential set-
ting and dose on the visibility of lesions in intraoral radiogra-
phy. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: 75-9.

18. Molander B, Gröndahl H-G. Durability of storage phos-
phor plates. Abstract 44. The 16th International Congress of 
Dentomaxillofacial Radiology, Beijing, China, 2007.

19. Hellén-Halme K. Quality aspects of digital radiography in gene-
ral dental practice. Swed Dent J Suppl 2007; 184: 9-60. 

20. Hellén-Halme K, Nilsson M, Petersson A. Digital radiography 
in general dental practice: a field study. Dentomaxillofac Radiol 
2007; 36: 249-55.

21. Hellén-Halme K, Petersson A, Nilsson M. Effect of ambient light 
and monitor brightness and contrast settings on the detection 
of approximal caries in digital radiographs. An in vitro study. 
Dentomaxillofac Radiol 2007; i trykning.

Ann Wenzel, professor, lic. et dr.odont.

Afdeling for Oral Radiologi, Odontologisk Institut, Aarhus 

Universitet

Iben Søbye, cand.odont., Marlene Andersen, cand.odont., Thea 

Erlandsen, cand.odont.

59006_TB1407_s1080_1086.indd   1086 14/11/07   8:03:44



3M a/s, 3M ESPE Dentalprodukter, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, telf. 43480100, www.3mespe.com/dk 
3M, ESPE, Adper og Scotchbond er varemærker hos 3M eller 3M ESPE AG. 
© 3M 2007. Alle rettigheder reserveret.

En komponent og kun et lag

- Adper Easy Bond selvætsende adhæsiv er særdeles nemt at anvende. 
3M ESPE har i mange år været engageret i at udvikle dentale adhæsiver, og vort mål er 

at fremstille produkter, der gør en reel forskel i din tandlægepraksis. Produkter som dette 

selvætsende adhæsiv - designet til at være stærkt, enkelt og bekvemt.

Det kan anvendes på såvel fugtig som tør emalje og dentin, og der opnås derfor en stærk 

binding, fordi materialet er mindre teknikfølsomt.

  Du behøver kun en komponent, et lag og et step for at opnå en stærk og sikker binding.

 Hurtig og let applicering uden behov for blanding

Adper™ Easy Bond
Selvætsende adhæsiv

Adper™ Scotchbond™ SE
Selvætsende adhæsiv
Farveændringen sikrer korrekt applicering og aktivering af syreætsning. 

Den indbyggede farveændring i Adper Scotchbond SE selvætsende 

adhæsiv hjælper til en visuel bekræftelse af, at primer og adhæsiv er 

appliceret korrekt, og at ætsningen er startet.

Røntgenkontrasten gør fremtidig diagnosticering sikrere. 
I tilfælde af tyk adhæsivfilm kan det være svært at se forskel på 

adhæsivfilm og sekundær karies på et røntgenbillede.  

Adper Scotchbond SE selvætsende adhæsiv indeholder en 

overflademodificeret bunden zirconia nanofiller, som giver røntgen-

kontrast, og derved reducerer risikoen for en fejlagtig diagnosticering af sekundær karies.  

I tillæg hertil giver den bundne nanofiller forøget bindingsstyrke.

De nye Adper™ selvætsende adhæsiver
  - gør det nemt og reducerer risikoen for  

postoperativ sensitivitet

59006_TB1407_s1087.indd   1087 14/11/07   8:03:59



1088 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

Som en yderligere nyskabelse var der forud for sympo- 

 siet udsendt otte patienttilfælde med henblik på 

 forberedelse og diskussion inden symposiet i fx kva-

litetscirkler. Tilfældene var baseret på forskellige kliniske 

problemstillinger, som jævnligt forekommer i dagligdagen i 

almindelig praksis. Patienttilfældene dannede delvis grund-

lag for gennemgangen af det pågældende emne og blev be-

svaret under gennemgangen. Der var endvidere arrangeret 

udstilling med produkter af særlig relevans for dentoalveo-

lær kirurgi. Sideløbende med den faglige session for tandlæ-

ger var der en meget velbesøgt session for klinikassistenter 

om fredagen. Denne session var koordineret af tandlæge 

Caroline Hørsted, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere 

og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet.

I det efterfølgende vil de enkelte sessioner blive sam-

menfattet. Endvidere gives anbefalinger vedrørende sup-

plerende litteratur svarende til de forskellige emner.

Formålet med denne session var at opdatere deltagerne om 

retinerede tænders ætiologi, diagnostik og behandling 

med fokus på de tandtyper, som oftest er retinerede, nem-

lig underkæbens visdomstand, overkæbens hjørnetand 

samt 1. og 2. molar. Sessionen bestod af følgende foredrag:    

Indikation for kirurgisk fjernelse af mandiblens 

3. molar (Professor, dr.odont. Søren Schou, Århus)
Radiologisk diagnostik før kirurgisk fjernelse 

af mandiblens 3. molar (Lektor, dr.odont. Hanne 
Hintze, Århus)
Kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar (Spe-
cialtandlæge Flemming Harder, København)
Komplikationer efter kirurgisk fjernelse af 

mandiblens 3. molar (Professor, dr.odont. Søren Hil-
lerup, København)
Reimpaktation/retention af præmolarer samt 1. 

og 2. molar. Diagnostik og behandling (Overtand-
læge, odont.dr. h.c. Jens Ove Andreasen, København)
Autotransplantation af tænder. Indikation, tek-

nik og prognose (Klinikchef, ph.d. Ole Schwartz, Kø-
benhavn)
Retention of the maxillary canine. Aetiology 

and diagnostics (Senior lecturer Stella Chaushu, Jeru-
salem, Israel)
Retention of the maxillary canine. Surgical and 

orthodontic treatment (Senior lecturer Stella Chaus-
hu, Jerusalem, Israel)
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Søren Schou indledte med en gennemgang af de forskelli-

ge patologiske forandringer, som kan opstå omkring reti-

nerede visdomstænder. Ved tilstedeværelse af visse pato-

logiske forandringer, som profund caries eller cystedan-

nelse, er der ikke tvivl om behovet for fjernelse. Med hen-

syn til profylaktisk fjernelse af visdomstænder uden pato-

logiske tilstande og uden symptomer er der fortsat man-

gelfuld viden. Derfor er der fortsat forskellige traditioner 

og holdninger til profylaktisk fjernelse. Dette er et stort 

sundhedsøkonomisk problem, da profylaktisk fjernelse 

hos unge individer er en særdeles betragtelig udgift for 

samfundet. Der foreligger ingen tal for dette i Danmark, 

men der fjernes ca. 10 mio. visdomstænder om året i USA 

til en anslået samlet udgift på 3 mia. dollars, dvs. næsten 

en Storebæltsbro pr. år!

På baggrund af en kritisk gennemgang af litteraturen blev 

det konkluderet, at der ikke er videnskabelig dokumenta-

tion for hverken at anbefale eller at fraråde profylaktisk 

fjernelse af visdomstænder uden symptomer og uden pato-

logiske tilstande. Fortalerne for profylaktisk fjernelse an-

fører, at tidlig fjernelse medfører færre komplikationer og 

færre skader på nabostrukturer som tænder, nerver og 

knogle. Problemet er, at der ikke foreligger systematiske 

undersøgelser, som dokumenterer, at dette er en hensigts-

mæssig procedure. Imidlertid er der ved ethvert operativt 

indgreb en risiko for komplikationer, som kunne have væ-

ret undgået, hvis en operation ikke var nødvendig. På bag-

grund heraf konkluderede Søren Schou, at profylaktisk 

fjernelse udelukkende kan komme på tale i tilfælde med 

ingen eller minimal risiko for komplikationer, når et nor-

malt frembrud ikke kan forventes.

Derefter redegjorde Hanne Hintze for radiologisk dia-

gnostik før eventuel fjernelse af underkæbens visdoms-

tand. Som standardoptagelse blev en panoramaoptagelse 

anbefalet, idet intraorale periapikale optagelser ikke altid 

gengiver tanden og de omkringliggende strukturer til-

strækkeligt. Dette er især tilfældet ved digitale optagelser 

med tykke eller ledningsbaserede sensorer. Der blev gen-

nemgået syv forskellige radiologiske tegn på en tæt relati-

on mellem tanden og kanalen, bl.a. forsnævring eller af-

bøjning af kanalen, dentinradiolucens svarende til roden, 

udviskning af den kortikale lamel omkring nerven og af-

bøjning eller forsnævring af roden. En sådan tæt relation 

forekommer i 10-12 % af visdomstænderne og nødvendig-

gør supplerende optagelser. Der blev omtalt to forskellige 

typer af supplerende optagelser, nemlig stereoskanogram-

mer og cone beam CT-skanning. Ved disse supplerende 

undersøgelser blev der i 40 % af tilfældene fundet en di-

rekte kontakt mellem tand og kanalen. Den bedste og mest 

anvendelige metode synes at være cone beam CT-skan-

ning, som bl.a. giver mulighed for en tredimensionel re-

konstruktion af området. Denne teknik blev beskrevet 

mere detaljeret på symposiets andendag.

Flemming Harders indlæg vedrørte den kirurgiske tek-

nik ved forskellige typer af lejringer af tanden, herunder 

hvilke lejringer som vanskeliggør fjernelse, og som derfor 

med fordel kan henvises til tandlæger med specialviden. 

Teknikken blev demonstreret af en meget illustrativ video, 

som fik salen til at summe voldsomt, da mængden af knog-

lefjernelse formentlig oversteg tilhørernes normale prak-

sis! Videoen demonstrerede desuden, hvordan man med 

fordel kan beskytte nervus lingualis ved at placere en rou-

gine lingualt under periost, hvorved der desuden skabes 

overblik over et kritisk område af operationsfeltet. Flem-

ming Harder beskrev en alternativ metode til lokalanal-

gesi, som var specielt anvendelig, når regulær mandibu-

laranalgesi ikke var virksom, nemlig Gow-Gates’ teknik, 

hvor indstikket er højere, og depotet lægges medialt for 

kondylen. Herved opnås analgesi af både nervus buccalis, 

nervus alveolaris inferior og nervus lingualis. 

Søren Hillerup fortsatte med en god og systematisk gen-

nemgang af komplikationer efter kirurgisk fjernelse, og 

hvordan disse kan forebygges. Der blev lagt særlig vægt på 

patientinformation, smertekontrol og nerveskader. Søren 

Hillerup anbefalede en grundig gennemgang af mulige 

komplikationer og forholdsregler i øvrigt inden operatio-

nen. Hvis denne information gives efter operationen, kan 

den blive misforstået og opfattet som en dårlig undskyld-

ning. Det blev anbefalet at starte den postoperative smer-
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tebehandling, mens der endnu var effekt af lokalbedøvel-

sen. Endvidere blev anvendelse af et langtidsvirkende lo-

kalanalgetikum (Marcain) som afslutning på det operative 

indgreb anbefalet. Den ubehagelige komplikation alveoli-

tis sicca dolorosa (»dry socket«) blev beskrevet, og dens be-

handling blev gennemgået. Det blev understreget, at anti-

biotikum ikke kan forebygge denne komplikation. Der-

næst blev årsagerne til nerveskader gennemgået, og det 

blev anbefalet at beskytte nervus lingualis med en rougine 

som beskrevet i det forudgående foredrag. Ved en nerve-

skade med total anæstesi bør der ske henvisning efter en 

måned. Afslutningsvis blev den nye metode koronektomi 

gennemgået. Denne metode indebærer udelukkende fjer-

nelse af kronen og anbefales til minimering af nerveskade 

ved en meget tæt relation til kanalen. Metoden er teknisk 

svær, og både diagnostik og behandling skal foretages af 

tandlæger med specialviden. Teknikken må ikke misbru-

ges som undskyldning for at efterlade et rodkompleks, 

som ikke umiddelbart kan fjernes.

Jens O. Andreasen beskrev eruptionsmekanismen for 1. og 

2. molar samt årsager til eruptionsforstyrrelser. Det blev 

beskrevet, at årsagen til reimpaktation af underkæbens 1. 

molar ofte er ankylose, og at luksering ikke kan anbefales. 

Gennemgangen involverede desuden den vanskelige afgø-

relse af behandlingen af retention af 2.-molaren, når 3.-mo-

laren hindrer eruptionen, herunder at brugen af visdoms-

tanden til erstatning for 2.-molaren afhænger af patientens 

alder og visdomstandens lejring.

Ole Schwartz gennemgik indikation og teknik til auto-

transplantation af tænder. Indikationsområdet for denne 

teknik har ændret sig efter introduktion af implantater. 

Teknikken er imidlertid fortsat anvendelig, når der er age-

nesi og behov for fjernelse af en præmolar i en anden regi-

on på grund af pladsmangel. Behandlingen skal imidlertid 

planlægges, således at den transplanterede tand fortsat er 

rodåben. Fordelen ved denne metode er, at den transplan-

terede tand kan flyttes til et område med mangelfuld 

knogle, idet rodhinden er knogleinducerende. Det er vig-

tigt, at operatøren har stor erfaring med teknikken for at 

kunne opnå et tilfredsstillende langtidsresultat.

Som afslutning på denne session gennemgik Stella 

Chaushu ætiologi, diagnostik og behandling ved retention 

af overkæbens hjørnetand. Det blev præciseret, at der er 

stor forskel på behandlingen, alt efter om tanden ligger fa-

cialt eller palatinalt. Det blev illustreret, hvorledes den nye 

cone beam CT-skanning har gjort denne type diagnostik 

meget lettere og ligeledes gjort behandlingsplanlægningen 

mere præcis. Et tæt samarbejde mellem ortodontist og ki-

rurg blev understreget for at sikre et optimalt behandlings-

resultat og for at undgå komplikationer i form af rodre-

sorptioner på nabotænderne. Den nye radiologiske teknik 

gør det lettere at planlægge tandens blotlægning og de for-

skellige trækretninger, som kan bringe tanden til sin ende-

lige plads uden beskadigelse af nabotænder. Afslutnings-

vis blev nye incisioner og blotlægningsmetoder illustreret, 

som fx apikal forskydning af den fastbundne gingiva. Her-

ved undgås det, at den løstbundne slimhinde trækkes ned 

sammen med tanden, således at der i stedet etableres nor-

male anatomiske forhold omkring tanden.

Som afslutning på en spændende session var der mange 

gode og særdeles relevante spørgsmål fra tilhørerne. Der 

blev bl.a. spurgt til behandling af alveolitis sicca dolorosa.

 1. Andreasen JO, Kølsen Petersen J, Laskin DM (eds.). Textbook 

and Color Atlas of Tooth Impactions. Copenhagen: Munksgaard; 

1996.

 2. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L, editors. Textbook 

and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth (4th ed.). 

Oxford: Blackwell; 2007.

 3. Becker A, Chaushu S. Success rate and duration of orthodontic 

treatment for adult patients with palatally impacted maxillary 

canines. Am J Orthod Dentofac Orthop 2003; 124: 509-14.

 4. Bell GW, Rodgers JM, Grime RJ, Edwards KL, Hahn MR, 

Dorman ML, et al. The accuracy of dental panoramic tomo-

graphs in determining the root morphology of mandibular third 

molar teeth before surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol Endod 2003; 95: 119-25.

 5. Chaushu S, Sharabi S, Becker A. Dental morphologic character-

istics of normal versus delayed developing dentitions with pala-

tally displaced canines. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 

121: 339-46.

 6. Chaushu S, Chaushu G, Becker A. The role of digital volume 

tomography in the imaging of impacted teeth. World J Orthod 

2004; 5: 120-32.

 7. Ellis E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary Oral and 

Maxillofacial Surgery. Mosby (4th ed.); 2002.

 8. Friedman JW. The prophylactic extraction of third molars: a 

public health hazard. Am J Public Health 2007; 97: 1554-9.

 9. Hillerup S. Iatrogenic injury to oral branches of the trigeminal 

nerve: records of 449 cases. Clin Oral Invest 2007; 11: 133-42.

 10. Mettes TG, Nienhuijs ME, van der Sanden WJ, Verdonschot EH, 

Plasschaert AJ. Interventions for treating asymptomatic impact-

ed wisdom teeth in adolescents and adults. Cochrane Database 

Syst Rev 2005; 18: CD003879.

 11. O’Riordan BC. Coronectomy (intentional partial odontectomy 

59006_TB1407_s1088_1097.indd   1090 14/11/07   8:04:41



1091TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

of lower third molars). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 

Radiol Endod 2004; 98: 274-80.

 12. Pogrel MA, Lee JS, Muff DF. Coronectomy: a technique to pro-

tect the inferior alveolar nerve. J Oral Maxillofac Surg. 2004; 62: 

1447-52.

 13. Renton T, Hankins M, Sproate C, McGurk M. A randomised 

controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the 

inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal 

of mandibular third molars. Br J Oral Maxillofac Surg 2005; 43: 

7-12.

 14. Robert RC, Bacchetti P, Pogrel MA. Frequency of trigeminal 

nerve injuries following third molar removal. J Oral Maxillofac 

Surg 2005; 63: 732-5.

 15. Rood JP, Nooraldeen Shehab BAA. The radiological prediction 

of interior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br 

J Oral Maxillofac Surg 1990; 28: 20-5.

 16. Song F, O’Meara S, Wilson P, Golder S, Kleijnen J. The effective-

ness and cost-effectiveness of prophylactic removal of wisdom 

teeth. Health Technol Assess 2000; 4: 1-55.

 17. Wenzel A. Andre diagnostiske områder med særlig radiologisk 

problemstilling. Røntgenundersøgelse af visdomstænder, efter 

traume og i forbindelse med ortodonti. Tandlægebladet 2004; 

108: 1014-23.

Den næste session, som fokuserede på indikationer og ge-

nerelle principper for kirurgisk behandling af apikale pa-

rodontopatier, bestod af følgende foredrag:

Surgical endodontics: General principles and in-

dications (PD, Dr. Thomas von Arx, Bern, Schweiz)
Surgical endodontics: Intraoperative diagnostic 

methods (PD, Dr. Tahomas von Arx, Bern, Schweiz)
Metoder til præparation af apikal kavitet ved re-

trograd rodfyldning (Tandlæge Pouya Yazdi, Århus)
Valg af retrogradt rodfyldningsmateriale. Pro-

gnose efter kirurgisk endodonti (Overtandlæge Si-
mon Storgård Jensen, Glostrup)

Sessionen blev indledt af Thomas von Arx, som først be-

skrev de generelle principper og indikationer for kirur-

gisk endodonti. Dette er et område, hvor der er sket store 

og betydningsfulde fremskridt i de seneste år med intro-

duktion af nye metoder til optimering af peroperativ 

diagnostik af rodkanalens mikroanatomi og rodfyldnin-

gens tæthed ved anvendelse af bl.a. farvning med toluidi-

neblå, operationsmikroskop og endoskop. Dette har med-

ført en forbedring af behandlingsresultatet, således at der 

opnås komplet heling i 77-86 % af tilfældene. Dette blev 

kun opnået i gennemsnitligt 60 % af tilfældene tidligere. 

