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FAGLIGT TEMA: AGENESI DEL II

SKATTEREGLERNE SORT PÅ HVIDT

FAKTA OM DIN EUROPÆISKE KOLLEGA

Vi har været glade for at handle med dig i 2009. Og vi  
glæder os til at samarbejde i det nye år. Husk at Plandent 
er lagerførende med over 15.000 varer, og vi leverer gerne 
specialløsninger til klinikken indenfor alt fra totalindret-
ning af klinikken, til IT- og softwareløsninger samt selv-
følgelig alle klinikkens forbrugsvarer. Kort sagt, vi leverer 
alt! Plus selvfølgelig – markedets bedste priser og fragtfri 
levering. Ring & hør mere på telefon 43 66 44 44. 

Rigtig glædelig jul
og godt nytår!
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Søger du den bedste løsning inden for cementretineret 
implantatprotetik? Så er Atlantis svaret.

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

Atlantis tilbyder flg. fordele:

– så tæt på naturlige tænder som muligt 

– titanium, guldbelagt titanium og zirconium

–  tag blot et aftryk og send det til dit dentallaboratorium

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

™

Courtesy of Dr. Steve Lewis and Dr. Julian Osorio.

Featuring SLActive 

overfl aden!

PERFECT FIT BY DESIGN
Ved at kombinere Tissue Level og Bone Level implantater med en alsidig protetik-portefølje har 

Straumann opfundet ét system til alle indikationer. Straumann® Dental Implant System – 

enestående produkt kvalitet designet til overbevisende, naturligt æstetiske resultater.
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Køb Synea hos dit depot eller service tekniker. 
W&H Nordic, t +45 64 41 41 42, e mailto: tk@whnordic.dk, wh.com

Hvorfor WA-99 LT

Det er de små ting 
som gør den store forskel 

Derfor: 
Penta spray - nyt femhuls  spraysystem sikrer optimal afkøling

Derfor: 
Lydsvag og keramiske lejer – giver et brugervenligt instrument med  lang levetid

Derfor: 
Monoblock design – få samlinger giver god hygiejnerfor: 

Derfor: 
Sprayfilter – sikrer at urenheder ikke tilstopper spraysystemet

Derfor: 
Reduceret hovedstørrelse - giver optimal adgang til behandlingsområdet

ekstremt lille hoved

optimal afkøling

pentaspray
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» Nu har det vist sig, at der slet 
ikke er så mange ledige stillinger 
endda. Det er blevet sværere for 
de nyuddannede tandlæger at 
få job

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

For svært  
at opnå ret til  
selvstændigt virke
Vi står på tærsklen til et større generati-
onsskifte inden for tandplejen. Både in-
den for det offentlige og i privat praksis 
går mange på pension, og derfor er der 
brug for unge tandlæger, der kan tage 
over. Men skal man være klinikejer el-
ler chef på en offentlig klinik, skal man 
have erhvervet ret til selvstændigt virke. 
Og det har vist sig ikke at være så nemt. 
Det må vi have gjort noget ved.

Den gældende bekendtgørelse fra 
Sundhedsministeriet trådte i kraft i 
begyndelsen af 2008. For at opnå »til-
ladelse til selvstændigt virke« skal de 
nyuddannede tandlæger optjene 1.440 
timers arbejde på en tandklinik. Men 
som noget nyt i forhold til den gamle 
jus-ordning skal 360 timer af disse gå 
med at behandle hhv. voksne og børn/
unge. Mange må derfor have ansættelse 
på både en privat og en kommunal kli-
nik for at optjene den nødvendige erfa-
ring med behandling af både børne- og 
voksenpatienter. Man skal have optjent 
de 1.440 timer inden for maks. fire år.

Da Sundhedsministeriet sendte 
bekendtgørelsen i høring, kunne vi i 
Tandlægeforeningen godt se fordelene 
ved, at man som nyuddannet tand-
læge prøver at behandle både børn og 
voksne. Fra flere steder i landet hørte vi 
desuden om ledige stillinger, som det 
var svært at få besat. Så generelt var 
der ikke meget, der tydede på, at det 
ville blive et stort problem for de unge 
at leve op til kravene i bekendtgørelsen. 
Vi anbefalede dog i vores høringssvar, 

at man skulle undersøge eventuelle 
flaskehalsproblemer i den kommunale 
tandpleje.

Nu har det vist sig, at der slet ikke 
er så mange ledige stillinger endda. 
Det er blevet sværere for de nyuddan-
nede tandlæger at få job. Især er det 
vanskeligt for de unge tandlæger at få 
de tre måneder i den kommunale tand-
pleje. Mange af de unge, som prøver at 
opfylde bekendtgørelsens krav ved at 
have kombinationsstillinger, må køre 
meget langt de 1-2 dage om ugen, hvor 
de arbejder i den kommunale tandpleje.

At der er et krav om, at retten til selv-
stændigt virke skal være opnået senest 
fire år efter endt tandlægeuddannelse, 
gør ikke tingene lettere.

Vi vil nu undersøge problemet nær-
mere blandt vore yngste kolleger. Og så 
vil vi tale med Sundhedsstyrelsen om 
at få evalueret ordningen. Om kort tid 
har den været gældende i to år, og så 
kunne det være passende at få tjekket, 
om intentionerne hænger sammen med 
den praktiske virkelighed. Intentioner-
ne bag ordningen er nemlig på mange 
måder ganske fornuftige. Men jeg må 
nok indrømme, at vi ikke havde forestil-
let os, at det ville blive så vanskeligt at 
leve op til kravene, som de foreløbige 
meldinger tyder på.

I værste fald vil der være tandlæger, 
der opgiver at opnå ret til selvstændigt 
virke. Og det vil hverken tandlæger, 
patienter eller samfund kunne være 
tjent med.

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Scubadykkere 
risikerer  
»baro-traumer«
Baro-traumer er fysiske skader, som opstår ved hur-
tigt eller ekstremt skifte i lufttryk. Dårlige fyldninger 
eller forkert valg af fyldningsmateriale prædisponerer 
for baro-traumer. Det skriver JADA, Journal of the 
American Dental Association, i en ny artikel om 
barodontalgi. 

I artiklen beskrives et tilfælde af en 40-årig scuba-
dykker, som fik løse og knækkede fyldninger under 
dykning i 35 meters dybde.

Artiklen konkluderer, at det er særlig vigtigt for dyk-
kere at få foretaget regelmæssige tandeftersyn. Det er 
også vigtigt, at evt. fyldninger lægges sådan, at der ikke 
samles luft i eller under fyldningsmaterialet. 

Peker I, Erten H, Kayaoglu G. Dental restoration dislodgement and 
fracture during scuba diving. A case of barotrauma. J Am Dent Assoc; 
140: 1118-21.

KORT & GODT 
 

… det første antiseptiske tandpulver blev 
masseproduceret for første gang i 1873 
af sæbe-, lys- og parfumeproducenten 
Colgate? Mens tandbørster først blev 
masseproduceret efter Anden Verden-
skrig, da man gik over til nylon. 

Kilde: Samvirke

Ledigheden 
blandt tandlæger 
stiger
Efter at arbejdsløsheden blandt tandlæger igen-
nem flere år er faldet, ser kurven nu ud til at 
vende. 

August er typisk den måned på året med den 
højeste ledighed, da en masse nye tandlæger netop 
er kommet ud fra skolerne. I august 2008 var der 
således i gennemsnit 47 ledige tandlæger, mens tal-
let for august i år var steget til 66. Det svarer til en 
stigning på næsten 50 %.

Ser man på tallene fra september i år, er en del 
af de ledige tandlæger imidlertid allerede kommet 
i arbejde – hvilket dog ikke ændrer på tendensen: 
Tandlægeledigheden er højere i september 2009 
end i september 2008. 

Kigger man på akademikere generelt, er tand-
lægerne dog ikke hårdt ramt. Stigningen for aka-
demikere som samlet gruppe er i samme periode 
næsten 90 %. 

… det første antiseptiske tandpulver blev
masseproduceret for første gang i 1873
af sæbe-, lys- og parfumeproducenten
Colgate? Mens tandbørster først blev
masseproduceret efter Anden Verden-VV
skrig, da man gik over til nylon.

Kilde: Samvirke
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I starten af december fremsatte Det Radikale Venstre et beslut-
ningsforslag om gratis tandbehandling for personer med særligt 
store tandproblemer.  

Forslaget var støttet af resten af oppositionen, mens ingen af 
regeringspartierne kunne tilslutte sig forslaget, på trods af at de 
udtrykte sympati for det. Ministeren for sundhed og forebyggel-
se, Jakob Axel Nielsen, og Venstres sundhedspolitiske ordfører, 
Birgitte Josefsen, understregede, at det handler om prioriterin-
ger af andre vigtigere områder som fx kræftbehandling. 

Dansk Folkeparti og de Konservative var dog mere positive 
og gav deres tilsagn til at indgå i et udvalgsarbejde, der bl.a. 
kan kortlægge, hvad de reelle omkostninger vil være, og hvilke 
konkrete patientgrupper der har brug for hjælp. 

De Radikale håber nu på, at udvalgsarbejdet i det kommende 
år vil føre til, at forslaget kommer på finansloven i 2011.

Portland-cement  
er effektivt til primære tænder
Portland-cement (PC) er et effektivt og mindre dyrt alternativ end Mineral Trioxid Aggregat 
(MTA) ved pulpotomi af primære tænder. Det er konklusionen af forskning, som netop er 
publiceret i British Dental Journal. Forskerne påpeger dog, at der er brug for flere 
studier med længere opfølgningstider. 

Brasilianske forskere foretog pulpotomi på 30 primære mandibulære molarer 
på børn imellem fem og ni år – enten med MTA eller PC. Tænderne blev restau-
reret med glasionomer, og efter seks, 12, 18 og 24 måneder blev resultaterne 
bedømt klinisk og radiologisk. 

Alle tænderne, som ikke i mellemtiden blev mistet, bedømtes som vel-
lykkede ved alle undersøgelser. Der var ingen signifikant forskel på dentin-
brodannelsen undervejs, men der var forskel mht. kanalobliteration: Alle 
PC-tænderne viste ved seksmånederskontrollen en begyndende hårdtvævs-
aflejring, mens det samme kun gjorde sig gældende for lidt 
mere end halvdelen af MTA-tænderne. 

Sakai VT, Moretti AB, Oliveira TM, Fornetti AP, Santos CF, Machado 
MA et al. Pulpotomy of human primary molars with MTA and Portland 
cement: a randomised controlled trial. Br Dent J 2009; 207: 128-9.

Lille håb om tilskud til patienter med 
særligt store tandproblemer
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I en ny publikation fra NIOM har norske forskere undersøgt 
virkninger og bivirkninger af laserbehandling ved infektioner 
omkring tænder og dentale implantater. 

Forfatternes hovedbudskaber er bl.a., at langtidsresulta-
terne efter laserbehandling ikke ser ud til at være bedre end 
dem, man opnår ved traditionel parodontalbehandling. Til 
gengæld ser det ud til, at rensning med Er:YAG laser som 
supplement til mekanisk instrumentering kan give en større 
grad af dekontaminering og re-osseointegrering ved kirur-
gisk behandling af peri-implantitis. 

Ifølge NIOM’s publikation er der ikke rapporteret om 
utilsigtede vævsskader efter odontologisk brug af Er:YAG 
laser. Forfatterne understreger, at der er brug for flere kli-
niske studier, før man kan drage endelige konklusioner om 
langtidseffekten af laserbehandling.  

Kommentar af professor, odont.dr. Björn Klinge, 
Karolinska Institutet:
– Der findes altid nogle »early adopters«, som er sultne efter 
nyheder – og der kan være anledning til at opmuntre fornuf-
tig nyhedshunger. 

Samtidig skal man være klar over, at laserudstyr er dyrt, og 
at tilgængelige, videnskabelige studier er få i antal, og at de 
omfatter små patientgrupper og har korte opfølgningstider. 

Derfor gør den, der baserer sin klinik på evidens, klogt 
i at vente på flere og bedre studier og på, at indikationerne 
for anvendelse af laserterapi i behandling af peri-implantitis 
bliver tydeligere.

Leknes KN, Alstad ME, Angelsen SV, Eriksen ES, Espervik A, Bruzell E. Laserbehandling av 
infeksjoner ved tenner og dentale implantater. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 700-6.

Internationalt forskningsnyt

NIOM har undersøgt laserbehandling

Tungepiercinger  
giver svamp 
Tungepiercing er en risikofaktor mht. kolonisation af Candida albicans. Det viser en 
undersøgelse, som er publiceret i tidsskriftet Oral Diseases. 

I et israelsk studie blev swab-prøver fra mucosa hos 115 unge sunde tungepiercede
personer sammenlignet med prøver fra 86 unge sunde mennesker med piercinger uden 
for munden.

Dobbelt så mange af de tungepiercede (20 %) viste sig at have candida-kolonisation.

Zadik Y, Burnstein S, Derazne E, Sandler V, Ianculovici C, Halperin T. Colonization of Candida: prevalence 
among tongue-pierced and non-pierced immunocompetent adults. Oral Dis 2009; 28. [Epub ahead of print]. 
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Tandlægeforeningens 
Patientskadeforsikring  
dømt for ytringer  
om lægemiddel
Tandlægeforeningens Patientskadefor-
sikring er den 4. december 2009 blevet 
dømt til at betale CMS Dental 2,5 mio. 
kr. i erstatning.

Dommen er faldet i en sag om en arti-
kel i Tandlægebladet fra 2005. I artiklen 
rådede formanden for Tandlægeforenin-
gens Patientskadeforsikring tandlægerne 
til at være forsigtige, når de brugte 4 % 
articain til mandibularblokade.

Dommen afklarer ikke, om der er 
større risiko ved at bruge articain frem 
for andre bedøvelsesmidler til mandibu-
larblokade.

TF’s Patientskadeforsikring tager 
dommen til efterretning. Formanden 
for TF’s Patientskadeforsikring, Jahn 
Legarth, udtaler:

– Da jeg blev opfordret til at skrive 
artiklen til Tandlægebladet, var der tid-
ligere blevet skrevet i bladet om articain. 
Lægemiddelforsikringen var orienteret, 
og derigennem var der også gået infor-
mation til Lægemiddelstyrelsen, som jo 
har ansvaret for lægemiddelsikkerheden. 
Jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, 
hvis jeg på forhånd havde vidst, at artik-
len ville føre til en retssag, som har haft 
store personlige omkostninger for mig.

Tandlægeforeningens formand,  
Susanne Andersen siger:
– Dommen rummer nogle skræmmende 
perspektiver. Den får betydning for os, 
for lægeforeninger og for andre sund-
hedsorganisationer. Vi er bekymrede 

for, at landsrettens dom vil blive opfat-
tet som en indskrænkning af ytringsfri-
heden i den sundhedsfaglige debat om 
mulige skadevirkninger af lægemidler.  
Dommen ændrer ikke ved, at det er den 
enkelte tandlæges pligt at rådgive sine 
patienter bedst muligt og melde bivirk-
ninger til Lægemiddelstyrelsen.

Tandlægeforeningens Patientskade-
forsikring har endnu ikke taget stilling 
til, om dommen skal ankes.

Det er Tandlægeforeningens Patient-
skadeforsikring, der er blevet dømt, og 
dommen får ikke konsekvenser for kon-
tingentet til Tandlægeforeningen.

Claus Jørgensen, kommunikationschef, 
Tandlægeforeningen
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Formål
At vurdere holdbarheden af bindingen mellem plastop-
bygninger og rodstifter samt vurdere effekten af overfla-
debehandling af rodstifterne.

Materiale og metode 
 Tre typer af rodstifter indgik i undersøgelsen: titanstif-
ter (Fysika), fiberforstærkede plaststifter (SiliciumPost) 
samt zirkoniumstifter (CosmoPost). Rodstifternes  koro-
nale del, deres »hoved«, blev enten ladt ubehandlet (kon-
trol), sandblæst eller udsat for tribokemisk silikatisering 
(CoJet). Herefter blev denne koronale del af rodstifterne 
placeret i en cylinder af netop udrørt kemisk hærdende 
plast (Clearfil Core). Efter plastens afbinding (15 min) 
blev prøvelegemerne anbragt i deioniseret vand. Rodstif-
terne blev ekstraheret fra plastopbygningerne i en træk-
prøvemaskine efter forskellige opbevaringsbetingelser: 
1) 14 dages vandlagring ved 37°, 2) 14 dages vandlagring 
ved 37° efterfulgt af »termocykling« (6.000 cykler mel-
lem et bad med 5° varmt vand og et bad med 55° varmt 
vand) eller 3) ét års vandlagring ved 37 °C. Resultaterne 
blev analyseret vha. tre-faktoriel variansanalyse og New-
man-Keuls test med P =  0,05 som signifikansniveau.

Resultater
Rodstifterne Fysika og SiliciumPost bandt bedre til 
plastopbygningerne, end CosmoPost-stifterne gjorde. 
Overfladebehandling af stifthovederne resulterede i 
en signifikant øget binding af Fysika og SiliciumPost-
stifterne til plast, men havde ingen effekt på bindingen 
af CosmoPost-stifterne til plast. De to typer af forbehand-
ling var generelt lige effektive. Såvel termocykling som 
langtidsvandlagring havde minimal effekt på bindingen. 

Konklusioner
Bindingen mellem plastopbygningerne og rodstift-
hovederne afhang mere af stifttypen og af overfla-
debehandling end af opbevaringsbetingelserne. 
Bindingen kunne for to af de tre stifttypers vedkom-
mende øges signifikant vha. overfladebehandling. 

Sahafi A, Peutzfeldt A. Durability of the bond between resin composite 
cores and prefabricated posts. Acta Odontol Scand 2009;  67: 1-6. 

Holdbarhed af bindingen mellem plastopbygninger og  
præfabrikerede rodstifter
Alireza Sahafi og Anne Peutzfeldt

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Oral 
Rehabilitering og Afdeling for Dentalmaterialer

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

Effekt af mononatrium glutamat (MSG) på 
hovedpine og perikraniel muskelsensitivitet 
Lene Baad-Hansen, Brian E. Cairns, Malin Ernberg og Peter Svensson

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi, University of 
British Columbia, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Vancouver, Canada, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Vi udførte et dobbeltblindet, placebo-
kontrolleret overkrydsningsstudie for at 
undersøge forekomsten af bivirkninger 
såsom hovedpine samt smerter og tryks-
mertefølsomhed i perikranielle muskler 
efter oral administration af mononatrium 
glutamat (MSG – også kaldet »Det 3. kryd-
deri«). Fjorten raske mænd drak sukkerfri 
sodavand indeholdende enten MSG (75 
eller 150 mg/kg) eller NaCl (24 mg/kg, 

placebo) i tre sessioner. Plasmakoncentra-
tionen af glutamat, spontan smerte, tryks-
merte- og tryktolerancetærskler (PPT, 
PPTol), blodtryk (BP), puls og bivirkninger 
blev vurderet kontinuerligt i to timer ved 
hver session. Ingen muskelsmerte eller 
robuste ændringer i mekanisk sensitivitet 
blev registreret, men der var en signifikant 
øget hyppighed af hovedpine og subjektivt 
rapporteret ømhed i perikranielle muskler 

efter MSG. Systolisk BP var højere i høj-
dosis MSG-sessionen sammenlignet med 
lav MSG og placebo. Disse fund giver ny 
information om MSG-induceret hovedpine 
og kraniofacial smertefølsomhed.

Baad-Hansen L, Cairns BE, Ernberg M, Svensson P. 
Effect of systemic monosodium glutamate (MSG) 
on headache and pericranial muscle sensitivity. 
Cephalalgia 2009 (Epub ahead of print).

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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Denne bog med bidrag fra 29 forfattere, hovedsagelig fra New-
castle-området, er først og fremmest en lærebog for tandlægestu-
derende på Newcastle Universitet. Dette forklarer, hvorfor forfat-
terne har valgt at skrive en bog til et integreret kursus med bidrag 
fra generel medicin, kirurgi, neurologi, oto-rhino-laryngologi, 
oftalmologi, dermatologi, onkologi, pædiatri, geriatri, psykiatri 
og med indledende kapitler om klinisk relevante aspekter fra 
patologi (inflammation og sårheling), farmakologi, mikrobiologi 
og immunologi.

Bogen er på sædvanlig angelsaksisk vis velskrevet, velpropor-
tioneret og fornøjelig at læse. Det siger dog sig selv, at man på kun 
325 sider ikke formår at gå meget i dybden. Bidrag fra mange for-
fattere forklarer desuden, at 
de enkelte kapitlers indhold 
er af vekslende kvalitet. Nog-
le er således mere præcise og 
mere rigt illustrerede end an-
dre. Fx kunne man i kapitlet 
om lungemedicin ønske sig 
en mere præcis definition af asthma bronchiale og KOL samt en 
illustration af nødtrakeostomi frem for blot en beskrivelse.   

Det er meget positivt, at forfatterne slutter kapitlerne af med 
at fokusere på odontologiske aspekter. Dette gælder både orale 
manifestationer af generelle sygdomme, forholdsregler ved orale 
indgreb og interaktionsmuligheder ved brug af farmaka i tand-
lægepraksis. Sidstnævnte bliver sågar resumeret i et separat ka-
pitel i bogen. Man kommer vidt omkring, men igen med en noget 
vekslende kvalitet og fokusering. Fx er mundhuleforandringer 
og odontologiske forholdsregler ved kemoterapi kun sporadisk 
berørt, og man kan undre sig over, at mundhulemanifestationer 
ved diabetes mellitus ikke er omtalt. 

Bogen er letlæst, og den kan anbefales som brush-up for tand-
læger og tandlægestuderende. 

   
Olav J. Bergmann

Mark Greenwood, Robin A. Seymour, 
John G. Meechan. Textbook of human 
disease in dentistry, 2009, 325 sider.  
Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-4051-7033-8. 
Pris i DKK 450,- inkl. moms.

Flot bog om generelle sygdomme

» Bogen er letlæst. Og 
den kan anbefales som 
brush-up for tandlæger 
og tandlægestuderende

Endelig kom der en tidssvarende bog, som utroligt velillustreret 
dækker både den tandlægelige kirurgi og implantatkirurgisk 
behandling. Den er redigeret af J. Thomas Lambrecht og skrevet 
af dels ham selv og dels seks velrenommerede tyske kolleger. 
Bogen starter med kapitler om præoperativ patientundersø-
gelse, information og medikation, ekstraktionslære og kirurgisk 
fjernelse af retinerede tænder. Som en inspirerende nyskabelse 
introducerer bogen et kapitel om »tandbevarende kirurgi«, et godt 
udtryk for periapikale procedurer, replantation og transplanta-
tion samt hemisektion, præmolarisering, kroneforlængning og 
frilægning. Et kapitel om cyster, knoglelæsioner og odontogene 
tumorer giver netop, hvad den praktiserende tandlæge har behov 
for. Tandtraumatologi, blødtvævskirurgi og implantatkirurgi er 
fremragende kapitler med 
masser af up to date viden, 
også om implantatforbere-
dende rekonstruktionski-
rurgi. Der afsluttes med et 
kapitel om risikopatienter 
og nødsituationer, som bør 
være enhver praktiserende 
tandlæge velbekendt. Be-
handlingsprincipperne er 
stort set overensstemmende med dem, som danske tandlæger 
undervises i.  Alt i alt er det en bog, som ikke taler ned til den 
praktiserende tandlæge og ikke vigter sig af kirurgi, som i praksis-
sammenhæng er irrelevant. Bogen er gennemillustreret af mere 
end 1.500 farvebilleder og tegninger af bedste kvalitet, røntgen 
og Cone Beam-scanninger. Den anbefales hermed varmt til alle 
kirurgisk interesserede tandlæger og tandlægestuderende.

Søren Hillerup

Lambrecht JT (ed.). Oral and Implant 
Surgery, 2009, 483 sider. Quintessence,  
ISBN-13: 978-1850971849.  
Pris i DKK 1332, -inkl. moms.

Oral- og implantatkirurgi

» Alt i alt er det en 
bog, som ikke taler ned 
til den praktiserende 
tandlæge og ikke vigter 
sig af kirurgi, som i 
praksissammenhæng 
er irrelevant.
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VOXPOP

Er reglerne for sort arbejde for strikse?

Irene Østerby
Privatansat tandlæge, Ansager

Synes du, reglerne for sort arbejde 
inden for tandplejen er for strikse?
– Jeg synes, det er et svært spørgsmål 
at svare på, da sort arbejde generelt er 
et ømt emne. Det er selvfølgelig godt, 
at der er nogle ret klare retningslinjer 
for, hvad man må, så man har noget 
at holde sig til, for nogle vil måske have 
svært ved at sige fra over for venner og 
bekendte. Men det kan måske for no-
gen også være svært at holde grænsen, 
da det er en hårfin balance.

Synes du, at man bør kunne give 
klinikpersonalet gratis behandlinger?
– Man kunne godt overveje at se på 
personalereglerne og give fx klinikas-
sistenterne rabat på behandling som 
en del af et personalegode, altså som 
noget, man får udført, fordi man arbej-
der der, ligesom man gør i andre job, for 
så gode lønninger får klinikassistenter 
heller ikke. Men det må være op til det 
enkelte hus.