Da succesraten ved implantatbehandling på kortere sigt 

er højere, har dette medført en debat om, hvilken af disse 

to behandlingstyper man bør foretrække. Der er imidler-

tid kun få langtidsundersøgelser af de nuværende im-

plantattyper, hvorfor kirurgisk endodonti foretrækkes i 

de fleste tilfælde. Thomas von Arx fortsatte med at be-

skrive den operative teknik og gik i detaljer med incisi-

onstype. En ny submarginal incision blev præsenteret for 

at undgå retraktion af gingiva ved det traditionelle rand-

snit. Endvidere blev anvendelse af meget tynde nylonsu-

turer (6-0 eller 7-0) anbefalet. Endvidere blev nye meto-

der til etablering af den vigtige peroperative hæmostase 

ved midlertidig udpakning med Stasis® (jernsulfat) og 

Expasyl® (aluminiumklorid) beskrevet.

Pouya Yazdi fortsatte med at beskrive tre principielt for-

skellige metoder til præparation svarende til resektionsfla-

den. Disse tre metoder er kavitetspræparation med lille ro-

senbor, kavitetspræparation med ultralyd og skålformet 

præparation af resektionsfladen. Der er evidens for, at præ-

paration af en kavitet med rosenbor ikke længere kan an-

befales. Kavitetspræparation med ultralyd har nemlig den 

fordel, at instrumentets form gør det lettere at præparere 

en dybere kavitet parallelt med tandens akse uden risiko 

for perforation. Den skålformede præparation af resekti-

onsfladen og efterfølgende applicering af Retroplast har 

vist tilsvarende gode resultater.

Det næste indlæg handlede naturligt nok om valg af ma-

teriale til den retrograde rodfyldning. Simon Storgård 

Jensen gennemgik de forskellige materialers egenskaber 

og konkluderede, at det ideelle fyldningsmateriale ikke 

eksisterer, samt at valget afhænger af præparationen af 

resektionsfladen. Hvis der anvendes en skålformet præ-

paration, er valget enkelt, da Retroplast er det eneste ma-

teriale, der har vist høj succesrate, det vil sige 75-90 %. 

Der er imidlertid stor forskel på succesraten, som afhæn-

ger af operatørens erfaring med teknikken. Det må såle-

des frarådes, at uerfarne anvender denne teknik. Hvis der 
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anvendes en kavitetspræparation med ultralyd, er der fle-

re materialer, der har vist sammenlignelige behandlings-

resultater. Disse materialer er forstærkede zinkilte-

eugenolcementer som fx SuperEBA og IRM cement, samt 

MTA (Mineral Trioxide Aggregate) cement. Det sidst-

nævnte materiale har vist imponerende forseglingsegen-

skaber og biokompatibilitet samt meget høj succesfre-

kvens (90-95 %). Materialet er imidlertid på nuværende 

tidspunkt særdeles kostbart.

Sessionen afsluttede den første dag på symposiet og bidrog 

med væsentlig ny viden og anbefalinger om eksisterende 

metoder, der ikke længere kan anbefales, samt om nye tek-

nikker og materialer til retrograd rodfyldning.

 1. von Arx T, Jensen SS, Hänni S. Clinical and radiographic as-

sessment of various predictors for healing outcome 1 year after 

periapical surgery. J Endod 2007; 33: 123-8.

 2. von Arx T. Failed root canals: The case for apicoectomy (perira-

dicular surgery). J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: 832-7.

 3. von Arx T, Walker WA. Microsurgical instruments for root-end 

cavity preparation following apicoectomy: a literature review. 

Endod Dent Traumatol 2000; 16: 47-62.

 4. Gutmann JL. Endodontic Apical Surgery: A Delineation of 

Contemporary Concepts. Endod Topics 2005; 11: 1-282.

 5. de Lange J, Putters T, Baas EM, van Ingen JM. Ultrasonic root-

end preparation in apical surgery: a prospective randomized 

study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007. 

In press.

Formålet med denne session var at orientere om almensyg-

dommes indflydelse på oral kirurgisk behandling. Sessio-

nen omfattede følgende foredrag: 

Generelle principper for dentoalveolær kirurgi 

på patienter med almensygdomme (Professor, 
ph.d. Anders Nattestad, San Francisco, USA)
Dentoalveolær kirurgi på patienter strålebe-

handlet på grund af hoved-hals-cancer (Professor, 
dr.odont. Søren Hillerup, København)
Dentoalveolær kirurgi på patienter i antikoagu-

lationsbehandling (Professor, dr.odont. Else Marie 
Pinholt, København)
Dentoalveolær kirurgi på patienter i bisphos-

phonatbehandling (Adm. overtandlæge, dr.odont. 
Morten Schiødt, Glostrup)

Symposiets anden dag blev indledt af Anders Nattestad, 

som fremhævede nødvendigheden af en grundig anamne-

se, som omfattede alle helbredsoplysninger og alt medicin-

forbrug. Der blev lagt hovedvægt på en klassifikation af 

patientens almentilstand. Nødvendigheden af at undersø-

ge ukendt medicin og ukendte forholdsregler for almen-

sygdomme blev pointeret. Det blev endvidere anbefalet at 

måle patientens blodtryk som en naturlig del af den ruti-

nemæssige undersøgelse af patienten for derved at bidrage 

til øget helse i samfundet. Det er anslået, at 700.000 dan-

skere har forhøjet blodtryk uden symptomer med en 3-4 

gange større risiko for at blive ramt af hjertesygdomme. 

Analyser har vist, at hvis et forhøjet blodtryk bliver opda-

get og behandlet, vil det medføre en sænket dødelighed, 

som ville spare livet for 6.400 danskere om året eller 18 om 

dagen! Tandlægen kan således ved en simpel screening af 

forhøjet blodtryk bidrage væsentligt til at sænke denne dø-

delighed, da de fleste danskere går regelmæssigt til tand-

læge og kun ser en læge, når de føler sig syge. Amerikan-

ske undersøgelser giver endvidere retningslinjer for, hvor-

når tandbehandling på patienter med forhøjet blodtryk er 

sikkert. Således bør patienter med et markant forhøjet 

blodtryk (180/110 mm Hg) ikke tilbydes elektiv behand-

ling. Man bør i mange tilfælde rådføre sig med den alment 

syge patients egen læge for at afklare eventuelle behov for 

laboratorieundersøgelser og forholdsregler vedrørende 

tandbehandling. Enkelte patienter må afvises eller henvi-

ses til behandling i sygehussektoren, fx ved et akut myo-

kardieinfarkt eller hjerneblødning inden for de sidste seks 

måneder. Tandlægens behandlingsplanlægning må tage 

patientens almentilstand i betragtning og fx foretage alle 

blødende behandlinger i så få seancer som muligt på pa-

tienter, som ikke tåler bakteriæmi uden antibiotikumpro-

fylakse. 

Det næste foredrag af Søren Hillerup handlede om for-

holdsregler i forbindelse med dentoalveolær kirurgi på pa-
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tienter, som var blevet strålebehandlet på grund af cancer i 

hoved-hals-området. Strålebehandlingens mekanisme og 

årsag til vævsskade inklusive udvikling af osteoradione-

krose blev gennemgået. Vigtigheden af at kende stråledo-

sis og strålefeltets rumlige placering blev fremhævet. Det 

blev forklaret, hvorfor antibiotikumprofylakse ikke ruti-

nemæssigt bør anvendes ved kirurgisk behandling af disse 

patienter. Med udgangspunkt i en række patienttilfælde 

blev det demonstreret, at det ofte er ved molarerne i un-

derkæben, at osteoradionekrosen starter. Det var tydeligt, 

at der ofte var tale om mutilerende og langvarige behand-

linger. Derfor blev det endnu en gang anbefalet, at alle 

strålebehandlede patienter skal screenes før strålebehand-

ling for dentale foci, og at tænder så vidt muligt skal beva-

res efter strålebehandling. Den vævsskadende effekt af 

strålebehandling er permanent. Derfor skal nødvendige 

kirurgiske indgreb svarende til strålefeltet foretages på 

kæbekirurgisk afdeling på sygehus, hvor en eventuel hy-

perbaroxygenbehandling ville kunne tilbydes, såfremt det 

skønnes relevant, og hvor eventuelle komplikationer kan 

håndteres.

Det efterfølgende foredrag af Else Marie Pinholt om-

handlede dentoalveolær kirurgi på patienter i antikoagu-

lationsbehandling. Der anvendes to forskellige hovedtyper 

af medicin: Trombocythæmmere (fx hjertemagnyl, Plavix 

og Persantin) og antikoagulantia (Maravan og Marcou-

mar). Effekten af trombocythæmmere kan ikke måles, og 

kun i sjældne tilfælde er der behov for at ændre dosis i for-

bindelse med dentoalveolær kirurgi. Hvis der skal ændres 

i medicineringen, skal dette varetages af den ordinerende 

læge. Der blev lagt vægt på, at midlertidig seponering af 

antikoagulationsbehandling medfører en ikke uvæsentlig 

risiko for patienten i forhold til en eventuel mindre blød-

ningskomplikation, som altid kan håndteres. Effekten af 

antikoagulantia kan måles og bliver udtrykt som INR-vær-

di. Denne værdi er hos raske patienter 1. For patienter i 

antikoagulationsbehandling er værdien normalt 2,0-3,5. 

Denne værdi er et godt mål for patientens blødningsten-

dens, og det anbefales ikke at udføre kirurgiske indgreb, 

når denne værdi er over 3. Dette betyder, at langt hoved-

parten af patienter i antikoagulationsbehandling kan be-

handles, uden at medicinen temporært seponeres. Dette 

har tidligere været normal praksis. Ved en INR-værdi på 

under 3 vil hæmostase kunne etableres ved anvendelse af 

atraumatisk teknik og lokale forholdsregler såsom anven-

delse af hæmostatikum (Surgicel og Spongostan), eventu-

elt suppleret med suturering. Ved mangelfuld hæmostase 

kan lokal applikation på gaze af cyclokapron (5 %) anbefa-

les.

Bisphosphonater anvendes i tabletform til behandling af 

osteoporose hos 58.000 danskere og i intravenøs form til 

ca. 2.000 danskere, som behandles for livstruende sygdom-

me såsom myelomatose og knoglemetastaser. Dette bety-

der, at der i gennemsnit er 11 patienter i hver enkelt tand-

lægepraksis, som tager bisphosphonater. Morten Schiødt 

redegjorde for bisphosphonaters virkningsmekanisme, 

som er osteoklasthæmmende, hvilket indebærer en risiko 

ved dentoalveolær kirurgi, idet den normale knogleremo-

dellering er påvirket. Der kan således opstå en lokal knog-

lenekrose, som ikke umiddelbart kan hele. Denne tilstand 

kaldes bisphosphonat-relateret osteonekrose. Risikoen for 

denne komplikation ved tabletbehandling er meget lille, 

hvorimod risikoen ved intravenøs administration er bety-

delig. Da dette præparats halveringstid er anslået til 10 år, 

vil risikoen for knoglenekrose være til stede i meget lang 

tid, efter at brugen af præparatet er ophørt. Dentoalveolær 

kirurgi inklusive implantatbehandling af patienter, der ta-

ger eller har taget præparatet i tabletform, kan foregå i pri-

mærsektoren uden signifikant øget risiko for komplikatio-

ner. Derimod skal patienter, der har været i i.v.-behandling 

med præparatet som følge af alvorlige knoglesygdomme, 

som hovedregel henvises til en kæbekirurgisk behandling 

på sygehus, hvis der er indikation for kirurgisk behand-

ling. Ligeledes skal der foretages sanering af eventuelle 

dentale foci, inden en sådan behandling påbegyndes. Im-

plantatbehandling er normalt kontraindiceret på denne 

patientgruppe.

Dette afsluttede en vigtig session om et ofte overset emne, 

som mange danske tandlæger ikke har tilstrækkeligt kend-

skab til. Der var mange gode spørgsmål fra tilhørerne. Bl.a. 

blev der spurgt til behovet for seponering af hjertemagnyl 

før kirurgisk indgreb. Det blev understreget, at der ikke er 

behov herfor, idet den antitrombotiske effekt ikke har kli-

nisk relevans ved dentoalveolær kirurgi, og fordi patien-

ten får hjertemagnyl af en god grund. Et andet spørgsmål 

gik på, om man må anvende ledningsanalgesi på patienter 

i antikoagulationsbehandling. Svaret hertil var, at led-
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ningsanalgesi bør anvendes med forsigtighed, men ikke er 

kontraindiceret.

 1. Costantino PD, Friedman CD, Steinberg MJ. Irradiated bone 

and its management. Otolaryngol Clin North Am 1995; 28: 

1021-38.

 2. Information om kæbekirurgi for tandlæger: http://www.kaebe-

kirurgi.dk

 3. Jacobsen PL. Dental Management of Medically Complex 

Patients. http://dental.pacific.edu/docs/patientProtocol/

Medically_Complex.pdf.

 4. Little JW, Falace D, Miller C, Rhodus NL. Dental Management 

of the Medically Compromised Patient (7th edition). Mosby; 

2007.

 5. Marx RE, Sawatari Y, Fortin M, Broumand V. Bisphosphonate-

induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the 

jaws: risk factors, recognition, prevention, and treatment. J Oral 

Maxillofac Surg 2005; 63: 1567-75.

 6. Scully C. Medical Problems in Dentistry (5th edition). Churchill 

Livingstone; 2005.

 7. Todd DW. Anticoagulated patients and oral surgery. Arch Intern 

Med 2003; 163: 1242.

 8. Torn M, Rosendaal FR. Oral anticoagulation in surgical proce-

dures: risks and recommendations. Br J Haematol 2003; 123: 

676-82.

 9. Wahl MJ. Myths of dental surgery in patients receiving antico-

agulant therapy. J Am Dent Assoc 2000; 131: 77-81.

Formålet med denne session var at orientere om forebyg-

gelse og behandling af komplikationer ved dentoalveolær 

kirurgi. Sessionen omfattede følgende foredrag:

Instrumenter og aseptisk teknik ved dentoalve-

olær kirurgi (Afdelingstandlæge Jan Tagesen, Århus)
Cone beam CT-scanning within dentoalveolar 

surgery (Dr. Dorothea Berndt, Basel, Schweiz)
Vascularization of the oral mucosa. Influence on 

incision design within dentoalveolar surgery 

(Associate professor, Ph.D. Johannes Kleinheinz, Mün-
ster, Tyskland)
Akutte odontogene infektioner. Diagnostik og 

behandling (Specialtandlæge, ph.d. Merete Aaboe, Kø-
benhavn)
Komplikationer efter ekstraktion af tænder, in-

klusive oroantral fistel (Professor, odont.dr. Lars 
Eriksson, Malmø, Sverige)

Rygning, sårheling og postoperative komplika-

tioner (1.-reservelæge Lars Tue Sørensen, København)

Sessionen blev indledt med en oversigt over aseptisk tek-

nik ved dentoalveolær kirurgi af Jan Tagesen. Det blev 

pointeret, at hygiejneforholdsreglerne må være de samme 

for alle patienter, og at der foreligger danske standarder 

(www.ds.dk) for hygiejne, som skal følges af danske tand-

klinikker. Disse regler beskriver kravene til personlige 

værnemidler (eksempelvis mundbind og beskyttelsesbril-

ler) og brug af barrierer (eksempelvis pose på nakkestøtte) 

samt autoklavering (eksempelvis månedlige sporeprøver). 

Det blev præciseret, at den første kirurgiske håndvask hver 

dag skal ske med både sæbe, neglebørste og neglerenser 

efterfulgt af en alkoholbaseret gel i to minutter. De efter-

følgende hånddesinfektioner samme dag kan foretages 

med alkoholbaseret gel alene i to minutter under forud-

sætning af, at der ikke er synlig forurening.

Det næste indlæg handlede om cone beam CT-skanning 

inden for dentoalveolær kirurgi og blev indledt med en 

oversigt over skannere og deres forskelle. Det blev præci-

seret, at den bedste måde, nerveskader kan forebygges på, 

er ved at have en så præcis tredimensionel gengivelse af 

anatomien som muligt. Én af de vigtige egenskaber ved 

denne type af CT-skanning er, at stråledosis er lille i for-

hold til konventionelle CT-skanninger. Stråledosis varierer 

fra apparat til apparat, men er på et niveau fra en til fire 

gange stråledosis ved en panoramaoptagelse. Det var tyde-

ligt, at denne teknik vil blive standard til visualisering af 

relationen mellem tanden og nabostrukturer. Cone beam 

CT-skanning kan også benyttes til identifikation og be-

handlingsplanlægning ved fjernelse af fremmedlegemer. 

Gennemgangen var karakteriseret af mange særdeles im-

ponerende animationer, der illustrerede teknikkens tredi-

mensionelle karakter.

Johannes Kleinheinz præsenterede resultaterne af en ræk-

ke undersøgelser af vaskulariseringen af mundhulen og 

applicerede disse fund på vigtige forslag til ændringer i 

den traditionelle incisionsteknik. Undersøgelserne havde 

vist, at toppen af processus alevolaris er det ideelle sted for 
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at en lille vital rodspids, der frakturerer, kan efterlades un-

der forudsætning af sufficient opfølgning og information 

til patienten, såfremt fjernelse indebærer en unødvendig 

risiko for yderligere skade. Herefter blev håndtering af dis-

placerede rødder gennemgået, og det blev understreget, at 

disse rødder altid skal fjernes, også hvis de er i sinus ma-

xillaris. Teknikken til fjernelse af en rod fra sinus maxilla-

ris blev illustreret med et patienttilfælde. Endelig blev tek-

nikken til lukning af oro-antrale kommunikationer gen-

nemgået, og det blev anbefalet at give patienten antibiotika 

og instruere i at nyse med åben mund samt undgå sugning 

og næsepudsning.

Det sidste emne i denne session handlede om rygnin-

gens indflydelse på sårheling og postoperative komplika-

tioner. Lars Tue Sørensen præsenterede en række undersø-

gelser vedrørende sårheling hos rygere i forhold til ikke-

rygere og tidligere rygere. Årsagerne til dårligere sårheling 

blev illustreret, og risikoen for komplikationer blev under-

bygget med undersøgelser, som viste en 3-4 gange øgning 

i risikoen for sårinfektioner og komplikationer, som fx tab 

af implantater og alveolitis sicca dolorosa hos rygere. Vi-

den om effekten af rygeophør i nogle uger inden dentoal-

veolær kirurgi er ukendt, men forskellige kirurgiske sel-

skaber anbefaler rygeophør otte uger inden større ind-

greb.

Også denne session bidrog med ny viden om forskellige 

aspekter vedrørende komplikationer i forbindelse med 

dentoalveolær kirurgi. Spørgelysten efter denne session 

var også stor. Der blev spurgt, om anvendelse af nikotin-

tyggegummi påvirker sårheling. Der blev svaret, at hver-

ken systemisk eller lokal nikotinbehandling er påvist at 

have indvirkning på sårhelingen. Der blev også spurgt, om 

airrotor kan bruges til deling af en tand ved kompliceret 

ekstraktion, når der ikke er foretaget opklapning. Der blev 

svaret nej. 

 1. Cranin AN, Sirakian A, Russell D, Klein M. The role of incision 

design and location in the healing processes of alveolar ridges 

and implant host sites. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13: 

483-91.

 2. Dansk Standard – Infektionshygiejne i Sundhedssektoren. 

http://www.ds.dk. 

 3. Kleinheinz J, Büchter A, Kruse-Lösler B, Weingart D, Joos U. 

Incision design in implant dentistry based on vascularization of 

the mucosa. Clin Oral Implants Res 2005; 16: 518-23

 4. Ellis E, Hupp JR, Tucker MR. Contemporary Oral and 

Maxillofacial Surgery. Mosby (4th edition); 2002.

 5. Skaug N, Berge T, Bårdsen A. Akutte infeksjoner. Tandlægebladet 

2005; 109: 34-43.

incisioner, samt at papillerne har anastomoser hen over 

toppen af processus alveolaris, hvorfor blodtilførslen er 

sikret selv ved overskæring af papillens basis. Aflastnings-

snit bør så vidt muligt ikke lægges på tværs af blodtilførs-

len, hvorfor randsnittet så vidt muligt bør forlænges, indtil 

der er tilstrækkelig oversigt over operationsfeltet i stedet 

for at anvende et aflastningssnit. Ved randsnit i sideregio-

nerne blev det anbefalet så vidt muligt at undgå aflast-

ningssnit posteriori. Undtagelsen er ved visdomstandsfjer-

nelse i underkæben, hvor aflastningssnittet placeres poste-

riori. Bukkalt aflastningssnit ved 2. molar blev foreslået er-

stattet af en forlængelse af randsnittet til 1. molar. Generelt 

blev anvendelse af to aflastningssnit frarådet. Endvidere 

bør aflastningssnit svarende til overkæbens midtlinje und-

gås af hensyn til den efterfølgende arvævsdannelse.

Merete Aaboe redegjorde for de akutte odontogene infek-

tioners diagnostik og behandling med udgangspunkt i et 

alvorligt tilfælde af cervikal nekrotiserende fasciitis initie-

ret af odontogent fokus. Den kirurgiske behandling af ab-

scesser blev gennemgået, og det blev understreget, at an-

vendelse af gaze som dræn ikke er lege artis, idet gazen 

fungerer som en væge. I stedet blev brug af et gummidræn 

anbefalet, som blev fikseret med sutur. De odontogene in-

fektioners spredningsveje blev beskrevet, og det blev poin-

teret, at spredning til mundbund med synkebesvær og 

spredning til orbita kan være livstruende, hvorfor akut 

henvisning til hospital bør ske. Indikation for brug af anti-

biotikum blev gennemgået. Det blev understreget, at be-

handling af en infektion med antibiotikum kun bør ske, 

når der er påvirket almentilstand eller risiko for alvorlig 

spredning. Præparatvalget er fortsat penicillin evt. kombi-

neret med metronidazol. Ved allergi over for penicillin an-

befales nu clindamycin (300 mg x 3) i stedet for erythromy-

cin. 

Lars Eriksson fortsatte med en gennemgang af komplika-

tioner efter ekstraktion af tænder med fokus på fraktur af 

tænder og processus alveolaris samt displacering af tænder 

og perforationer til sinus maxillaris. Det blev understreget, 
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 6. Sorensen LT, Hemmingsen U, Jorgensen T. Strategies for smok-

ing cessation intervention in hernia surgery – effect on periope-

rative smoking behavior. Hernia 2007; 11: 327-33.

 7. Sorensen LT, Hemmingsen UB, Kallehave FK, Wille-Jorgensen 

PA, Kjærgaard J, Moller LN, Jorgensen T. Risk factors for tissue 

and wound complications in gastrointestinal surgery. Ann Surg 

2005; 241: 654-8.

 8. Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking 

reduces incisional wound infection: a randomized controlled 

trial. Ann Surg 2003; 238: 1-5.

 9. Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiwara Y, Yamashiro M, 

Maruoka Y, Ohbayashi N, Kurabayashi T. A comparative study 

of cone-beam computed tomography and conventional pano-

ramic radiography in assessing the topographic relationship 

between the mandibular canal and impacted third molars. 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: 

253-9.

Denne session fokuserede på profylaktisk brug af antibio-

tika samt sedering, generel anæstesi, smertebehandling og 

akutte generelle komplikationer ved dentoalveolær kirur-

gi. Sessionen indeholdt følgende foredrag:

Prophylactic antibiotics for dentoalveolar sur-

gery (Dr. Jérome A. H. Lindeboom, Amsterdam, Hol-
land)
Sedering og generel anæstesi ved dentoalveolær 

kirurgi (Speciallæge, MPA Brian Lerche, Glostrup)
Smertebehandling ved dentoalveolær kirurgi 

(Professor, dr.odont. Peter Svensson, Århus)
Akut behandling af respirations- og hjertestop 

(Overlæge, daglig leder af Akutlægebil, Region Hovedsta-
den, Søren Loumann Nielsen, København)

Sessionen blev indledt af Jérome Lindeboom, som gen-

nemgik indikationerne for profylaktisk antibiotika ved 

dentoalveolær kirurgi ved at give en oversigt over forskel-

lige typer af kirurgiske procedurer. Det blev konkluderet, 

at dentoalveolær kirurgi ofte var forbundet med en infek-

tionsrisiko, og at antibiotikum inden behandling derfor 

kunne overvejes. Forskellige undersøgelser har vist meget 

varierende risiko (1-13 %), og mange tidligere undersøgel-

ser på raske patienter har ikke vist signifikant effekt af 

antibiotikumprofylakse ved rutinemæssige kirurgiske 

indgreb som fjernelse af visdomstænder, hvor der ikke er 

en forudgående infektion. Nyere undersøgelser har imid-

lertid vist en tilsyneladende signifikant effekt af bredspek-

tret antibiotikumprofylakse ved denne type af operatio-

ner. En nyligt publiceret metaanalyse af randomiserede 

kontrollerede kliniske forsøg bekræfter, at antibiotikum-

profylakse ved fjernelse af visdomstænder medfører min-

dre risiko for infektion og alveolitis sicca dolorosa. Dette 

står i kontrast til den eksisterende praksis, hvor antibioti-

kumprofylakse ikke anvendes. En nærmere analyse af de 

fremlagte data viser imidlertid en risiko for infektion og 

alveolitis sicca dolorosa, som er langt højere end den, som 

ses i dag. Brugen af antibiotikum medfører risiko for ana-

fylaktisk shock og udvikling af resistens. Derfor er der be-

hov for nye prospektive undersøgelser til belysning af det-

te vigtige emne. Indtil disse undersøgelser foreligger, må 

den nuværende praksis om ikke at anvende profylaktisk 

antibiotikum fastholdes. En sådan prospektiv randomise-

ret undersøgelse om profylaktisk brug af antibiotikum før 

endodontisk kirurgi blev fremlagt. Resultatet heraf viste 

ingen effekt af profylaktisk antibiotikum ved denne type 

af kirurgi.

I det næste foredrag gennemgik Brian Lerche forudsæt-

ningerne for sedering og generel anæstesi ved dentoalveo-

lær kirurgi i privat praksis. Det blev anbefalet at bruge oral 

dosering af dormicum til børn (0,4-0,8 mg/kg) og triazol-

am oralt en halv time før operation til voksne (0,125-0,25 

mg). Det blev fremhævet, at triazolam er mere egnet til se-

dering i tandlægepraksis på grund af den meget kortere 

halveringstid (2-3 timer) i forhold til diazepam (48-72 ti-

mer). Herefter blev brugen af narkose enten med inhalati-

ons- eller intravenøs anæstesi gennemgået. Det blev frem-

hævet, at dette er en sikker procedure for såvel børn som 

voksne, under forudsætning af, at de er sunde og raske. I 

forbindelse med vurderingen af den almene sundhedstil-

stand blev den amerikanske ASA-klassifikation beskrevet, 

og det blev anbefalet udelukkende at tilbyde anæstesi i pri-

vat praksis til ASA klasse I og II. En detaljeret gennemgang 

af ASA-klassifikationen findes online (www.asahq.org/cli-

nical/physicalstatus.htm). Det blev understreget, at alle pa-

tienter, der modtager sedering og generel anæstesi i privat 

praksis, ikke er »streetfit«, hvilket er et fagudtryk for, at pa-

tienter ikke skal færdes på gaden på egen hånd. 

Efterfølgende gennemgik Peter Svensson smertebehand-

ling efter dentoalveolær kirurgi. Foredraget blev indledt 

med at fastholde den hidtidige anbefaling af ibuprofen 600 
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 2. Dionne RA, Phero JC, Becker DE (eds). Management of pain 

and anxiety in the dental office. WB Saunders Company; 2002.

 3. Handley AJ, Koster R, Monsieurs K, Perkins GD, Davies 

S, Bossaert L; European Resuscitation Council. European 

Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 

2. Adult basic life support and use of automated external defi-

brillators. Resuscitation 2005; 67: S7-23.

 4. Lindeboom JA, Frenken JW, Valkenburg P, van den Akker HP. 

The role of preoperative prophylactic antibiotic administration 

in periapical endodontic surgery: a randomized, prospective 

double-blind placebo-controlled study. Int Endod J 2005; 38: 

877-81.

 5. Malamed SL. Sedation: A Guide to Patient Management. Mosby 

(4th edition); 2002.
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2000; 104: 58-67.

 7. Oxford Pain Internet Site. http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/

booth/painpag/

 8. Ren YF, Malmstrom HS. Effectiveness of antibiotic prophylaxis 

in third molar surgery: a meta-analysis of randomized control-

led clinical trials. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: 1909-21.
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physicalstatus.htm

 10. Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad BH, 

Steen PA. Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary 

resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular fibril-

lation: a randomized trial. JAMA 2003; 289: 1389-95.

 11. Zeitler DL. Prophylactic antibiotics for third molar surgery: a 

dissenting opinion. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: 61-4.

Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and 

Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, 

University of the Pacific, San Francisco, USA. E-mail: anattestad@

pacific.edu

Søren Schou, professor, dr.odont. Afdeling for Kæbekirurgi og Oral 

Patologi, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. E-mail: sschou@

odont.au.dk

mg x 3. De mange nye alternativer blev beskrevet og illu-

streret ved en effektparameter (NNT: number needed to 

treat) til sammenligning af forskellige præparater. Der er 

nyere præparater med en bedre analgetisk effekt (lavere 

NNT-værdi) end ibuprofen, men disse er karakteriseret 

ved flere bivirkninger målt med parameteren NNH (num-

ber needed to harm). En hjemmeside (Oxford Pain Internet 

Site) blev anbefalet: www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/

painpag/. Hvis ibuprofen ikke giver tilstrækkelig smer-

telindring, blev det anbefalet at supplere med paracetamol 

(1 g x 3-4 dagligt), da paracetamol har en NNH-værdi på 33 

og derfor er et meget sikkert præparat, såfremt dosis over-

holdes. Hvis yderligere smertelindring er nødvendig, blev 

det anbefalet at supplere med kodein (25 mg x 3-4 dagligt). 

Endelig blev intramuskulær injektion af keterolac (30-60 

mg) foreslået som sidste udvej.

Søren Loumann Nielsen afsluttede symposiet med en 

gennemgang af akut behandling af hjertestop. Det blev for-

klaret, at hjertestop skal behandles meget hurtigt med 

stød, hvis patienten skal overleve. Dette sker ikke i til-

strækkeligt omfang i dag, fordi pårørende og forbipasse-

rende ikke yder lægmandsførstehjælp, og fordi den auto-

matiske defibrillator (AED) når frem for sent. Derfor over-

lever kun 5 %. Det er anslået, at 20 % kunne overleve, hvis 

dette blev forbedret. Det blev anbefalet, at alle tandklinik-

ker har et sådant apparat. Der er kommet nye retningslin-

jer i 2005 for hjerte-lunge-redning (HLR), som har simpli-

ficeret tryk og pust til en rytme på 30 tryk og to pust. En-

delig blev et nyt redskab til automatisk mekanisk hjerte-

massage (Autopulse) vist.

Sessionen blev afsluttet med en række særdeles relevante 

spørgsmål. Bl.a. om brug af profylaktisk antibiotikum ved 

kunstige led og pacemaker. Svaret var, at der ikke er indi-

kation for profylaktisk anvendelse ved pacemaker, og at 

der på nuværende tidspunkt ikke er klare retningslinjer i 

Danmark vedrørende kunstige led. I USA anbefales profy-

laktisk antibiotikum i to år efter indsættelse af protesen. 

Der kommer angiveligt snart danske retningslinjer, som 

vil blive offentliggjort i Tandlægebladet. Det forlyder, at 

disse retningslinjer vil anbefale mindre brug af antibioti-

kum.

 1. Dansk Råd for Genoplivning. http://www.genoplivning.dk
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Ved en ceremoni den 9. oktober 2007 kl. 18.00 i Det Kgl. 

Bibliotek, Diamanten, modtog lektor, ph.d. Kim Ek-

strand, Tandlægeskolen i København, Zendiumprisen på 

50.000 kr.

Marketingchef Toke Rasmussen fra Zendium bød i 

Dronningesalen i Diamanten velkommen til de mange 

fremmødte og præsenterede aftenens program. Dette blev 

herefter indledt af Rasmus Lauritsen (Det Kgl. Bibliotek), 

som fortalte om Det Kgl. Biblioteks historie og om Dia-

mantens tilblivelse, betydning og idé som et kulturcen-

trum i landet.

På vegne af fondskomitéen begrundede professor Palle 

Holmstrup valget af Kim Ekstrand som årets prismodtager. 

Palle Holmstrup gennemgik kort Kim Ekstrands karriere, 

hvor han fremhævede prismodtagerens store engagement 

og indsats inden for odontologisk uddannelse og cariolo-

gisk forskning. Med ordene: »For din store indsats inden for 

odontologien generelt, men især for din særlige interesse for 

udvikling og implementering af den moderne cariologi«, 

overrakte Palle Holmstrup prisen til Kim Ek strand.

Efter at have takket for prisen holdt aftenens hovedper-

son en inspirerende forelæsning med titlen »Caries på godt 

og ondt« om sin forskning igennem 20 år, dens anvendelse 

samt dens betydning for fremtiden. Kim Ekstrands forsk-

ningsindsats indledtes for ca. 20 år siden med studier af fis-

surplak og vurdering af dens aktivitet i forskellige dybder af 

fissuren. Disse undersøgelser førte til, at det væsentlige fo-

kus var indgangen til fissuren. Stærkt tilskyndet af professor 

Anders Thylstrup vendtes interessen herefter mod plakop-

hobninger på erupterende molarer, og risikoperioder defi-

neredes frem til fuld eruption. I forlængelse heraf udførte 

Kim Ekstrand studier af forandringer i emaljens overflade 

med henblik på vurdering af læsioners dybde, og disse un-

dersøgelser fulgtes op af mikrobiologiske studier med hen-

blik på vurdering af infektion på emalje-dentin-grænsen. 

Kim Ekstrands studier vedrørende cariesbiologi omsattes 

på fornem vis til klinikken gennem udvikling af et nyt diag-

nostisk system for caries og anvendelse af Cariogrammet i 

forbindelse med den individuelle risikovurdering. Dette 

har blandt andet skabt fremragende resultater i Nexø Kom-

mune. Undervejs undersøgte Kim Ek strand cariesforekom-

sten i landets kommuner hos 15-årige. Undersøgelserne blev 

udført i 1999 og 2004. Selv om cariesforekomsten faldt i pe-

rioden, var variationen betydelig og faktisk større i 2004 

end i 1999, på trods af at den samlede cariesforekomst var 

faldet. Den forøgede variation omtalte Kim Ekstrand med 

henvisning til forelæsningens titel som skuffende. Opmun-

trende er det dog, at Kim Ekstrands indsats i de kommende 

år nu skal udnyttes på Grønland til forbedring af en meget 

vanskelig cariessituation.

Forelæsningen afsluttedes med en stor spørgelyst hos 

mange af de tilstedeværende i Dronningesalen.

Professor Palle Holmstrup 
(til venstre) overrækker 
Zendiumprisen til lektor 
Kim Ekstrand
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Ektodermal dysplasi er en sygdomsgruppe på over 150 

 tilstande med symptomer i væv, der stammer fra ek-

toderm. Det er hovedsagligt hår, hud, negle, tænder og 

kirtler bl.a. svedkirtler, der er påvirket. Den hyppigste 

form for ektodermal dysplasi er den X-bunden hypohidro-

tiske ektodermale dysplasi (HED). Ved en X-bunden arve-

gang vil de afficerede drenge, vise udtalt manifestation af 

tilstanden, mens der hos de kvindelige bærere generelt ses 

en mildere, om end stærk varierende grad af symptomer 

på grund af X-kromosom inaktivering. Dette meget varie-

rende kliniske billede hos de kvindelige bærere var bag-

grunden for dette ph.d. projekt med følgende formål:

-

faciale og orale afvigelser i en gruppe af afficerede mænd 

og kvindelige bærere, alle med kendte mutationer i EDA-

genet.

bærere, som kunne anvendes til en tidlig diagnostik af 

kvinder, der muligvis var bærere af tilstanden.

-

on

de kvindelige bærere.

Den totale undersøgelsespopulation bestod af 36 familier, 

21 mænd og 77 kvinder, men da kun mænd og kvinder 

med en kendt mutation i EDA-genet blev inkluderet i de 

endelige analyser, omfattede den endelige undersøgelses-

gruppe 19 familier, med 24 afficerede mænd og 43 kvinde-

lige bærere. Følgende parametre blev registreret ved den 

kliniske undersøgelse: højde, vægt, hovedomfang, helspyt-

sekretionen, registrering af tilstedeværende tænder, anam-

nestisk spørgeskema. Der blev taget et ortopantomografisk 

røntgenbillede, et cephalometrisk røntgenbillede, klinisk 

foto samt blodprøver. Derudover blev der taget alginataf-

tryk kun hos de kvindelige deltagere.

-

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 

omfatter 76 sider og bygger på fire artikler:

and anthropometric measurements in X-linked hypo-

2007; 10: 210-22. 

-

10-8.

-

17: 155-62.