Bo Werner Linderup
Privatansat tandlæge, Århus

Er reglerne for sort arbejde inden for 
tandplejen for strikse? 
– De er umiddelbart ikke for strenge, 
men jeg synes godt, at man kunne 
anskueliggøre noget bedre, hvordan 
reglerne rent faktisk hænger sammen 
– hvor langt man fx må gå ud i fami-
liegrenene – for det er nemlig ikke helt 
klart for mig. Når det er sagt, synes jeg, 
at det er vigtigt at trække en lige streg i 
sandet, så man ikke går for langt med 
at behandle uden om skattesystemet.

Hvad så med klinikpersonalet?  
Bør de få gratis behandlinger?
– Som udgangspunkt synes jeg, at 
reglerne på dette område godt kunne 
lempes. Det ville være oplagt, at fx kli-
nikassistenter kunne få behandling som 
en form for frynsegode, ligesom fx eks-
pedienterne i en tøjbutik, der får rabat 
på tøjet. Men det må være op til den 
enkelte klinikejer.

Jacob Dyring Lund
Privatansat tandlæge, Haderslev

Synes du, det er rimeligt, at man kun 
må give familiemedlemmer i lige linje 
gratis behandlinger (ægtefælle, børn 
og forældre)?

– Det synes jeg faktisk ikke er helt ri-
meligt, men alligevel synes jeg, at det 
er godt, at der er nogle helt klare regler, 
som alle kan forstå, så man ikke havner 
i en glidebane. Så jeg mener egentlig 
ikke, at disse regler bør lempes, da de 
samme regler bør gælde hos tandlæ-
gen som ved automekanikeren.

Synes du så heller ikke, at man bør 
kunne give klinikpersonalet gratis 
behandlinger?

– Principielt er det fint, at der er klare 
regler, så man ikke overskrider grænsen 
for, hvad man må. Alligevel synes jeg, 
at det ligger ligefor, at eksempelvis en 
klinikassistent kunne få et eftersyn uden 
at betale for det. Det kan næsten sam-
menlignes med gratis at fotokopiere en 
konfirmationssang på arbejdet.

I artiklen s. 1198 kan du blive klogere på, hvor SKAT trækker grænsen mellem sort og 
hvidt arbejde. Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger, om reglerne er for strikse.

» Jeg synes, at det ligger ligefor, at eksempelvis en klinikassistent 
kunne få et eftersyn uden at betale for det. Det kan næsten sammen-
lignes med gratis at fotokopiere en konfirmationssang på arbejdet

JACOB DYRING LUND, PRIVATANSAT TANDLÆGE, HADERSLEV
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I forrige nummer af Tandlægebladet blev de første tre artik-
ler af temanummeret om agenesi bragt. Der blev fokuseret 
på, hvor hyppigt forskellige typer af agenesier forekommer, 
samt mulige årsager til agenesi. Derefter blev de generelle 
aspekter for behandlingsplanlægning og ortodontisk be-
handling omtalt. I de sidste tre artikler, som bringes i dette 

nummer af Tandlægebladet, fokuseres på principperne for 
diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling ved 
den hyppigst forekommende agenesitype, nemlig agenesi af 
mandiblens 2. præmolar. Endvidere beskrives principperne 
for behandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv 
samt ved multipel tandagenesi.

Temanummer om agenesi 

Forord

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

Nils-Erik Fiehn, Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør 
Søren Schou, Professor, dr.odont., Faglig koordinator 
Alfred Hansen, Specialtandlæge, Faglig koordinator
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 Større danske populationsundersøgelser af agenesi har vist, 
at 4,1 % af de undersøgte manglede én eller begge af under-
kæbens 2. præmolarer, samt at 45 % af samtlige manglende 

tænder var underkæbens 2. præmolarer (1,2).
I nærværende artikel redegøres for principperne for diagnostik, 

behandlingsplanlægning og behandling ved agenesi af mandib-
lens 2. præmolar. Gennemgangen er baseret på en systematisk 
litteratursøgning i elektronisk database (Medline/Pubmed) ved 
anvendelse af følgende søgeord: ”Bicuspid”, ”premolar”, ”tooth 
agenesis” og ”hypodontia”. Der præsenteres endvidere en op-
gørelse af behovet for de forskellige behandlingsmodaliteter fra 
Regionstandplejen i Region Nordjylland.

Diagnostik og behandlingsplanlægning
Mandiblens 2. præmolar erupterer i gennemsnit i 11- og 11,5-års- 
alderen (SD: 1,4) hos henholdsvis piger og drenge (3). Selvom 
der er stor variation, fældes 05-05 normalt i 10-13-års-alderen. 
Derfor identificeres agenesi af 5-5 oftest i 10-13-års-alderen eller 
som et bifund ved radiologisk undersøgelse. I den forbindelse 
er det vigtigt at være opmærksom på, at sikker diagnostik af 
agenesi af 5-5 først kan foretages efter 8-9-års-alderen, samt 
at flere års forsinket mineralisering af mandiblens 2. præmolar 
kan forekomme (4). Ligeledes er reimpaktation af 05-05 ikke 
ensbetydende med agenesi af 5-5 (5,6). Derimod medfører ar-
velig disposition, agenesi af primære tænder og agenesi af andre 
permanente tænder end 5-5 øget risiko for agenesi af 5-5. Endelig 

Behandling ved  
agenesi af man-  
d iblens 2. præmolar
Søren Schou, professor, ph.d., dr.odont., specialtandlæge,  
Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut,  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.  
Tidligere forskningsansvarlig overtandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling, 
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital 

Alfred Hansen, specialtandlæge, Rebild Kommunale Tandpleje og 
Aalborg Kommunale Tandpleje

Ulrick Brams, specialtandlæge, Aalborg Kommunale Tandpleje

Lars Johannesen, tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg 
Sygehus, Århus Universitetshospital

Dorthe Arenholt Bindslev, lektor, ph.d., specialtandlæge, Afdeling 
for Ortodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet 
 
Flemming Isidor, professor, ph.d., dr.odont., Afdeling for Protetik, 
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet

Agenesi af mandiblens 2. præmolar er hyp-
pigt forekommende. Således mangler 4,1 
% én eller begge af underkæbens 2. præ-
molarer. I nærværende artikel redegøres for 
principperne for diagnostik, behandlings-
planlægning og behandling. De forskellige 
typer af behandlinger beskrives: Bevarelse 
af den primære 2. molar længst muligt, 
hel eller delvis spontan eller ortodontisk 
lukning, implantatbehandling, behandling 
med konventionel eller plastretineret bro og 
autotransplantation af præmolar. Endvidere 
præsenteres en opgørelse fra Regions-
tandplejen i Region Nordjylland af behovet 
for de forskellige behandlingsmodaliteter 
for 403 patienter med i alt 575 agenesier 
af mandiblens 2. præmolar. Opgørelsen 
viste, at der ikke var behov for behandling 
svarende til de fleste agenesiområder (68 
%). I 27 % af tilfældene var der indikation 
for implantatbehandling efter tab af den pri-
mære 2. molar og afsluttet vækst. Der var 
sjældent indikation for ortodontisk lukning 
(1 %) og behandling med konventionel el-
ler plastretineret bro (1 %). I 3 % af tilfæl-
dene kunne der først lægges en endelig 
behandlingsplan senere, idet tandskiftet på 
undersøgelsestidspunktet ikke var afsluttet. 
Meget få (0,3 %) ønskede ikke behandling. 
Det må imidlertid antages, at et betydeligt 
antal patienter er færdigbehandlet i den 
kommunale tandpleje eller ikke er henvist til 
Regionstandplejen, idet der ikke forventes 
et fremtidigt behandlingsbehov.

Abstract

Behandling ved agenesi af 
mandiblens 2. præmolar

Emneord:
Bicuspid,  

mandible;  
premolar, 
mandible;  

tooth agenesis; 
hypodontia; 

treatment
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Fig. 1. A: 10-årig dreng med agenesi af 5,4+4,5 og 5,4-4,5. 
Der er persistens af 05,03+03,05 og 03-. Der er ankylose og 
begyndende infraposition af 05-05. 
B, C: I henholdsvis 12- og 16-års-alderen ses tiltagende infra-
position af 05-05, mesialkipning af 6-6 og marginalt knogletab 
svarende til nabotænderne. 
D: Tre måneder efter ekstraktion og initiering af ortodontisk be-
handling ses stor defekt svarende til processus alveolaris regio 
5-5. Behandlingen kompliceres betydeligt som følge af for sen 
ekstraktion af 05-05.

Fig. 1. A: A 10-year old boy with congenitally missing premolars 
in the maxilla and mandible. The deciduous maxillary canines 
and second molars are still present. Also, the right deciduous 
mandibular canine is still present. The mandibular deciduous 
second molars are ankylosed and slightly in infraposition. 
B, C: Increasing infraposition of the mandibular deciduous 
second molars, mesial tipping of the mandibular first molars, 
and marginal bone loss around the adjacent teeth are observed 
at the age of 12 and 16 years, respectively. 
D: Significant defects of the alveolar process are observed three 
months after tooth extraction and initiation of orthodontic treat-
ment. Treatment complexity is increased significantly due to late 
extraction of the mandibular deciduous molars. 

Ankylose og infraposition
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Hvis hele behandlingen kan gennemføres i den kommunale 
tandpleje, varetager specialtandlæge i ortodonti i den kommunale 
tandpleje, eventuelt i samarbejde med tandlæge med pædodontisk 
specialviden, såvel diagnostik som behandlingsplanlægning uden 
involvering af regionstandplejen (7). Såfremt hele eller dele af 
behandlingen først kan gennemføres efter det 18. år, involveres 
regionstandplejen i diagnostik og behandlingsplanlægning. Der 
vil i de tilfælde oftest være tale om implantatbehandling efter tab 
af den primære tand og afsluttet vækst, og behandlingsplanlæg-
ningen vil blive varetaget som et multidisciplinært samarbejde 
mellem tandlæger/specialtandlæger med specialviden inden for 
ortodonti, pædodonti, protetik og kæbekirurgi. 

Det er ikke muligt at give klare retningslinjer for, hvornår 
spontan eller ortodontisk lukning foretrækkes, og hvornår 05-05 
bibeholdes længst muligt. Der er imidlertid en række individuelle 

kan forskelligt fældningstidspunkt af 05- og -05 være forårsaget 
af agenesi af den 2. præmolar. 

Det er ønskeligt, at der tidligt lægges en detaljeret behandlings-
plan. Såfremt behandlingen involverer ekstraktion af 05’eren og 
efterfølgende hel eller delvis spontan lukning, skal behandlingen 
helst foretages så tidligt som muligt og helst inden niårsalderen 
for at minimere behovet for senere ortodontisk behandling. Så-
fremt der planlægges ortodontisk lukning, fastlægges behand-
lingstidspunktet i forbindelse med den ortodontiske analyse og 
behandlingsplanlægning. Tidlig behandlingsplanlægning er også 
vigtig ved autotransplantation. Endelig bibeholdes den primære 
molar længst muligt i mange tilfælde. I de tilfælde kan stabiliteten 
af okklusionen og behovet for senere implantatbehandling eller 
anden protetisk behandling først vurderes i 17-års-alderen, hvor 
tandskiftet er afsluttet, og residualvæksten er minimal.
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forhold, som er afgørende ved valg af behandlingsstrategi. Disse 
aspekter vil blive beskrevet i det næste afsnit, men de væsentligste 
forhold er 1) prognosen for 05’eren, 2) okklusionen, inklusive 
anden behandlingskrævende malokklusion og 3) mulighederne 
for hel eller delvis spontan eller ortodontisk lukning med samtidig 
etablering af stabil okklusion og tilfredsstillende bløddelsprofil 
(8-10). I øvrigt henvises til anden artikel i dette tema (Tandlæge-
bladet nr. 14/2009), hvor de generelle principper for behandlings-
planlægning ved agenesi omtales i detaljer (11).

Behandling
De hyppigst forekommende behandlingsmodaliteter fremgår af 
Tabel 1 og beskrives systematisk i dette afsnit. 

Bevarelse af den primære 2. molar længst muligt
Som ovenfor anført fældes 05-05 oftest i 10-13-års-alderen i for-
bindelse med eruptionen af 5-5. Ved agenesi af 5-5 persisterer 
05-05 imidlertid ofte i en kortere eller længere periode efter det 
normale fældningstidspunkt (12-15). Det ville være ønskeligt, 
såfremt prognosen for den primære molar kunne vurderes i 
9-12-års-alderen. Det er imidlertid ikke muligt at forudsige, hvor-
når en given 05’er vil fældes som følge af rodresorption (16,17). 
Det er heller ikke muligt at forudsige, om der på et tidspunkt 
vil blive behov for ekstraktion som følge af infraposition (16). 
Imidlertid kan 05’eren ofte være funktionsdygtig mange år efter 
det normale fældningstidspunkt, og prognosen er normalt god, 
såfremt 05’eren er til stede i 20-års-alderen (12-15). Endvidere 
synes resorptionshastigheden at aftage med alderen (6).

Såfremt 05’eren bibeholdes, kontrolleres okklusionen, indtil 
væksten er afsluttet, inklusive positionen af den primære tand i 
forhold til nabotænder og antagonister. Hvis den primære tand af 
endnu ukendte årsager ankyloserer, kan tiltagende infraposition 
nødvendiggøre ekstraktion. Hvis 05’eren ekstraheres for sent, kan 
den ankyloserede tand hæmme væksten af processus alveolaris i 
området, og der kan opstå fæstetab svarende til nabotænderne 

Fig. 2. A: 15-årig dreng med agenesi af -5 samt ankylose og 
infraposition af -05. 
B: I 23-års-alderen ses yderligere infraposition af -05 og mesi-
alkipning af -6, som følge af for sen ekstraktion af -05. ”Bon-
ded retainer” i overkæben har forhindret elongering af +5.

Fig. 2. A: A 15-year old boy with congenitally missing left 
mandibular second premolar as well as ankylosis and infra-
position of the mandibular deciduous second molar. 
B: Increasing infraposition of the deciduous molar and mesial 
tipping of the mandibular first molar are observed at the 
age of 23 years due to too late extraction of the deciduous 
second molar. Bonded retainer in the maxilla has prevented 
elongation of the second premolar.

Ankylose og infraposition

A

B

Behandlingsmodaliteter

1.  Bevarelse af den primære 2. molar længst muligt

2.  Hel eller delvis spontan eller ortodontisk lukning

3.  Tanderstatning med implantat

4.  Protetisk tanderstatning med konventionel eller 
 plastretineret bro

5.  Autotransplantation af præmolar fra overkæben

Tabel 1. Behandlingsmodaliteter ved agenesi af mandiblens 
2. præmolar. 

Table 1. Treatment modalities of congenitally missing man-
dibular second premolars.

og betydelig malokklusion i form af lateralt åbent bid, kipning af 
nabotænder og overeruption af antagonister (Fig. 1,2) (5,6,18). 
Ved vurdering af infraposition er det vigtigt at skelne mellem in-
fraposition og lav kronehøjde på 05’eren. Derfor sammenlignes 
positionen af såvel emaljecementgrænsen som den marginale 
knogle på 05’eren og nabotænderne. I forbindelse med eventuel 
ekstraktion vurderes behovet for relevant retention for at forhindre 
kipning og elongering. I mange tilfælde er der behov for ”bonded 
retainer” i såvel over- som underkæbe (Fig. 2,3).

Ved begrænset infraposition er der i de fleste tilfælde ikke in-
dikation for ekstraktion af den primære tand. Det er ikke muligt 
at give klare retningslinjer for, hvornår en ankyloseret tand skal 
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ekstraheres. Der er en række forhold, som er særligt afgørende, 
nemlig 1) graden af infraposition, 2) forventet residualvækst, 3) 
begyndende fæstetab eller caries svarende til nabotænderne og 4) 
eventuel begyndende påvirkning af kæbevæksten i området med 
deraf følgende malokklusion i form af lateralt åbent bid, kipning 
af nabotænder og elongering af antagonister. 

Når en ankyloseret tand bibeholdes, vurderes behovet for 
retention. Der er ofte behov for ”bonded retainer” i overkæben 
svarende til antagonisterne eller pålægning af plast okklusalt på 
den ankyloserede tand for at forhindre elongering af antagonister. 
Imidlertid er pålægning af plast ikke anvendelig til at forhindre 
elongering af antagonister, såfremt der er tale om tiltagende 
infraposition af den ankyloserede tand. Derimod er pålægning 
af plast anvendelig, hvis der ikke sker yderligere infraposition af 
den ankyloserede tand. Under alle omstændigheder er løbende 
kontrol af disse plastopbygninger vigtig for at sikre fortsat okklusal 
kontakt. 

Hel eller delvis spontan eller ortodontisk lukning
Det er ofte muligt at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat 
karakteriseret ved stabil okklusion, hel eller delvis lukning og et 
harmonisk fysiognomi (19-21). 

Indledningsvis distal beslibning af 05’eren før senere hemi-
sektionering og samtidig fjernelse af den distale del af tanden 
og efterfølgende ekstraktion af den mesiale del af tanden i en 
senere seance sikrer de bedste muligheder for spontan lukning 
sammenlignet med ekstraktion alene (21). Som tidligere anført 
er de bedste muligheder for spontan lukning til stede, såfremt 
behandlingen initieres senest i niårsalderen. Det skal dog anføres, 
at der ofte persisterer et restdiastema i regionen, uden at dette 
medfører behov for ortodontisk behandling, idet okklusionen på 

Fig. 3. Pladsholder, som ikke generer patienten eller bliver 
deformeret under funktion.

Fig. 3. Bonded space retainer. The retainer is comfortable for 
the patient and not deformed during function.

Pladsholder
trods heraf er stabil. Ved behandling i 11-12-års-alderen er suc-
cesraten for spontan lukning væsentlig dårligere, og efterfølgende 
ortodontisk korrektion er i mange tilfælde nødvendig for at opnå 
stabil okklusion. Der er ikke foretaget undersøgelser, som har fo-
kuseret på, om den initiale distale beslibning medfører et forbedret 
behandlingsresultat. Såfremt behandlingen involverer kombineret 
spontan og ortodontisk lukning, medfører hemisektionering af 
05’eren og samtidig ekstraktion af den distale del af tanden og 
først i en senere seance ekstraktion af den mesiale del af tanden 
en større mesial forskydning af 1. molar end ekstraktion af hele 
05’eren (22). 

Det er ofte uhensigtsmæssigt at foretage ortodontisk lukning 
regio 5-5 ved en kombination af mesialføring af molarerne og 
distalføring af incisiverne, hjørnetænderne og 1. præmolarerne på 
grund af reduceret læbestøtte og dermed uharmonisk fysiognomi. 
Tidligere var ortodontisk lukning kontraindiceret ved samtidig 
tilstedeværelse af dybt bid eller forøget horisontalt maksillært 
overbid, idet den ortodontiske lukning ofte medførte forværring 
af det dybe bid og det horisontale overbid. Anvendelse af ekstra-
dentale forankringsmetoder gør, at det i dag ikke længere behøver 
at være absolutte kontraindikationer. 

Der lægges så tidligt som muligt en detaljeret ortodontisk be-
handlingsplan, inklusive detaljerede behandlingsmål for såvel ok-
klusion som fysiognomi. Denne planlægning involverer også valg 
af apparatur og metode til eventuel differentieret, intermaksillær 
og ekstraoral forankring. Der anvendes i stigende grad ekstra-
dentale forankringsmetoder i form af intraoral ossøs forankring 
ved hjælp af miniskruer eller midtpalatinalt forankringsimplantat 
(Orthosystem, Straumann, Schweiz) i kombination med inter-
maksillær forankring (23-25). Herved forhindres den ofte uøn-
skede dorsalkipning af incisiver, hjørnetænder og 1. præmolarer. 

Det er således muligt at opnå hel eller delvis ortodontisk luk-
ning, såfremt dette foretages på rette indikation (Fig. 4). Der er få 
absolutte kontraindikationer for ortodontisk lukning, men det er 
vigtigt at vurdere fordele og ulemper i forhold til andre behand-
lingsmuligheder. De vigtigste relative kontraindikationer er 1) 
kompleks og dermed lang behandling, som vurderes umulig at 
gennemføre (for eksempel på grund af manglende kooperation), 
2) ekstremt basalt dybt bid, 3) ekstremt basalt horisontalt mak-
sillært overbid, 4) generelt pladsoverskud, 5) god prognose for 
05’eren, 6) fravær af anden malokklusion, 7) stor cariesaktivitet og 
8) forøget risiko for rodresorption. Derudover kan specielle forhold 
kontraindicere ortodontisk lukning. Dette er især tilfældet ved 
samtidig agenesi af 2. præmolar og en af molarerne, inklusive 3. 
molar, i samme kæbehalvdel. I de tilfælde vil overkæbens 2. molar 
ofte mangle antagonist efter ortodontisk lukning, såfremt der ikke 
samtidig foretages kompensatorisk ekstraktion i overkæben.

En ofte overset patientgruppe er patienter med unilateral eller 
bilateral agenesi af 5-5 samt tendens til dybt bid. Efter tab af den 
primære tand er okklusionen i mange tilfælde ustabil med stor ri-
siko for udvikling af et egentligt dybt bid med ganepåbidning (Fig. 
5). Ved den ortodontiske visitation i den kommunale tandpleje 



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 15

1167VIDENSKAB & KLINIK
AGENESI AF MANDIBLENS 2. PRÆMOLAR

vurderes det, om det ortodontisk er muligt at etablere en stabil ok-
klusion uden behov for senere protetisk erstatning. Såfremt dette 
ikke er muligt, vil der være indikation for protetisk behandling 
efter tab af den primære tand, eventuelt forudgået af ortodontisk 
behandling. Som det vil blive beskrevet senere, vil den protetiske 
behandling i de fleste tilfælde involvere implantatbehandling.

Endelig er der tilfælde, hvor indikationen for behandling er en 
kombination af agenesi og malokklusion, hvor korrektion alene af 

Fig. 4. A-E: 12½-årig pige med agenesi af 5-5, ankylose 
og begyndende infraposition af 05-05, forøget horisontalt 
maksillært overbid og dybt bid. 
F-J: Efter ekstraktion af 05-05 samt ortodontisk behandling, 
som har involveret lukning regio 5-5. 

Fig. 4. A-E: A 12½-year old girl with congenitally missing 
mandibular second premolars, ankylosis and increasing 
infraposition of the deciduous molars as well as increased 
overjet and overbite. 
F-J: After extraction of the deciduous molars and orthodontic 
treatment involving space closure of both premolar regions.

Ortodontisk lukning
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Fig. 5. A-C: 17-årig pige med agenesi af 5-5. 
D: Der er dybt bid med incisivkontakt svarende til papilla 
incisiva. 
E, F: Panoramaoptagelse og profiloptagelse viser basalt dybt 
bid og velbevaret rodkompleks svarende til 05-05. Ved tab af 
05- er der risiko for distalkipning af 4,3-, forøget dybt bid og 
ganepåbidning. Derimod er der ikke risiko for distalkipning af 
-3,4 og forøget dybt bid ved tab af -05. 

Fig. 5. A-C: A 17-year old girl with congenitally missing man-
dibular second premolars. 
D: Deep bite with contact between the incisors and the 
incisive papilla. 
E, F: Panoramic radiograph and lateral cephalogram reveal 
basal deep bite and intact roots of the mandibular deciduous 
second molars. Distal tipping of the right first premolar and 
canine as well as increased deep bite with gingival impinge-
ment may occur after loss of the right mandibular deciduous 
second molar, while there is no risk of tooth movements after 
loss of the left mandibular deciduous second molar.

Risiko for okklusionsændring
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malokklusionen uden ortodontisk lukning svarende til agenesiom-
råderne er et alternativ, der bør overvejes (Fig. 6).

Implantat
Det diskuteres ofte, hvornår der er indikation for implantatbe-
handling ved agenesi af 5-5 finansieret af regionstandplejen. 
Sundhedsstyrelsen fremkom med klare retningslinjer vedrørende 
dette vigtige område i 2006 (7). Som hovedregel har regions-
tandplejen udelukkende mulighed for at tilbyde behandling ved 
isoleret agenesi af 5-5, såfremt der er risiko for såkaldt varig 
funktionsnedsættelse. 

I de fleste tilfælde, hvor der er tale om stabil okklusion uden 
risiko for elongering eller kipning, selvom 05’eren mistes, er der 
ikke indikation for tanderstatning (Fig. 7). En anden hyppigt 
forekommende årsag til, at der ikke umiddelbart er indikation 
for implantatbehandling, er, at prognosen for den pågældende 
primære tand er særdeles god. Som tidligere omtalt kan 05’eren 

ofte bevares i mange år, hvorved tanden muligvis først mistes, 
når patienten har opnået høj alder med deraf mindre risiko for 
elongering og kipning (26). Det har tidligere været opfattelsen, at 
tænder uden antagonister altid vil elongere, men dette er ikke altid 
tilfældet (26). I mange tilfælde vil tungen fungere som ”pladshol-
der”, hvorfor risikoen for elongering og kipning af antagonister og 
nabotænder er minimal (Fig. 8). Derfor er det vigtigt at foretage 
en individuel vurdering.