-

Michala Oron Lexner
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tallet i de yngre grupper var lille. Ved hjælp af 27 referen-

cepunkter blev 31 variable, som beskrev den kraniofaciale 

97 % konfidenceintervallet, men var hovedsagligt lavere 

end det normative gennemsnit. Hovedomfanget var redu-

ceret i begge grupper, men dette var kun statistisk signifi-

mænds kraniofaciale morfologi viste, at næseknoglen var 

signifikant retroklineret. Der blev ligeledes observeret, at 

mens størrelsen på mandiblen lå indenfor normalt område 

men den var prognat og anteriort inklineret. Den sagittal 

kæberelation, den totale ansigtshøjde samt underansigtets 

sås, at ansigtkonveksiteten, næselængden og den nasola-

biale vinkel var reduceret. Den totale blødtvævs-ansigts-

højde, og øvre blødtvævs-ansigtshøjde var ligeledes redu-

ceret. Hos de kvindelige bærere sås, at selvom de udviste 

nogle markante deviationer i relation til de normative da-

ta, kunne ingen af dem siges at være syndromspecifikke. 

Det var derfor ikke muligt at finde specifikke cephalome-

Den afsluttende forelæsning med titlen: »X-linked hypo-

-

-

-

sor Steen Kølvrå, Vejle Sygehus. Vejledere: professor Sven 

triske markører, der kan anvendes i den kliniske diagno-

stik af potentielle kvindelige bærere af HED.

deviationer i tandmorfologi og tandstørrelse) undersøgt. 

-

logi blev evalueret udefra den kliniske undersøgelse, den 

ortopantomografiske røntgenundersøgelse og kliniske fo-

to. Tandstørrelsen blev målt på gipsmodeller, på de kvin-

delige bærere, idet de tandmorfologiske afvigelser er me-

get udtalt hos de afficerede mænd. De parametre, der blev 

anvendt for at analysere de tandmorfologiske deviationer 

som blev defineret som abnorm hvis den var konisk eller 

-

dersøgt, om de var separeret, delvist fusionerede eller py-

ramideformet. Desuden blev der undersøgt, om de var tau-

udtalt agenesi af permanente tænder samt afvigelser i 

-

nente tænder med en variation på 14-28 tænder. De kvin-

delige bærere havde også en signifikant højere frekvens af 

agenesier af permanente tænder i forhold til kontroldata. 

Her var den gennemsnitlige antal manglende tænder 4 

permanente tænder med en spredning fra 0-22 tænder. De 

kvindelige bærere havde ligeledes en øget tilbøjelighed til 

afvigelser i både krone- og rodmorfologi og en reduceret 

tandstørrelse. Den afvigende kronemorfologi blev især ob-

serveret som konisk underkæbeincisiver og tappered over-

sås en højere frekvens af såvel fusionerede som pyramide-

-

menlignet med kontrolgruppen. Sammenfattende fandt vi, 

at anomalier i tanddannelsen kan anvendes i en detaljeret 

 

A B C
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klinisk undersøgelse af potentielle kvindelige bærere og 

medvirke til en tidlig diagnostik af HED. Det er ligeledes 

vigtigt, at man som tandlæge er opmærksom på selv små 

forandringer, som bliver observeret ved den kliniske un-

dersøgelse og røntgen optagelserne.

-

sammensætningen analyseret. Spytsekretionen blev kun 

undersøgt hos unge og voksne, da de har opnået deres 

modne spytkirtelfunktion. Spytsekretionen blev ligeledes 

undersøgt hos ældre, da den ikke reduceres med alderen. 

Den subjektive følelse af mundtørhed blev evalueret ude 

fra et spørgeskema, og helspyt blev opsamlet ved hjælp af 

spytsammensætningen var ændret i begge grupper. Det 

blev ligeledes observeret, at selvom spytsekretionen var 

signifikant reduceret hos både de afficerede mænd og 

kvindelige bærere, så var der kun 7 ud af 11 afficerede 

mænd, og 16 ud af 28 kvindelige bærere, der klagede over 

mundtørhed. For at undersøge om den lave spytsekretion 

var årsagen til den ændrede spytsammensætning blev 

gruppen af kvindelige bærere underopdelt efter spytse-

kretionen med et cut-offpoint på 0.2 ml/min. Denne værdi 

blev valgt, da spytsekretionsværdier under 0.2 ml/min de-

fineres som formindsket. De fleste kvinder (21 ud af 28) 

hørte til gruppen med spytsekretion under 0.2 ml/min, og 

der var ingen signifikant forskel mellem grupperne med 

hensyn til koncentration af natrium- calcium- protein- og 

amylaseaktivitet. Dette kunne antyde, at disse forandrin-

ger var forårsaget af selve den genetiske tilstand.

Sammenfattende fandt vi, at anomalier i spytsekretio-

nen og spytsammensætningen kan anvendes i en detalje-

ret klinisk undersøgelse af potentielle kvindelige bærere 

og medvirke til en tidlig diagnostik af HED. Det er ligele-

des vigtigt, at man udnytter de rimelig tilgængelige meto-

der (her måling af helspyt) som en del af den kliniske un-

dersøgelse hos kvinder, man mistænker, som bærere af 

den X-bunden HED.

-

lyse af probander (den person som er udgangspunktet for 

den genetiske undersøgelse) og mulige bærere for at fast-

lægge genotypen. Kromosomanalysen blev anvendt for at 

udelukke strukturelle anormaliteter som årsag til HED. De 

observerede genetiske og kliniske fund blev derefter an-

vendt for at finde en mulig genotype-phenotype korrelati-

on (den relation, der er mellem det kliniske billede hos en 

person og den mutationstype, den pågældende har). Ende-

ligt blev X-kromosominaktiveringsmønsteret hos de kvin-

delige bærere undersøgt. X-kromosominaktiveringen er 

en dosisregulerende proces, der sker da kvinder har to X-

tidligt i fosterudviklingen og er en hovedsagelig tilfældig 

proces, hvor det ene X-kromosom blive inaktiveret i hver 

af de somatiske celler. Normalt vil det resultere i et balan-

resultatet blive en skæv inaktivering med et kromosom 

aktivt i størstedelen af cellerne.

EDA-ge-

net blev identificeret i 19 familier. Hos de afficerede mænd 

fandtes ingen genotype-phenotype korrelation, mens der 

hos de kvindelige bærere var to kraniofaciale parametre 

-

viste en signifikant forskel mellem grupperne. En høj kor-

relation blev observeret i X-kromosom inaktiveringsmøn-

steret mellem forskellige væv (periferiske blodlymfocytter 

og epitelceller fra spyt), hvorimod der ikke blev observeret 

nogen korrelation mellem X-kromosominaktiveringsmøn-

stret og alder. De kvindelige bærere udviste ikke et mere 

skævt inaktiveringsmønster end kontrolgruppen. Deri-

mod blev det observeret, at alvorlighedsgraden af den kli-

niske phenotype var afhængig af, hvilke af de to X-kromo-

-

gruppen for denne analyse var meget lille, bør dette fund 

behandles med forbehold.

-

malierne i tanddannelsen samt spytsekretionen og spyt-

sammensætning kan anvendes i en detaljeret klinisk un-

dersøgelse af potentielle kvindelige bærere og medvirke til 

en tidlig diagnostik af HED.

-

Michala Oron Lexner, tandlæge, ph.d.

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Forfatteren takker alle patienterne, der deltog i undersøgelsen. 

det økonomiske støtte til projektet.

59006_TB1407_s1100_1102.indd   1102 14/11/07   8:02:30



Protera tilbyder tandimplantater fremstil-

let med den største præcision og fuldt 

kompatible med tilsvarende implantatsy-

stemer fra Nobel Biocare, Straumann og 

3i. Via en slank organisation og effektiv  

distribution kan vi holde et konkurrence-

dygtigt prisniveau for vores produkter uden 

at give køb på kvaliteten. Kombineret med 

vores brede sortiment inden for dentale  

implantater giver det unikke muligheder 

for både tandlægeklinikken og patienten. 

Protera er distributør i Norden for Southern  

Implants og OsteBiol, to af verdens mest 

offensive og velrenommerede virksomheder 

på markedet for tandimplantater og Bone 

Grafting Materials.

Læs mere om os, vores priser og produkter 

på www.protera.se

Høj kvalitet  
til lavere pris

B
ra

nd
ed

Tri-Lobe, vårt NobelReplacekompatible 
implantat.

BEDRE PRISER!
Slutt å betale overpriser for tannimplantater.
Se våre svært konkurransedyktige priser
på www.protera.se

Protera AB, Hälleflundregatan 12, S-426 58 Västra Frölunda, Telefon: +46 31 29 66 00, www.protera.se

SOUTHERN IMPLANTS

59006_TB1407_s1103.indd   1103 14/11/07   8:02:03



1104 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

Bruken av amalgam er sterkt redusert. Det er flere fakto- 

 rer som har gjort seg gjeldende: Stadig flere pasienter 

ønsker tannfargede fyllinger av kosmetiske eller andre grun-

ner, samt helsemyndighetenes tilrådninger om valg av tann-

fyllingsmaterialer som kom i 2003 (1). Miljøvernmyndighe-

tene har foreslått å forby kvikksølvholdige produkter inklu-

dert amalgam, men det er ennå uavklart om et slikt amal-

gamforbud vil bli akseptert av EU. NIOM har fått flere spørs-

mål om overgangen fra amalgam til kompositt er problemfri. 

Spørsmål: Er kompositt ett fullgodt alternativ til amalgam?
Svar: Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet. 

Amalgam og kompositt er ulike materialer hva gjelder bio-

logisk profil, kjemi og fysikalske egenskaper. Mens kvik-

ksølvproblematikken er knyttet til amalgam, er ufullsten-

dig herding og utlekking av restmonomer av betydning for 

komposittmaterialer. Kompositt kontraherer når materia-

let herder, mens amalgam ekspanderer noe. Kavitetsutfor-

ming og krav til retensjon bør derfor være forskjellige. Noe 

upresist kan man også si at mens amalgam trenger en viss 

tykkelse for å motstå tyggetrykk, er det mindre nødvendig 

for kompositt. Kompositt egner seg best der prinsippene 

»minimal invasive dentistry« og »adhesiv teknikk« kan anven-

des, og mindre hvor Blacks prinsipper for amalgamfyllin-

ger er benyttet i kavitetsutformingen.

Spørsmål: Hvordan er levetiden for fyllinger av amalgam og kom-
positt?
Svar: Ved sammenligning av levetider for ulike fyllings-

materialer benyttes gjerne begrepet median levetid, dvs. 

det tidspunkt der halvparten av fyllingene er skiftet. Det 

innebærer at noen fyllinger i studien har kortere levetid, 

mens andre kan vare langt lengre. Median levetid for amal-

gamfyllinger og komposittfyllinger er henholdsvis ca. 

11-15 år og 7-8 år på alle lokalisasjoner samlet (2-4) og for 

klasse II fyllinger 11 år (amalgam) og 6 år (kompositt) (2, 

3). En ny undersøkelse fant man at hver femte fylling var 

skiftet etter 10 år, og at det ikke var noen forskjell i hold-

barhet for kompositt sammenlignet med amalgam (5). I 

disse undersøkelsene er det ikke skilt mellom ulike prepa-

reringsteknikker (se over) for komposittfyllingene. Anta-

gelig vil komposittfyllinger som er lagt med prinsippet om 

minimal invasive dentistry, kunne ha en forlenget levetid 

sammenlignet med disse resultatene.

Spørsmål: Hva er hovedårsaken til at komposittfyllinger må skif-
tes?
Svar: Sekundærkaries og fyllingsfraktur oppgis som de 

hyppigste årsakene til revisjon av komposittfyllinger når 

man gjør spørreundersøkelser blant allmennpraktikere 

(2,3). Tilsvarende resultater rapporteres for amalgamfyl-

linger. I tillegg kan dårlig anatomisk form med tap av kon-

taktpunkt være et problem for komposittmaterialer.

Spørsmål: Hva kan man gjøre for å øke levetiden til komposittfyl-
linger?
Svar: I tillegg til operatørens ferdigheter og erfaring med 

materialet, er det tre forhold som synes å ha størst betyd-

ning: kavitetsutforming, adhesjon og herding. Som tidli-

gere nevnt er det en fordel med så små fyllinger som mulig. 

De »gamle« tre-trinns adhesiver og de selvetsende, to 

trinns adhesivene synes å gi best binding (6). Lagvis her-

ding reduserer kontraksjonen, og optimal herdetid gir lavt 

restmonomerinnhold og høy motstand mot slitasje.

Spørsmål: Hvordan herdes en fylling best mulig?
Svar: Herdelyset (intensitet og bølgelengde) og herdetiden 

avgjør sammen hvor godt en fylling blir herdet. Det må all-

tid kontrolleres, i bruksangivelser eller annen tilgjengelig 

informasjon, at lampen som benyttes er velegnet for å herde 

det aktuelle materialet. For å oppnå optimal herding er det 

viktig at lyset fra lyslederspissen når fram til fyllingens 

overflate med tilstrekkelig intensitet og det er derfor viktig 

å ha spissen så nærme fyllingen som mulig. I det siste er det 

kommet flere nye LED-lamper med høy lysintensitet. En del 

av disse reklamerer med forkortet herdetid, noe som i de 

fleste tilfeller vil redusere herdedybden (Figur 1). Vi anbefa-

ler å alltid følge anvisningene fra produsenten av fyllings-

materialet hvis det er avvik mellom anbefalte herdetider. 

Som hovedregel bør man heller bruke for lang enn for kort 

herdetid: du kan ikke »overherde« en fylling. Fyllingens far-

genyanse vil også kunne innvirke på herdingen, og gule el-

ler mørke fyllinger kan kreve noe lenger herdetid. Regel-

messig kontroll av herdedybde for de materialene og lam-
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Figur 1: Herdedybde for 
et komposittmateriale 
polymerisert med ulike 
LED-lamper og med 
en halogenlampe. Her-
detider er »kort« tid (5 
eller 10 sek) anbefalt av 
lampeprodusentene (gra-
derte søyler), eller »lang« 
tid (20 sek) anbefalt av 
komposittprodusenten 
(helfargete søyler).

pene man benytter kan være nyttig. For øvrig henvises til 

Kundskapscenter för Dentala Materials (KDM) publikasjo-

ner om herdelamper for nyttige tips og informasjon (7,8).

Spørsmål: Er det forskjell mellom ulike materialer?
Svar: Komposittfyllinger består av en organisk polymer-

matrise og et fyllstoff som hovedsakelig er av uorganiske 

forbindelser. Forskjellen materialene imellom kan være 1) 

ulik sammensetning av polymermatrisen dvs., bruk av 

forskjellige monomerer eller monomerblandinger, 2) ulik 

sammensetning av fyllpartiklene, dvs. partikler av ulik 

materialtype (silika, Ba-glass, zirkoniumoksid etc), 3) ulik 

mengdeforhold mellom matrise og fyllstoff, f.eks. vil såkal-

te »flowable« materialer ha mindre mengde fyllstoff enn 

universalmaterialer, og 4) ulik fordeling av partikkelstør-

relsen til fyllstoffet, f.eks. ved bruk av makrofiller, mini-

filler, nanofiller eller hybrid. I tillegg kan initiatorene for 

herding være av forskjellig type (kjemisk herdende eller 

lysherdende). Variasjonene over vil bl.a. innvirke på mate-

rialets konsistens eller håndterbarhet, på polerbarheten, 

og på herdekrympingen. Det er alltid viktig å benytte ma-

terialene til de indikasjoner som er oppgitt av produsent.

1. Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon 

til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av en-

kelttenner. Sosial- og helsedirektoratet 2003. IS-1086.

2. Mjör IA, Moorhead JE, Dahl JE. Reasons for replacement of resto-

rations in permanent teeth in general dental practice. Int Dent J 

2000; 50: 361-6.

3. Forss H, Widström E. Reasons for restorative therapy and the 

longevity of restorations in adults. Acta Odontol. Scand. 2004; 62: 

82-6.

4. Tyas MJ. Placement and replacement of restorations by selected 

practitioners. Aust Dent J 2005; 50: 81-9. 

5. Opdam NJM, Bronkhorst EM, Roeters JM, Loomans, BAC. A 

retrospective clinical study on longevity of posterior composite 

and amalgam restorations. Dent Mater 2007; 23: 2-8.

6. De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts 

P, Braem M, Van Meerbeek B. A Critical review of the durability 

of adhesion to tooth tissue: Methods and results. J Dent Res 2005; 

84: 118-132.

7.  Lampor för ljushärdning av dentala material. Artikellnummer: 

2006-123-8. Kunnskapsdokument fra KDM. Kunskapscenter för 

Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm; 2006. 

8. LED (Light Emitting Diodes) -lampor för ljushärdning av dentala 

material. Artikkelnummer: 2007-123-25. Kunnskapsdokument 

fra KDM. Kunskapscenter för Dentala Material. Socialstyrelsen, 

Stockholm; 2007.

Jon E. Dahl, professor, seniorforsker, dr.odont. & dr. scient. NIOM, 

Nordisk institutt for odontologiske materialer, Haslum.

Hilde M. Kopperud, seniorforsker, dr. scient. NIOM, Nordisk institutt 

for odontologiske materialer, Haslum.

Adresse: Jon E. Dahl, NIOM, Nordisk institutt for odontologiske mate-

rialer, Postboks 70 1305 Haslum. e-post: jon.dahl@niom.no
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En væsentlig del af Tandlægeforeningens mission er 

at varetage tandlægernes interesser. Det gør vi på 

mange måder. Som medlem kan man få rådgivning 

her og nu i bl.a. foreningens Front Office. Tandlæ-

gernes egen hjemmeside TDLNET opdateres dagligt 

med nye informationer. Og Tandlægeforeningens 

Efteruddannelse udbyder et stort antal kurser på 

både det odontologiske område og det mere er-

hvervsbetonede.

Sideløbende med disse meget synlige ydelser ar-

bejder Tandlægeforeningen med opgaver, der stræk-

ker sig over lang 

tid. Jeg kan godt 

forstå, hvis der er 

kolleger, der har 

svært ved at se, 

hvad effekten 

egentlig er af for-

eningens indsats, 

når det gælder de 

store langsigtede og 

strategiske projekter. Der kan nemlig let gå flere 

år, før det konkrete resultat af et sådant pro-

jekt ligger klar.

I det seneste nummer af Tandlægebladet 

kunne du læse om et af de lange seje træk, 

som nu endelig er ført til ende. Jeg tænker 

her på, at det efter flere års kamp er lyk-

kedes for Tandlægeforeningen at 

overbevise Arbejdstilsynet om, 

at der ikke skal være krav om 

kontrolanordninger på 

stærksug.

Bortfaldet af kravet om kontrolanordninger spa-

rer danske tandklinikker for over 60 mio. kr. For 

den enkelte klinik er der tale om en besparelse på 

ca. 2.000 kr. pr. unit. Medlemmerne har dermed fået 

håndgribelig valuta for kontingentet. Det er kun 

sket, fordi Tandlægeforeningen – kraftigt tilskyndet 

af PTO og et stort antal utilfredse medlemmer – har 

arbejdet målrettet for det i næsten tre år.