Såfremt okklusionen ikke umiddelbart kan vurderes som væ-
rende stabil efter tab af 05’eren, kan det være svært eller umuligt 
at vurdere risikoen for elongering og kipning. I de tilfælde kan 
det således ikke med sikkerhed fastslås, om der vil blive behov 
for tanderstatning. I mange tilfælde kan behovet først vurderes, 
efter at den pågældende primære tand er mistet. Derfor kan der 
være behov for en observationsperiode efter tab af den primære 
tand for at vurdere, om okklusionen er stabil. I Regionstandplejen 
i Region Nordjylland har man derfor valgt at indføre en såkaldt 

Fig. 6 F-J: Efter behandling (11 måneder). Okklusionen er 
normaliseret, og der er ingen risiko for elongering eller kipning 
efter tab af -05. Der er således ikke behov for protetisk 
erstatning efter tab af -05. Bemærk ikke-behandlingsrelateret 
resorption af -05. Dette er et eksempel på, at det kan være 
umuligt at vurdere prognosen for en primær tand.

Fig. 6. F-J: After treatment (11 months). The occlusion is 
normalised and there is no risk of elongation and tipping 
after loss of the deciduous molar. Consequently, there is no 
indication for prosthetic treatment after loss of the deciduous 
molar. Please notice the resorption of the deciduous molar 
not related to treatment. This is an example of the inability to 
predict the prognosis of a deciduous tooth.  
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Fig. 6. A-E: 12-årig pige med agenesi af -5, forøget hori-
sontalt maksillært overbid og dybt bid. Prognosen for -05 
vurderes god. Der er risiko for forværring af det dybe bid og 
overbiddet efter tab af -05, idet okklusion ikke er låst i ven-
stre side. Behandlingsplanen involverede vækstadapterende 
behandling med aktivator og bevarelse af -05 længst muligt. 

Fig. 6. A-E: A 12-year old girl with congenitally missing left 
mandibular second premolar as well as increased overjet 
and overbite. The prognosis of the deciduous molar seems 
good. Pronounced overjet and overbite may occur after loss 
of the deciduous molar due to instability of the occlusion on 
the left side. The treatment plan included functional appliance 
treatment by an activator and maintenance of the second 
deciduous molar as long as possible. 

Ortodontisk behandling uden lukning
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femårsregel. Såfremt regionstandplejen ved visitationen vurderer, 
at risikoen for elongering og kipning er minimal eller ikke til stede, 
kan den pågældende patient genhenvises inden for en femårig 
periode efter tab af den pågældende primære molar, såfremt der 
mod forventning sker elongering eller kipning med deraf funkti-
onsmæssig forstyrrelse af okklusionen til følge. 

I andre tilfælde er der ikke tvivl om, at der ved tab af den 
primære tand vil være behov for tanderstatning for at forhindre 
kipning og elongering af nabotænder og antagonister med deraf 
funktionsmæssig forstyrrelse af okklusionen til følge (Fig. 9). Der 
vil i de fleste tilfælde være tale om, at der tidligere er observeret 
kipning eller elongering. 

I sjældne tilfælde forekommer agenesi af såvel 5’eren som 
7’eren i den samme kæbehalvdel (Fig. 10). Såfremt dette er til-
fældet, vil der ved tab af 05’eren være indikation for implantatbe-
handling svarende til præmolarregionen, selvom der ikke er risiko 

for elongering eller kipning. Formålet med implantatbehandlingen 
er at sikre et tilfredsstillende okklusionsareal.

Den enkelte patient kan være psykosocialt generet af tabet af 
05’eren. Såfremt der udelukkende er tale om et psykosocialt behov 
uden risiko for udvikling af en funktionsmæssig forstyrrelse af 
okklusionen, er patienten ikke omfattet af regionstandplejens 
behandlingstilbud. Det er imidlertid sjældent, at patienter er 
generet af en manglende 05’er efter en kort tilvænningsperiode.

Implantatbehandling regio 5-5 adskiller sig på flere måder fra 
implantatbehandling svarende til andre regioner. Den væsentligste 
forskel er, at afstanden fra toppen af processus alveolaris til nervus 

Fig. 9. A, B: 18-årig mand med 
agenesi af -5. +5 er allerede 
elongeret på trods af pålæg-
ning af plast okklusalt på -05. 
Ved tab af -05 er der risiko for 
yderligere elongering af +5.

Fig. 9. A, B: A 18-year old 
man with congenitally miss-
ing left mandibular second 
premolar. The maxillary second 
premolar is already elong ated, 
although composite onlay has 
been placed on the mandibu-
lar deciduous second molar. 
There is risk of further elonga-
tion after loss of the mandibu-
lar deciduous second molar.

Risiko for yderligere elongering
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Fig. 10. 22-årig mand med agenesi af 7,5-5,7. Ved tab af 
05-05 er der indikation for implantatbehandling regio 5-5 for 
at sikre et tilfredsstillende okklusionsareal. 

Fig. 10. A 22-year old man with congenitally missing 
mandibular second premolars and second molars. Implant 
treatment is indicated after loss of the mandibular deciduous 
second molars to maintain a sufficient occlusal area. 

Implantatbehandling for at sikre  
tilfredsstillende okklusionsareal

 

Fig. 7. A, B: 17-årig dreng 
med agenesi af -5. Ved tab 
af -05 er der ingen risiko for 
elongering og kipning af an-
tagonister og nabotænder. 

Fig. 7. A, B: A 17-year old 
boy with congenitally miss-
ing left mandibular second 
premolar. There is no risk of 
elongation and tipping of an-
tagonists and adjacent teeth 
after loss of the mandibular 
deciduous second molar.

Ingen risiko for elongering og kipning

A
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Fig. 8. A, B: 17-årig dreng 
med agenesi af 5-. 
C: Ved tab af 05- er der ingen 
eller minimal risiko for elonge-
ring og kipning af antagonister 
og nabotænder. Tungen 
fungerer som pladsholder.

Fig. 8. A, B: A 17-year old boy 
with congenitally missing right 
mandibular second premolar. 
C: There is no or a limited 
risk of elongation and tipping 
of antagonists and adja-
cent teeth after loss of the 
mandibular deciduous second 
molar. The tongue is interposi-
tioned between the teeth as a 
“space maintainer”.

Ingen eller minimal risiko for elongering og kipning
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alveolaris inferior og nervus mentalis kan være lille. Derfor må 
implantatet ofte indsættes tæt på disse strukturer for at muliggøre 
indsættelse af et implantat med tilfredsstillende længde (Fig. 11). 
Som ved indsættelse af implantater i andre regioner i underkæben 
er det vigtigt at være opmærksom på, at større eller mindre kon-
kaviteter kan forekomme lingvalt. 

Et andet aspekt er den ofte insufficiente faciolingvale bredde 
på processus alveolaris. Dette er især tilfældet, såfremt 05’eren 
fældes eller ekstraheres tidligt, idet bredden af processus alveolaris 
tre år efter ekstraktion er reduceret med 25 % (27). Der anvendes 
rutinemæssigt forskellige kirurgiske teknikker til genopbygning 
af processus alveolaris enten før eller i forbindelse med implan-
tatindsættelsen (28-30). Såfremt der er tale om udtalt atrofi af 
processus alveolaris, høstes et autologt knogletransplantat fra 
ramus mandibulae. Dette bloktransplantat fikseres med en osteo-
synteseskrue, og efter en helingsperiode på 4-6 måneder kan im-
plantatet indsættes. Ved let atrofi kan genopbygningen foretages 
i forbindelse med indsættelse af implantatet med et partikulært 
autologt knogletransplantat og membran. Det autologe knogle-
transplantat kan helt eller delvist erstattes af et knogleerstatnings-
materiale. Derfor kræves ofte stor erfaring med implantologi for 
at kunne gennemføre en optimal implantatbehandling. Som et 
sjældent anvendt alternativ kan processus alveolaris genopbygges 
ved ortodontisk distalføring af 4-4 til regio 5-5 med henblik på 
efterfølgende implantatindsættelse regio 4-4 (8,31).

Der er ikke gennemført langtidsundersøgelser af implantatbe-
handling på patienter med agenesi af 5-5. Der er intet, som tyder 
på, at prognosen for denne behandling skulle være væsentlig 
forskellig fra implantatbehandling svarende til andre regioner. 
En nyligt publiceret oversigtsartikel, som fokuserede på enkelt-
tandsimplantater, viste, at overlevelsen af implantaterne og im-
plantatkronerne var henholdsvis 97 % og 95 % efter fem år (32). 
Oversigten involverede 26 undersøgelser og 1.558 implantater. En 
høj overlevelse af såvel implantat som implantatkrone må derfor 
også forventes ved implantatbehandling regio 5-5.

Implantatbehandling ved agenesi af 5-5 udføres ofte på rela-
tivt unge patienter, og implantaterne skal derfor fungere i en lang 
årrække. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, 
om dette er realistisk. Biologiske og protetiske komplikationer 
vil opstå (32). Det er alment accepteret, at disse komplikationer 
forekommer hyppigere, end man troede for bare få år siden. 
Periimplantitis og andre komplikationer svarende til den peri-
implantære slimhinde forekom svarende til 10 % af implantaterne 
i den femårige periode i ovennævnte systematiske oversigtsartikel 
(32). Endvidere var 6 % af implantaterne karakteriseret ved et 
marginalt knogletab på 2 mm eller mere efter fem år. Porcelæns-
fraktur blev observeret i 5 % af tilfældene, ligesom løsning af 
okklusal- eller abutmentskrue blev observeret svarende til 13 % 
af implantaterne. Der var mange løsnede guldskruer i en enkelt 
undersøgelse. Såfremt denne undersøgelse blev udeladt af ana-
lysen, forekom løsning af okklusal- eller abutmentskrue svarende 
til 6 % af implantaterne. 

Standardimplantater er fremstillet til regioner med en mesio-
distal bredde på ca. 7 mm, men der markedsføres også implantater 
med en større diameter til erstatning af tænder med en større 
mesiodistal bredde. Den mesiodistale bredde regio 5-5 er ofte 
større end 7 mm, hvorfor anvendelse af implantater med en større 
diameter end standardimplantater kunne overvejes. Imidlertid 
er den faciolingvale dimension af processus alveolaris regio 5-5 
ofte begrænset, hvorfor standardimplantater i de fleste tilfælde 
foretrækkes. Da implantatdiameteren således i mange tilfælde 
er betydelig mindre end den mesiodistale bredde regio 5-5, er 
implantatkronerne ofte meget bredere end implantaterne med 
deraf forøget risiko for såvel mekaniske som biologiske kompli-
kationer, såfremt et mindre restdiastema ikke accepteres mesialt 
eller distalt.

Det må derfor anbefales, at der så vidt muligt vælges andre 
behandlingsmetoder end implantatbehandling samt at bevare 
05’eren længst muligt for at undgå atrofi af processus alveolaris 
og reducere et evt. implantats funktionsperiode (9). 

Såfremt implantatbehandling vælges, kan denne behandling 
først gennemføres efter afsluttet vækst (31,33). Den primære tand 
er derfor ofte fældet eller ekstraheret, inden implantatbehandlin-
gen kan foretages. Der kan derfor være behov for indsættelse af 
relevant retention, indtil implantatbehandling kan gennemføres 
for at undgå elongering og kipning. Det er også vigtigt i mange til-
fælde at opretholde retentionen, indtil implantatkronen er påsat. 
Derfor er der ofte behov for specielle tiltag for at sikre koordinering 
og løbende kontrol af retentionen.

Der kan være behov for ortodontisk behandling før implantat-
behandling. Det er ønskeligt, at denne gennemføres umiddelbart 
inden implantatbehandlingen, såfremt anden malokklusion ikke 
indikerer et andet behandlingstidspunkt. Herved minimeres 
atrofien af processus alveolaris og retentionsperiodens længde. 
Jævnfør gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen gennem-

Fig. 11. A, B, C: 24-årig 
kvinde med agenesi af 5-5. 
Der er foretaget implantatbe-
handling svarende til begge 
regioner. Bemærk den tætte 
relation mellem implantater 
og foramen mentale, især i 
venstre side.

Fig. 11. A, B, C: A 24-year 
old woman with congenitally 
missing mandibular second 
premolars. Implants have 
been placed in both regions. 
Please notice the close 
relation between the implant 
and the mental foramen, 
especially on the left side.

Implantatbehandling

A

B

C
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føres den ortodontiske behandling imidlertid som hovedregel i 
den kommunale tandpleje før 18-års-alderen (7). 

Ortodontisk forbehandling kan være nødvendig i de tilfælde, 
hvor en 05’er er ekstraheret for sent, hvor der ikke er indsat re-
levant retention efter ekstraktion eller tab af 05’eren, eller hvor 
der som følge af ikke optimal behandlingsplanlægning er forsøgt 
spontan lukning. Ortodontisk forbehandling kan også være in-
diceret på grund af manglende plads til implantatet som følge af 
mangelfuld ortodontisk behandling eller mangelfuld retention 
efter tidligere ortodontisk behandling. Behandlingen involverer i 
de fleste tilfælde opretning af nabotænder og eventuel intrusion 
af antagonister med henblik på at etablere tilstrækkelig plads til 
implantatet, inklusive implantatkronen, cervikalt, interradikulært 
og vertikalt. Endelig kan der være behov for ortodontisk pladsre-
duktion eller korrektion af anden malokklusion, idet ortodontisk 
behandling er vanskelig eller umulig efter implantatindsættelse. 

Fig. 12. A, B: 42-årig kvinde 
med agenesi af 5- efter or-
todontisk behandling. Det 
har ikke været muligt at opnå 
tilfredsstillende okklusion. 
6- er kippet mesialt og uden 
okklusionskontakt mesialt. 
C: Svarende til de eksiste-
rende fyldninger er der præpa-
reret til indlæg i 4- og 6-. 
D, E: En plastretineret ind-
lægsbro med onlay således 
at okklusions¬arealet er øget. 
Guldindlæggene er delvist 
maskeret af keramik. Broen 
har fungeret uden komplika-
tioner i 12 år. 

Fig. 12. A, B: A 42-year old 
woman with congenitally miss-
ing right mandibular second 
premolar after orthodontic 
treatment. It was not possible 
to obtain a satisfactory occlu-
sion. The first molar is mesially 
tipped and without occlusal 
contact on the mesial part. 
C: Corresponding to the 
existing fillings, preparations 
for inlays are performed in the 
first premolar and first molar. 
D, E: A resin-bonded bridge 
with onlays thus increasing 
the occlusal area. The gold 
inlays are partly masked by 
ceramics. The bridge has 
been in function for 12 years 
without complications.

Plastretineret bro
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B

C

D

E

Fig. 13. A, B: 14-årig 
dreng med agenesi af 
-5, ankylose af -05 og 
pladsmangel i højre side af 
overkæben. Da væksten 
ikke er afsluttet, forventes 
yderligere infraposition 
af -05. 
C: Kontrolrøntgen umid-
delbart efter autotrans-
plantation af 5+. 
D, E: Kontrol efter seks 
måneder. Bemærk fortsat 
roddannelse og begyn-
dende pulpaobliteration.

Fig. 13. A, B: A 14-year 
old boy with congenitally 
missing left mandibular 
second premolar, ankylo-
sis of the left mandibular 
deciduous second molar, 
and crowding in the right 
side of the upper jaw. 
Growth is not completed, 
so increased infraposi-
tion of the left mandibular 
deciduous second molar 
is expected. 
C: Periapical radiograph 
after autotransplantation of 
the right maxillary second 
premolar. 
D, E: Six months after 
transplantation. Please 
notice continued root 
formation and obliteration 
of the pulp. 

Autotransplantation

A

B

C

D

E

Behandling af personer med mangel på en eller begge af man-
diblens 2. præmolarer involverer bevarelse af den primære 2. 
molar længst muligt, hel eller delvis spontan eller ortodontisk 
lukning, implantatbehandling, behandling med konventionel 
eller plastretineret bro eller autotransplantation af præmolar. 
Oftest bliver behandlingsplanlægning og behandling varetaget 
af den kommunale tandpleje, mens der i specielle tilfælde er 
behov for et multidisciplinært samarbejde mellem tandlæger/
specialtandlæger inden for ortodonti, pædodonti, protetik og 
kæbekirurgi. For de fleste af de sidstnævnte er der ikke behov 
for behandling, men derimod løbende kontrol af okklusionen. 
Kun i 27 % af tilfældene er der indikation for implantatbehandling 
efter tab af den primære 2. molar og afsluttet vækst.

KLINISK RELEVANS
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Et velfungerende interdisciplinært samarbejde er vigtigt for at 
udarbejde en optimal behandlingsplan og for at koordinere den 
ortodontiske, kirurgiske og protetiske del af behandlingen, således 
at der opnås et optimalt behandlingsresultat (9). 

Konventionel eller plastretineret bro
Som alternativ til implantatbehandling kan der være indikation 
for protetisk behandling i form af konventionel eller plastretineret 
bro. Da der ofte er tale om yngre individer med intakte nabotæn-
der, er der sjældent indikation for behandling med konventionel 
bro. I tilfælde med manglende okklusion svarende til nabotæn-
derne kan dette korrigeres i forbindelse med brobehandlingen 
(Fig. 12). 

Plastretineret bro med begrænset præparation af nabotæn-
derne anvendes i stigende grad som tanderstatning. En nyligt 
publiceret systematisk oversigtsartikel, som involverede 1.500 
patienter i 17 undersøgelser, har fokuseret på overlevelsen af plast-
retinerede broer (34). Undersøgelsen viste, at 88 % af broerne 
var in situ efter fem år uden gentagende løsninger, det vil sige 
færre end to tilfælde med løsning. Løsning, som var den hyppigst 
forekommende komplikation, blev observeret i 19 % af tilfæl-
dene. Overlevelsen af plastretinerede broer synes derfor lavere 
end enkelttandsimplantater (32). Imidlertid har plastretinerede 
broer en række fordele i forhold til implantater. Derfor vil denne 
brotype blive anvendt i stigende grad i fremtiden som supplement 
til implantatbehandling.

En god prognose for plastretinerede broer nødvendiggør god 
retention af broen. Dette kræver, at bropillerne er præpareret på 

en sådan måde, at broen har en entydig indskudsretning på den 
enkelte ankertand (35). Præparationselementerne er dermed med 
til at opfange de kraftpåvirkninger, som broen udsættes for. Ved 
præmolarer og molarer kan indlægspræparationer eller det klassi-
ske Maryland ”wrap-around”-design suppleret med boksformede 
okklusale støtter lingvalt og approksimalt anvendes.

Autotransplantation af præmolar 
Autotransplantation af præmolar er en anden behandlingsmulig-
hed ved agenesi af 5-5 (36) (Fig. 13). Prognosen for transplan-
tation af præmolarer fra overkæben til regio 5-5 er generelt god 
(37-40). Efter fem år er mere end 95 % af de transplanterede 
tænder til stede (37). Det er afgørende for prognosen, at trans-
plantationen foretages, når roddannelsen er 2/3-3/4-del afsluttet 
(36). Regionstandplejen tilbyder at udføre autotransplantation 
(7), idet der er tale om en teknikfølsom kirurgisk teknik (41). 
Også ved denne behandling er et velfungerende interdisciplinært 
samarbejde ved udarbejdelse af behandlingsplan og fastlæggelse 
af behandlingstidspunktet væsentligt for at opnå et optimalt 
behandlingsresultat. Dette skal også ses i lyset af, at der ofte er 
behov for mindre ortodontiske korrektioner før eller efter auto-
transplantation. 

Prognosen for transplantation af molarer er generelt dårligere 
end prognosen for transplantation af præmolarer (41,42). End-
videre er den mesiodistale bredde af især 8-8, men også i mange 
tilfælde af 8+8, større end den tilgængelige plads regio 5-5. Derfor 
er autotransplantation som hovedregel udelukkende indiceret, så-
fremt der er indikation for ekstraktion af en præmolar i overkæben 

Behandlingsbehov

Fig. 14. Behovet for de 
forskellige behandlings-
modaliteter.

Fig. 14. The need for the 
various treatment modalities. 
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på grund af trangstilling. 

Behovet for behandling
Behovet for de forskellige behandlingsmodaliteter er blevet un-
dersøgt i en enkelt undersøgelse, som involverede 104 patienter 
med agenesi af en eller begge af mandiblens 2. præmolarer (43). 
Patienterne blev undersøgt i 1992-1996, hvorfor der ikke er gen-
nemført undersøgelser af behandlingsbehovet efter etablering 
af amtsspecialtandplejen/regionstandplejen. Derfor blev der 
gennemført en undersøgelse i Regionstandplejen i Region Nord-
jylland med det formål at belyse, hvor hyppigt der var indikation 
for de beskrevne behandlingstyper.

Undersøgelsen involverede konsekutivt henviste patienter, som 
udelukkende havde uni- eller bilateral agenesi af mandiblens 2. 
præmolar. De inkluderede patienter var født i en femårig periode, 
nemlig fra 1. januar 1984 til 31. december 1988. Denne periode 
blev valgt for at sikre, at alle relevante patienter var blevet henvist 
til regionstandplejen på undersøgelsestidspunktet. For hver enkelt 
patient blev følgende registreret:

1. Alder på undersøgelsestidspunktet (År).
2. Køn.
3. Agenesi af 5- (ja, nej).
4. Agenesi af -5 (ja, nej).
5. Behandlingsplan, regio 5-.
6. Behandlingsplan, regio -5.

Som det fremgår af Tabel 2, var den gennemsnitlige alder på 
de 403 inkluderede patienter med i alt 575 agenesier på undersø-
gelsestidspunktet 17 år med en variation fra 13 til 22 år. Der var en 
ligelig andel af kvinder og mænd. Derimod var der en lidt mindre 
hyppighed af agenesi af 5- (45 %) sammenlignet med -5 (55 %). 
I alt 57 % af patienterne havde agenesi af en enkelt 2. præmolar, 
hvorimod 43 % havde agenesi af begge 2. præmolarer.

Der var ikke behov for behandling svarende til de fleste agene-
siområder (68 %) (Fig. 14). I 27 % af tilfældene var der indikation 
for implantatbehandling efter tab af den primære 2. molar og 
afsluttet vækst. Baggrunden herfor var risiko for varig funktions-
nedsættelse som følge af kipning, elongering eller udvikling af 
dybt bid. Der var sjældent indikation for ortodontisk lukning (1 
%) og behandling med konventionel eller plastretineret bro (1 %). 
I 3 % kunne der først lægges en endelig behandlingsplan senere, 
idet tandskiftet på undersøgelsestidspunktet ikke var afsluttet. 
Meget få (0,3 %) ønskede ikke behandling.

Undersøgelsen viste endvidere, at der i de fleste tilfælde ved 
bilateral agenesi var indikation for den samme behandling i begge 
sider. I alt 153 (89 %) ud af de 172 patienter med bilateral agenesi 
havde behov for den samme behandling i begge sider. I alt 19 
patienter (11 %) havde behov for forskellig behandling i de to 
sider, nemlig implantatbehandling efter tab af 05’eren og afsluttet 
vækst i den ene side og ingen indikation for behandling svarende 
til den anden side hos 17 patienter. Hos de resterende to patienter 
var der indikation for implantatbehandling udelukkende i den ene 
side, hvorimod der ikke kunne lægges en endelig behandlingsplan 
svarende til den anden side, idet tandskiftet ikke var afsluttet på 
undersøgelsestidspunktet.

Det kan derfor konkluderes, at der ved tab af den primære 
tand i de fleste tilfælde ikke er behov for behandling men deri-
mod løbende kontrol af okklusionen. Det skal understreges, at 
der er tale om en selekteret patientgruppe. Jævnfør gældende 
retningslinjer henvises patienter med agenesi af 5-5 nemlig 
udelukkende i 17-års-alderen til Regionstandplejen i Region 
Nordjylland, såfremt henvisende instans forventer et behand-
lingsbehov efter 18-års-alderen. Derfor henvises patienter ikke, 
såfremt de er færdigbehandlet i den kommunale tandpleje, 
eller såfremt henvisende instans ikke forventer et fremtidigt 
behandlingsbehov. 

For at opnå viden om de patienter, der ikke blev henvist til 
regionstandplejen, blev følgende undersøgelse gennemført. I dag 
registreres forekomsten af agenesi i forbindelse med den obligato-
riske, systematiske og løbende indrapportering af tandsundheden 
hos børn og unge via OCR-blanketten. Undersøgelsen involverede 
alle personer i Region Nordjylland, som var født i den femårige 
periode (1. januar 1984 – 31. december 1988). Ved gennemgan-
gen af OCR-blanketterne viste det sig imidlertid, at mange var 
mangelfuldt udfyldt. Ofte var 2. præmolarerne registeret som 
værende til stede til trods for, at patienterne var henvist til regi-
onstandplejen på grund af agenesi af disse tænder. De opnåede 
data fra OCR-systemet var derfor ikke brugbare til at opnå viden 
om patienter med agenesi af mandiblens 2. præmolar, som ikke 
var henvist til regionstandplejen.

Stampopulationen for de fem årgange udgør i alt 28.163 per-
soner. Som tidligere anført må det forventes, at 4,1 % mangler 
en eller begge af underkæbens 2. præmolarer (1). Med denne 
prævalens må det antages, at der i alt var ca. 1.155 individer med 
agenesi af en eller begge af mandiblens 2. præmolarer. Heraf var 

Patienter

Antal inkluderede patienter: 403
De inkluderede patienters gennemsnitsalder på undersøgel-
sestidspunktet: 17 (13-22) år
Kønsfordeling for de inkluderede patienter:
Kvinder: 199 (49 %)
Mænd: 204 (51 %)

Totalt antal agenesiområder: 575
Antal agenesier, regio 5-: 260 (45 %)
Antal agenesier, regio -5: 315 (55 %)
Antal patienter med unilateral agenesi: 231 (57 %)
Antal patienter med bilateral agenesi: 172 (43 %)

Tabel 2. Inkluderede patienter.

Table 2. Included patients.
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 Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 
grund af agenesi har vist, at 1,7 % af de undersøgte mang-
lede én eller begge af overkæbens laterale incisiver, og at 20 

% af samtlige manglende tænder var maksillære laterale incisiver 
(1,2). I nærværende artikel beskrives principperne for diagnostik, 
behandlingsplanlægning og behandling ved agenesi af maksillens 
laterale incisiv. Gennemgangen er baseret på en systematisk lit-
teratursøgning i elektronisk database (Medline/PubMed) ved 
anvendelse af følgende søgeord: ”Maxillary lateral incisor”, ”tooth 
agenesis” og ”hypodontia”. Der præsenteres endvidere en opgø-
relse af behovet for de forskellige behandlingsmodaliteter fra 
Regionstandplejen i Region Nordjylland.

Diagnostik og behandlingsplanlægning
Maksillens laterale incisiv erupterer i gennemsnit i 7,8- og 8,2-års-
alderen (SD: 0,9) hos henholdsvis piger og drenge (3). De pri-
mære laterale incisiver fældes derfor oftest i 7-9-års-alderen, og 
agenesi af 2+2 identificeres derfor i de fleste tilfælde, før den 
endelige behandlingsplan kan lægges i 11-12-års-alderen. 

Imidlertid er der behov for, at patienten ses af specialtandlæge i 
ortodonti allerede på det tidspunkt, hvor agenesien erkendes med 
henblik på eventuel interceptiv ortodontisk behandling. Ekstrak-
tion af primære tænder kan være indiceret med henblik på styret 
eruption (”guided eruption”) af de permanente tænder. Endvidere 
kan der være behov for tidlig korrektion af et mandibulært overbid 
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Agenesi af maksillens laterale incisiv er 
hyppigt forekommende. Således mangler 
1,7 % én eller begge af maksillens late-
rale incisiver. Der redegøres i nærværende 
artikel for principperne for diagnostik og 
behandlingsplanlægning. Endvidere be-
skrives de forskellige typer af behandlinger: 
Ortodontisk lukning, implantatbehandling 
og behandling med plastretineret bro. 
Desuden præsenteres en opgørelse fra 
Regionstandplejen i Region Nordjylland 
af behovet for de forskellige behandlings-
modaliteter for 78 patienter med i alt 119 
agenesier af maksillens laterale incisiv. Op-
gørelsen viste, at der svarende til de fleste 
agenesiområder (69 %) var indikation for 
implantatbehandling efter afsluttet vækst 
og eventuel ortodontisk forbehandling. I 
11 % af tilfældene var der ikke behov for 
behandling, og i 9 % var der indikation for 
ortodontisk lukning. Der var sjældent in-
dikation for behandling med plastretineret 
bro (4 %), og i 3 % kunne der først lægges 
en endelig behandlingsplan senere. Få (4 
%) ønskede ikke behandling. Det må imid-
lertid antages, at et betydeligt antal patien-
ter er færdigbehandlet i den kommunale 
tandpleje uden involvering af regionstand-
plejen, og at behandlingen har involveret 
ortodontisk lukning.
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som følge af retrognat maksil, som kan forekomme samtidig med 
bilateral agenesi af maksillens laterale incisiver (4). 

Det er vigtigt at udelukke, at det manglende frembrud af den 
laterale incisiv skyldes andre årsager end agenesi, for eksempel 
odontom eller overtalligt tandanlæg. Også ektopisk lejring af 
den laterale incisiv og hjørnetanden kan medføre manglende 
frembrud. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at 
eventuel agenesi af andre tænder først kan vurderes sikkert efter 
9-års-alderen (5). Patienten og forældre informeres om behand-
lingsmulighederne, og der lægges en tentativ behandlingsplan.

De forskellige behandlingsmodaliteter vil blive beskrevet i 
det næste afsnit: Ortodontisk lukning, implantatbehandling og 
behandling med plastretineret bro. Det er ikke muligt at give 
klare retningslinjer for, hvornår den enkelte behandling fore-
trækkes, idet en række individuelle forhold er afgørende for valg 
af behandlingsstrategi (6-13). Primært vurderes det, om der er 
mulighed for ortodontisk lukning med samtidig etablering af et 
tilfredsstillende fysiognomi og kosmetisk udseende af overkæbe-
fronten samt stabil okklusion. Der skal også lægges vægt på, at 
behandlingen tilgodeser patientens subjektive behov, motivation 
og mulighed for at gennemføre og vedligeholde behandlingen. Da 
alle behandlinger har fordele og ulemper, er det også vigtigt, at 
patienten og forældre har realistiske forventninger til det endelige 
behandlingsresultat. 

Hvis hele behandlingen kan gennemføres i den kommunale 
tandpleje, varetager specialtandlæge i ortodonti i den kommunale 
tandpleje, eventuelt i samarbejde med tandlæge med pædodon-
tisk specialviden, såvel diagnostik som behandlingsplanlægning 
uden involvering af regionstandplejen (14). 

Såfremt hele eller dele af behandlingen først kan gennemfø-
res efter det 18. år, involveres regionstandplejen i diagnostik og 
behandlingsplanlægning. Der vil da i de fleste tilfælde være tale 
om implantatbehandling efter afsluttet ortodontisk behandling 
og vækst. Behandlingsplanlægningen vil blive varetaget som et 
multidisciplinært samarbejde mellem tandlæger/specialtandlæ-
ger med specialviden inden for ortodonti, pædodonti, protetik og 
kæbekirurgi. I øvrigt henvises til anden artikel i dette temanum-
mer, hvor de generelle principper for behandlingsplanlægning 
ved agenesi omtales i detaljer (15).

Behandling
Behandlingsmodaliteter involverer som tidligere anført: ortodon-
tisk lukning, implantatbehandling og behandling med plastre-
tineret bro. Som beskrevet i anden artikel i dette temanummer 
kan autotransplantation af præmolar anvendes ved behandling af 
agenesi af 5-5 (16). Autotransplantation anvendes i specielle til-
fælde til erstatning af overkæbens centrale incisiver (17,18), men 
sjældent i dag ved behandling af agenesi af den laterale incisiv. 
Derfor omtales denne behandling ikke nærmere i denne artikel. 

Ortodontisk lukning
Som tidligere anført er det ikke muligt at give entydige retnings-

linjer for, hvornår ortodontisk lukning kan være en relevant 
behandlingsmulighed. Den væsentligste faktor er et harmonisk 
forhold mellem 1+1, 3+3 og 4+4 med hensyn til størrelse, form 
og farve. En række forhold gør det ofte lettere at foretage ortodon-
tisk lukning. De væsentligste er 1) distal okklusion svarende til 
præmolarer og molarer, 2) forøget horisontalt maksillært overbid, 

Fig. 1. A-G: 13-årig dreng med agenesi af 2+2 og distal 
okklusion. 
H: Ortodontisk mesialføring af sidesegmenterne med midtpa-
latinalt forankringsimplantat som stabil forankring. 

Fig. 1. A-G: A 13-year old boy with congenitally missing 
maxillary lateral incisors and distal occlusion. 
H: Orthodontic mesialization of the buccal segments using a 
midpalatal anchorage implant as absolute anchorage.
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3) dento-alveolær protrusion af overkæbefronten og 4) trangstil-
ling i overkæben (6-11,13). Endvidere vil ortodontisk lukning ofte 
blive foretrukket, såfremt anden behandlingskrævende malok-
klusion er til stede. 

Der er få relative kontraindikationer for ortodontisk lukning. 
De væsentligste er 1) uharmonisk forhold mellem 1+1, 3+3 og 
4+4 med hensyn til størrelse, form og farve, 2) maksillær retro-
gnati, 3) mesial okklusion svarende til præmolarer og molarer, 
4) formindsket horisontalt maksillært overbid eller mandibulært 
overbid, 5) generel spredtstilling, 6) generel mikrodonti og 7) 
neutral okklusion uden anden malokklusion end agenesi. 

Den endelige behandlingsplan involverer detaljerede behand-
lingsmål for såvel okklusion som fysiognomi. Planen involverer 

også valg af apparatur og forankring for at kunne opnå ortodon-
tisk lukning. Intraoral ossøs forankring i form af miniskruer eller 
midtpalatinalt forankringsimplantat anvendes ofte, således at 
den ortodontiske lukning og nivellering af tandbuerne lettere 
kan gennemføres uden utilsigtede tandforskydninger (Fig. 1) 
(19-21). Det er derfor i dag muligt at opnå et tilfredsstillende 
behandlingsresultat efter ortodontisk lukning, selvom én eller 
flere af ovenstående relative kontraindikationer er til stede. 

I mange tilfælde kan der opnås et tilfredsstillende behand-
lingsresultat efter ortodontisk lukning (Fig. 1,2). Dette er imid-
lertid ikke altid tilfældet. En hyppig årsag til et utilfredsstillende 
behandlingsresultat er, at hjørnetanden er stor og meget gul 
eller mørk i forhold til de centrale incisiver (Fig. 3). Endvidere 
er unilateral agenesi af den laterale incisiv ofte kombineret med 
mikrodonti (taptandsmorfologi) af den kontralaterale laterale 
incisiv (22,23). Derfor kan der ved ortodontisk lukning være 
stor forskel på de to tænder svarende til regio 2+2 med hensyn 
til størrelse, form og farve. Endelig kan ortodontisk lukning på 
trods af maksimal forankring medføre uharmonisk fysiognomi 
med manglende læbestøtte. Det er derfor vigtigt, at der lægges 
en detaljeret og omhyggelig behandlingsplan, før ortodontisk 
lukning iværksættes.

Ved agenesi af maksillens laterale incisiv erupterer hjørne-
tanden ofte i mesial retning. Såfremt behandlingen involverer 
ortodontisk lukning, kan det som tidligere nævnt være relevant 
at ekstrahere primære tænder tidligt med henblik på at facili-
tere hjørnetandens eruption svarende til regio 2+2 samt mesial 
eruption af præmolarer og molarer. Hjørnetandens størrelse, 
form og farve er imidlertid på dette tidspunkt ukendt, idet den i 
gennemsnit erupterer i 11,8- og 11,5-års -alderen (SD, piger: 1,3; 
SD, drenge: 1,2) hos henholdsvis piger og drenge (3). Det er ikke 
muligt at opnå sikker information om hjørnetandens størrelse og 
form ved hjælp af konventionelle radiologiske teknikker. Derfor 
lægges den endelige behandlingsplan i tvivlstilfælde først, efter 
at hjørnetanden er erupteret, hvor dens størrelse, form og farve 
er kendt. Dette er især tilfældet ved unilateral agenesi og i særde-
leshed ved mikrodonti af den kontralaterale tand. Såfremt hjørne-
tanden er stor og meget gul eller mørk, kan behandlingsresultatet 
således være utilfredsstillende som følge af udtalt asymmetri af 
hele overkæbefronten. En betydelig asymmetri kan dog til tider 
accepteres fx ved lav smilelinje, hvor overkæbefronttænderne ikke 
eksponeres ved smil. Et ofte overset aspekt er, at selv et mindre 
diastema samt kipning og rotation af hjørnetanden eller den 
centrale incisiv kan forstærke et asymmetrisk indtryk betydeligt.

Den ideelle hjørnetand til erstatning af en lateral incisiv har 
tilnærmelsesvis samme farve som overkæbens centrale incisiver. 
Endvidere er form og størrelse vigtig. En smal tand såvel facio-
lingualt som mesio-distalt er at foretrække. Endelig er det vigtigt, at 
såvel facialfladen som approksimalfladerne ikke er for konvekse. 

Det er sjældent, at det er muligt at opnå tilfredsstillende 
spontan lukning uden supplerende ortodontisk behandling ved 
agenesi af maksillens laterale incisiv. For at opnå et tilfredsstil-

Fig. 1. I-O: Efter ortodontisk lukning i form af vækstadaptation 
og mesialføring af alle tænder i over- og underkæben. Be-
handlingen er udført med aktivator efterfulgt af fast apparatur. 

Fig. 1. I-O: After orthodontic space closure by growth 
 adaptation and mesial movement of all upper and lower 
teeth. The treatment involved fixed appliances following 
functional appliance treatment.  
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lende behandlingsresultat er mindre ortodontisk korrektion ofte 
nødvendig som supplement til spontan lukning.

I forbindelse med afslutning af den ortodontiske behandling er 
der en række forhold, som er væsentlige at fokusere på for at opnå 
et tilfredsstillende behandlingsresultat (7,11). De væsentligste 
er som tidligere anført eliminering af diastema samt kipning og 
rotation af såvel hjørnetanden som den centrale incisiv. Andre væ-
sentlige forhold er 1) et harmonisk gingivaniveau ved ekstrusion 
af hjørnetanden og intrusion af 1. præmolar og 2) mesial rotation 
af hjørnetanden og 1. præmolar. 

I mange tilfælde er det tillige nødvendigt at foretage korrektion 
af hjørnetandens størrelse, form og farve, således at tanden bedst 
muligt illuderer en lateral incisiv (6,7). Der kan være behov for 
beslibning, pålægning af plast, påsættelse af porcelænsfacade og 
blegning. En klinisk og radiologisk undersøgelse med en opfølg-
ningsperiode på 10-17 år viste, at der sjældent ses komplikationer 
på trods af betydelig beslibning (24). I overensstemmelse med 
disse resultater er der påvist ingen eller minimale temporære 
symptomer og histologiske forandringer på trods af betydelig 
beslibning (25). 

Ligeledes kan der være behov for opbygning af 1. præmolar i 
såvel bredde som højde med plast samt beslibning af den palati-
nale kusp, således at tanden bedst muligt illuderer en hjørnetand 
og i øvrigt indgår funktionelt i okklusionen. Der kan også være 
behov for mindre korrektioner af den faciale gingiva. 

Som tidligere anført ses der ofte ved unilateral agenesi af mak-
sillens laterale incisiv taptandsmorfologi af den kontralaterale 
tand (22,23). I de tilfælde kan der være behov for opbygning af 
den kontralaterale incisiv med plast, porcelænsfacade eller krone 
(26). Et velfungerende interdisciplinært samarbejde er derfor 
afgørende for at opnå et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Fig. 2. A-D: 12-årig pige med agenesi af 2+2. De perma-
nente hjørnetænder er erupteret svarende til regio 2+2. Der 
er persistens af 03+03 og let distal okklusion i begge sider. 
E-H: Efter ekstraktion af 03+03 og ortodontisk lukning i form 
af mesialføring af overkæbens sidesegmenter med fast ap-
paratur i 18 måneder. Der er foretaget let beslibning af 3+3.

Fig. 2. A-D: A 12-year old girl with congenitally missing max-
illary lateral incisors. The permanent canines have erupted 
in the regions of the lateral incisors. The maxillary deciduous 
canines are still present and slight distal occlusion is seen in 
both sides. 
E-H: After extraction of the deciduous canines and orthodon-
tic space closure by mesial movement of upper premolars 
and molars using fixed appliances for 18 months. The shape 
of the canines has been slightly modified by grinding.

Ortodontisk lukning

Fig. 3. A, B, C: 30-årig 
mand med agenesi af 2+2. 
3+3 er erupteret svarende til 
regio 2+2. Der er persistens 
af 03+03 svarende til regio 
3+3. Patienten er kosmetisk 
generet af de store og gule 
hjørnetænder.

Fig. 3. A, B, C: A 30-year old 
man with congenitally miss-
ing maxillary lateral incisors. 
The upper canines have 
erupted in the lateral incisor 
regions, while the deciduous 
canines are maintained in the 
canine regions. The patient is 
unsatisfied with the appear-
ance of the large and deeply 
yellow canines.

Store og gule hjørnetænder
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Der er betydelig risiko for recidiv efter ortodontisk lukning. 
Derfor påsættes ofte permanent ”bonded retainer” fra regio 4+ til 
regio +4, og der suppleres i de fleste tilfælde med aftagelig reten-
tionsskinne til overkæben, som anvendes i en kortere eller længere 
periode (7). Løbende kontrol af denne retention er vigtig.

Det diskuteres ofte, om ortodontisk lukning medfører et 
dårligere kosmetisk og funktionelt behandlingsresultat end 
protetisk erstatning af den laterale incisiv. Dette aspekt er belyst 
i en sammenlignende undersøgelse, hvor behandlingsresul-
tatet blev vurderet af lægfolk, tandlæger og specialtandlæger 
i blandt andet oral kirurgi, ortodonti og protetik (27,28). Den 
uddannelsesmæssige baggrund påvirkede, hvilken behandling 
den enkelte vurderede mest optimal, og der var stor variation i, 
hvordan behandlingsresultatet blev vurderet. Ortodontisk luk-
ning synes imidlertid at medføre et bedre kosmetisk resultat end 
såvel implantatbehandling som behandling med plastretineret 
bro. Andre undersøgelser har i overensstemmelse hermed vist, 
at ortodontisk lukning medfører større patienttilfredshed og et 
sundere marginalt parodontium end behandling med konventio-
nel eller plastretineret bro (29,30). Der er ikke påvist funktionelle 
forskelle. Endelig er der rapporteret minimale ændringer af over-
læbens sagittale position som følge af ortodontisk lukning ved 
agenesi af 2+2 (4). Den stigende anvendelse af intraoral ossøs 
forankring medfører sandsynligvis endnu mindre ændringer af 
overlæbens position efter ortodontisk lukning. 

Det kan derfor konkluderes, at spontan/ortodontisk lukning 
medfører et kosmetisk og funktionelt tilfredsstillende behand-
lingsresultat i egnede tilfælde.

Implantat
Som tidligere anført er der tilfælde, hvor erstatning af den laterale 
incisiv foretrækkes, og i de fleste tilfælde vil der være indikation 
for implantatbehandling. Som ved ortodontisk lukning er det ikke 
muligt at give klare retningslinjer for, hvornår erstatning af den 
laterale incisiv ved hjælp af implantatbehandling bør foretrækkes. 
Som tidligere diskuteret, indikerer en række forhold, at erstat-
ning bør foretrækkes. Den væsentligste faktor er et uharmonisk 
forhold mellem 1+1, 3+3 og 4+4 med hensyn til størrelse, form 
og farve. 

Ortodontisk forbehandling er ofte nødvendig inden implantat-
behandling med henblik på opretning af nabotænderne, således 
at der er tilstrækkelig plads til implantatet, inklusive implantat-
kronen, cervikalt, interradikulært og vertikalt (31,32). Endelig 
kan der være behov for korrektion af anden malokklusion, idet 
ortodontisk behandling er vanskelig eller umulig efter implan-
tatindsættelse. 

Det er ønskeligt, at den ortodontiske behandling gennemføres 
umiddelbart inden implantatbehandling, såfremt anden malok-
klusion ikke indicerer et andet behandlingstidspunkt. Herved 
minimeres atrofien af processus alveolaris og retentionsperiodens 
længde. Jævnfør gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 
gennemføres den ortodontiske behandling imidlertid som hoved-

regel i den kommunale tandpleje før 18-års-alderen, hvorimod 
den efterfølgende implantatbehandling varetages af regionstand-
plejen (14). Derfor er et velfungerende interdisciplinært samar-
bejde vigtigt for at kunne gennemføre en optimal ortodontisk, 
kirurgisk og protetisk behandling (12,13). 

Såfremt behandlingen involverer erstatning af den laterale 
incisiv, kan det være relevant at ekstrahere den primære hjørne-
tand tidligt med henblik på at facilitere hjørnetandens eruption 
svarende til regio 3+3. Herved undgås eller minimeres behovet 
for efterfølgende ortodontisk behandling. Såfremt behandlingen 
involverer implantatindsættelse, kan mesial eruption af hjørne-

Fig. 4. A, B: 21-årig kvinde med agenesi af 2+2. Den mesio-
distale afstand svarende til regio 2+ og +2 er 6 mm. Der er 
atrofi af processus alveolaris facialt. 
C, D: Seks måneder efter opbygning af processus alveolaris 
regio 2+2 med autologt knogletransplantat og membran. 
E-H: Et år efter afsluttet implantatbehandling.

Fig. 4. A, B: A 21-year old woman with congenitally missing 
maxillary lateral incisors. The distance between the central 
incisor and the canine is 6 mm in both sides. There is labial 
atrophy of the alveolar process. 
C, D: Six months after alveolar ridge augmentation of the 
lateral incisor regions using an autogenous bone graft and a 
membrane. 
E-H: One year after implant treatment.
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ste forskel er, at kravet til det æstetiske resultat ofte er betydeligt 
større her. Alligevel kan der i de fleste tilfælde opnås et tilfreds-
stillende behandlingsresultat, såvel ud fra et funktionelt som et 
kosmetisk synspunkt (Fig. 4,5,6). 

Standardimplantater er fremstillet til regioner med en mesio-
distal bredde på ca. 7 mm, men ved implantatbehandling regio 
2+2 anvendes i de fleste tilfælde implantater med reduceret dia-
meter, idet den mesio-distale bredde næsten altid er mindre end 7 
mm. Der er forskellige implantater kommercielt tilgængelige med 
reduceret diameter, men de fleste nødvendiggør en mesio-distal 
bredde på minimum 6 mm såvel cervikalt som interradikulært. 
Såfremt disse pladshensyn ikke overholdes, vil det påvirke prog-
nosen for behandlingen eller umuliggøre implantatbehandling. 
Der ses således et større marginalt knogletab og kompromitterede 

Undersøgelser viser en prævalens på 1,7 % for personer 
med mangel på én eller begge af maksillens laterale incisi-
ver. Behandlingsmulighederne involverer ortodontisk lukning, 
implantatbehandling eller behandling med plastretineret bro. 
Hvis behandlingen involverer ortodontisk lukning, bliver be-
handlingsplanlægningen og behandlingen varetaget af den 
kommunale tandpleje uden involvering af regionstandplejen. 
Mens der ved andre behandlinger, inklusive implantatbehand-
ling, er behov for et multidisciplinært samarbejde mellem 
tandlæger/specialtandlæger med specialviden inden for or-
todonti, pædodonti, protetik og kæbekirurgi. En opgørelse fra 
Regionstandplejen i Region Nordjylland viser, at der svarende 
til de fleste agenesiområder (69 %) var indikation for implan-
tatbehandling efter afsluttet vækst og eventuel ortodontisk 
forbehandling. 

KLINISK RELEVANS

Fig. 5. Røntgenbilleder af patienten præsenteret i Fig. 4. 
A, B: Før implantatbehandling. 
C, D: Et år efter implantatbehandling. 

Fig. 5. Radiographs of the patient presented in Fig. 4. 
A, B: Before implant treatment.  
C, D: One year after implant treatment.

Implantatbehandling
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Fig. 6. A, B: 22-årig kvinde 
med agenesi af +2. Et år 
efter implantatbehandling.

Fig. 6. A, B: A 22-year old 
woman with congenitally 
missing left maxillary lateral 
incisor. One year after im-
plant treatment.

Implantatbehandling

A B

tanden og efterfølgende ortodontisk distalføring foretrækkes, 
idet der i forbindelse med den ortodontiske distalføring sker en 
breddeforøgelse af processus alveolaris. Herved kan knogleop-
bygning før eller i forbindelse med implantatindsættelsen i mange 
tilfælde undgås.

Implantatbehandlingen foretages naturligvis i hovedparten 
af tilfældene svarende til regio 2+2. Såfremt den primære hjør-
netand persisterer svarende til hjørnetandsregionen, og tandens 
prognose er god, kan det være hensigtsmæssigt at bevare denne 
længst muligt og bibeholde den permanente hjørnetand svarende 
til regio 2+2. Herved kan implantatbehandling svarende til hjør-
netandsregionen ofte udskydes i mange år. 

Implantatbehandling regio 2+2 adskiller sig på flere måder fra 
implantatbehandling svarende til andre regioner. Den væsentlig-
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parodontale forhold, såfremt den mesio-distale afstand til nabo-
tænderne er begrænset (33,34). 

Det er endvidere vigtigt at vurdere pladsforholdene til implan-
tatkronen. Et harmonisk og symmetrisk udseende af overkæbe-
fronten er vigtigt. For at sikre dette, skal pladsen til implantatkro-
nen afstemmes med de centrale incisivers, hjørnetændernes samt 
den kontralaterale incisivs form og størrelse under hensyntagen 
til etablering af en stabil okklusion. Såfremt implantatkronens 
form og størrelse ikke er harmonisk i forhold til de øvrige front-
tænder, vil dette kompromittere behandlingsresultatet. Derfor 
er et velfungerende interdisciplinært samarbejde også vigtigt i 
forbindelse med afslutning af den ortodontiske del af behand-
lingen for at sikre tilfredsstillende pladsforhold til implantatet 
og implantatkronen. 