Tandlægerne har fået valuta for kontingentet – 

men Tandlægeforeningen har også fået valuta for 

den investering, der er foretaget i form af en stort 

anlagt undersøgelse og et betydeligt antal arbejdsti-

mer. Vi har fået en undersøgelsesrapport med doku-

mentation for, at der er et godt og sundt fysisk ar-

bejdsmiljø på klinikkerne. Det giver tryghed både 

for os selv og vore medarbejdere. Desuden gør do-

kumentationen det lettere for foreningen at tage til 

genmæle, hvis vi bliver udsat for urimelige anklager 

i medierne om dårligt arbejdsmiljø.

Vi sender nu rapporten med dokumentationen 

vedr. arbejdsmiljøet på tandklinikkerne videre til 

den arbejdsgruppe, der skal undersøge påstan-

dene om kviksølvforgiftning af klinikassi-

stenter i 1960’erne, 1970’erne og begyndel-

sen af 1980’erne. Ikke fordi rapporten kan 

sige noget om forholdene dengang, men 

fordi den slår fast, at arbejdsforholdene er 

i orden i dag. En tandklinik er en sund 

arbejdsplads. Det kan vi godt tillade 

os at være glade for og stolte af.

Susanne Andersen, 
formand for  

Tandlægeforeningen

– Det er efter flere års 
kamp lykkedes for 
Tandlægeforeningen at 
overbevise Arbejdstilsynet 
om, at der ikke skal være 
krav om kontrol anord-
ninger på stærksug

1106
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Eva Sørensen har ektodermal dyspla-

si, men mangler ingen tænder. Datte-

ren Mai på tre år kan være bærer, 

men hun viser ikke tegn på det. Søn-

nen Mads på 14 derimod har kun otte 

tænder, hvoraf de to er primære tæn-

der (mælketænder), og lillebror Mor-

ten på 11 år har ni tænder og to eller 

tre, som er på »standby«.

Alligevel ligger de to midtjyske 

drenge i den »gode ende«, for gen-

nemsnitligt mangler drenge med ek-

todermal dysplasi et sted imellem 14 

og 28 tænder.  

Mads og Mortens tænder kom frem 

som små spidser, der var så skarpe, at 

de kunne tygge igennem tungen, men 

nu er tænderne bygget op i plast, og 

det nyder drengene. De fik begge som 

seksårige proteser til erstatning for 

deres manglende tænder, men de er 

ikke så glade for at bruge dem. De 

har vænnet sig til at mangle tænder 

og behøver dem ikke for at tygge. 

Men tandlægen siger, at de har godt 

af at bruge dem, så deres mor presser 

lidt på. 

– Tandlægen siger, at det er vigtigt 

for kæbernes udvikling, at drengene 

bruger deres protese, så det gør de 

mest muligt, fortæller Eva Sørensen.

Dysplasien er kun én ud af flere føl-

ger af den genfejl, som Mads og Mor-

ten er født med, og med den alder 

drengene har, er de manglende tæn-

der faktisk ikke deres største pro-

blem. Lige for tiden er det værre at 

have problemer med temperaturregu-

leringen, som er et af syndromets 

andre symptomer. Det betyder fx, at 

de må spille fodbold med vand i sko-

ene og vand på tøjet og indimellem 

afbryde kampen for at køle håndled 

og hoved af under den kolde hane. 

Men tænderne vil give problemer. 

Det ved Eva Sørensen, som har to 

brødre med ektodermal dysplasi – de 

er hårdt ramt af tandproblemer, både 

funktionsmæssigt og økonomisk.

– Vi er glade for og trygge ved den 

behandling, drengene i øjeblikket får 

på Tandlægeskolen og på Videncen-

tret i Århus. Men det bekymrer os, 

hvordan det skal gå med tandbe-

handlingen, når de vokser op, og 

tænderne bliver en vigtig del af deres 

livskvalitet, siger Eva Sørensen.
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Den samme bekymring har Ulla 

Steensen og hendes tre sønner: Klaus 

på 24 år og tvillingerne Andreas og 

Bo på 19 år, der også lider af ektoder-

mal dysplasi. Alle tre er vokset ud af 

børne- og ungdomstandplejealderen, 

og det betyder farvel til det system, 

som hidtil har passet deres tænder: 

Tandlægeskolens Afdeling for Pædo-

donti, hvor de har været glade for og 

trygge ved at gå. Nu skal de finde en 

tandlæge i privat praksis.

Det betyder også, at de selv skal til 

at betale for behandling. Én behand-

ling kan de få tilskud til fremover, 

resten skal foregå for egen regning, og 

det uanset om det kommer til at dreje 

sig om en behandling med aftagelig 

protetik eller om en af de helt store 

rekonstruktioner med kæbeopbyg-

ning, implantater, kroner og broer.  

Og det giver spekulationer. 

– Andreas har i alt fire tænder, Bo 

har to, og tandlægerne vil meget ger-

ne behandle dem begge med tænder, 

der sidder fast. Men min erfaring er, 

at store behandlinger også kan inde-

bære store omkostninger, fortæller 

Ulla Steensen. 

Ulla Steensen mangler selv en hel del 

tænder, og hun fik som 18-årig foreta-

get en stor rekonstruktion med broer 

og kroner. Det har fungeret udmær-

ket, men i dag giver det problemer. 

– De restaureringer, jeg fik foreta-

get for omkring 25 år siden, er ved at 

være slidt ned nu, selv om jeg har 

passet godt på dem, og det vil koste 

mange penge at rette op på skaderne 

– penge, som jeg ikke umiddelbart 

kan afse, fortæller Ulla Steensen.

Hendes tænder forfalder, og hun 

har ikke råd til at få dem repareret. 

Det har fået Bo og Andreas til at 

overveje tandlægernes planer om 

faste behandlingsløsninger. Storebror 

Klaus har allerede taget sin beslut-

ning: Han vil ikke presse på for at 

fremskynde en fast løsning – for han 

vil ikke risikere at skulle stå med 

uoverskuelige reparationsudgifter om 

en årrække. Og Andreas og Bo følger 

deres brors eksempel.

– Vi kan jo ikke få garanti for, hvor 

længe løsninger med fx implantater 

kan holde, og vi må forudse, at det 

kan blive problematisk, når de ad åre 
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skal vedligeholdes, repareres eller 

udskiftes, siger de. 

De to brødre er ikke alene usikre på 

prognosen og de evt. udgifter i for-

bindelse med vedligeholdelse af be-

handling. De er også usikre på, hvor 

de finder den ekspertise, som de har 

behov for: 

– Vi er vokset fra det netværk, vi 

har følt os trygge i, og nu skal vi ud og 

finde en privatpraktiserende tandlæge, 

som har helt styr på vore specielle 

behov, siger Andreas og Bo. 

De to har følt sig lidt presset fra 

nogle tandlægers side i retning af at 

starte større implantatbehandlinger. 

Men indtil videre nøjes de med afta-

gelige proteser, som er det, de er vant 

til at bruge, og som indtil videre fun-

gerer udmærket. De udsætter en evt. 

fastsiddende løsning og deres eneste 

mulighed for offentlig betaling, til de 

er sikre på, at det er rigtigt at gå i 

gang med en evt. helt stor behand-

ling.

Deres storebror Klaus har selv for 

nylig betalt for en ny protese, så han 

har stadig sin behandling til gode. 

Sådan vil Bo og Andreas også vælge. 

Men det kommer til at koste dem 

penge, for også proteser bliver jo slidt 

– og når man er 19 år, er det en stor 

udgift. 18-20.000 kr. har de fået at 

vide, at det vil koste at få fremstillet 

nye, og de har svært ved at forstå, 

hvorfor de pga. en medfødt mangel 

skal stilles ringere end alle andre 

unge. 

– Hvis vi var syge i hofter eller 

knæ, kunne vi have fået alle de be-

handlinger, vi havde brug for. Men 

fordi det er i tandlægeregi, er kassen 

smækket i. Og det handler jo ikke 

om, at vi vil misbruge eller nasse på 

systemet, understreger Bo og Andre-

as.

– Vi vil bare gerne leve så normalt 

som muligt, og vi kan ikke fungere 

uden tænder.

Ordningen med den ene behand-

ling, som patienter med ektodermal 

dysplasi bliver tilbudt, gælder også 

for andre patienter med store med-

fødte tandhandicap. Det sætter vi 

fokus på i et kommende nummer af 

Tandlægebladet. Vi vil også præsen-

tere problemstillingen for ansvarlige 

politikere. ■

Li
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En tandbørstes
bedste ven

Listerine trænger ind i den dentale biofilm1-2 
og bekæmper bakterier på svært tilgængelige 
områder, f.eks. mellem tænderne3. Dermed 
reduceres eksisterende plak, og dannelsen af 
ny plakbelægning hæmmes med op til 56%4-8. 
Et godt supplement til den daglige mundpleje.

List-06-01-04

Referencer: 1. Pan P et al. J Clin Periodontol 2000; 27:256-261. 2. Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001; 28:697-700. 
3. Charles CH et al. J Clin Dent 2000; 11:94-97. 4. Charles CH et al. JADA 2001; 132:670-675. 5. DePaola LG et al. J Clin 
Periodontol 1989; 16:311-315. 6. Lamster IB et al. Clin Prev Dent 1983; 5:1-4. 7. Overholser CD et al. J Clin Periodontol 
1990; 17:575-579. 8. Gordon JM et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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I en nyligt forsvaret ph.d.-afhandling (se autoreferat foran 

i nærværende blad) har forskningsassistent, ph.d. Michala 

Oron Lexner samlet data og erfaringer fra undersøgelser 

og samtaler med danske familier, som var klinisk diagno-

sticeret med X-bunden hypohidrotisk ektodermal dyspla-

si (HED).

Statistikken er lidt usikker, mht. hvor hyppigt tilstan-

den optræder. Nogle siger én ud af 10.000 fødsler, andre 

én ud af 100.000, men med de 19 familier, som har fået 

den genetiske diagnose X-bunden HED, og som Michala 

Oron Lexner har undersøgt, er hun sikker på, at der går 

uerkendte bærere omkring – og det er en tandlægelig 

udfordring at finde dem, mener hun.

– Der går kvinder omkring, som er udiagnosticerede, 

og som derfor ikke kan få taget de genetiske test, de har 

ret til, fortæller hun og påpeger, at diagnosen X-bunden 

HED i »kvindefamilier« kan gemme sig i generationer. 

– Det, at kvinder mangler enkelte tænder, vækker ikke 

nødvendigvis mistanke om tilstanden, men diagnosen 

bliver tydelig, hvis der pludselig kommer et drengebarn 

ind i familien, siger hun.  

Tidlig diagnosticering er vigtig, for X-bunden HED med-

fører ud over manglende tænder en række andre sympto-

mer, som det er vigtigt for patienterne at få sat navn på så 

tidligt som muligt. Der kan være problemer med huden 

eller håret og med temperaturregulering – en hel række 

symptomer, som hver for sig kan give spekulationer og 

usikkerhed, der måske kan blive mindre, hvis man ken-

der årsagen og baggrunden. 

– Hvis ikke man får diagnosen X-bunden HED, går man 

måske rundt med mange forskellige problemer, som man 

slås med enkeltvis. Hvis man ved, hvad symptomerne 

skyldes, kan man forholde sig til dem under én paraply, 

siger Michala Oron Lexner. 

Først og fremmest agenesier af tænder, men også andre 

anomalier i tanddannelsen, som fx mindsket spytsekre-

tion og ændret spytsammensætning, bør give anledning 

til mistanke og evt. undersøgelse af potentielle kvindelige 

bærere, sammenfatter Michala Oron Lexner. ■
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Filtek™ Silorane
Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion

3M a/s, 3M ESPE Dentalprodukter 

 
 

Indlysende fordele.

< 1% volumen- 

 Laveste volumenkontraktion, 0,9 %* 

 

 Særdeles stor reduktion af polymerisationsstress, sammenlignet med methacrylat- 

 baserede kompositter

 

  Enestående arbejdsegenskaber

 
* Testmetode: “Bonded Disc Method” (Watts et al., Dental Materials 281, 1991)

Ny standard for kindtandsplast: 

kontraktion!* 
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Sortimentet i Tandlægeforeningens Forlag er blevet udvidet 

med en helt ny patientinformationsbrochure om vis-

domstænder. Brochuren fortæller patienterne, hvornår der er 

grund til at få fjernet sine visdomstænder, og hvordan dette 

foregår.

I brochuren kan man også læse 

nærmere om, hvordan man kan 

forvente at få det i tiden efter 

behandlingen, ligesom mulige 

komplikationer også er beskre-

vet, selvom risikoen herfor er 

ganske lille.

Foruden emnet er brochu-

rens udseende også nyt. Den 

velkendte blå forlagsfarve er 

væk til fordel for et nyt design, 

der afspejler foreningens nye 

visuelle identitet.

»Visdomstænder« er udar-

bejdet af professor, dr.odont. 

Søren Hillerup fra Tandlæge-

skolen i København i samar-

bejde med Tandlæge-

foreningen.

Region Syddanmark forventer at etablere en fast tand-

lægevagtordning i Esbjerg fra 1. april næste år. Tidlige-

re havde tandlæger i de nu nedlagte Ribe, Sønderjyl-

lands og Vejle Amter vagt på skift, men tandlægerne 

har nu opsagt aftalen med regionen. Der er flertal for 

idéen om en ordning i Esbjerg, men beslutningen træf-

fes først endeligt i november.

Det skriver JydskeVestkysten.

se 

Står du over for at skulle skifte fx din 

unit ud med en ny, bør du tænke dig om 

en ekstra gang, før du kasserer den gam-

le. Den kan nemlig med stor sandsynlig-

hed gavne tandlæger i republikken 

Moldova, der ligger imellem Rumænien 

og Ukraine.

Det er den pensionerede overlæge 

Erwin Hentzer, der står for at kanalisere 

brugt hospitals- og dentaludstyr fra Dan-

mark til Moldova, hvor der, ifølge Erwin 

Hentzer, er stort behov. 

– Hovedparten af det udstyr, der bru-

ges i Moldova i dag, er russisk udstyr fra 

1970’erne, så stort set alt, hvad vi har i 

Danmark, vil være væsentlig bedre, siger 

Erwin Hentzer, der bl.a. får hjælp til 

transport af udstyret af Danida.

Han understreger, at al aktivitet fore-

går på nonprofitbasis både i Danmark og 

Moldova.

Har du kasseret udstyr, som du kan 

undvære, kan du henvende dig til Erwin 

Hentzer på tlf. 62 22 61 22 eller e-mail: 

ehentzer@sydfynsmail.dk.
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De hjemløses tandklinik »Bisserne« flytter adresse. 

Fra engang i begyndelsen af det nye år vil tandbe-

handlingstilbuddet for gadens skæve eksistenser 

ikke længere være at finde på Nørrebro, men deri-

mod i forbindelse med Mændenes Hjem på Vester-

bro i København. 

Indtil nu har klinikken ligget i tilknytning til 

Hjemløsehuset på Nørrebro, men der har vist sig 

ikke at være tilstrækkeligt mange brugere, og de 

hjemløse må ofte køres i taxa fra andre steder i by-

en, forklarer tandlæge Peter Østergaard, der er kli-

nikansvarlig for Bisserne. 

– Mange af Københavns hjemløse kommer på 

Mændenes Hjem – det gælder i øvrigt også kvinder-

ne, så det er det ideelle sted at placere klinikken, 

forklarer Peter Østergaard.

Mændenes Hjem er en selvejende institution, som 

har eksisteret i hundrede år. Derfor er man vant til 

at håndtere de hjemløse, fortæller han videre og 

påpeger i øvrigt fordelen i, at der er frivillige læger 

og ansatte sygeplejersker i Mændenes Hjem. 

– Patienterne, vi har på hjemløseklinikken, er 

helbredsmæssigt udsatte. Bl.a. har mange af dem et 

blandingsmisbrug. Så er det altså en fordel at have 

lægelig og sygeplejemæssig ekspertise inden for 

rækkevidde, siger Peter Østergaard, der glæder sig 

til det tværfaglige samarbejde.

Hjemløseklinikken har netop modtaget en halv 

mio. kr. fra Socialministeriet, der skal bidrage til at 

finansiere flytningen. Det er tandlæge Jørgen Lætga-

ard, der er entreprenør på opgaven.

Tandlægeforeningen har på det seneste fået 

flere henvendelser fra medlemmer, der er 

blevet kontaktet af såkaldte annoncehajer. 

Det foregår typisk, ved at en annoncesælger 

sender en regning for en ydelse, som tandlæ-

gen aldrig har bedt om. Forinden har sælge-

ren som regel ringet og talt med en intetanen-

de klinikassistent. Det drejer sig oftest om 

opkrævninger for annoncer på nettet, regi-

strering i telefonbøger og på hjemmesider 

eller lignende. 

Annoncehajerne kan være temmelig ag-

gressive i deres metoder, fortæller Isabel 

Brandt Jensen, der er leder af Tandlægefor-

eningens Front Office. 

– Jeg har talt med flere tandlæger, der har 

fået regninger på tusindvis af kroner for ydel-

ser, de aldrig havde bestilt. Og sælgerne sen-

der ofte rykkere, hvor de truer med bål og 

brand, fortæller hun.

Ifølge Isabel Brandt Jensen er der kun én 

ting at gøre, hvis man får tilsendt regninger 

fra annoncehajerne. Man skal gå ind på hjem-

mesiden www.annoncehajer.dk. Her kan man 

downloade skabeloner til breve, hvori man 

afviser at betale regninger og rykkere.

Har man spørgsmål, er man velkommen til 

at kontakte Tandlægeforeningen.

ard, der er entreprenør på opgaven.
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Om Cochranereviews

Tandlægebladet præsenterer:

Som tandlæge kan det være vanskeligt at 

navigere i den stadige strøm af videnskabe-

lige artikler. Og indimellem kan undersø-

gelser endda være både subjektive, usyste-

matiske og mangelfulde. 

Cochranereviews er nok det nærmeste, 

man kommer evidensbaseret forskning, og 

ideelt set burde de kunne hjælpe tandlæger 

til at træffe kliniske beslutninger på et evi-

densbaseret grundlag. Derfor planlægger 

Tandlægebladet et nyt koncept: Nyt fra  

Cochrane. 

Vi vil præsentere læserne for Cochrane-

reviews, og vi vil bede danske forskere om 

at kommentere dem og perspektivere dem 

ved at give bud på, hvilken relevans de har 

for danske tandlæger. 