Implantatbehandling gennemføres først efter afsluttet vækst 
for at undgå eller minimere risikoen for infraposition af implan-
tatkronen (35-38). Derfor er den primære tand ofte tabt inden 
implantatbehandlingen kan foretages, og provisorisk protetik, 
inklusive relevant retention, er nødvendig, indtil implantat-
behandlingen kan gennemføres. Dette kan involvere ”bonded 
retainer”, provisorisk plastretineret bro og provisorisk aftagelig 
protetik. Der er således ofte behov for specielle tiltag for at sikre 
koordinering og løbende kontrol af retentionen og den provi-
soriske protetik, indtil implantatbehandlingen er afsluttet. Den 
kommunale tandpleje er ansvarlig herfor indtil 18-års-alderen, 
mens regionstandplejen er ansvarlig efter 18-års-alderen, og 
indtil implantatbehandlingen er gennemført (14).

Der er ofte behov for genopbygning af processus alveolaris 
før eller i forbindelse med implantatbehandlingen (Fig. 4). Dette 
er især tilfældet, såfremt den primære laterale incisiv fældes el-
ler ekstraheres tidligt. I dag anvendes rutinemæssigt forskellige 
kirurgiske teknikker til genopbygning af processus alveolaris, og 
disse teknikker er beskrevet i en anden artikel i dette temanum-
mer (16). 

Slimhinden kan også være tynd, og dette kan påvirke implan-
tatbehandlingens langtidsholdbarhed. Endvidere kan en tynd 
periimplantær slimhinde kompromittere behandlingsresultatet, 
idet implantatet kan ”skinne igennem” slimhinden, således at 
denne er gråligt eller blåligt misfarvet (Fig. 7). Derfor kan der 
være behov for et bindevævstransplantat fra palatum durum med 
henblik på etablering af en periimplantær slimhinde med samme 
udseende og tykkelse som nabotændernes gingiva. 

Såfremt der er store krav til det æstetiske behandlingsresultat, 
fremstilles ofte en provisorisk implantatkrone, hvis form og farve 
eventuelt løbende kan justeres. Den endelige implantatkrone 
påsættes efter en kortere eller længere periode. Denne metode 
anvendes i udvalgte tilfælde også ved implantatbehandling som 
følge af agenesi af den laterale incisiv. Herved kan behovet for 
retention, inklusive provisorisk plastretineret bro eller aftagelig 
protetik, også minimeres. Endvidere er det hensigtsmæssigt at 
påsætte en provisorisk krone i en periode inden fremstilling af 
den endelige krone, såfremt en mindre residualvækst af processus 
alveolaris ikke kan udelukkes. Dette er især tilfældet ved unila-
teral agenesi.

Der er gennemført en enkelt undersøgelse af implantatbe-
handling på patienter med agenesi af 2+2, hvor der blev anvendt 
implantater med reduceret diameter (39). Der er intet, som tyder 
på, at prognosen for denne behandling skulle være væsentlig 
forskellig fra implantatbehandling svarende til andre regioner. 
En nyligt publiceret oversigtsartikel, som fokuserede på enkelt-
tandsimplantater, viste, at overlevelsen af implantaterne og im-
plantatkronerne var henholdsvis 97 % og 95 % efter fem år (40). 
Et overraskende resultat var, at 9 % af implantaterne havde et 
uacceptabelt eller ikke tilfredsstillende udseende. De væsentligste 
resultater fra denne undersøgelse er beskrevet i en anden artikel 
i dette temanummer (16).

Som tidligere anført udføres implantatbehandling først efter 
afsluttet vækst for at undgå eller minimere risikoen for infrapo-
sition. Dette betyder i praksis, at man generelt set ikke indsætter 
implantater før i 20-21-års-alderen. Nyere undersøgelser tyder 
imidlertid på, at infraposition også kan forekomme på trods af, 
at implantatet først indsættes efter afsluttet vækst (38,41). I de 
fleste tilfælde er der tale om mindre ændringer, men kosmetisk 
skæmmende infraposition kan forekomme. 

Implantatbehandling som følge af agenesi udføres ofte på rela-
tivt unge patienter, og implantater og kroner skal derfor fungere 
i en lang årrække. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at 
vurdere, om dette er realistisk. Der er ikke tvivl om, at implantat-
kronen i mange tilfælde på et tidspunkt må udskiftes som følge 

Fig. 7. 21-årig kvinde med agenesi af 2+. Der er for et år 
siden foretaget implantatbehandling regio 2+. Den faciale 
 periimplantære slimhinde er tynd og blåligt misfarvet som 
følge af, at titan skinner igennem de periimplantære væv. 

Fig. 7. A 21-year old woman with congenitally missing right 
maxillary lateral incisor. Implant treatment has been per-
formed one year ago. The labial periimplant mucosa is thin 
and bluish discoloured due to titanium shining through the 
periimplant tissues.

Tynd og misfarvet slimhinde
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af et kosmetisk utilfredsstillende udseende, for eksempel som 
følge af at nabotænderne gradvist er blevet mørkere. Endvidere 
vil biologiske og protetiske komplikationer kunne opstå (40). 
Det er alment accepteret, at disse komplikationer forekommer 
hyppigere, end man troede for bare få år siden. 

Det må derfor anbefales, at der så vidt muligt vælges andre 
behandlingsmetoder end implantatbehandling (12). Såfremt 
implantatbehandling er indiceret, er et velfungerende interdisci-
plinært samarbejde særlig vigtigt for at kunne gennemføre den 
ortodontiske, kirurgiske og protetiske behandling optimalt, og 
stor erfaring med implantologi er nødvendig for at kunne gen-
nemføre en optimal behandling (12). 

Plastretineret bro
Som alternativ til implantatbehandling kan der være indikation 
for behandling med plastretineret bro. Der kan i mange tilfælde 
opnås et tilfredsstillende behandlingsresultat såvel funktionelt 
som kosmetisk (Fig. 8). Da der ofte er tale om yngre individer med 
intakte nabotænder, er der sjældent indikation for behandling 
med konventionel bro. 

Som ved de andre behandlingsmodaliteter er det ikke muligt 
at give klare retningslinjer for, hvornår erstatning af den laterale 
incisiv med plastretineret bro bør foretrækkes. Plastretineret bro 
foretrækkes ofte i de tilfælde, hvor det ikke er muligt ortodontisk 
at etablere den nødvendige plads cervikalt og interradikulært til 
et implantat. Dette er især tilfældet ved maksillær retrognati og 
proklinerede centrale incisiver. Endvidere kan udtalt rodafbøj-
ning af især den centrale incisiv umuliggøre implantatbehandling. 
Ligeledes kan der være tilfælde, hvor ortodontisk behandling 
ikke kan gennemføres eller vurderes urimelig kompleks. Dette 
er især tilfældet, såfremt okklusionen i øvrigt er stabil og har-
monisk. Det skal dog understreges, at der også ved behandling 
med plastretineret bro i de fleste tilfælde er behov for ortodontisk 
forbehandling. I tilfælde af diastemata eller afvigende tandstil-
ling vil en plastretineret bro normalt ikke give et tilfredsstillende 
behandlingsresultat ud fra et kosmetisk synspunkt.

Der er kun publiceret en enkelt undersøgelse, som har foku-
seret på overlevelsen af plastretinerede broer på patienter med 
agenesi af maksillens laterale incisiv (42). Som omtalt i anden 
artikel i dette temanummer viste en nyligt publiceret systematisk 
oversigtsartikel, som involverede 1.500 patienter i 17 undersø-
gelser, at 88 % af de plastretinerede broer var in situ efter fem år 
uden gentagne løsninger, det vil sige færre end to tilfælde med 
løsning (43). Løsning, som var den hyppigst forekommende kom-
plikation, blev observeret i 19 % af tilfældene. 

Selvom overlevelsen af plastretinerede broer synes lavere 
end enkelttandsimplantater (40), vil plastretinerede broer også i 
fremtiden blive anvendt ved agenesi af maksillens laterale incisiv. 
En god prognose for plastretinerede broer kræver, at bropillerne 
er præpareret på en sådan måde, at broen har en entydig ind-
skudsretning på den enkelte ankertand (44). Dette kan indebære 
præparation af blandt andet furer på begge approksimale flader 

Fig. 8. A-C: 22-årig kvinde med agenesi af 2+2. Be-
handlingsplanen involverede ortodontisk behandling og 
efterfølgende implantatbehandling regio 2+2. På grund af 
manglende kooperation blev den ortodontiske behandling 
afbrudt. Implantatbehandling var ikke mulig på grund af 
reduceret mesiodistal plads regio +2. 
D-H: Seks måneder efter behandling med to plastretine-
rede broer erstattende 2+2.

Fig. 8. A-C: A 22-year old woman with congenitally missing 
maxillary lateral incisors. The treatment plan involved ortho-
dontic treatment followed by implant placement within both 
maxillary lateral incisor regions. However, the orthodontic 
treatment was discontinued due to lack of co-operation. 
Therefore, the space between the left central incisor and 
the canine was insufficient for implant treatment. 
D-H: Six months after placement of two resin-bonded 
bridges replacing the lateral incisors.
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Fig. 9. The need for the 
 various treatment modalities. 

Behandlingsbehov

Patienter

Antal inkluderede patienter: 78
De inkluderede patienters gennemsnitsalder på undersøgel-
sestidspunktet: 16 (13-21) år
Kønsfordeling for de inkluderede patienter:
Kvinder: 46 (59 %)
Mænd: 32 (41 %)

Totale antal agenesiområder: 119
Antal agenesier, regio 2+: 62 (52 %)
Antal agenesier, regio +2: 57 (48 %)
Antal patienter med unilateral agenesi: 37 (47 %)
Antal patienter med bilateral agenesi: 41 (53 %)

Tabel 1. Inkluderede patienter.

Table 1. Included patients.

og en hylde svarende til tuberculum, eventuelt med et stifthul 
eller fordybning, til at modvirke apikal displacering af broen.

Behovet for behandling
Behovet for de forskellige behandlingsmodaliteter er blevet un-
dersøgt i en enkelt undersøgelse, som involverede 47 patienter 
med agenesi af en eller begge af maksillens laterale incisiver (45). 
Patienterne blev undersøgt i 1992-1996, hvorfor der ikke er gen-
nemført undersøgelser af behandlingsbehovet efter etablering 
af amtsspecialtandplejen/regionstandplejen. Derfor blev der 
gennemført en undersøgelse i Regionstandplejen i Region Nord-
jylland med det formål at belyse, hvor hyppigt der var indikation 
for de beskrevne behandlingstyper.

Undersøgelsen involverede konsekutivt henviste patienter, 
som udelukkende havde uni- eller bilateral agenesi af maksillens 
laterale incisiv. De inkluderede patienter var født i en femårig pe-
riode fra 1. januar 1984 til 31. december 1988. Denne periode blev 
valgt for at sikre, at alle relevante patienter var blevet henvist til 
regionstandplejen på undersøgelsestidspunktet. For hver enkelt 
patient blev følgende registreret:

1.  Alder på undersøgelsestidspunktet (år).
2.  Køn.
3.  Agenesi af 2+ (ja, nej).
4.  Agenesi af +2 (ja, nej).
5.  Behandlingsplan, regio 2+.
6.  Behandlingsplan, regio +2.

Som det fremgår af Tabel 1, var den gennemsnitlige alder på 
de 78 inkluderede patienter med i alt 119 agenesier på under-
søgelsestidspunktet 16 år med en variation fra 13 til 21 år. Det 
foreliggende materiale involverede patienter med en alder på 
over 18 år som følge af den såkaldte femårs overgangsordning, 
der udløb i 2006. Der var en lille overvægt af kvinder (59 %) i 
forhold til mænd (41 %). Der var en sammenlignelig hyppighed 
af agenesi af 2+ og +2. I alt 47 % af patienterne havde agenesi af 
en enkelt lateral incisiv, hvorimod 53 % havde agenesi af begge 
laterale incisiver.
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Der var indikation for implantatbehandling efter afsluttet 
vækst og evt. ortodontisk behandling svarende til de fleste agene-
siområder (69 %) (Fig. 9). I 11 % af tilfældene var der ikke behov 
for behandling, og i 9 % var der indikation for ortodontisk lukning. 
Der var sjældent indikation for behandling med plastretineret bro 
(4 %), og få (4 %) ønskede ikke behandling. I 3 % af tilfældene 
kunne der først lægges en endelig behandlingsplan senere.

Undersøgelsen viste også, at der i næsten alle tilfælde ved 
bilateral agenesi var indikation for den samme behandling i 
begge sider. I alt 39 (95 %) ud af de 41 patienter med bilateral 
agenesi havde behov for den samme behandling i begge sider. 
To patienter (5 %) havde behov for forskellig behandling i de 
to sider. Den ene patient havde behov for ortodontisk lukning 
i den ene side og implantatbehandling efter afsluttet vækst og 
ortodontisk behandling i den anden side. Hos den anden patient 
var der indikation for implantatbehandling i den ene side og intet 
behov for behandling i den anden side. 

Det kan derfor konkluderes, at der i det foreliggende materiale 
i de fleste tilfælde ved agenesi af maksillens laterale incisiv var 
indikation for implantatbehandling efter afsluttet vækst og evt. 
ortodontisk behandling. Det skal understreges, at der er tale om 
en selekteret patientgruppe. Jævnfør gældende retningslinjer 
henvises patienter med agenesi af 2+2 nemlig udelukkende til 
Regionstandplejen i Region Nordjylland, såfremt henvisende 
instans forventer et behandlingsbehov efter 18-års-alderen. 
Derfor henvises patienter ikke, såfremt de er færdigbehandlet i 
den kommunale tandpleje, eller såfremt henvisende instans ikke 
forventer et fremtidigt behandlingsbehov. 

For at opnå viden om de patienter, der ikke blev henvist til 
regionstandplejen, blev følgende undersøgelse gennemført. I dag 
registreres forekomsten af agenesi i forbindelse med den obligato-
riske, systematiske og løbende indrapportering af tandsundheden 
hos børn og unge via OCR-blanketten. Undersøgelsen involverede 
alle personer i Region Nordjylland, som var født i den femårige 
periode (1. januar 1984 – 31. december 1988). Ved gennemgan-
gen af OCR-blanketterne viste det sig imidlertid, at mange var 
mangelfuldt udfyldt. Ofte var de laterale incisiver registreret som 
værende til stede til trods for, at patienterne var henvist til regi-
onstandplejen på grund af agenesi af disse tænder. De opnåede 
data fra OCR-systemet var derfor ikke brugbare til at opnå viden 
om de patienter med agenesi af maksillens laterale incisiv, som 
ikke var henvist til regionstandplejen.

Stampopulationen for de fem årgange udgør i alt 28.163 per-
soner. Som tidligere anført må det forventes, at 1,7 % mangler 

Abstract (English)

Treatment of patients with congenitally missing maxillary lateral 
incisors
The maxillary lateral incisor is commonly congenitally missing. 
Actually, 1.7 % has agenesis of one or both of the maxillary lateral 
incisors. The principles of diagnosis and treatment planning are 
described. Also, the various treatment modalities are discussed: 
Orthodontic space closure, implant treatment, and treatment with 
resin-bonded bridge. Results from a study performed at a centre 
in the northern part of Denmark for patients with such missing 
teeth are presented. The study involved 78 patients with 119 con-
genitally missing lateral incisors. It was revealed that implant 
treatment was indicated in most cases (69 %) after completed 
growth and orthodontic treatment, where appropriate. No treat-
ment was required in 11 %, while orthodontic space closure was 
indicated in 9 %. Treatment with resin-bonded bridge was seldom 
relevant (4 %). Infrequently, it was too early to establish a treat-
ment plan (3 %) or the patients did not want any treatment (4 %). 
However, the patient group is selective, because only patients with 
an expected treatment need after the age of 18 years are referred 
to the centre. Therefore, treatment involving orthodontic space 
closure is probably frequently performed without involvement of 
the centre for patients with congenitally missing teeth.

én eller begge af maksillens laterale incisiver (1). Med denne 
prævalens må det antages, at der i alt var ca. 478 individer med 
agenesi af en eller begge af maksillens laterale incisiver. Heraf var 
78 patienter henvist til regionstandplejen. Det må derfor antages, 
at de resterende ca. 400 patienter er færdigbehandlet i den kom-
munale tandpleje eller ikke er henvist, idet der ikke forventes et 
fremtidigt behandlingsbehov. En anden årsag kan være, at der 
samtidig er agenesi af andre tandtyper. Ovennævnte resultater 
er i øvrigt i overensstemmelse med Røllings undersøgelse (45).

Taksigelse
Tandlæge, ph.d. Pia Wogelius, Aalborg Kommunale Tandpleje, 
takkes for stor hjælp med indsamling af data fra OCR-systemet 
om de patienter, som havde agenesi af maksillens laterale incisiv, 
men som ikke var henvist til regionstandplejen. 
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 Hvis man ved multipel tandagenesi forstår oligodonti (1), 
dvs. mangel på seks eller flere permanente tænder (3. 
molar undtaget), er prævalensen i den danske befolk-

ning 0,16 % (2). Multipel tandagenesi er således relativt sjældent 
forekommende. Patientgruppen frembyder imidlertid ud over de 
manglende permanente tænder ofte en række specielle dentoal-
veolære (1,3,4) og ansigtsmorfologiske karakteristika (Tabel 1 og 
2) (5-8), som kan få stor indflydelse på behandlingen. 

Det reducerede antal tænder giver færre ortodontiske for-
ankringsmuligheder. Mikrodonti og ændrede kroneformer, ofte 

Behandling  
af multipel  
tandagenesi
Nils Worsaae, overtandlæge, specialtandlæge,
Regionstandplejen og Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital

Michael Holmqvist-Larsen, specialtandlæge, Glostrup Hospital og 
privat praksis, København

Betty Holm, afdelingstandlæge, ph.d., Regionstandplejen og Afdelin-
gen for Oral Rehabilitering, Tandlægeskolen, Københavns Universitet 

Prævalensen af patienter med multipel 
tand agenesi (mangel på seks eller flere per-
manente tænder) er ca. 0,16 % i Danmark. 
På grund af de ofte udtalte dentoalveolære 
og ansigtsmorfologiske forandringer kan 
behandlingen af disse patienter være kom-
pleks med et udtalt behov for en tværfaglig 
indsats. 

Optimal behandling forudsætter tidlig 
diagnostik, tværfaglig behandlingsplanlæg-
ning, god koordination mellem de forskelli-
ge behandlere og en god portion tålmodig-
hed fra patienternes side. Der er ofte tale 
om langvarige og komplicerede behand-
lingsforløb, som inkluderer ortodonti, kirurgi 
og protetik, og hvor den endelige rekon-
struktive behandling først kan færdiggøres 
efter afsluttet vækst via Regionstandplejen, 
de Odontologiske Landsdels- og Videncen-
tre og de kæbekirurgiske afdelinger. 

I artiklen understreges betydningen af tid-
lig diagnostik og interceptiv behandling, som 
kan være afgørende for omfanget og kom-
pleksiteten af den samlede behandling. 

Abstract

Behandling af patienter 
med multipel tandagenesi

Emneord:
Hypodontia;  
oligodontia;  
patient care; 

planning;  
treatment

Dentoalveolære afvigelser

Tabel 1. Hyppige dentoalveolære fund hos patienter med 
oligodonti

Table 1. Frequent dento-alveolar findings in patients with 
oligodontia
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asymmetrisk fordelt i tandbuerne, intensiverer yderligere kravene 
til planlægningen af såvel den ortodontiske som den kirurgiske og 
protetiske del af behandlingen. Kæbeknoglen er ofte underudvik-
let både generelt og lokalt i agenesiregionerne, hvilket vanskelig-
gør behandlingen, og ofte er omfattende kæbekirurgiske indgreb 
nødvendige (9-11). Herudover er oligodonti undertiden også 
forbundet med andre ektodermale abnormiteter og syndromer, 
ikke mindst hypohidrotisk ektodermal dysplasi (1,7,12-16). 

Formålet med denne artikel er at beskrive de behandlings-
mæssige udfordringer, denne patientgruppe præsenterer og i 
forbindelse hermed nødvendigheden af et velfungerende tværfag-
ligt samarbejde mellem fagdisciplinerne pædodonti, ortodonti, 
kæbekirurgi og protetik. 

Identifikation af patienter
Identifikation af patienterne foregår i den kommunale tandpleje 
og vil normalt blive foretaget i 10-12-års-alderen. Herefter lægges 
den første overordnede behandlingsplan, oftest i samarbejde med 
regionstandplejen (den tidligere amtsspecialtandpleje). Herved 
sikres også, at finansieringen af den del af behandlingen, som 
først kan udføres efter 18-års-alderen, er afklaret. 

I den kommunale tandpleje observeres en række forhold, og 
den interceptive behandling påbegyndes. Tidspunktet for start af 
behandlingen afhænger af vækstmønstret, hvilken behandling det 
drejer sig om, den individuelle skeletale og mentale modenhed 
samt ikke mindst lokalisationen af agenesierne.

Tidlig og intermediær interceptiv behandling
Den tidlige interceptive behandling tager sigte på at fremme 
gunstige vækstmønstre, hæmme en dysplastisk udvikling og 
dermed forhindre, at man senere kommer i en situation, hvor 
der må kompenseres for manglende behandling ved ofte større 
og mere komplicerede indgreb.

Det samme gælder for den intermediære interceptive behand-
ling. Denne fase kan dog også omfatte ortodontisk korrektiv be-
handling i form af lukning af nogle agenesiområder, korrektion af 
anden malokklusion og i nogle tilfælde endda endelig ortodontisk 
behandling med tilpasning af plads og rodhældninger, der tillader 
efterfølgende protetisk rekonstruktion.

En række spørgsmål er ofte relevante at stille i forbindelse 
med den interceptive behandling. De væsentligste er: Hvornår er 
det nødvendigt med vækstadapterende behandling? Hvornår skal 
anden malokklusion korrigeres? Skal der åbnes eller lukkes? Hvilke 
primære tænder kan med fordel bevares som semipermanente 
erstatninger? Evt. som forankring for den ortodontiske behand-
ling. Hvilke primære tænder bør ekstraheres tidligt for at fremme 
spontan mesial vandring af molarer under eruptionen? Hvilke 
impakterede ankyloserede primære tænder skal fjernes? Bør vi 
supplere med forankringsimplantater? Er der behov for provisorisk 
protetik eller retention af antagonister og nabotænder? 

Interceptiv behandling inkluderer også protetisk omformning 
af fx taptænder og koniske kroneformer ved udbygning med plast 

og beslibning. Dette gør planlægningen af tandreguleringen mere 
realistisk og overskuelig og har samtidig en positiv psykosocial 
effekt, som ikke skal undervurderes. 

Nedenfor beskrives væsentlige interceptive foranstaltninger, 
som kan være aktuelle for patienter med multipel tandagenesi, 
opstillet i punktform:

1.  Vækstadapterende behandling af anteriort roterende mandibel 
ved dybt bid for at modvirke fortsat dysplastisk udvikling. Fig. 1 
illustrerer et klassisk eksempel på udvikling af kæber, processus 
alveolaris og okklusion ved multiple agenesier før interceptiv 
behandling.

2.  Nivellering af tandbuer for at forhindre/ophæve overeruption 
af incisiver samt antagonister til agenesiregioner. Dette inklu-
derer undertiden ekstraktion af impakterede ankyloserede 
temporære molarer, hvor disse medfører nedsat vertikal vækst 
af alveolarkammen og kipning af nabotænder mod agenesire-
gionen (Fig. 1).

3.  Krydsbidsbehandling, evt. med sutursprængning og evt. 
kirurgisk-ortodontisk ekspansion (SARME: »surgically assisted 
rapid maxillary expansion«).

Fig. 1. 14-årig pige med agenesi af 5,4+4,5 og 5,4-4,5. 
A: Profilbillede viser let mandibulær retrognati og accentueret 
mentolabial fure. 
B,C: Intraoralt ses anteriort dybt bid med stejl incisivhældning 
og overeruption af incisiverne. Bemærk hvorledes impakta-
tionen af de persisterende tænder har medført nedsat vertikal 
vækst af processus alveolaris i siderne og dermed åbning af 
biddet lateralt og begyndende kipning af nabotænder mod 
agenesiregionerne.

Fig. 1. A 14-year old girl with congenitally missing premolars. 
A: The profile is characterized by slight mandibular retrogna-
thism and accentuated labio-mental fold. 
B,C: Intraoral photos showing anterior deep bite and steep 
inclination and overeruption of incisors. Note how the 
impacted deciduous molars are associated with impaired 
vertical growth of the alveolar process, lateral open bite, and 
tipping of the neighbouring teeth.

Manglende tidlig interceptiv behandling

A B

C
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4.  Ved hypoplastiske maksiller ”åbne” regio 2+2, ekstrahere 
03+03 og forhindre ektopisk eruption af 3+3 til regio 2+2. 
Alternativet kan være at bevare 03+03, lade 3+3 eruptere 
svarende til regio 2+2 og så senere ”åbne” regio 2+2 og der-
med udnytte den knogledannende effekt ved distaliseringen 
af 3+3. 