Artiklerne vil også kunne findes på 

www.tandlaegebladet.dk, hvor man let vil 

kunne linke sig videre til de originale re-

views i The Cochrane Library. På Cochra-

nes hjemmeside vil man også kunne opfri-

ske sin hukommelse vedr. fx statistiske 

metoder. ■

Cochranereviews

59006_TB1407_Samfund.indd   1116 14/11/07   10:04:12



1117TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

Svensk undersøgelse

Et nyt Cochranereview tyder på 

svag evidens for, at fiberrodstifter 

efter fire år har større succesrate end 

metalstifter. Det pågældende review 

omfatter én undersøgelse med 195 

patienter, hvor indsatte rodstifter er 

blevet undersøgt og registreret som: 

mistede, frakturerede eller med 

efterfølgende rodfraktur. 

Ni ud af 98 metalrodstifter blev 

efter fireårsperioden bedømt som 

mislykkede, mens alle 97 fiberstifter 

blev bedømt som succeser. 

Cochranes reviewere erkender 

imidlertid, at undersøgelsen er be-

hæftet med stor risiko for bias, bl.a. 

fordi det inkluderede studie ikke 

tager højde for kvantitet og kvalitet 

af dentinrestsubstans. Af den grund 

efterlyses egnede studier, som tager 

de forhold med i betragtning.

Tandlægebladet har bedt profes-

sor Flemming Isidor fra Tandlæge-

skolen i Århus om at kommentere 

reviewet:

– Megen information forsvinder, 

når kun kontrollerede undersøgel-

ser indgår i et review, og det er ikke 

entydigt, at fiberstifter er bedst, på-

peger Flemming Isidor.

Han er ikke sikker på, at fiberstif-

ter er at foretrække på lang sigt. I en 

svensk undersøgelse fra 2006 har 

Segerström, Astbæck og Ekstrand i 

en syvårs opfølgning blandt indsatte 

fiberrodstifter fundet en fejlprocent 

på hele 35.  

På Tandlægeskolen i Århus lærer 

de studerende at bruge præfabrike-

rede titanstifter med parallelle sider, 

og de cementeres med fosfatcement, 

som meget passende er mindre tek-

nikfølsom end plastcement.

– Ved meget smalle rødder eller 

meget brede kanaler kan man dog 

med fordel fremstille individuel 

støbt opbygning med konisk stift, 

anbefaler Flemming Isidor.

Han mener, at det vigtigste bud-

skab er, at man kun skal anvende 

rodstift, når det er nødvendigt for at 

opnå retention. 

– At bore ud til stift svækker tan-

den, så hvis stiften kan undgås, er 

det at foretrække, sammenfatter 

han.

Rodstifter skal kun 
bruges på absolut 
indikation
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Metalfrie kroner og broer 
med optimal styrke og 
præcision.

YZ fuldzirconium fra VITA

VITA
Zirconium

1200
MPa

600
MPa

125
MPa Empress

Procera

For mere information
kontakt:

Odense tlf.: 6619 3161

Slagelse tlf.: 5853 0300

Odense tl t ff.: 661919 31616161 111

Esbjerg tlf.: 
7512 2646

Vanløse tlf.: 7020 4700

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

Århus tlf.: 8611 7500
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Der er hjemmelavet nøddelagkage og 

kaffe på bordet i det lille køkken, der 

er at finde allerbagerst i tandlæge 

Nina Brink Larsens klinik i Solrød 

Strand syd for København. Det er nu 

ikke i anledning af, at Tandlægebla-

det er på besøg, men drejer sig deri-

mod om rester fra det netop overstå-

ede personalemøde, hvor de ansatte 

har været samlet til den fast tilbage-

vendende snak om stort og småt på 

klinikken.

– Min erfaring er, at en beslutning 

som regel accepteres meget bedre af 

medarbejdere, hvis de selv har været 

med til at komme frem til den, i ste-

det for at der bare dikteres noget 

ovenfra. Det kunne fx være i forbin-

delse med ferieplanlægningen, der jo 

godt kan være lidt af et puslespil, 

lyder Nina Brink Larsens forklaring 

på, hvorfor hun holder personalemø-

der med jævne mellemrum.

I det hele taget interesserer den 

52-årige Solrød-tandlæge sig for le-

delse. Hun har haft sin nuværende 

klinik i 16 år, og hun synes, det er 

sjovt at få et team til at fungere. Selv 

tilskriver hun det et »spejderleder-

gen«.

– Jeg ved, at det er vigtigt at føle sig 

værdsat. Og så ser jeg som leder jo 

også en interesse i, at mine ansatte 

har det godt og føler ansvar over for, 

hvordan tingene kører her på klinik-

ken. Du taber ikke noget ved at være 

god ved dine ansatte – tværtimod, 

siger Nina Brink Larsen, der bl.a. har 

haft hele klinikken med på Island, 

hvor de red på islandske heste og 

arbejdede med teambuilding.

Den holdning har Anders Bergstrøm 

nydt godt af, siden han startede som 

nyuddannet tandlæge på klinikken. 

Syv år er det siden, hvilket ifølge ham 

selv er ret usædvanligt, hvis man 

sammenligner med hans tidligere 

studiekammerater. Han er blandt de 

få, der stadig arbejder på den klinik, 

hvor han startede umiddelbart efter 

Tandlægeskolen. Og det har en for-

klaring.

– Jeg blev modtaget med åbne 

arme og fik selv lov at sætte tempo-

et. Jeg havde en patient sat til hver 

halve eller hele time, og det var 

enormt rart ikke at føle et tidspres i 

starten, hvor man jo er ny og lige 

skal ind i det hele, husker Anders 

Bergstrøm. 

En anden ting, som han husker 

tilbage på, er, at han aldrig oplevede 

irritation fra Nina Brink Larsens 

side, når han kom og spurgte om 

noget. 

– Nina virkede altid imødekom-

mende, uanset hvornår jeg kom og 

stillede mere eller mindre dumme 

spørgsmål. Og så husker jeg, at hun 

også indimellem spurgte mig til råds. 

Det gav selvtillid og en følelse af at 

være ligeværdig. Jeg tror, den tillid 

betød, at jeg udviklede mig meget 

hurtigere i begyndelsen, end jeg el-

lers ville have gjort, siger Anders 

Bergstrøm.

Mig og min chef
Du taber ikke noget 
ved at være god ved 
dine ansatte  
– tværtimod

59006_TB1407_Samfund.indd   1120 14/11/07   10:04:17



1121TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

Anders Bergstrøm

Nina Brink Larsen

Han og chefen er dog ikke enige om 

alt – langtfra. Men det er kun med 

til at skabe nogle gode, konstruk-

tive diskussioner, er de enige om. 

Nina Brink Larsen nævner fx 

spørgsmålet om, hvorvidt de skal 

opkræve gebyr ved udeblivelse. 

– Anders mener, at det bør vi gøre 

ret konsekvent, mens jeg nok er mere 

tilbageholdende. Efter en del snakke 

er vi nu landet et sted midtimellem, 

fortæller Nina Brink Larsen. 

Der er stadig mere lagkage tilbage, 

men klinikassistenten har flere gange 

været inde og gøre tegn til Anders 

Bergstrøm om, at den næste patient 

sidder klar i venteværelset. Der er 

nok at lave på klinikken, der er vok-

set meget siden begyndelsen, hvor 

Nina Brink Larsen stod alene med 

sin klinikassistent, og det har været 

lysten, der har drevet udvidelserne 

hele vejen, fortæller hun.

– Jeg synes jo, det er sjovt, slutter 

Nina Brink Larsen. ■
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Det er fredag lige omkring frokosttid, 

og alle ansatte på tandlæge Elsa Dur-

huus’ klinik i Egå er samlet til smør-

rebrød i den nyombyggede kliniks 

køkken. Det er hendes mand, der har 

hentet mad, og der er kamp om de 

populæreste stykker. Stemningen er 

afslappet og præget af, at weekenden 

er lige om hjørnet.

Med ved bordet sidder tandlæge 

Signe J. Rasmussen, der har været 

ansat på klinikken i knap tre år. Det 

er hendes andet job, efter at hun blev 

færdig på Tandlægeskolen i Århus i 

2004, og hun er rigtig glad for sit ar-

bejde – ikke mindst pga. samarbejdet 

med sin chef.

Signe J. Rasmussen var ikke ked af 

sit første job som ansat tandlæge, men 

hun mærkede med det samme, at det 

var helt anderledes, da hun startede 

på klinikken i Egå.

– Som nyansat kan man godt få det 

indtryk, at ens patientgruppe ikke er 

så stabil som klinikejerens, og at man 

bliver tildelt de ustabile og socialt 

udsatte patienter, som også er dem, 

der udebliver tit. Sådan har det ikke 

været her, og det synes jeg viser no-

get om Elsas holdning til sine ansatte, 

siger Signe J. Rasmussen. 

Hun understreger samtidig, at man 

som nyansat tandlæge omvendt ikke 

kan regne med at få det hele foræren-

de. Man er nødt til at acceptere, at det 

tager tid at bygge sin stilling op, og 

det kræver engagement og fleksibili-

tet mht. arbejdstider. Sådan har det 

også været for Signe J. Rasmussen, 

der nu har oparbejdet en stilling, der 

rummer alle typer af patienter med 

små og store behandlingsbehov. 

– Det kommer jo både Elsa og mig 

til gode, at jeg har en god indtjening. 

Og ikke mindst har jeg et arbejde, der 

giver glæde og udfordring, og det 

kan ikke gøres op i penge, understre-

ger Signe J. Rasmussen.

Det er også sådan, Elsa Durhuus 

ser på det. Hvis de ansatte har det 

godt, yder de deres bedste – og det er 

også i hendes og klinikkens interesse. 

Før hun købte stedet i Egå, var hun 

ansat tandlæge i mange år. Det har 

lært hende, hvorfor det er så vigtigt at 

behandle sine ansatte ordentligt, me-

ner hun.

For Elsa Durhuus er klinikassisten-

terne en altafgørende ressource, når 

det handler om at få tandlægens ar-

bejde ved stolen til at glide. Hun har 

ansat fem klinikassistenter til to 

tandlæger, og hun sørger for, at de 

har det godt på klinikken. Det kom-

mer også Signe J. Rasmussen til gode.

Én af de måder, hvorpå Elsa Durhuus 

påskønner klinikassistenternes ind-

sats, er ved at sørge for at give dem 

lønforhøjelse, før de selv beder om 

det.

– Jeg har ikke haft en klinikassi-

stent i tre år, som har bedt om mere i 

løn. Jeg er altid kommet dem i forkø-

bet. Og det kan godt være, at det kan 

virke ulogisk for nogle. Det er i alt 

fald, hvad jeg har fået at vide af andre 

tandlæger, når jeg fx har været på 

lederkurser. Men jeg tror på, at man 

får bedre klinikassistenter ud af det i 

det lange løb. Så ved jeg ikke, hvad 

der er mest ulogisk, spørger hun reto-

risk.

Mindst lige så vigtigt er det dog, at 

Elsa Durhuus er så opmærksom på at 

rose og inddrage klinikassistenterne, 

mener Signe J. Rasmussen.

– Det er ikke kun lønforhøjelser og 

økonomisk bonus, der fremmer ar-

bejdsglæden. Det er i mindst lige så 

Mig og min chef
– Alle på klinikken inddrages 
i, hvordan vi løser arbejds-
opgaverne. På den måde er  
vi alle lige
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Signe J. Rasmussen

Elsa Durhuus

høj grad den ros, som Elsa dagligt 

giver videre, og så dét, at alle på kli-

nikken inddrages i, hvordan vi løser 

arbejdsopgaverne. På den måde er vi 

alle lige, fortæller Signe J. Rasmussen.

Nøgleordet er tillid i forholdet mellem 

Signe J. Rasmussen og hendes chef. Hun 

får lov at gøre tingene på sin måde, og Elsa 

Durhuus respekterer, at de er forskellige. Det 

betyder bl.a., at Signe J. Rasmussen selv be-

stemmer, hvilke teknikker og materialer hun 

vil arbejde med, og hun bakkes op og hjælpes 

af chefen, når hun gerne vil på efteruddannelse. 

Fridage og ferier har hun også selv stor indfly-

delse på.

Elsa Durhuus vil gerne have, at Signe J. Ras-

mussen køber sig ind i klinikken. Det lægger 

hun ikke skjul på. Dels vil det blive dyrt, hvis 

Signe skulle komme til skade eller af anden 

grund være sygemeldt i en periode, ligesom hvis 

hun en dag skal på barselsorlov. 

Spørgsmålet om kompagniskab har de ikke 

afklaret, men Signe J. Rasmussen er ikke afvisen-

de. 

– Lige nu er jeg egentlig bare glad for at have en 

chef, der gør, at jeg er glad for at komme på arbejde 

hver dag, siger Signe J. Rasmussen, mens hun og et par 

af klinikassistenterne hjælpes ad med at tage ud af bor-

det. Frokosten er slut, og nu skal der holdes weekend. ■

59006_TB1407_Samfund.indd   1123 14/11/07   11:10:37



1124 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  14

Vi sidder selv med svarene på vores egne spørgsmål. Men ind-

imellem kan vi have brug for andres hjælp til at finde dem. Det 

er grundtanken i coachingteknikken, som man har mulighed 

for at stifte nærmere bekendtskab med på Tandlægeforeningens 

kursus »Den anerkendende kommunikation«.

Coachingteknikken kan bruges i mange situationer, men sær-

ligt for ledere kan det være et rigtig godt værktøj, forklarer le-

delseskonsulent og organisationspsykolog Lisbet Theilgaard, 

der underviser på kurset.

Hun forklarer, at den anerkendende spørgeteknik kan bruges 

både i en egentlig coachingsamtale og i den generelle kommuni-

kation med andre mennesker.

– På kurset bliver deltagerne præsenteret for redskaber til, 

hvordan man kan hjælpe med at rede trådene ud i en konfliktsi-

tuation, uanset om det er med en kompagnon, en klinikassi-

stent eller de ansatte imellem. Det handler om at stille de rigtige 

spørgsmål og lære at lytte dybt og respektfuldt. Det er sådan, 

man finder svarene, forklarer Lisbet Theilgaard. 

Ifølge hende er det faktisk ret nemt, når man først har lært 

metoden.

– Men det kræver, at man kender og undgår faldgruber, og at 

man er disciplineret nok til at vide, at man ikke kender andres 

svar. Udfordringen består i at lytte ind til, hvad fokuspersonen 

rent faktisk siger, siger Lisbet Theilgaard. ■

tg

– Jeg kan klart anbefale kurset, for det er 

virkelig noget, vi som tandlæger mangler. 

Hvad nytter det, at vi kan alt det faglige 

til fingerspidserne, hvis vi ikke kan kom-

munikere med patienter og medarbejde-

re? Vi skal huske, at vi har med menne-

sker at gøre.  

Underviseren Lisbet Theilgaard var 

virkelig god til at få det forenklet og gjort 

meget konkret. To dage gør jo ikke én til 

coachingekspert, men man får en forsmag 

på, hvad det drejer sig om.
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– Det var et givende kursus, og jeg kan bestemt 

anbefale det. Især hvis man synes, at det er spæn-

dende at kigge lidt ind i sig selv og på sine relatio-

ner til andre. Jeg ved ikke, hvor konkret jeg bruger 

de værktøjer, som vi blev præsenteret for, men jeg 

tror, jeg bruger dem ubevidst – både på klinikken 

og i forhold til mine personlige relationer. Det 

handler om at blive bedre til at lytte.

– Jeg fik nogle meget konkrete værktøjer, som jeg i høj 

grad kunne gå hjem og bruge. Jeg stod over for at skulle 

have personaleudviklingssamtaler på klinikken og var 

usikker på, hvordan jeg skulle tackle det. På kurset fik jeg 

virkelig hjælp til, hvordan jeg kunne få taget de samtaler 

på en konstruktiv og god måde.

– Kurset flyttede mig på mange måder, men det var også 

krævende. For at få et godt udbytte må man være åben og 

villig til at give noget. Det var dejligt at opleve den varme 

og positive stemning, der meget hurtigt opstod blandt 

kursisterne.
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Forløb 

En patient får i januar 2005 en krone cementeret på tanden 7-. 

Efterfølgende oplever patienten smerter fra tanden, og i maj 2006 

diagnosticerer patientens nye tandlæge akut betændelse fra tan-

den. Umiddelbart efter klager patienten over sin tidligere tandlæ-

ge. Hun ønsker udgifterne til rodbehandling og ny kroning af 

tanden betalt af den indklagede tandlæge.

Tandlæge dømt til at 
betale omlavning hos 
anden tandlæge

Afgørelse 

Efter en besigtigelse af patienten 

får hun medhold i sin klage. Be-

grundelsen lyder, at den fremstil-

lede krone ikke lever op til aner-

kendt faglig standard, da pasfor-

men er utilstrækkelig, hvad angår 

kanttilpasning mellem krone og 

tand. Der er ca. 1 mm kantover-

skud på såvel tandens distalflade 

som på dens oralflade. Kronen vur-

deres derfor ikke honorarværdig.

Landstandlægenævnet vurderer 

imidlertid ikke, at tandlægen kan 

gøres ansvarlig for den nødvendige 

rodbehandling og eventuelle stift-

opbygning af tanden, da dette må 

betragtes som udskudt behandling 

af den i forvejen stærkt plomberede 

og caries-angrebne tand.
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Erstatning

Da kronearbejdet underkendes, skal det omgøres uden 

udgift for patienten. Dette sker, ifølge Landstandlæge-

nævnets afgørelse, mest hensigtsmæssigt ved, at den 

indklagede tandlæge fornyr arbejdet vederlagsfrit. 

Ønsker enten patient eller tandlæge ikke dette, må 

behandlingen udføres af en ny behandler, og den ind-

klagede tandlæge må da betale for omgørelsen. Forin-

den skal patientens nye tandlæge indsende et tilbud 

på omgørelsen, som vurderes af det lokale regions-

tandlægenævn. Omlavningen skal være på sammen-

ligneligt niveau med den oprindelige behandling. 

Patienten kan med andre ord ikke gå til en ny tand-

læge og få en 

behandling 

med en dyr kro-

ne lavet i Danmark, 

hvis den oprindelige var 

en billig oversea-fremstillet af slagsen.

I den pågældende sag ønskede patienten ikke, at ind-

klagede tandlæge skulle omgøre kronebehandlingen, 

hvorfor denne blev dømt til at betale for omlavningen 

hos patientens nye tandlæge – en behandling, der i 

øvrigt var væsentlig dyrere end hos indklagede selv. 

kro-

nmark,

ndelige var

Klage- og 
forsikringssager 
i Tandlægebladet
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Et ofte stillet spørgsmål til Tandlægeforeningens Front 

Office er, hvorvidt man som klinikejer skal betale for 

ansattes fravær i forbindelse med lægebesøg. Der er 

ingen lovgivning, som tager stilling til dette spørgs-

mål, uanset om der er tale om lægebesøg for at mod-

tage »nødvendig behandling« eller rutinemæssige un-

dersøgelser.