5.  Rettidig ekstraktion af 05+05 med henblik på styret mesial 
eruption af permanente molarer til lukning af agenesiregio-
nerne 5+5. Ved samtidig anvendelse af implantatforankret 
ortodonti (fx ganeimplantat) kan man forhindre retraktion 
af overkæbens incisiver og dermed en utilsigtet øgning af den 
naso-labiale vinkel (Fig. 2).

6.  Opretning af kippede og roterede tænder, lukning af større 
diastemaer og evt. skabe sufficient plads til efterfølgende pro-
tetiske erstatninger (oftest implantater).

7.  Udbygning med plast og evt. beslibning af koniske tandkroner 
(specielt incisiver og hjørnetænder). 

8.  Midlertidige plastopbygninger okklusalt på temporære molarer 
for at forhindre overeruption af antagonister til agenesiregio-
nerne eller indsættelse af anden relevant retention.

9.  Provisorisk fast eller aftagelig protetik, både af psykosociale 
hensyn og for at fremme en normal udvikling af muskler, kæ-
beknogler og kæbeled. 

Endelig behandling
Den afsluttende behandling af patienter med multipel tandage-
nesi må ofte foretages efter afsluttet vækst, idet denne hyppigt 
inkluderer anvendelse af orale implantater og undertiden også 
ortodontisk-kirurgiske indgreb. 

Hos de fleste patienter, der har gennemført interceptiv be-
handling, mangler der ofte ”kun” mindre eller ingen korrigerende 
ortodontisk behandling, lokale genopbygninger af atrofisk pro-
cessus alveolaris og evt. normalisering af kæberelationer ved 
ortodontisk-kirurgiske indgreb før implantatbehandling kan 
påbegyndes.

Dette er ikke tilfældet for patienter, hvor der ikke i tide er ble-
vet iværksat korrekt interceptiv behandling. I de tilfælde er der 
behov for en omfattende ortodontisk forbehandling (Fig. 3-5). 
Afvigelser i væksten må som regel korrigeres med osteotomier på 
over- og underkæbe, inklusive SARME af den hypoplastiske mak-
sil (Fig. 5), kirurgisk-protetisk bidhævning (Fig. 4,6) og diverse 
knogletransplantationer (sinusløft, onlay knogletransplantation, 
membranbehandlinger (GBR) og osseodistraktion af processus al-
veolaris) (Fig. 3-5). Der kan være opstået et stort slid af tænderne 
(Fig. 6), kraftige overeruptioner (Fig. 3-6), kipning og rotation af 
nabotænder mod agenesiområderne (Fig. 3,6), etc. De kirurgiske 
indgreb bliver som oftest betydeligt mere omfattende og kompli-
cerede. Samtidig øges behovet for erstatning med implantater. 

Protetisk er man i den samme situation. Er der gennemført 
en velplanlagt interceptiv og korrektiv behandling, vil der ofte 
kun være behov for enkelttandsimplantater og mindre implan-
tatbroer. 

Diskussion
Identifikation af patienter og behandlingsplanlægning
Tidlig tværfaglig behandlingsplanlægning og korrekte intercep-
tive tiltag er overordentlig væsentligt (7,10,11). Behandlingerne 
vil nemlig i de fleste tilfælde komme til at løbe over flere år. End-
videre kan det gunstigste behandlingstidspunkt blive forpasset. 
Dette kan efterfølgende umuliggøre eller i bedste fald vanskelig-
gøre opnåelse af et optimalt behandlingsresultat. Der påhviler 
derfor den kommunale tandpleje et stort ansvar for identifikation 
af patienter og iværksættelse af tidlig (interceptiv) behandling.

Behandlingsplanerne bør være fleksible/dynamiske. Behand-
lingerne er langvarige og afhængige af mange faktorer, ikke 
mindst det individuelle vækstmønster og den enkelte patients 
samarbejdsevne. I mange tilfælde må de omfattende behand-
lingsplaner løbende revurderes.

Ortodontisk behandling
Anvendelsen af ortodontiske forankringsimplantater (17,18) vil 
hos denne gruppe patienter med et reduceret naturligt tandsæt 
øge mulighederne for ortodontisk lukning svarende til nogle 
agenesiregioner. Overkæbens 2. præmolarregion, som er en af 
de hyppigste agenesiregioner, kan således med brug af forank-
ringsimplantater lukkes ortodontisk, uden at man samtidig re-

Fig. 2. 16-årig pige med multipel agenesi. 
A: Før indsættelse af forankringsimplantat i ganen. 
B: Profilrøntgenoptagelse efter ekstraktion af 05+05 og 
indsættelse af ganeimplantat. 
C: Tilstanden et år senere, hvor overkæbens molarer er ført 
mesialt til lukning af agenesiregionerne 5+5.

Fig. 2. A 16-year old girl with multiple congenitally missing 
permanent teeth. 
A: Before skeletal anchorage has been inserted in the palate. 
B: Cephalogram after extraction of the maxillary primary 
second molars and insertion of a palatal implant. 
C: After orthodontic space closure in the second premolar 
regions by mesial movement of molars one year later.

Ortodonti med skeletal forankring

BA

C
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Prævalensen af patienter med multipel tandagenesi er ca. 
0,16 % i Danmark, og på grund af de ofte udtalte dentoalveo-
lære og ansigtsmorfologiske forandringer kan behandlingen 
af patienterne være kompleks med et udtalt behov for en 
tværfaglig indsats. Samtidig er det også væsentligt med 
en tidlig tværfaglig behandlingsplanlægning og interceptive 
tiltag. Behandlingerne vil nemlig ofte løbe over flere år, og 
derudover er det vigtigt ikke at forpasse gunstige behand-
lingstidspunkter. Behandlingsplanerne bør være fleksible, da 
behandlingerne er både langvarige og afhængige af mange 
faktorer, som fx individuelt vækstmønster og patientens sam-
arbejdsevne. Ofte må de omfattende behandlingsplaner da 
også løbende blive revurderet. 

KLINISK RELEVANS

Fig. 3. 40-årig kvinde med agenesi af ni 
tænder. 
A-C og G-I: Før behandling bemærkes mang-
lende læbestøtte, stejl inklination og overerup-
tion af incisiver, dybt bid anteriort og ektopisk 
eruption af 3+3. 
D-F og J-L: Efter ortodontisk åbning regio 2+2 
og 3-3, nivellering af tandbuer og proklination 
af incisiver er der foretaget sinusløft regio +5, 
udbygning af processus alveolaris regio 3-5 
og 2+2 samt implantatbehandling regio 2+2,5 
og 5,3-3,5.

Fig. 3. A 40-year old woman with nine con-
genitally missing permanent teeth. 
A-C and G-I: Note the retruded lips before 
treatment, steep inclination and overeruption 
of the incisors, deep anterior bite, and ectopic 
eruption of the upper canines. 
D-F and J-L: After orthodontic opening (re-
gions 12, 22, 33, and 43), levelling of the 
dental arches, proclination of the incisors, 
sinus floor augmentation in the left side, and 
augmentation of the alveolar process in the 
right lower canine region, the left lower second 
lower premolar region, and the maxillary lateral 
incisor regions followed by implant insertion.

”Åbning” af agenesiregioner i fronten til implantatbehandling

K
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 Vækstafvigelser

Maksillær retrognati og hypoplasi
Mandibulær retrognati
Anterior rotation af mandibel
Nedsat vertikal og transversel dimension af processus 
alveolaris
Store ekstensioner af sinus maxillaris ned i processus 
alveolaris
Vigende mellemansigt
Lav nedre ansigtshøjde
Øget nasolabial vinkel
Accentueret mentolabial fure

Tabel 2. Hyppige vækstafvigelser hos patienter med oligodonti

Table 2. Frequent growth disturbances in patients with 
oligodontia
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traherer incisiverne og dermed kompromitterer bløddelsprofilen. 
Samtidig reduceres også behovet for sinusløftprocedurer og im-
plantater. Forankringsimplantater har medført øgede muligheder 
for knogleskabende ortodonti, opretning af rødder og placering 
af tænder med større præcision og forudsigelighed end tidligere. 
Ved oligodonti er der øgede krav til opretning af rødder og præcis 
placering af tænderne, således at pladsforholdene tillader efter-
følgende optimal implantatindsættelse, men også muligheden 
for eventuelle sektioneringer af maksillen ifm. kæbeosteotomier. 

Det værste scenarie, der ses hos patienter med oligodonti uden 
rettidig interceptiv behandling, er en situation med reduceret 
sagittal vækst af over- og underkæbe, overeruption af incisiver 
og stejl incisivhældning i både over- og underkæben, anterior ro-

tation af underkæben, dybt bid, bilateralt krydsbid og stejlt ekto-
pisk erupterede hjørnetænder svarende til regio 2+2. Lukning 
af agenesiregionerne 2+2 enten spontant eller ortodontisk må 
ikke føre til en hypoplastisk maksil. Behandlingen skal være den 
biologisk mest hensigtsmæssige, men også samtidig respektere og 
tage behørigt hensyn til funktion, ansigtsfysiognomi og æstetik. 
Vækstadapterende behandling af underkæben bør iværksættes i 
tide og forudsætter ofte, at der forinden er korrigeret for en stejl 
incisivhældning og overeruption af overkæbeincisiverne.

Kirurgisk behandling
Når behandlingen først påbegyndes i en relativt sen alder, kan 
de kirurgiske behandlinger hurtigt blive omfattende (10,19). Så-

Kombineret ortodontisk-kirurgisk-implantologisk behandling

Fig. 4. 22-årig mand med agenesi af 16 tænder. 
A-C: Før behandling. 
D-F: Efter behandling.
Der er foretaget bilateralt sinusløft, knogleopbygning af proces-
sus alveolaris i overkæbens venstre side og kombineret maksil- 
og mandibelosteotomi. Ifm. maksilosteotomien er der foretaget 
sektionering i højre side af maksillen og fremføring af det poste-
riore segment. Osteosynteseplader i overkæben er fjernet ifm. 
implantatindsættelsen.
G: Viser oralt implantat og miniskrue i brug som forankring ved 
ortodontisk opretning af 4,3- før opretning. 
H: Efter opretning.
I,J: Profiloptagelser før og efter behandling. Bemærk det dybe 
bid, den anteriore rotation af mandiblen og eversionen af læ-
berne før behandling. Bidhævning i sideregionerne er foretaget 
via implantatbroer og plastopbygning på molarer.

Fig. 4. A 22-year old man with 16 congenitally missing perma-
nent teeth. 
A-C: Before treatment. 
D-F: After treatment.
Bilateral sinus floor augmentation, bone augmentation of the 
left maxillary alveolar process, as well as maxillary and mandi-
bular osteotomies have been performed. A vertical segment 
osteotomy was performed anterior to the first right upper molar 
and the edentulous area was thereby reduced. The osteosyn-
thesis material in the upper jaw was removed in conjunction with 
implant insertion.
 G: Skeletal anchorage by oral implant and a miniscrew before 
44 and 43 uprighting. 
H: After treatment.
I,J: Cephalogram before and after treatment. Note the anterior 
deep bite, the anterior rotation of the mandible and eversion of 
the lips before treatment. Bite raising was performed by implant-
supported bridges as well as composite onlays on the molars.

A G

B
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ledes er der i en tidligere undersøgelse konstateret et behov for 
ortodontisk-kirurgisk behandling hos 27 %, knoglerekonstruktion 
hos 73 %, sinusløft hos 43 % og nervetransposition hos 18 % af 
patienterne (10). Implantatindsættelse blev foretaget i 90 % af pa-
tienttilfældene, men nok så væsentligt, kun svarende til ca. 50 % 
af agenesierne. Med rettidig interceptiv behandling kan dette tal 
formodentlig reduceres yderligere. Den kirurgiske behandling af 
oligodontipatienter med samtidig kæbeanomali omfatter således 
et bredt spektrum af alle typer rekonstruktive indgreb. 

Når der i forbindelse med ortodontisk kirurgi foretages kom-
bineret avancering og ekspansion af en hypoplastisk maksil med 
multipel tandagenesi, er risikoen for recidiv øget (10). Dette 
skyldes formodentlig insufficient forankring og relativt ustabil 
okklusion. I sådanne tilfælde bør SARME-operation overvejes i 
en forudgående seance.

Hvis implantater indsættes samtidig med ekstraktion af de 
primære tænder, bør man være opmærksom på den efterføl-
gende øgede vertikale resorption af specielt den faciale del af 
alveolarprocessen (20), da dette kan resultere i eksponering af 
implantaterne cervikalt.

Den samlede kirurgiske behandling må som oftest opdeles i 
flere på hinanden følgende seancer. Af denne grund, og da flere 
af indgrebene er relativt omfattende, må mange af operationerne 
foretages i generel anæstesi. 

Protetisk behandling
Protetisk må man ved fremstilling af faste implantatretinerede 
broer afveje fordele og ulemper ved cementerede respektive skrue-
retinerede broer. Da der som oftest er tale om unge patienter, hvor 
man må forvente et behov for reparationer og evt. omlavninger 
senere i livet, er skrueretinerede løsninger ofte at foretrække. 

Endvidere bør der ikke anvendes flere implantater end nød-
vendigt. Ved broer fortil i over- og underkæben kan man ofte med 
fordel anvende ekstensionsled svarende til de laterale incisiver 
på grund af de ofte reducerede pladsforhold både mesiodistalt 
og faciooralt. 

I sjældne tilfælde kan man blive tvunget til at vælge plastreti-
nerede broer som permanent løsning. Konventionelle broer kan 
også være et relevant alternativ til implantatbehandling på trods 
af intakte bropiller. I nogle tilfælde kan en lang og undertiden 
kompliceret behandling med ortodonti, knogleopbygninger og 
implantatindsættelse undgås. Præparation af bropiller forudsæt-
ter en vis pulparetraktion, hvilket hos unge patienter vil medføre, 
at den endelige behandling forsinkes. Herudover er denne be-
handling naturligvis også afhængig af antallet og fordelingen af 
de eksisterende permanente tænder.

Ofte må der udføres bidhævning på molarer for at skabe 
normale vertikale relationer med sufficient plads til suprastruk-
turerne. Dette kan ofte gøres midlertidigt med plastopbygninger. 
Når bidhøjden senere er sikret via implantater i fronten og side-
regionerne, kan man overveje enten ortodontisk ekstrusion af 
molarer eller permanente porcelænsonlay på molarerne. 

Fig. 5. 36-årig kvinde med 
agenesi af 14 tænder og uden 
tidligere behandling for agenesi 
eller malokklusion. 
A: Ansigtsprofilen er præget af 
lav anterior ansigtshøjde, sænket 
bid og kraftig anterior rotation af 
mandiblen. 
B: Intraoral optagelse viser en 
stærkt hypoplastisk maksil med 
bilateralt krydsbid og mandibulært 
overbid. 
C: Tilstanden efter bilateralt si-
nusløft med knogle fra crista iliaca 
og efterfølgende indsættelse af 
implantater til forankring af Hyrax-
apparatur. 
D: Tre måneder efter SARME-
operation. 
E,F: Der er nu ”åbnet” til implan-
tater regio 5,2+5. I underkæben 
er der pga. den lave knoglehøjde 
foretaget nervetransposition ifm. 
implantatindsættelse. Patienten 
mangler at få normaliseret kæbe-
relationerne ved en kombineret 
maksil- og mandibelosteotomi 
efterfulgt af implantologisk be-
handling. 

Fig. 5. A 36-year old woman with 14 congenitally missing 
teeth and without previous treatment of her agenesis and 
malocclusion. 
A: The profile is characterized by low anterior face height, deep 
bite, and marked anterior rotation of the mandible. 
B: Intraoral photo showing a hypoplastic maxilla, bilateral cross 
bite, and mandibular overjet. 
C: After bilateral sinus floor augmentation with autogenous 
bone from the iliac crest, insertion of oral implants preliminary 
used as anchorage for the expansion appliance. 
D: Three months after surgically assisted rapid maxillary 
expansion. 
E,F: After orthodontic space-opening for implants in the 
regions 15, 12, and 25. Due to the low height of the mandible 
in the premolar and molar regions, bilateral transposition of 
the alveolar nerve was performed simultaneous with implant 
insertion. Normalization of the jaw relations by mandibular 
and maxillary osteotomies and final implant treatment will be 
performed. 

Multipel agenesi og stærkt hypoplastisk maksil
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Fig. 6. 22-årig mand med 20 agenesier. 
A: Før behandling ses overerupterede stejlt stillede overkæ-
beincisiver med abnormt slid og dybt bid. Herudover ses im-
paktation af 05- og kipninger af nabotænder mod regio 05-. 
B: Tilstanden efter ortodontisk-kirurgisk behandling, men 
inden implantatbehandling. Der er foretaget nivellering af 
overkæbetandbuen samt bidhævning. 

Fig. 6. A 22-year old man with 20 congenitally missing 
permanent teeth. 
A: Overeruption, steep inclination, and abnormal attrition of 
the upper incisors and deep bite are seen before treatment. 
There is impaction of the right primary second molar and 
tipping of the adjacent teeth. 
B: After orthognathic surgery, but before implant treatment. 
Correction of the vertical jaw relations as well as a levelling of 
the occlusal plane have been performed. 

Kirurgisk-protetisk bidhævning og nivellering af tandbuer

A B

Omformning af kroneformer kan i de fleste tilfælde laves med 
de efterhånden langtidsholdbare plastmaterialer, som i dag er til 
rådighed. Ved større omformninger af fx små taptænder kan det 
blive nødvendigt med porcelænsfacader/kroner. 

Broer fikseret til såvel naturlige tænder som implantater må på 
grund af de specielle problemer, som kan være knyttet hertil, og 
ikke mindst fordi der i henhold til lovgivningen er tale om regions-
finansierede éngangsydelser, indtil videre frarådes. Det skal i den 
forbindelse understreges, at uden sufficient interceptiv behandling 
bliver de efterfølgende protetiske konstruktioner mere omfat-
tende, omkostningstunge og også vanskeligere at gennemføre 
med et optimalt og vellykket funktionelt og æstetisk slutresultat.

Multipel agenesi og ektodermal dysplasi
Indsættelse af implantater foretages normalt ikke, før den skele-
tale vækst er afsluttet (21-23). Ved patienter med svær oligodonti, 
herunder patienter med hypohidrotisk ektodermal dysplasi, kan 
det være indiceret at fremstille temporære implantatretinerede 
hybridproteser og broer, også selvom væksten endnu ikke er af-
sluttet (23). Disse patienter kan ud over deres tyggefunktionelle 
og evt. talemæssige gener også psykosocialt være stærkt påvirkede 
af deres handicap.

Oligodonti ses i forbindelse med mere end 120 forskellige 
syndromer, først og fremmest X-bunden recessiv hypohidrotisk 
ektodermal dysplasi, som afficerer mænd mere alvorligt end 
kvinder (12,14,24,25). I nyere undersøgelser af patienter med 
oligodonti har man påvist andre ektodermale forandringer 

foruden hypodonti i op til 57 % af tilfældene (15,16). Det er via 
molekylærbiologiske undersøgelser i et vist omfang muligt at iden-
tificere patienter med forskellige former for ektodermal dysplasi 
(26). Diagnostikken er dog fortsat primært baseret på den kliniske 
undersøgelse. En revision af de kliniske kriterier synes imidlertid 
tiltrængt (16). Udredning af oligodontipatienter med henblik på 
at identificere ikke erkendte patienter med ektodermal dysplasi er 
væsentlig, ikke mindst på grund af et potentielt behov for genetisk 
rådgivning.

Organisation af behandlingen af patienter med multipel agenesi
Hvis der skal opnås akkumuleret erfarings- og vidensopsamling 
samt mulighed for videreudvikling af behandlingstilbuddet for 
de relativt få patienter med multipel tandagenesi, er det vigtigt, 
at der skabes de nødvendige rammer herfor (10,19). Dette giver 
også mulighed for systematiske forsknings- og kvalitetssikrings-
projekter. En af bevæggrundene bag sundhedslovens § 162 (regi-
onstandplejen) om etablering af et specialiseret tandplejetilbud 
på amtsniveau, nu regionsniveau, var at introducere et ensartet 
behandlingstilbud, som inkluderede hensynet til videns- og erfa-
ringsopsamling, et generelt kvalitetsløft og et behandlingstilbud 
baseret på et teambaseret samarbejde mellem de forskellige kom-
petencer (pædodonti, kæbekirurgi, ortodonti og protetik).

En stor del af patienterne med oligodonti behandles allerede 
i forvejen i et tværfagligt ortodontisk-kirurgisk samarbejde på 
regionshospitalernes kæbekirurgiske afdelinger som følge af deres 
kæbeanomali samt i de Odontologiske Landsdels- og Videncentre 
i henholdsvis København og Århus. 

Det er vigtigt, at patienterne og deres forældre tidligt infor-
meres om tilstanden, de eksisterende behandlingsmuligheder og 
tidsperspektiverne i forbindelse hermed. Det bør også være klart 
for patienterne, at der er tale om regionsfinansierede éngangsydel-
ser. I tilfælde af behov for omlavninger/reparationer af fx større 
eller mindre protetiske konstruktioner må patienterne i givet fald 
selv finansiere disse.

 De fleste patienter må vente i mange år, ofte i en kritisk alder, 
før den endelige behandling kan udføres. En god kooperation, 
tillid til behandlerne, tålmodighed hos patienter og opbakning fra 
forældre er derfor vigtigt under de langvarige behandlingsforløb, 
som ofte er præget af mange konsultationer. 
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streret i Fig. 2 er foretaget af specialtandlæge Helen Torkashvand, 
Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital. Endelig er den pro-
tetiske behandling af patienterne gengivet i Fig. 3 og 4 udført af 
tandlæge Vibeke Taaning, Specialklinik for Oral Rehabilitering, 
Tandlægeskolen, Københavns Universitet. 
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Faktaboks
-

som nødvendigheden af fleksible behandlingsplaner.

det er muligt, men ikke på bekostning af en kompromit-
teret ansigtsprofil.

-
ligt, bl.a. for at reducere omfanget af den efterfølgende 
kirurgiske og protetiske behandling.

-
som på de hyppige variationer i tandstørrelser og tandfor-
mer hos denne patientgruppe.

syndromer, herunder kvindelige bærere af hypohidrotisk 
ektodermal dysplasi. 

-
tiske behandling af patienter med multiple agenesier.

-
porære tænder bør generelt undgås på grund af den ofte 
uforudsigelige resorption af den marginale knogle facialt.

de operative procedurer, da der ofte skal gennemføres 
flere på hinanden følgende indgreb.

-
leopbygninger af den atrofiske processus alveolaris er 
nødvendigt.

ca. en tredjedel af patienttilfældene.

og de dertil knyttede tidsperspektiver er væsentlig for at 
opnå god kooperation og den nødvendige tålmodighed 
hos patienten og forældre.

selvværd, som skal gennemgå omfattende behandlinger 
i en kritisk alder.

konsultationer. 

Treatment of patients with severe hypodontia
The prevalence in Denmark of patients with multiple, congeni-
tally missing permanent teeth is about 0.16 %. Due to the fre-
quently marked growth disturbance of the dento-alveolar areas 
as well as the facial skeleton, the treatment may be complex and 
necessitates an interdisciplinary approach. A successful treatment 
outcome implies early diagnosis and comprehensive treatment 

planning with good coordination and timing of the individual 
treatment phases as well as good patient cooperation. The treat-
ment is often long-lasting and includes orthodontic, surgical, and 
prosthodontic treatment. Early implementation of intermediate 
orthodontic treatment is especially emphasized to prevent a deep 
impact on the facial appearance, thus avoiding or minimizing the 
need of later major surgical and prosthodontic interventions.  
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Jeg er maler, og jeg lagde mærke 
til, at væggene i venteværelset 
godt kunne trænge til en over-
haling. Hvad siger du til det? 

Du ordner mine tænder, jeg maler dit 
venteværelse? 

Situationen her er tænkt, men alli-
gevel ikke langt fra virkeligheden. En 
del tandlæger oplever nemlig fra tid til 
anden, at patienter foreslår en udveks-
ling af ydelser som betaling for en tand-
behandling. Den slags udveksling af 
ydelser hører, som de fleste ved, under 
kategorien sort økonomi – en populær 
betegnelse for den del af samfundets 
produktive aktiviteter, som unddrages 
beskatning. 

Derfor understreger afdelingsleder 
Lisbet Hedelund fra SKAT også, at 
tandlæger risikerer en bøde og i særlige 
grove tilfælde en fængselsstraf, hvis de 
indgår den type aftaler. 

Svært at opdage snyd
Samtidig erkender afdelingslederen i 
Skattecenter København, at det er svært 
at opdage, hvis tandlægen bytter ydel-
ser med den lokale håndværker.  

– Vi har svært ved at opdage den 
form for sort økonomi. Tandlægens 
private ejendom er jo fx beskyttet af 
den private grundlov, og vi kan derfor 
ikke se den nye havestue, som tømreren 
har lavet for en tandbehandling. Men vi 
kan godt tage fat i forhold på klinikken 
og bede om regninger på nogle ting, der 
undrer os, forklarer Lisbet Hedelund 
og fortæller, at der i det hele taget er 
mange muligheder for sort økonomi, 
hvis det altså er det, man vil.  