I tilfælde af at en medarbejder har behov for »nød-

vendig lægebehandling«, er det dog normal praksis, at 

medarbejderen har ret til fravær med løn. Arbejdsgive-

ren har ret til at kræve, at lægebesøget så vidt muligt 

lægges uden for arbejdstiden eller på et tidspunkt, der 

er til mindst mulig gene for virksomheden.

Eksempler på såkaldt nødvendig behandling kan 

være: almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbe-

handling, behandling hos speciallæge eller tandlæge 

eller ordineret behandling fx ved fysioterapeut eller 

kiropraktor samt indledende undersøgelser for at kon-

statere, om funktionæren virkelig er syg.

Er den ansatte gravid, skal hun have frihed med løn 

til de »nødvendige« 

undersøgelser i for-

bindelse hermed. 

Eksempelvis scan-

ning, besøg på hospi-

talet o.l. 3D- eller 

4D- scanninger er 

ikke omfattet af disse 

undersøgelser, da de 

ikke anses som »nødvendige« i forbindelse med gravi-

diteten. 

Hovedreglen er således, at arbejdsgiveren i »nødven-

dige situationer« ikke kan trække den ansatte i løn for 

fraværet.

Undtagelsesvis er arbejdsgiveren ikke forpligtet til 

at betale løn under fraværet, hvis der er tale om en 

rutineundersøgelse, som kunne have været placeret på 

et tidspunkt, som ikke ville være generende for den 

daglige arbejdsrutine.

Arbejdsgiveren er endvidere ikke forpligtet til at 

betale løn for lægebesøg, hvis dette har et rent (ikke 

lægeanbefalet) kosmetisk formål. Er et »kosmetisk« 

indgreb derimod anbefalet af lægen (fx brystoperation 

af helbredsmæssige grunde), vil der gælde samme ret-

ningslinjer som ved øvrig sygdom/lægebehandling.

I praksis kan det være svært for den ansatte at få en tid 

hos læge eller tandlæge, som ligger uden for klinik-

kens åbningstider. Det betyder dog ikke, at vedkom-

mende kan trækkes i løn, hvis der er gjort en indsats 

for at placere fraværet så hensigtsmæssigt som muligt. 

Det er selvsagt ikke altid muligt for den ansatte at 

skaffe dokumentation for, at det har været forsøgt at få 

lægebesøget placeret, så det ikke generer driften af 

klinikken, så i de fleste tilfælde må arbejdsgiveren blot 

acceptere, at den ansatte er fraværende, og at der skal 

udbetales løn.

Hvis den ansatte skal gennemgå en længerevarende 

behandling, kan det anbefales, at der indgås aftale 

med arbejdsgiveren om placeringen. Ved kroniske 

sygdomme kan der indgås en særlig aftale med den 

ansattes bopælskommune om særlig sygedagpenge-

dækning – en såkaldt § 56-aftale (tidligere § 28). ■

Ajlan Zulfer,
Front Office, Tandlægeforeningen

I de fleste tilfælde må 
arbejdsgiveren blot 
acceptere, at den ansatte 
er fraværende, og at der 
skal udbetales løn
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Høj æstetisk restaurering

To nemme trin

Naturlige lag

Strålende resultater

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719-0 · Fax +49 (4721) 719-140 · www.voco.com 

Kreativ i forskning

Skønhed – komponer det!

VOCO Service Centre:
Morten Grove mobil 24 87 76 11
Rasmus Grove mobil 20 73 23 09

– NYHED –

Udnyt introduktionspriserne nu!

Spørg din VOCO konsulent.
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Den første weekend i november del-

tog 1.434 tandlæger og 610 klinikassi-

stenter i Tandlægeforeningens Sym-

posium i Aalborg. På programmet var 

to dages intensivt kursus i emnet 

dentoalveolær kirurgi tilrettelagt af 

professor, dr.odont. Søren Schou fra 

Tandlægeskolen i Århus. 

Og det var tilsyneladende noget, 

som deltagerne syntes om. Af de 594 

tandlæger, der udfyldte et evalue-

ringsskema, svarede alle enten »ube-

tinget ja« eller »ja« på spørgsmålet 

om, hvorvidt kurset fagligt levede op 

til forventningerne. 

Også hovedparten af klinikassi-

stenterne var tilfredse med den side-

løbende klinikassistentkonference. 

454 af de 610 deltagere udfyldte eva-

lueringsskemaet. Af dem svarede 423 

enten »ubetinget ja« eller»ja« på 

spørgsmålet om, hvorvidt kurset fag-
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I den pose, som deltagerne på Symposium 2007 fik udleveret, lå en lille tube CURASEPT-gel. Det er en 

tandpasta med 0,5% klorhexidin glukonat til kort tids intensivt brug. Ved en fejl var en brochure om pro-

duktet ikke blevet lagt i deltagerposen.

Tandlægeforeningen kan derfor hermed oplyse, at man kan læse mere om CURASEPT-gelen på  

www.curaden.dk. Klik på menupunktet »klorhexidin, mundskyl og tandpasta«, eller kontakt  

CURADEN for yderligere information.

CURADEN SCANDIC

Havneparken 2 

7100 Vejle

Tlf.: 70 26 81 70

Web shop: www.curaden.dk

ligt levede op til deres forventnin-

ger. 

Sidste års Symposium, der også 

blev afholdt i Aalborg, fik nogen 

kritik for de praktiske og logistiske 

forhold. Dette var der forsøgt rettet 

op på i år – med held, hvis man kig-

ger på evalueringerne. Hovedparten 

af deltagerne var tilfredse med både 

kursussted og frokost.

Hjemmebanefordelen går lidt på 

skift, og efter to år i Aalborg, er det 

atter Østdanmark der næste år til-

godeses. Symposium 2008 afholdes 

således i Bella Center i København. 

Emnet er æstetik, kvalitet og etik.
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I gamle dage troede mange, at tandpine skyldtes, at man 

havde en orm i tanden. Ville man af med smerten, skulle 

man derfor finde en metode, der ville drive ormen ud. 

Blandt de mest anvendte var at lægge et stykke guld i en 

potte med hedt vand og derefter holde munden åben over 

potten. Det skulle efter sigende drive ormen ud.

Hvis det ikke hjalp, kunne man prøve at anbringe høn-

sehjerne i den hule tand. Folkemedicinske forfattere an-

førte ofte »hule tænder« som årsagen til tandpine, og selve 

ordet »caries« nævnes, ifølge Hedda Boers, kun en enkelt 

gang af den ældre tids forfattere. ■

fordrivelse af tandormfordrivelse af tandorm
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”Easy – quick – unique – 
intelligent – aesthetic” 

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

til fyldningsterapi: fyldninger med 
glasionomer har aldrig tidligere været 

så æstetiske og translucente, så holdbare 
og økonomiske!

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

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

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

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

EQUIA fra GC.
   Med perfekt 

  balance.

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Tel. +32.16.39.80.50
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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I henhold til ferieloven har alle med-

arbejdere ret til 25 feriedage i et ferie-

år. Ferieåret løber fra 1. maj-30. april. 

Optjeningsåret er et helt kalenderår 

(1. januar-30. december). Der optjenes 

2,08 feriedage pr. ansat pr. måned 

uanset timetal. Medarbejderen har 

ret til tre ugers sammenhængende 

hovedferie (sommerferie) i perioden 

1. maj-30. september. 

Ønsker du som arbejdsgiver at »be-

stemme«/fastlægge ferien, skal du 

varsle den som følger:

Hovedferien/sommerferien: Mindst 

tre måneder før.

Restferie og feriefridage: Mindst én 

måned før.

I henhold til overenskomsten mel-

lem Tandlægeforeningen og HK/Pri-

vat skal hovedferien, såfremt der hol-

des samlet ferielukket, være fastlagt 

senest 1. februar.

Holdes der ikke samlet ferielukket, 

skal tidspunktet for den enkelte kli-

nikassistents hovedferie så vidt mu-

ligt være fastlagt 1. februar, dog se-

nest 1. april.

Du og din klinikassistent har mu-

lighed for at aftale, at op til én uges 

ferie kan overføres til næste ferieår. 

Det anbefales, at der benyttes »Aftale 

om ferieoverførsel«, som er at finde i 

overenskomsten side 55.

Bemærk, at der gælder særlige reg-

ler for lønmodtagere med seksdages 

arbejdsuge.

Hvis en klinikassistent ønsker at af-

holde ferie, og der ikke er optjent ret 

til betalt ferie hos den aktuelle ar-

bejdsgiver, er det i ferieloven samt 

overenskomsten fastsat, at der skal 

ske fradrag med 4,8% af månedsløn-

nen, for hver dag der er afholdt ferie. 

Ved afholdelse af én uges ikke-be-

talt ferie skal der således foretages 

fradrag med 24% (5 x 4,8%) af må-

nedslønnen, uanset hvor mange dage 

pr. uge klinikassistenten normalt ar-

bejder. Dette er under forudsætning 

af, at der ikke er helligdage i den på-

gældende uge, idet ferie ikke kan 

afholdes på en helligdag.

I de tilfælde, hvor en klinikassi-

stent ikke har optjent ret til at afhol-

de ferie med løn, kan arbejdsgiveren 

som hovedregel ikke pålægge klinik-

assistenten at afholde ferie. Klinikas-

sistenten har således en ret – men 

ikke en pligt – til at afholde ferie. 

Herfra gælder der dog den undtagel-

se, at hvis klinikken holder samlet 

ferielukket, vil arbejdsgiveren godt 

kunne pålægge en klinikassistent, 

som ikke har ret til ferie med løn, at 

afholde ferie sammen med resten af 

klinikken, uden at klinikassistenten i 

den anledning kan rejse krav om løn, 

dog kun, hvis varslet overholdes.

Det er derfor vigtigt, at man i en 

ansættelsessituation informerer – 

gerne skriftligt – såfremt klinikken i 

perioder holder samlet ferielukket. 

Hvis dette huskes, kan man trække 

klinikassistenten i løn, uanset at man 

ikke har kunnet overholde lovens 

varsler.
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Arbejder klinikassistenten mindre 

end fem dage pr. uge, foretages der 

ved afholdelse af enkelte ferie- eller 

fridage fradrag i lønnen som følger:

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

fradrages med 4,8% af månedslønnen. 

Ved afholdelse af den anden feriedag 

fradrages med 4 x 4,8% af måneds-

lønnen.

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

feriedag fradrages med 4,8% af må-

nedslønnen for hver dag. Når klinik-

assistenten afholder den tredje ferie-

dag, fradrages med 3 x 4,8% af må-

nedslønnen.

PricewaterhouseCoopers har 8 tandlæge centre 
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
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En klinikassistent, som arbejder fire dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første, den anden og den tredje fe-

riedag fradrages med 4,8% af månedslønnen for hver dag. 

Ved afholdelse af den fjerde dag fradrages med  

2 x 4,8% af månedslønnen.

Ovenstående beregningsregler skal ses på baggrund af, 

at en ferieuge ifølge ferieloven består af fem dage, og at en 

ferieuge skal afspejle den pågældendes sædvanlige ugent-

lige arbejdstidstilrettelæggelse. Når klinikassistenten 

sædvanligvis arbejder mindre end fem dage pr. uge, skal 

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

gældende har afholdt et antal feriedage, svarende til det 

antal dage klinikassistenten normalt arbejder.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du vel-

kommen til at kontakte Front Office, tlf. 70 25 77 11, eller 

e-mail: fronten@dtf-dk.dk. ■

Pia Lademann, Front Office,
Tandlægeforeningen

få farver

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik  

med et minimalt antal farver  
og findes i to systemer til 

forskellige behov.

 til universelt brug 

 7 farver som dækker 
  hele VITA skalaen
                

 
 for høj æstetik 

 7 farver (4 dentin og 3 emaljefarver) 
 som dækker hele VITA skalaen

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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Trine Bech, Århus C, 27. november.

Anna Maria Boddum-Andersen, 

Randers, 3. december.

Sidsel Ryegaard Rasmussen, Esbjerg, 

7. december.

Morten Skov Hansen, Silkeborg,  

14. december.

Susanne Oldenborg, Åbyhøj,  

15. december.

Anja Carlsen, København S,  

16. december.

Birgitte Knudsen, Frederikssund,  

3. december.

Tina Pedersen, Schweiz, 9. december.

Erik Malte Rasmusssen, Ringsted,  

27. november.

Hanne Simonsen, Brabrand,  

30. november.

Kirsten Røgild Müller Knudsen,  

Aalborg, 6. december.

Peter Schlünzen, Kolind,  

7. december.

Kim Aaes, Svendborg, 8. december.

Jacob Skriver Kragegaard, Billund,  

9. december.

Sigrid Bruuse Lunding, Norge,  

11. december.

Liselotte Gaardmand, Rødovre, 

12. december.

Charlotte Gormsen, Tyskland,  

15. december.

Tetric EvoCeram

&
Tetric EvoFlow

Nano-optimeret modellerbar 
keramisk materiale

Formstabil 
- let at modellere
 
Høj røntgenkontrast 
- dobbelt så høj som emaljens
 
Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark

Tina Hedegaard Jensen 
tlf.: 21 70 18 36

e-mail: info@ivoclarvivadent.se

Nano-optimeret flydende 
komposit

   
Det idelle komplement til 
Tetric EvoCeram
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Leif Paakjær Pedersen, Vojens,  

29. november.

John Bønding Andersen,  

København S, 4. december.

Marianne Munck Bruns, Tyskland,  

9. december.

Birger Steen Jensen, Dragør, 26. no-

vember.

Kurt Rosasco, Spanien, 3. december.

Paul Erik Nykjær, Aars, 4. december.

Steen Brøndberg, Hørsholm,  

8. december.

Bent Krogh Andersen, Hørsholm,  

12. december.

Sidsel Bak-Mikkelsen, Erslev,  

29. november.

Poul Klint Rasmussen, Horsens,  

29. november.

Knud Andersen, født 1931,  

kandidateksamen 1957.

Elise Secher, født 1933,  

kandidateksamen 1957.
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Ved åbningen af dette års Symposium uddelte Tandlægefor-

eningen to stipendier.

Det var to tandlægestuderende Mette Guldbæk Andersen 

fra Afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti på Tand-

lægeskolen i Århus og Kristian Thesbjerg fra Afdeling for 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Tandlægeskolen i Køben-

havn, der modtog de to stipendier, der hver lyder på 162.000 

kr.

Begge to tager fri fra studierne i et år, for at fordybe sig i 

hver deres forskningsprojekt. Mette Guldbæk Andersen un-

dersøger, hvad D-vitaminmangel betyder for menneskers 

tand- og kranieudvikling. Kristian Thesbjerg vil finde ud af, 

hvorfor det for nogle patienter med åbent bid går tilbage til  

udgangspunktet, når deres behandling med kirurgi og  

tandregulering ophører.
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Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk 

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

SENSODYNE VIRKER PÅ 9 
UD AF 10 MED FØLSOMME 
TANDHALSE*

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

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i tænderne,  
1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.
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4-dages-kursus med teori, praktik og 

opfølgning.

Dato: 28.-30.11. og 17.12.2007 

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Århus

Arrangør: SKT, Århus

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

Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og  

1.12.2007 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,  

7190 Billund

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,  

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk
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Dato: 7.12.2007 kl. 10-19 og  

8.12.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel &  

Konferencecenter, 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse 

Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 7.-10.1.2008 og 19.2.2008

Sted: SKT København, Nørre Alle 20, 

2200 København N.

Arrangør: SKT København

Info og tilmelding: www.skt.ku.dk

4-dages-kursus med teori, praktik  

og opfølgning.

Dato: 19.-21.2. og 12.3.2008 

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Århus

Arrangør: SKT Århus

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

Dato: 10.-12.4.2008

Sted: Bella Center, København 

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

4-dages-kursus med teori, praktik  

og opfølgning.

Dato: 14.-16.4. og 14.5.2008

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Århus

Arrangør: SKT Århus

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

Konference for klinikkens team

Dato: 29.5.2008

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Info: www.tandlaegeforeningen.dk – 

klik på Efteruddannelse

Du ved det oftest ikke selv! 
Dårlig ånde?

Op imod 70% af alle voksne personer har af og til
dårlig ånde.

Hali-Z fjerner hurtigt årsagen til dårlig ånde og giver
frisk smag i munden.

Virkningen varer i op til 6 timer.

Fjerner også hvidløgslugt.
Eneste kosttilskud som modvirker dårlig ånde, der
har dokumenteret virkning.
Lille pakning som du kan have med
i lommen eller tasken.

Hali-Z® fås på apoteket og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 sugetabletter 
i lommepakning.

fl
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Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

hvis du forventer 
imponerende & præcis

design, fremstillet 
af udsøgte råvarer, 
til glæde for dig 

og dine patienter!

Elysee Dental
din ideelle partner,

Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge

din start hos os.
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

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

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

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

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kol-

leger der annoncerer under kollegiale henvisninger, be-

sidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af Tandlægeforeningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forum tandlæge- 
& implantatcenter
Panorama og Tomografi 
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi. Implantatbeh.:
Astra, ITI, Nobel.
Protetik v. Morten Vind
Lisbeth Lomholt
elektronisk henv. på
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

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

Forum tandlæge-
& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P

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

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

Henrik Sørensen  
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m. 
planlægning/aftryksstagning til 
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

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

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

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
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Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er vel-
kommen til selv at deltage. 
Tandlæger: Kim S. Mogensen 
 Ole Flindt 
 Tom Olsen 
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tove Thrane og Peter Gade.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
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Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
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Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

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

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

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

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
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Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25 

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

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

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

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dkwww.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

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

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

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

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

Annoncer til TB 01: 17/12 udkommer 9/1 

Annoncer til TB 02: 14/1 udkommer 28/1

Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at under-
rette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. 
Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter er der 
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tand-
lægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tand læ-
geforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

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

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

Nørresundby

Tandlægeassistent søges 2-3 
dage ugentlig til tandlægekli-
nik i Nørresundby.
Tandlæge
Hans Jørgen Gosch Jacobsen
Abildgaardsvej 49
9400 Nørresundby

Tilbyder fuldtidsansættelse 

pr. 01.01.08

Vi søger en tandlægeassistent, 
som kan indgå i vores profes-
sionelle og udadvendte team. 
Vi ser gerne, at du kan bidrage 
med en god portion humor og 
har nogen erfaring inden for 
fastprotetik. Det betyder meget, 
at vi har det sjovt sammen, og 
det skal være en god oplevelse 
at gå på arbejde.
Du skal afløse en tidligere 
medarbejder gennem mange år 
med et stort patientkartotek på 
ca. 1.500 patienter, og stillingen 
er på 4 dage om ugen.
Vores klinik har længe kørt 
med digitale journaler og di-
gital røntgen og undergår lige 
nu yderligere moderniseringer. 
Den består af 6 behandlings-
rum, og vi er i øjeblikket 4 
tandlæger, en tandplejer og 2 
kirurger.
Denne stilling vil kunne tiltræ-
des fra den 1.1.08. Håber, at det-
te har din interesse og ser frem 
til at høre fra dig. Ring og få 
en samtale med Kim, tlf. 4343 
6700, evt. send en ansøgning til 
overgaard@tandklinik.com
Tandlæge Keld Overgaard
Klinik, Hovedvejen 158
2600 Glostrup.