Noget tyder dog på, at de danske 
tandlæger allerede har en god mo-
ral. Branchen optræder nemlig ikke 
på SKATs liste over brancher, der er 
præget af sort økonomi ligesom fx re-
staurationsbranchen, der er helt i top. 
En søgning på tandlæger i SKATs arkiv 
giver da heller ikke mange resultater, og 
Lisbet Hedelund peger på, at hvis tand-
læger laver sort økonomi, skyldes det 
formentlig i højere grad uagtsomhed 
end bevidst svindel.  

Snyd kan føre til fængsel
Og netop motivet kan have betydning. 
SKAT skelner nemlig mellem simpel 

Det kan virke paradok-
salt, men det er faktisk 

sort arbejde at give 
sine medarbejdere gra-

tis behandlinger. Og 
idéen om udveksling af 

ydelser med fx sin lo-
kale håndværker hører 
også under samme ka-

tegori. Tandlægebladet 
ser nærmere på sort 

økonomi og undersø-
ger gråzonerne.

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

– det er spørgsmålet
hvidt Sort
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uagtsomhed og bevidst svindel, og 
det har betydning for størrelsen af 
bøden. Samtidig har den økonomi-
ske størrelse af snyderiet naturligvis 
også betydning, og hvis en tandlæge 
fx bevidst snyder for over 100.000 
kr., kan hun/han risikere fængsel, 
mens alt snyd under 100.000 kr. 
typisk bliver straffet med en bøde, 
der bliver beregnet i forhold til den 
skat mv., der er »sparet« ved ikke at 
selvangive en indtægt eller ved et for 
stort fradrag. 

Ingen gratis  
fyldninger til familien
En anden situation, som tandlæger 
også kender, er familiemedlemmer 
og medarbejdere, der ønsker en 
gratis tandbehandling. Men her er 
reglerne også helt klare. 

– Gratis tandbehandlinger svarer 
til at forære gaver væk. Og reglerne 

for gaver er, at man i 2009 må forære 
gaver til nærtbeslægtede for op mod 
58.700 kr. om året, oplyser Lisbet He-
delund og forklarer, at nærtbeslæg-
tede er familiemedlemmer i lige linje 
som ægtefæller, børn og forældre. 

Men man behøver heller ikke 
at afskrive svigerbørnene helt, for 
man kan forære dem afdragsfrie 
gaver på op til 20.500 kr. om året, 
men søskende, svigerforældre samt 
ansatte må dog vinke farvel til gratis 
behandlinger. 

Netop ansatte kommer under 
andre regler, da en evt. gratis be-
handling af en medarbejder vil blive 
betragtet som et personalegode, og 
det skal derfor beskattes. Men ifølge 
skattereglerne har man også lov til 
at give personalegaver på et par 
hundrede kroner i forbindelse med 
særlige anledninger, så det er fuld-
stændigt skattefrit at forære klinik-

kens ansatte et eftersyn til jul. Lisbet 
Hedelund understreger dog også, at 
der naturligvis er en bagatelgrænse, 
og at ordet krakilsk ikke er noget, der 
passer på skattevæsenet.    

Vi anmelder hinanden
Anderledes forholder det sig dog 
i befolkningen – om man altså vil 
anskue det sådan. SKAT i Køben-
havn får nemlig op mod 700 til 800 

SAMFUND & ARBEJDSLIV

Sådan går avisen  
fra sort til hvid

Du må ikke trække klinikkens avisabonnement 
fra, hvis du får avisen leveret på din privatadres-
se. Hvis du derimod får avisen leveret på klinik-
ken og tager den med hjem efter arbejde hver 
dag, må du godt trække abonnementet fra.

FAKTA
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anmeldelser hvert år fra private, 
der anmelder medborgere for 
sort arbejde. Faktisk er den type 
anmeldelser blevet en fast del af 
skattekontrollen, og ifølge Lisbet 
Hedelund er det et meget bredt 
spektrum af befolkningen, der 
melder medborgere for sort ar-
bejde.

Typisk handler det om, at 
man har bemærket naboens bil 
på udenlandske plader eller et 
privatforbrug, der ikke passer til 
vedkommendes lønindkomst, og 
Lisbet Hedelund peger derfor på, 
at danskerne har ændret holdning 
til sort arbejde. Vi gider det sim-
pelthen ikke, siger hun. 

Sort arbejde gennem tiden

Selvangivelsen er over 100 år gammel 
og kom sammen med den statslige 
indkomstskat i 1903, men det var ikke et 
krav, at den skulle indleveres, og kontrol-
len var lemfældig, så folk opgav, hvad de 
syntes var passende. 

Det gjorde sig gældende helt op til 
50’erne, hvor der – samlet set, det sorte 
arbejde inklusive – blev svindlet for 4-5 
gange så meget, som der bliver svindlet 
for i dag. 

I dag udgør sort arbejde knap 4 % af 
BNP. 

Kilde: www.dr.dk

FAKTA

hvidt Sort

Skattesag fra det virkelige liv

En tandlæge havde for tandbehandling af sin svigerfar udstedt kvitterede 
regninger lydende på et normalt honorar. Svigerfaren havde på grundlag 
af regningerne modtaget delvis refusion fra Sygeforsikringen »danmark« 
og betalt det modtagne beløb til svigersønnen, der eftergav svigerfaren 
det resterende beløb.

Ifølge tandlægen havde det hele tiden været meningen, at svigerfaren 
betalte et beløb, der svarede til de modtagne refusionsbeløb, og havde 
derfor kun indtægtsført det beløb. Men da der var udstedt kvitteret reg-
ning som grundlag for refusionen fra »danmark«, fandt Landsskatteretten, 
at forholdet måtte betragtes som et efterfølgende afkald, og at regnings-
beløbene derfor skulle medregnes i den skattepligtige indkomst med det 
fulde pålydende.

Kilde: www.SKAT.dk

FAKTA

www
Læs mere om sort økonomi 

på www.SKAT.dk.
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Så meget koster sort økonomi

EKSEMPEL: Du er klinikejer, og du har haft en skattepligtig indkomst på 500.000 kr., men du har kun op-
givet 400.000 kr. på din årsopgørelse og dermed undladt at bogføre indtægter på i alt 100.000 kr. SKAT 
opdager det og forhøjer din indkomst fra 400.000 kr. til 500.000 kr. 

Hvis det var med vilje, kommer det til at koste dig i alt 192.538 kr. i bøde. Selve bøden udgør 105.000 kr., 
mens skatter og moms kommer oveni. 

Hvis det derimod ikke var med vilje, at du ikke fik selvangivet de 100.000 kr., men du af en eller anden 
grund – som man ikke kan bebrejde dig – har glemt eller overset disse indtægter, kommer det til at koste 
dig i alt 138.538 kr. Bøden udgør 51.000 kr., mens resten er skatter og moms. 

Kilde: www.SKAT.dk

FAKTA

Kilde: SKAT.dk og Lisbet Hedelund.

Må man…?
Tandlægebladet har præsenteret SKAT for tre tænkte scenarier 
og bedt om en vurdering af, om de er lovlige eller ikke.

Din ægtefælle skal 
have lavet en treleddet 
bro, og du vil gerne 
lave behandlingen 
gratis.  

DOM:

Ægtefæller og registre-
rede partnere kan frit 
give hinanden gaver, 
og der er som hoved-
regel ingen beløbs-
grænser. Forholdet må 
dog ikke være ophørt 
ved separation eller 
skilsmisse. Der skal 
derfor ikke betales 
gaveafgift.

1
Din svigersøn har stærke 
tandsmerter efter at have fået 
fjernet sine visdomstænder. 
Din datter ringer bekymret til 
dig og vil have dig til at se på 
din svigersøn hurtigst muligt.

DOM:

I 2009 kan du afgiftsfrit give 
en gave på i alt 20.500 kr. til 
en ægtefælle til dit barn eller 
stedbarn. Hvis din mand eller 
kone også er tandlæge, kan 
I give en større gave. Hver 
ægtefælle kan nemlig afgiftsfrit 
give beløbet til samme gave-
modtager, så svigerforældre 
tilsammen kan give deres svi-
gerbørn en gave på 39.600 kr.

2
Du er meget optaget af trivsel 
og personalegoder som led i en 
ledelsesstrategi. Du ønsker der-
for, at dit team på 10 ansatte 
skal have gratis tandlægebe-
handlinger.  

DOM:

Behandling hos en tandlæge 
kan kun være omfattet af skat-
tefrihed, hvis tandbehandlingen 
er lægeligt begrundet. Eventu-
elle behandlinger er derfor som 
udgangspunkt skattepligtige, 
og hele beløbet skal indberettes 
som løn, men du kan trække 
materialeforbruget fra som en 
driftsomkostning. Du har dog 
lov til at forære dine medar-
bejdere lejlighedsgaver på et 
par hundrede kroner og kunne 
derfor fx forære dem en diagno-
stisk undersøgelse i julegave.

3

Tilladt

ll Tilladt

ll

Tilladt

Ikke Tilladt
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Sådan er din 
europæiske kollega

I Danmark taler man så meget 
om, at tandlægefaget er blevet et 
kvindefag. Men hvordan ser det 
egentlig ud i Europa – er det også 

kvinderne, der dominerer i andre euro-
pæiske lande? Hvis svaret skal være 
kort, så nej. Der tegner sig nemlig et 
markant billede af en mandsdomineret 
verden, når man opgør kønsfordelingen 
på tandlæger i Europa. 

Hvis du møder en kollega fra fx 
Schweiz eller Holland, er det formentlig 
en mand. Schweiz og Holland er nemlig 
de lande i Europa, der har flest mand-
lige tandlæger med hele 78 og 75 % er-
hvervsaktive mandlige tandlæger i 2007. 

Møder du imidlertid en baltisk kol-
lega, er det formentlig en kvinde. Op 
mod 87 % af erhvervsaktive tandlæger 
i de baltiske lande i 2007 var nemlig 
kvinder. 

I det hele taget er der en markant 
overvægt af kvindelige tandlæger i det 
østlige Europa, og faktisk er de tidligere 
lande i østblokken de eneste lande, 
der har en klar overvægt af kvindelige 
tandlæger – dog lige med undtagelse 

af Finland, der i 2007 havde 70 % er-
hvervsaktive kvindelige tandlæger. I 
Danmark er kønsfordelingen ca. 50/50.

Men forskelle i kønsfordelingen hos 
europæiske tandlæger er ikke den ene-
ste faktor, der bidrager til det brogede 
billede af tandlæger i Europa, der bliver 
synligt, når man gransker statistikken 
over tandlægebranchen i 31 europæiske 
lande. Tallene er at finde i databasen 
»The Council of European Chief Dental 
Officers«, som omfatter alle 27 EU-lan-
de samt Norge, Island, Liechtenstein og 
Schweiz. 

Få arbejdsløse  
tandlæger i Europa
Det er også meget forskelligt, hvor 
mange tandlæger der findes pr. ind-
bygger i de europæiske lande. For mens 
tandlæger i Grækenland skal kæmpe 
for patienterne med kun 800 indbyg-
gere pr. tandlæge, har dine kollegaer på 
Malta lunere forhold med knap 3.000 
indbyggere pr. tandlæge. Til sammen-
ligning har Danmark 1.115 indbyggere 
pr. tandlæge. 

Der er stor forskel på 
tandlæger og deres 
brancher i Europa.  

Tandlægebladet har 
kigget nærmere i stati-

stikkerne og stykker  
her et billede sammen 

af dine europæiske kol-
legaer.

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Ortodonti er det eneste 
speciale, der er at finde i 
alle de europæiske lande, 

mens Danmark er et af 
de få lande, der kun har 
specialister inden for to 

discipliner, ortodonti  
og kirurgi
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Derimod har dine kollegaer i bl.a. 
Østrig, Belgien, Frankrig, Italien og 
Slovakiet også en ekstra konkurren-
cefaktor i form af stomatologer, som 
er læger, der har taget en treårig 
overbygningsuddannelse i odonto-
logi. I 2007 var der således fx 3.420 
stomatologer i Østrig, mens der var 
4.505 erhvervsaktive tandlæger, og 
i Liechtenstein er landets 35 tandlæ-
ger alle stomatologer. 

Men konkurrencen om patien-
terne er ikke hårdere, end at stati-
stik kerne giver et billede af et 
Europa med utrolig få arbejdsløse 
tandlæger. Man finder faktisk stort 
set kun arbejdsløse kollegaer i seks 
europæiske lande, nemlig Frankrig, 
Tyskland, Grækenland, Polen, Slove-
nien og Sverige.    

Import/eksport af tandlæger 
i Europa 
Flere europæiske lande står over for 
nogle særlige problemer, som vi ikke 
kender til i Danmark. Her er man 
nemlig nødt til at importere tandlæ-

ger. Mens kun 2 % af dine danske 
kollegaer er uddannet i et andet land 
end Danmark, er tallet i Norge nem-
lig hele 23 % og i England 25 %. 

Helt anderledes er det i Luxem-
burg, Liechtenstein og Cypern, som 
slet ikke har tandlægeskoler og der-

for importerer alle tandlæger (med 
undtagelse af Liechtenstein, der har 
en specialuddannelse for læger). Det 
problem har de dog slet ikke i Italien, 
som er det land i Europa, der har flest 

I Tyskland er der 2,6 
klinikassistenter pr. 

tandlæge, mens der i 
Danmark er 1,3 

klinikassistenter pr. 
tandlæge
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tandlægeskoler med i alt 34 skoler, 
hvoraf en enkelt er en privat uddan-
nelse. 

Tandplejere hitter i Sverige
Der er også store forskelle i antallet af 
tandplejere rundt omkring i Europa. 
Dine svenske kollegaer arbejder for-
mentlig sammen med en tandplejer, 
for Sverige er det land i Europa, der 
har flest tandplejere i forhold til tand-
læger. Der er 0,4 tandplejere pr. tand-
læge. Det er desværre ikke muligt at 
lave samme beregning i Danmark, da 
det ikke er oplyst, hvor mange tand-
plejere der er i job i Danmark. 

Men i seks europæiske lande som 
fx Belgien, Bulgarien og Grækenland 
er der slet ikke tandplejere ansat. 
Antallet af klinikassistenter varierer 
også meget i Europa. I Tyskland er 
der fx 170.000 klinikassistenter. Det 
er næsten 2,6 pr. tandlæge, mens der 
i Danmark er 6.500 klinikassistenter 
svarende til 1,3 klinikassistenter pr. 
tandlæge. 

Danmark har få specialister 
Der er heller ikke de store ligheds-
punkter mellem specialerne i Euro-
pa. Faktisk er ortodonti det eneste 
speciale, der er at finde i alle de euro-
pæiske lande, mens Danmark er et af 
de få lande, der kun har specialister 
inden for to fagdiscipliner: ortodonti 
og kirurgi.

Norge og Sverige, som vi gerne 
sammenligner os med, har betyde-
ligt flere specialister inden for for-
skellige områder, fx parodontologi, 
endodonti, protetik og pædodonti. 

England er det land, der har den 
bredeste vifte af specialer, der ud 
over de nævnte også indbefatter 
radiologi, oral medicin og public 
health området (samfundsodonto-
logi). Foruden England har Sverige 
og Finland ligeledes en bred vifte af 
specialer.

Oplysningerne i databasen er 
hovedsageligt fra 2007, men flere 
oplysninger er også mere end to år 
gamle. Ansvarlig for databasen pro-
fessor Kenneth Eaton fra England 
siger derfor til det svenske tand-
lægeblad, Tandläkartidningen, at 
statistikken ikke er eksakt, men kan 
give et fingerpeg om europæiske 
forhold. 

Kilder: Database of Oral Healthcare 
in Europe og Tandläkartidningen.

Læs mere

Database of Oral Healthcare in Europe 
www.cecdo.org

Tandlægefaget  
er stadig et mandefag 
i det meste af Europa 
– med undtagelse af 
i det østlige Europa, 
hvor langt de fleste 

tandlæger er  
kvinder

I Danmark er 2 % 
af tandlægerne 

uddannet i 
udlandet. I 

England og Norge 
er det næsten 

hver fjerde
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1/1 Annonce

Nordenta A/S · Naverland 11 · 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 · www.nordenta.dk

Perfekte kliniske resultater. Optimal balance mellem 
opløsning og kontrast samt hidtil uset lavt støjniveau 
giver knivskarpe optagelser. 

Forbedrede fi lmplader. Nye overfl ader betyder, at du 
kan anvende lavere stråledosis og at pladerne har længere 
levetid – og dermed giver bedre økonomi. 

Optimal hygiejne. Betjeningen er berøringsfri og Digora® 
hygiejneposerne slutter 100% tæt om fi lmpladerne.

Hurtigt og enkelt workfl ow. Du får blandt andet markedets hurtigste scanningstid 
for 2 bite-wings. Det tager kun 5 sekunder at scanne et billede.

Nem installation. Den nye scanner er nem at installere på netværk og behøver ikke en 
dedikeret PC. Kan desuden placeres, hvor du ønsker det. 

Ny forbedret billedsoftware. Digora for Windows 2,6 røntgensoftware giver dig en lang 
række fordele: Kalibrering af rodmål til endodonti, implantat-bibliotek og en nem 
og overskuelig brugerfl ade.  

Hvis du vil vide mere eller ønsker en uforpligtende demonstration af Optime Plus 
på din klinik, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 43 270 270. 

I mere end 15 år har unik teknologisk udvikling  
og uovertruff en funktionalitet  gjort Digora® 
til danske tandlægers foretrukne  digitale 
røntgensystem . Nu er næste generation klar.

Digora® Optime Plus

Digora® – den nye generation
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Siden Tandlægebladet 
kom på gaden i en ny og 
relanceret udgave i marts 
i år, har fotograf Michael 

Berg taget billeder til forsiden. Vel-
kendte tandlægeinstrumenter fra 
hverdagen får nye og ofte tvetydige 
former set igennem hans linse, og 
det kræver ofte, at man kigger en 
ekstra gang, før man opdager, hvad 
billedet forestiller.

På redaktionen er vi ret vilde 
med forsidebillederne, og vi får 
jævnligt begejstrede tilbagemel-
dinger fra læserne. 

Nu har Michael Berg lavet pla-
katudgaver i et begrænset antal, 
som han sælger til tandlæger, der 
vil bruge dem som dekoration på 
klinikken (se s.1212).

Ét af dem udlodder han i en 
konkurrence, hvor årets forside 
skal kåres. Afstemningen foregår på 
Tandlaegebladet.dk. Klik dig ind, og 
stem på din favorit. Der trækkes lod 
blandt alle deltagere midt i januar 
2010. Den heldige vinder en glas-
monteret, signeret og nummereret 
udgave i A2-format (42 x 59,4 cm). 
Værdien er 2.200 kr. 

Gå ind og stem  
på Tandlaegebladet.dk!

Årets forsidefavorit skal kåres
KONKURRENCE:

– hvilken er din?

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     MARTS 2009, ÅRGANG 113  

RYGNING PÅVIRKER IMMUNSYSTEMET

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE HJÆLPER 
PATIENTER MED BIDPROBLEMER

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     JUNI 2009, ÅRGANG 113  

SELVMUTILERING:
NÅR PATIENTEN SELV TRÆKKER TÆNDER UD 

DANMARK TABER TREDJELANDS- 
TANDLÆGER PÅ GULVET

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     APRIL 2009, ÅRGANG 113  

SKT. APOLLONIA – HISTORIEN OM LEGENDEN
STUDERENDE VIL HAVE STUDIEJOB PÅ TANDKLINIKKER

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     JUNI 2009, ÅRGANG 113  

TANDLÆGER KAN IDENTIFICERE  
PATIENTER MED OSTEOPOROSE

DANSK PROFESSOR STÅR BAG GLOBAL GRUNDLOV  
FOR ORAL SUNDHED

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     OKTOBER 2009, ÅRGANG 113  

SYNSFORSTYRRELSER  
VED REGIONÆR ANALGESI

FINANSKRISEN PÅVIRKER KLINIKSALG

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     NOVEMBER 2009, ÅRGANG 113  

TEMA: MEDICINSKE SYGDOMME  
OG TANDLÆGENS HVERDAG

AMERIKANSK INSPIRATION  
– REPORTAGE FRA ADA-KONGRES 2009

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     NOVEMBER 2009, ÅRGANG 113  

FAGLIGT TEMA: AGENESI

KLIMAVENLIG TANDKLINIK

HJEMLØSETANDPLEJEN BREDER SIG

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     DECEMBER 2009, ÅRGANG 113  

FAGLIGT TEMA: AGENESI DEL II

SKATTEREGLERNE SORT PÅ HVIDT

FAKTA OM DIN EUROPÆISKE KOLLEGA

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     MAJ 2009, ÅRGANG 113  

TANDLÆGER KAN IDENTIFICERE  
PATIENTERS RISIKO FOR APOPLEKSI

NY RAPPORT: AMALGAM HAR IKKE  
SKADET KLINIKPERSONALE

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     AUGUST 2009, ÅRGANG 113  

KRITIK AF DE NYE TURNUSKRAV

SPALTEDANNELSE VED PLASTFYLDNINGER  
KAN MULIGVIS REDUCERES 

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     AUGUST 2009, ÅRGANG 113  

APIKAL KAVITETSPRÆPARATION  
VED RETROGRAD RODFYLDNING

TANDSUNDHEDEN I USA HALTER 

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD  DANISH DENTAL JOURNAL     SEPTEMBER 2009, ÅRGANG 113  

FORBEDRING AF RETENTION  
AF RODSTIFTER I RODKANALEN

TANDLÆGER ER MERE UDSATTE  
FOR SMITTE MED INFLUENZA A

Tandlægebladet kårer årets 
flotteste forside via en 
afstemning blandt læserne. 
Afgiv din stemme på  
Tandlaegebladet.dk og 
vind en flot glasmonteret, 
signeret og nummereret 
udgave af din favorit.
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”Easy – quick – unique – 
intelligent – aesthetic” 

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

til fyldningsterapi: fyldninger med 
glasionomer har aldrig tidligere været 

så æstetiske og translucente, så holdbare 
og økonomiske!

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

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

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

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

EQUIA fra GC.
   Med perfekt 

  balance.

GC NORDIC AB
Danish Branch
Dampfærgevej 3
DK-2100 Københamn
DANMARK
Tel. 23 26 03 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Juledagene nærmer sig med alt, hvad dertil hører af flæ-
skesvær, mandelgaver og uforfalsket familieidyl. 

Hører du imidlertid til dem, der når mætningspunktet, 
hvad angår andesteg, marcipangrise og Trivial Pursuit 
med svigermor, er hjælpen inden for rækkevidde. Til dig 
har Tandlægebladet nemlig lavet en lille julekrydsogtværs, 
hvor du kan tiltuske dig en rolig stund i selskab med dig 
selv og løse de små ordgåder. Den handler med garanti 
ikke om jul, men til gengæld en hel del om odontologi. 

Når du har løst krydsogtværsen, fremkommer løsnin-
gen i form af en diagnose.

Den kan kvalificere til seks flasker dejlig vin, hvis du 
sender den på en mail til Tina Andersen, Tandlægebladet. 
Hendes mailadresse er ta@tdl.dk. 

Fristen er mandag den 4. januar kl. 12!

Glædelig jul fra redaktionen.

JULEKONKURRENCE:

Tandlæge på  
krydsogtværs

r løsnin-
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Når unge med aplasi el-
ler agenesi forlader den 
kommunale tandpleje 
og får foretaget prote-

tisk tanderstatning i form af især 
implantatbehandling i regionstand-
plejen, vil de fremover blive fulgt 
tæt i en database, som er etableret i 
samarbejde imellem de fem regioner 
og Det odontologiske Landsdels- og 
Videnscenter i hhv. Øst- og Vestdan-
mark.

Indsamling og sammenligning
Professor, dr.odont. Else Marie Pin-
holt fra Tandlægeskolen i København 

har været tovholder for AMETO (se 
faktaboks). Hun ser den som en væ-
sentlig mulighed for at kvalitetssikre 
først og fremmest den implantatbe-
handling, som unge mennesker skal 
leve med i rigtig lang tid.   

– Kvalitetsstyring er et krav efter 
sundhedsloven, og fremover vil be-
handlingerne – både de, der er ud-
ført af regionstandplejen selv, og de, 
der er udført i privat praksis – blive 
vurderet og registreret et, tre, fem og 
10 år efter behandlingsafslutning, 
fortæller Else Marie Pinholt.

Til at bedømme behandlingsre-
sultaterne vil regionstandplejen an-
sætte uvildige tandlægekonsulenter, 
hvis opgave det bliver at registrere 
behandlingsresultater til AMETO. 
Efterfølgende vil behandlingsresul-
taterne blive sammenlignet med et 
sæt »guldstandarder«.

– Vi har ud fra evidenbaserede 
indikatorer og standarder fastsat 
en lang række mål, som fx siger, at 

mindst 95 % af de installerede im-
plantater skal være in situ efter fem 
år, og at mindst 90 % af implantater-
ne skal have  2 mm peri-implantært 
knogletab efter fem år, forklarer Else 
Marie Pinholt. 