Tandlæge til topmoderne 

tandlægecenter

Vi søger en dynamisk og dygtig 
tandlæge, som ønsker et spæn-
dende og selvstændigt job på et 
fuldt digitaliseret tandlægecen-
ter. Du skal være kvalitetsbe-
vidst og have lyst til at deltage 
i vores ISO-certificering. Vores 
behandlingskoncept inddrager 
tandplejere og klinikassistenter 
på det højeste faglige niveau, så 
tandlægerne kan koncentrere 
sig om de mere krævende be-
handlinger. Vi kan tilbyde dig 
2-3 dage om ugen til en fast løn.
Vi er et velfungerende team be-
stående af 3 tandlæger, 2 tand-
plejere og 6 klinikassistenter/
elever. På www.dalsten.dk kan 
du se og læse mere om os.
Send os en skriftlig ansøgning
Dalsten Tandlægecenter
Søborg Hovedgade 35 B
2860 Søborg

Udfordrende tandplejer-

stilling med gode muligheder 

for udvikling

ÅlborgTandplejeteam tilbyder 
stilling pr 1.1.2008. I et team 
med mange  gode kollegaer 
skal du stå for undersøgelser og 
tandrensninger og i samarbejde 
med tandlæge og klinikassi-
stent sikre, at vore patienter får 
en optimal service, information 
og behandlingsplan, der skal 
sikre et tandsæt, der holder til 
funktion og til at blive set. Vi er 
mange, så det er vigtigt, at du 
er teamplayer og har en positiv 
indfaldsvinkel til selve jobbet 
men også til hele teamets ve og 
vel, så det gode humør er vig-
tigt. Vi får ofte at vide, at vi er 
gode til at hjælpe hinanden, og 
at vi har en god omgangstone.
Ud over at arbejde med andre 
tandplejere og tandlæger, der 
alle værdsætter høj faglighed, 
er der samarbejde med spe-
cialister omkring pakir, alm. 
kir, implantatbeh., ortodonti 
samt større rekonstrutive og 
kosmetiske behandlinger. Der 
er mulighed for at lære og/eller 
for at sparre og bidrage med vi-
den, mulighed for at få ansvars-
områder efter interesse og for 
avancement i tråd med dette. 
Herudover er der god tid til 
patienterne, som udgangspunkt 
45 min til us,tdr.
Vi vægter faglighed, positiv 
indstilling og samarbejdsevne 
højt. Jobbet rummer mange 
udviklingsmuligheder samt en 
gage der modsvarer indsatsen.
Vi er 4 tandlæger, 3 tandple-
jere, 6 klinikassistenter, 1 dag-
lig leder, 2 bookingansvarlige, 
1 regnskabsansvarlig samt 
tilknyttet specialister i alm. kir, 
pakir, implantatbeh, orthodon-
ti, kosmetisk og bidrekonstruk-
tiv beh. samt 1 narkoselæge.
Send ansøgning til: 
ÅlborgTandplejeteam,
Boulevarden 7,
9000 Aalborg C, 
eller mail: chnyby@2sol.dk

Århus C

Tandlægeassistent med mulig-
hed for senere kompagniskab 
søges til attraktiv praksis i År-
hus midtby. Vi er 3 tandlæger 
og 3 klinikassistenter. En af 
tandlægerne har valgt at gå på 
pension, så du skal overtage et 
igangværende patientkartotek. 
Stillingen er på 25-30 timer, 
men da der er god patienttil-
gang, kan den hurtigt øges til 
fuld tid. Vi forventer, at du kan 
tiltræde omkring 1. februar, 
men send en ansøgning, så kan 
du få meget mere at vide.
Skriftlig henvendelse til
Tandlægerne Elisabeth Riber og 
John B. Nielsen
Åboulevarden 43. 8000 Århus C 
eller jbn@webspeed.dk
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Stil lin ger mær ket med O

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

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

8 ti mer om ugen for at være pen sions be ret ti get. 

WWW.FREDENSBORG.DK

Tandlæge
TRÆNGER DU TIL EN NY STILLING?

Til Fredensborg tandpleje søges en tandlæge 21 timer om 
ugen, fra 1. januar 2008 eller snarest derefter.

Der vil blive mulighed for senere udvidelse af timetallet.

Vi ønsker os en kollega med godt humør og gå-på-mod. 

Du skal være glad for børn og have lyst til at udvikle dig inden 
for dit fag.

Løn er efter gældende overenskomst. 

Der indhentes børneattest.

DU ER VELKOMMEN til at ringe for yderligere oplysninger hos 
overtandlæge Nina Jespersen, tlf. 7256 5361.

Vi glæder os til at høre fra dig, så send din ansøgning inden 
den 10. december med morgenposten.

Ansættelsessamtaler vil blive i uge 51.

 

ANSØGNING SENDES TIL: Tandklinikken Holmegårdsskolen, 
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.

 
A L B E R T S L U N D  K O M M U N E
E N  K O M M U N E  M E D  F O K U S  P Å  B Ø R N ,  K U L T U R  O G  M I L J Ø

Albertslund kommunale tandpleje søger en fuldtidstandlæge fra 1. 
februar 2008 eller snarest muligt. Der kan evt. være mulighed for 
deltidsansættelse.

vi tilbyder 
en arbejdsplads med et fagligt spændende miljø, moderne klinikker 
og et engageret personale. Tandplejen omfatter 7000 børn og 200 
omsorgspatienter. Yderligere oplysninger om stillingen og tandple-
jen fås hos filialleder Arne Hede Jørgensen 43 96 50 26 eller souschef 
Hanne Sørensen 43 64 57 26.

Løn og ansættelsesvilkår 
i henhold til gældende overenskomst. Tillæg kan forhandles i hen-
hold til aftalen om lokal løndannelse. Det er en del af vores ansæt-
telsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

ansøgningsfrist
er torsdag den 13. december 2007 kl. 12.00. Der forventes afholdt an-
sættelsessamtaler tirsdag den 18. december 2007. Ansøgning med 
relevante bilag sendes til: 

Souschef Hanne Sørensen 
Tandplejen, Nyvej 11, 1
2620 Albertslund

Tandlæge

   

 

  

Tandlæge eller cand.odont. 
til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje søger tandlæge eller cand. 
odont. 21 timer ugentligt med tiltrædelse pr. februar 2008 eller efter 
nærmere aftale. 

Tandplejen omfatter ca. 12.000 børn og unge og ca. 250 omsorgspa-
tienter. 

Vi kan tilbyde:
Et godt fagligt miljø
Engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
Faglig sparring med erfarne kollegaer.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker et andet timetal.

Kontaktperson: Overtandlæge Irene Lund på tlf: 7253 0612

eller mail: iap@faaborgmidtfyn.dk.

Løn og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og aftale om 
lokal løndannelse. Ansøgningsfristen er 3. dec. 2007.

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

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Job i Esbjerg 
Kommune

 har gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 lægger vægt på sundhedsfremme og leverer høj 
faglig kvalitet 

 har stort engagement i dit arbejdsliv.

Det er en fordel, hvis du allerede har ledelsesmæssig 
erfaring og uddannelse. Men har du ikke lige det på 
CV’et i dag - men er i besiddelse af både lyst og poten-
tiale til en ledelsesstilling i én af landets største tandple-
jer - ser vi gerne din ansøgning. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten med 
udgangspunkt i grundløn 49 med mulighed for forhand-
ling af individuelle tillæg i henhold til aftalen om lokal 
løndannelse.

Du er meget velkommen til at ringe til overtandlæge 
Jette Fries på tlf. 7616 3077 eller 2724 1014 og høre 
mere om stillingen. 

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, 
og børneattest vil blive indhentet. 

Ansøgningsfrist 
den 17. december 2007 med morgenposten

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Ansøgning, mrk. 10.921 og bilagt relevante oplys-
ninger sendes til:
Tandplejen
Esbjerg Kommune
Fortuna Allé 80
6705 Esbjerg Ø
eller via mail: jefr@esbjergkommune.dk 

Stilling nr. 10.921 

I Tandplejen i Esbjerg er en stilling som områdetand-
læge ledig pr. 1. februar 2008 eller efter aftale. 

Vores tandpleje er en udviklingsorienteret og moderne 
tandpleje, som leverer tandpleje til 28.000 brugere. 
Medarbejderstaben er på næsten 100 medarbejdere, 
som samarbejder om alle opgaverne i en velfungerende 
teamtandpleje. Opgaver og ansvar er de seneste år søgt 
uddelegeret til de enkelte selvstyrende klinikteams. 

Tandplejen er i dag opdelt i 2 regioner omfattende i alt 
12 behandlingsklinikker, 1 tandreguleringsafdeling og 6 
undersøgelsesklinikker. Alle klinikker har edb og digitalt 
røntgen, og alle klinikker er velrenoverede. 

Ledergruppen består af de to områdetandlæger og 
overtandlægen. 

Vi kan tilbyde dig
 faglige og ledelsesmæssige udfordringer 
 et job, hvor din tid fordeles ligeligt mellem ledelses-
mæssige opgaver og patientbehandling

 opgaver med sparring og coaching af filiallederne i 
din region

 ansvar for faglige områder, som tilpasses dine ønsker 
og interesser. 

- og vi forventer, at du
 har lysten til at påtage dig et ledelsesmæssigt ansvar

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs

Tandlægebladet  21.11.07
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge

Områdetandlæge
Tandplejen                                      Esbjerg
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www.tdl-tryghed.dk
Pension

39 46 00 80

:  )
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tandlæge/cand.odont.
Vi skal tage afsked med en kær kollega, der efter et 
helt tandlægeliv i branchen har valgt at lade sig pen-
sionere pr. 1. december 2007.

Vi søger som hendes afløser en dygtig og omsorgs-
fuld kollega med godt humør, der kan li' at arbejde 
med børn og unge.

Vi har derudover et barselsvikariat ledigt pr 1. januar 
2008.

Der vil i begge stillinger være mulighed for beskæfti-
gelse på såvel fuldtid som deltid.

I Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje er vi 9 
tandlæger, 4 tandplejere og 17 klinikassistenter for-
delt på 3 klinikker.

De ledige stillinger er på klinikken i Skjern, men nog-
le af timerne kan efter aftale lægges på klinikken i 
Ringkøbing.

Vi lægger vægt på sundhedsfremme og udvikling 
og kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et 
godt fagligt miljø, faglige udfordringer og gode mu-
ligheder for uddannelse.

Løn i henhold til gældende overenskomst, rekrutte-
ringstillæg kan forhandles.

Har du spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget, 
kan de rettes til:

Overtandlæge Ulla Henningsen, tlf. 9974 1646, mail: 
ulla.henningsen@rksk.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig og til at byde dig vel-
kommen i vores tandpleje.

Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Ansøgningsfristen er d. 3. december 2007.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 50.

Tandlæge til barselsvikariat

Køge kommunale Tandpleje søger vikar for tandlæge fra 
den 1. februar 2008 og ca. et år frem. Stillingen ønskes 
besat med 4 evt. 3 dage om ugen.

Du kan læse mere om os på Tandplejens hjemme-
side: www.koege.dk/tandpleje

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos: 
overtandlæge Torben Brishøj, telefon 56 67 28 44 eller 
privat 59 44 24 59.

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

Ansøgning sendes til: Køge kommunale Tandpleje, 
Gymnasievej 10, 4600 Køge senest den 10.12.07.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17.12.07.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen  
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk
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Kjeveortoped Norge

Kjeveortoped søkes til Norge/

Kristiansand.

jost@tannlegesor.no

Job i Schweiz tilbydes

Sommeren 08 søges tandlæge til 

Schweiz.

Interesserede bedes melde sig 

hos Bent Nymann:

nymann@bluewin.ch eller tel. 

0041 71 993 14 40 Efter kl. 1800.

RECEPTIONIST/

KLINIKASSISTENT

Til stor moderne, velfungerende 

klinik i Skovlunde søger vi dig 

til vor reception.

Vi er 5 tandlæger og 6 klinikas-

sistenter. Vi mangler dig i vores 

reception.

Vi regner med, at du kan have 

ansvaret for personalet. At du 

evt. har erfaring med Al-Dente. 

Og at du er initiativrig, smi-

lende, udadvendt, fleksibel og 

kvalitetsbevist.

Vi tilbyder dig en fuldtidsstil-

ling med masser af udfordring, 

mulighed for udvikling, videre-

uddannelse og nogle kanongode 

kolleger. Desuden tilbyder vi en 

attraktiv løn.

Tandlæge og læge 

Tom Olsen 

Kildestrædet 108-110 

2740 Skovlunde
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DPF Erik Loft
E-mail: eld-dpf@mail.tele.dk

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning

Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

3-fløjet INFORM skab 

sælges, perfekt også som rum- 

deler. Som nyt. Halv pris. inkl 

skuffe kr. 30.000,00. 

Henv. 3967 6193

Vil du overtage min specialklinik
beliggende i hyggelig havneby på Falster

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

Det er tid for generationsskifte, og derfor ønsker jeg at af-
hænde min klinik:

Storstrøms Implantat-Center
Vestergade 34, 4850 Stubbekøbing

Har du spørgsmål, ring/mail på tlf. 5444 2070
E-mail sic@tand-implantater.dk

Specialtandlæge Ole Jølst
Tand-, mund- og kæbekirurgi. Implantatbehandlinger og narkose

Odense omegn 

Odense omegn. Mindre prak-

sis med 600 patienter og 1,4 

mio. kr. i oms. Gode mulighe-

der for at øge omsætningen. 

Kan overtages billigt. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37 

Brønshøj 

Halvpart af praksis med 2 

ejere. Sælger har en oms. på 

1,7 mio. kr. på 840 patienter. 

Klinikken ligger i en andelslej-

lighed med lav husleje. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37 

Brøndby 

Stor praksis med 5 behand-

lingsrum. Klinikken har 3.500 

patienter og en oms. på godt 

6 mio. kr. Gode muligheder 

for at øge omsætningen bety-

deligt. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37 

København 

Særdeles god praksis med per-

fekt placering på Østerbro. Kli-

nikken har 3 behandlingsrum. 

Omsætningen er på godt 3 

mio. kr. på 1.100 patienter. Be-

tydelige muligheder for at øge 

omsætning og patientantal. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37 

Holstebro 

Andel af praksis med 3 ejere, 

hvor sælger har en oms. på 1,7 

mio. kr. på ca. 1.000 patienter. 

Der er gode muligheder for at 

øge omsætningen. På klinik-

ken er edb-journaler og digital 

røntgen. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37 

Amager 

Andel af praksis med 3 ejere. 

Sælger har en oms. på 1,7 mio. 

kr. på godt 1.000 patienter. 

Hver ejer har ét behandlings-

rum. Klinikken har et højt 

overskud. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37. 

Brønshøj

Særdeles god praksis i et aktivt 

forretningsområde. Klinikken 

har 5 behandlingsrum. 

Omsætning over 5 mio. kr. 

fordelt på ca. 1800 patienter. 

En attraktiv klinik der kan 

overtages på gunstige vilkår. 

Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Kompagniskab

Kontakt søges til kollega med 
henblik på overdragelse af 
klinik i løbet af 2008. Bedste 
beliggenhed i købstad i Vest-
sjælland.
Modtager TB's annoncecenter
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
 Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
 Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

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

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

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

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

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge
kan du tjene på fi nansieringen

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Henning Jensen
hej@riba.dk
96 80 25 68

Mette Ostersen
mko@riba.dk
96 80 25 73

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et 
stort branchekendskab og solid 
rådgivning”

Kontakt os og få klarhed!

Vi har kendskabet og ekspertisen – mød os på www.riba.dk

Søren Kristensen
sbk@riba.dk
96 80 25 69

Praksisfinansiering

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Skal klinikken ha’ råd til Units 

og bor - så kom til Spar Nord

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000  Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505  København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.dk

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

www.sparnord.dk
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 � Fax 70 22 14 14

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

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

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

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard 
RØNVIGZACHO. A

S

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

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

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

www.pwcglobal.com/dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

www.prorep.dk

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

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

                                                                      

                     

                                                                      

                     

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

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

Mail: revision@fransthomsen.dk

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

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikations-
problemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø. 
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort, 
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
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Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Dansk 
Tandlægeforening kan du 
få Eurocard Classic, 
Eurocard Guld og/eller 
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

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

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

Få bonus 
på sund fornuft

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

www.forbrugsforeningen.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

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

Tandbørster og tandstikkere
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Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk 
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske 
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger 
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries. 

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mund-
hulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne, 
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse 
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft 
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb. 

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor 
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder 
heller ikke konserveringsmidler.

Referencer  
1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary fluoride content after toothbrushing with a sodium fluoride and an amine fluoride dentifrice followed by different 
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of 
monofluorophosphate and amine fluoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel 
following the use of NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146.  Effects of amine fluoride toothpaste and gel in high 
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex® 
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different fluoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9. 
Schmid,H., Chemie der Aminfluoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

Skematisk tegning af organisk 
aminfluorid. (a) Neutral kulbrinte-
gruppe, (b) Positiv amingruppe, 
(c) Negative fluorid ioner.

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark

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

 
FÖR MER INFORMATION, RING:

+46 8 783 31 00www.sundentallabs.com  www.suntechdental.com

LIGHT®

E N  T E K N I K  E N  L Ö S N I N G

ZIRCONIA®

DET NYA ”GULDET”
BIOKOMPATIBEL CAD/CAM LEGERING

Fördelar
■ Biokompatibelt

■ Nickel-, silver- och palladiumfri

■  Utmärkt resistens mot höga 
 temperaturer och korrosion

■ Tandköttet missfärgas inte

■ Låg densitet

■ Låg värmekonduktivitet

■ Jämn yta, lättpolerad

Teknisk indikation
■  ¾-kronor, Kronor, Broar  

(upp till 16 led)

Fördelar
■  Erkänd styrka och helkeramens 

estetiska utseende

■ Ytterst biokompatibelt material

■  Ingen specialpreparering eller 
särskild cementering

■ Utmärkt passform

Teknisk indikation
■  Från enstaka enheter till långa 

broar  
(16 enheter)

■ Passar alla positioner i käken

BIOKOMPATIBEL 
CAD/CAM METALLKERAMER

25% rabatt 

på alla 

Suntechs produkter

1 nov 2007–31 jan 2008
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Patienter med medfødt mangel 
på tænder lades i stikken

1.400 tandlæger til Symposium 
om kirurgi

Rodstifter skal kun bruges på 
absolut indikation

NR.  14 ·  NOVEMBER 2007 ·  ÅRGANG 111 TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD
DANISH DENTAL JOURNAL
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