Sundhedsstyrelsen kræver 
fremskridt
Data fra AMETO vil blive lagret på 
den server hos Danske Regioner, 
som også huser de store kliniske da-
tabaser fra sygehusene. Her samles 
data, og en gang årligt udfærdiger 
AMETO’s styregruppe en rapport, 
som sendes til Sundhedsstyrelsen. 
Det sidste er et krav fra styrelsen, 
forklarer Kirsten Krag, som er Sund-
hedsstyrelsens kontaktperson vedrø-
rende kvalitetsdatabaser.

– Når man får lov til at lave en 
kvalitetssikringsdatabase som AME-
TO, er der tale om en undtagelse fra 
persondataloven. Det indebærer, at 
man forpligter sig til årligt at afrap-

Den behandling, som unge med fx agenesi modtager i 
regionstandplejen, skal registreres i ny stor database.

Tekst af:
Winnie Brodam

Aplasibehandling 
kvalitetssikres

Krav om kvalitetssikring

Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget 
af og kravene til den kommunale og regionale 
tandpleje pkt. 5.4, 2006, siger: 

»Kvalitetssikring og vidensopsamling bør 
finde sted, således at det igennem systema-
tisk dokumentation til stadighed er muligt 
at dokumentere resultater og videreudvikle 
behandlingsmetoder. Specielt hvad angår 
implantatbehandlinger, skal behandlingen do-
kumenteres igennem en langsigtet opfølgning 
med indrapportering af behandlingsresultater.«

FAKTA

AMETO

AMETO er sammensat af ordene Agenesi/Aplasi,  
Mineraliseringsforstyrrelse, Eruptionsforstyrrelse, Traume,  
Odontologiske og andre diagnoser.
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portere til Sundhedsstyrelsen og til 
at tage skridt til fremskridt og for-
bedringer, siger hun. 

Kirsten Krag understreger, at det 
ikke er Sundhedsstyrelsens opgave 
at sørge for selve kvalitetsforbed-
ringen. Heller ikke at komme med 
forslag til, hvordan den skal gen-
nemføres. Den opgave ligger ude-
lukkende hos fagpersonerne, i dette 
tilfælde altså hos regionstandplejen 
og i videncentrene.   

Kvalitetskontrol – et must
AMETO er gået i gang pr. 1. oktober 
2009, og Else Marie Pinholt regner 

med, at man kan danne sig de første 
billeder af registreringen i slutnin-
gen af 2010. Når det sker, kan man 
tage fat på den egentlige kvalitets-
forbedring. 

– AMETO er den første kvalitets-
database, vi har inden for odontolo-
gien herhjemme, og den er udtryk 
for håndhævelse af sundhedsloven, 
påpeger Else Marie Pinholt og tilfø-
jer, at databasen efter hendes me-
ning er en del af en hverdag, som vi 
skal vænne os til.

– Kvalitetssikring vil blive en del 
af hverdagen, det har bl.a. sund-
hedsministeren slået fast. Vi skal 

sikre os, at i dette tilfælde de unge 
mennesker får en behandling, som 
er i orden. Det er jeg sikker på, at de 
får, og danske tandlæger er seriøse 
og dygtige, så jeg tror, at de vil tage 
positivt imod registreringen. 

Alle fem regioner deltager i 
AMETO, og arbejdet ledes af en 
styregruppe bestående af overtand-
læger fra de fem regioners regions-
tandpleje samt medarbejdere fra 
Kompetencecentret i Århus med Else 
Marie Pinholt som formand. 

Master of Public Health

Overtandlæge Ingelise Hansen, Tandplejen, Århus Kommune, Børn og Unge

”MPH-uddannelsen har været en afgørende forudsætning for min ansættelse som både sundhedschef 
og overtandlæge og et afgørende fundament for min videre opgavevaretagelse. Ikke mindst i relation til 
at kunne indgå i og bidrage til omsætning af de strukturforandringer, der har præget samfundet i de 
seneste år. Det stigende fokus på kvalitet og effekt i relation til både ressourcer og organisering i den 
offentlige sektor har jeg løbende kunnet understøtte proaktivt, som et resultat af den strategiske tænk-
ning og de arbejdsmetoder, jeg for alvor fi k implementeret under min MPH.” 

Doktorand Hanne Berthelsen, Odontologisk Fakultet, Malmö Högskola

”MPH uddannelsen var ikke bare en uddannelse, men også en personlig udvikling som blev understøttet. 
Efter uddannelsen var jeg klædt på til jobbet på en helt anden måde. Det gav mig en ny tværfaglighed og 
skærpede interessen for at påtage mig fl ere lederroller og muligheden for at udfylde dem bedre. 
Efter at have haft et lederjob nogle år, åbnedes muligheden for at følge op på perspektiver fra min 
master-afhandling i et forskningsprojekt.”

Studiestart:
Ansøgningsfrist:

Aarhus Universitet   Københavns Universitet
www.mph.au.dk   www.mph.ku.dk 
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i venteværelset?

[01] White Moth 

[02] Fabergé

[03] Hypnosis

[04] Chrysalis 

[05] Propeller

[06] Tatoo Tape 

[07] Round-about  

[08] Daisy

[09] Spinning Top 

[10] Starling Box 

[11] Clover 

[12] Bouton Bleu 

*A3 størrelse, stk. kr. 350,- 
*A2 størrelse, stk. kr. 550,-
*A3 størrelse glasmonteret, stk. kr. 1.800,-
*A2 størrelse glasmonteret stk. kr. 2.200,-

15% rabat ved køb af hele serien.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.
Alle billeder vil være signeret og nummereret.
Antallet er begrænset til 100 stk. pr motiv.

For bestilling eller yderligere info:
mail@michaelberg.dk eller tel. 2859 9554 

* Alle motiver trykkes på Lambda Mat kvalitet. Glasmonterede 
billeder trykkes dog på Lambda metallic, 6 m Diamantglas med 
polerede kanter og leveres med vægbeslag.

Efter den positive modtagelse af Tandlægebladets nye forsidefotos er 
det nu muligt at erhverve sig motiverne fra serien “DentalDeco“ som 
plakater. Fællesnævneren for alle motiverne er brugen af tandlægeinstru-
menter. Tanken bag motiverne er at skabe noget forunderligt, spændende 
og rørende ud af “hverdagen” over temaet “rotation & multiplication”.

Michael Berg, Fotograf 

[01] [02] [03]

[10] [11] [12]

[04] [05] [06]

[07] [08] [09]

sådan bestiller du

PHOTOGRAPHY
MICHAEL BERG

TEL. +45 2859 9554 · WWW.MICHAELBERG.DK 
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ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS

ROXOLID™ – designet udelukkende til dental implantologi. Roxolid™ tilbyder 

 Tillid ved isætning af smalle implantater  Fleksibilitet takket være flere behandlingsmuligheder  Designet til 

at øge patienters accept af implantat behandling

Kontakt Straumann Danmark 46 16 06 66. Mere information på www.straumann.com (info.dk@straumann.com)

Straumann® SLActive

…
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v
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r 1
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illion implantate
r 
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t!
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Hovedgeneralforsamling 2009:

Tandlægeforeningen indgår gerne aftaler med 
firmaer om sponsorstøtte til kurser, arrange-
menter og skolarstipendier. Men døren vil ikke 
blive åbnet for sponsoreret patientinforma-

tionsmateriale, og Tandlægeforeningens logo må ikke 
være at finde på firmaers produkter og markedsførings-
materiale. 

Sådan var beslutningen, da repræsentantskabet på 
årets hovedgeneralforsamling (HGF), der blev afholdt 
den 21. november, vedtog en ny sponsorpolitik. Det 
hele foregik vanen tro på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Med vedtagelsen af den nye sponsorpolitik er det 
klart, at der ikke bliver indgået en sponsoraftale med 
det samme indhold som den aftale, Tandlægeforenin-
gen havde med Colgate indtil 2008. Tandlægeforenin-
gens logo vil ikke igen kunne findes på tandpastatuber 
eller i reklamemateriale.

Bedre retssikkerhed
En anden af de sager, der blev behandlet på årets HGF, 
var et forslag om en forbedring af retssikkerheden for 
tandlæger ved mangelansvarssager. En arbejdsgruppe 
har igennem flere år arbejdet med sagen, der bl.a. har 
ført til den såkaldte LOKE-rapport (en forkortelse af Lov 
om Klage- og Erstatningsadgang), der blev præsenteret 
på sidste års HGF. 

Arbejdet mundede ud i en HGF-beslutning, der 
betyder, at man som tandlæge i erstatningssager om 
mangelansvar har mulighed for, at sagen vurderes af 
yderligere to tandlægekonsulenter i forbindelse med 
den såkaldte førsteinstansbehandling. På den måde 

kan man få en slags »second opinion«, hvis man ikke er 
enig i den pågældende tandlægekonsulents afgørelse.

Ærgrelse over TNL
På HGF gennemgik formand Susanne Andersen også for-
løbet omkring de sammenbrudte TNL-forhandlinger. Der 
var generel ærgrelse i repræsentantskabet, men også en 
accept af, at det ikke var lykkedes at finde fælles fodslag 
med landets anden tandlægeforening. 

Sagen er således lukket i denne omgang.

På HGF diskuterede man også bl.a.
•  Ny struktur i Tandlægeforeningens politiske udvalg
•  Muligheden for nedsættelse af et udvalg til varetagelse 

af klinikejernes interesser
•  Spørgsmålet om, hvorvidt man skal bruge urafstem-

ninger i større grad end i dag.

Tekst af:
Trine Ganer

Foto:
Anders Bach

På årets hovedgeneralforsamling vedtog man ny sponsorpolitik, og det  
blev besluttet, at tandlægens retssikkerhed ved erstatningssager skal styrkes.  
Derudover var der ærgrelse over, at det heller ikke i denne omgang var  
lykkedes at finde melodien med fagfællerne i TNL.

Nej til sponsorerede 
patientbrochurer

www
Læs mere på TDLNET i reportagen  
med ord og billeder fra HGF 2009.

Kontingent 2010

Satser pr. kvartal 2010: 

• Beskæftiget i privat praksis: ... 2.877,- kr.
• Offentligt ansat: ................2.062,75,- kr.
• Studerende: ..................................0,- kr
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FARVEL. Annette Teglers 
takkede af som formand for 
Tandlægernes Tryghedsordnin-
ger. Den post har hun bestredet 
siden 2002.

NYE I FRONT: Tandlægeforeningens hovedbestyrelse fik to nye med-
lemmer: Charlotte Groule, der er ansat i den kommunale tandpleje på 
Frederiksberg og Henrik Nielsen, der er ledende overtandlæge på Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgisk afsnit på Hillerød Hospital.
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! Vigtigt at vide

På følgende søgnehelligdage skal 
klinikassistenter, elever og tandplejere 
have fri med løn:
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag 
samt 1. nytårsdag.

Vær opmærksom på, at deltidsansatte klinikas-
sistenter ikke får en erstatningsfridag, hvis deres 
ugentlige fridag falder på en helligdag, medmindre 
de arbejder i et rullende vagtskema på 12 uger.

For timelønnede tandplejere ansat under otte 
timer pr. uge er følgende aftale gældende i henhold 
til § 24 i tandplejeroverenskomsten:

Hvis tandplejeren er beskæftiget i mindst seks 
arbejdsdage umiddelbart før en søgnehelligdag, 
betales der sædvanlig timeløn for det antal timer, 
tandplejeren skulle have været beskæftiget den 
pågældende dag.

På følgende søgnehelligdage skal 
privatansatte tandlæger have fri uden løn:
1. og 2. juledag  

Den 24. og 31. december 2009 er almindelige 
arbejdsdage, medmindre andet aftales.

Ferielukning i forbindelse med jul og nytår 
Vær særligt opmærksom på, at elever, der er ansat 
i perioden 1.7. til 31.12., har ret til én uges betalt 
ferie, hvis klinikken holder samlet ferielukket. Der-
udover har eleven ret til to feriefridage. 

Fra det nye ferieår fra 1. maj 2010 – 30. april 2011 
har eleven ret til fem ugers ferie med løn og fem 
feriefridage. Hvis eleven har feriegodtgørelse på 
FerieKonto fra evt. tidligere arbejdsgiver, kan dette 
modregnes. Eleven må dog ikke stilles ringere end 
elevlønnen.

Klinikassistenter og tandplejere, der ikke har 
optjent ret til ferie med løn, skal trækkes i løn, hvis 
klinikken holder ferielukket ud over søgnehellig-
dage. Løntræk gøres således for klinikassistenter: 
månedsløn x 4,8 % x antal afholdte dage = beløb, 
der skal fratrækkes. 

For tandplejere, der afholder ferie på enkelte 
dage (op til og med fire dage i sammenhæng), fore-
tages fradrag time for time med tandplejerens nor-
male timeløn, der beregnes således: 160,33/37 
x med ugentligt timeantal = antal timer pr. md. 
Månedsløn/antal timer pr. md. = timeløn x antal 
ferietimer = beløb der skal trækkes. 

Selv om der sker fradrag i lønnen time for 
time, tæller hver afholdt feriedag som en hel 
brugt feriedag i ferieregnskabet.

Hvis tandplejeren skal trækkes for en 
uge eller mere, er det 4,8 %-reglen, som er 
gældende på samme måde som beskrevet 
for klinikassistenter.

Tandlægeforeningens Front Office

Søgnehelligdage og frihed mellem jul og nytår
– for klinikassistenter, elever, tandplejere og tandlæger i privat praksis.
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FORBEDRING AF RETENTION  

AF RODSTIFTER I RODKANALEN

TANDLÆGER ER MERE UDSATTE  
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Tillæg til Tandlæge-
overenskomsten april 2007

Der er lavet to ændringer i Tandlægeoverenskomsten (tid-
ligere kaldt sygesikringsoverenskomsten).

Dels en ændring vedrørende anvendelse af tandfyld-
ningsmateriale. Overenskomstens tekst er nu ændret, så 
den er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejled-
ning vedr. anvendelse af amalgam, plast og glasionomer.

Endvidere er teksten vedrørende ejerforhold i tandlæ-
geselskaber ændret, så tandplejere kan eje op til 50 % af en 
tandklinik og derved få samme indflydelse på beslutninger 
vedr. investeringer, drift osv. Tidligere måtte tandplejere 
kun eje op til 49 %.

Tandlægen (ydernummerindehaveren) vil fortsat være 
ansvarlig i relation til ydernummeret, og det er således 
ikke møntet på selvstændigt praktiserende tandplejere, 
men alene på tandplejere, der arbejder under tandlægens 
ydernummer.

Ydernummerindehaveren er ansvarlig for opbevaring 
af journaler.

Autorisation uden papir
Fra 1. januar 2010 får nye tandlæger og andre autoriserede sundhedspersoner ikke længere papir på deres 
autorisation. I stedet bliver bekræftelsen på autorisationen sendt på e-mail. 

Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og special-
læge- eller specialtandlægeanerkendelse. 

Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest, at der ikke længere er brug for papirbeviset, da 
alle kan finde oplysninger om, hvem der er autoriseret, i autorisationsregisteret på nettet.

Se alle autorisationer på nettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.
Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, som 

er offentligt tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan arbejdsgivere, patienter, medier 
og andre finde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato, fødselsår, faggruppe samt 
eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt virke og speciallæge- samt special-
tandlægeanerkendelser. 

Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen senest to dage 
efter autorisation kan findes i registeret.

Autorisationsprocessen foregår fremover udelukkende elektronisk, og der kan 
kun søges om autorisation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med angivelse af 
e-mail-adresse.

www
Ansøgningsskema, vejledning og øvrig information vedrørende den  

papirløse autorisationsordning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.

www
Hele aftalen kan ses på TDLNET under »Love og regler«

Pensionister 
skal anmode om 
Tandlægebladet

Alle pensionerede medlemmer af 
Tandlægeforeningen, der ønsker at 
modtage Tandlægebladet i 2010, 
skal sende en e-mail eller et brev 
til Tandlægeforeningen herom. 
Det gælder også pensionister, der 
har modtaget Tandlægebladet her 
i 2009.

E-mail skal sendes til Anneke 
van Waesberge-Holte på awh@tdl. 
dk. Brev skal sendes til: Tand-
lægeforeningen, att.: Anneke van  
Waesberge-Holte, Amaliegade 17,  
Postboks 143, 1004 København K.”. 

E-mail eller brev skal være Tand-
lægeforeningen i hænde hurtigst 
muligt.
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TEMA: MEDICINSKE SYGDOMME  

OG TANDLÆGENS HVERDAG

AMERIKANSK INSPIRATION  

– REPORTAGE FRA ADA-KONGRES 2009
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FAGLIGT TEMA: AGENESIKLIMAVENLIG TANDKLINIKHJEMLØSETANDPLEJEN BREDER SIG
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Hvis dine medarbejdere har valgt at få udbetalt fritvalgs-
ordningen som en engangsudbetaling, skal de inden ud-
gangen af 2009 tage stilling til og give dig besked om, i 
hvilken måned i 2010 de ønsker beløbet udbetalt.

Samtidig skal de give dig besked om, hvordan de 
ønsker at bruge deres ret til at vælge mellem pension og 
engangsudbetaling i 2010.

Kort om fritvalgsordningen!   
Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. april 2008. Fra 1. april 
2009 har arbejdsgiveren været forpligtet til at afsætte 
1 % af bruttolønnen, der efter den ansattes eget valg kan 
anvendes på følgende måder:
•  Forhøjelse af den månedlige indbetaling til pensions-

ordning (arbejdsgiver hæver sin pensionsindbetaling 
med 1 %), 

•  eller opsparing til udbetaling af ét samlet beløb, der 
udbetales i en selvvalgt måned det efterfølgende år.

Vær opmærksom på, at medarbejderen kan vælge for-
skelligt fra år til år. Tandlægeforeningen anbefaler der-
for, at man hvert år omkring december laver en skriftlig 
aftale om det ønskede. 

Hvis medarbejderen ønsker at spare op til en engangs-
udbetaling, bør det fremgå af aftalen, i hvilken måned 
medarbejderen ønsker opsparingen udbetalt det efter-
følgende år. En engangsudbetaling betragtes som almin-
delig løn og er derfor pensions- og feriepengeberettiget.

Fritvalgsordning for klinikassistenter og elever

www
Du kan læse mere om fritvalgsordningen i § 8, stk. 4 i overenskomsten mellem HK/Privat og Tandlægeforeningen  
og på TDLNET under »Særligt for Klinikejer«, klik herefter på »Ansættelsesvilkår« og endelig »Fritvalgsordningen«.

o
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Kort
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• Forhøj
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med 1 %
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Planmeca ProMax 3D s
Præcise detaljer

Planmeca, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, tlf. 4615 5251
fax 4615 5248, planmeca@planmeca.dk, www.planmeca.com

Planmeca ProMax 3Ds er et Cone Beam Volumetric 
Tomography (CBVT) -røntgenapparat, der giver detaljerede  
billeder med begrænset stråledosering. Det er en ideel 3D 
for billedoptagelse af mindre områder og derfor perfekt 
for enkelte implantater og visdomstands cases. Mulighed 
for digitalt panorama- og cephalostatoptagelser. På grund 
af det intelligente SmartPan-system kan den samme 
sensor bruges til både 3D og 2D panoramaoptagelse. 
Apparatet er perfekt til implantat, periodontal og 
endodontisk behandling såvel som til TMJ analyser. 
Planmeca ProMax 3Ds er en del af Planmeca ProMax 3D 
-konceptet som består af 3D-røntgenapparater med 
forskellige billedsensor-størrelser for at imødekomme alle 
maxillofaciale undersøgelsesbehov.

Plandent A/S, tlf. 4366 4444   |   Dentronic A/S, tlf. 8610 4122   |   Fiskers Dental A/S, tlf. 4361 1844   |   Vestjydsk Dental A/S, tlf. 9742 4044



Mød din målgruppe i vores medier 
både før, under og efter

1 det nødvendige
Du kan annoncere i 
Tandlægebladet Særnummer Scandefa 2010

2 det sjove
Du kan annoncere i Tandlægebladet Kuponhæfte

3 det superaktuelle
Du kan annoncere i Tandlægebladet MesseNyt

4 det billige
Du kan vedlægge et indstik i Tandlægebladet

5 det digitale
Du kan vise en bannerannonce 

på www.tandlaegebladet.dk

Du kan spare 30% når 
du vælger alle fem medier

Kontakt Michael Lentz, tlf. 3348 7735 
for bestillling og yderligere oplysninger.

Spar 
30% 

Hvorfor enten eller 
når du kan få 
både og?

Til leverandører

2010
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[BLOGUDDRAG]– Gennem det sidste års tid har tandlægestudiet 
i København næsten konstant været for skud, nogle gange beret-
tiget, men så sandelig også til tider uberettiget. 

Man glemmer let at Tandlægeskolen har en masse engagerede 
undervisere og andet personale, der arbejder til trods for at man 
hverken bliver hovedrig eller får nogen større anerkendelse for 
det – og det er en stor fejl! Lønningerne er svære at gøre noget 
ved, men anerkendelse det skal de have! I stedet for at stikke halen 
mellem benene og løbe sin vej, forsøger professorer, lektorer, 
kliniske undervisere og alle andre, trods sparetider at optimere 
undervisningen så meget som muligt. 

Det har alle dage været nemt at kritisere og brokke sig, og 

specielt hvis man ikke finder det nødvendigt først at sætte sig ind i 
hvad man kritiserer. Men jeg er fuld af beundring og anerkendelse 
for dem som hjælper til med at gøre min og mine medstuderendes 
uddannelse så optimal som muligt. 

Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan kommentere  
Anders Byrels blogindlæg.

Anders Byrels blogindlæg bringes uredigeret fra bloggen på  
Tandlaegebladet.dk.

Det er fedt at være 
tandlægestuderende i København!

STUD.ODONT. PÅ BLOGGENODONT.TT  PPÅPÅÅÅÅÅ BBBB BÅÅÅÅÅ LLOLOLOLOLOGGGGGGGGGGGGEENENENENEN

DENNE GANG BLOGGER:
Anders Byrel, 
7. semester, 
Tandlægeskolen i København

FOTO: REIMAR JUUL

Husk nyhedsmails fra TDLNET
Husk at du på TDLNET kan tilmelde dig vores nyhedsmails. På den måde får du automatisk 
en mail, når der er ændringer eller nyheder indenfor netop de områder du ønsker informationer 
om. Du tilmelder dig til vores nyhedsmails på tdlnet.dk under »mit abonnement« på forsiden. 
Herunder kan der udvælges specifikke områder, eller blot afkrydses i alle nyheder, efter behov.



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

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

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

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

TANDLÆGEBLADETS  
DEBATSIDER

?!
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Indlæg & debat
Fortsatte tanker omkring tandlægeuddan-
nelsen på Odontologisk Institut, Københavns 
Universitet

I Lis Almers besvarelse af mit indlæg i 
Tandlægebladet fra november (num-
mer 13), oplyses vedrørende artiklen 
på forsiden af Kristeligt Dagblad, at 
der var tale om en misforståelse, idet 
det forhold, at en censor så sig nødsaget 
til at dumpe 21 ud af 28 studenter, ikke, 
som anført, drejede sig om københavn-
ske, men om århusianske studerende. 
Denne misforståelse har angiveligt se-
nere medført et dementi, som jeg ikke 
var orienteret om, før Lis Almer i sit svar 
oplyste om det. Dementiet er ganske 
rigtigt anført i Kristeligt Dagblad den 
4. oktober. Man erkender og beklager 
fejlen fra avisens side. Dementiet 
indeholder en udtalelse, citat: Birthe 
Mehlsen fastholder ellers sin kritik af 
den københavnske tandlægeuddannelse. 
Denne udtalelse må vel tolkes derhen, 
at uddannelsen efter hendes mening 
på flere områder end et enkelt fag ikke 
er tilstrækkelig god. I sommeren 2010 
vil de første kandidater, uddannet efter 
den nye studieordning, dimittere, og en 
evaluering af resultatet kan starte. Der 
er muligvis mange teoretiske faglige 
kvaliteter, men det forekommer mig, at 
mange vurderinger klart peger i retning 
af ringe muligheder for de studerende 
til under studiet at opnå tilstrækkelig 
klinisk viden og rutine. Man må se i 
øjnene, at det i en travl praksis godt 
kan være problematisk at sørge for nød-
vendig og tilstrækkelig supervision og 
rådgivning, således som det øjensynligt 
forventes.

Inden for vort fag er forebyggelse en 
væsentlig faktor:

Hvorledes har man forestillet sig at 
forebygge, at evalueringen af de nye cand.
odont.er vil vise, at den kliniske undervis-
ning var mangelfuld og derfor har medført 
uheldige, mislykkede behandlinger?

Anders Byrel anfører bl.a. i sin 
kommentar, at det er og muligvis ved-
blivende vil være vanskeligt at skaffe 
kompetente undervisere.

Hvorfor er det mon ikke kvalificerende 
og attraktivt at undervise på Tandlægesko-
len i København?

Er der tanker om, hvorledes dette pro-
blem kan løses?

Indtil nu har Lis Almer og Anders 
Byrel kommenteret mine indlæg, jeg 
takker for dette. Lone Schou er i sin 
egenskab af institutleder den person, 
som er øverst ansvarlig for uddannel-
sens indhold og deraf følgende visioner 
for resultatet, nemlig kvaliteten af frem-
tidens tandlæger.

Hvad er institutleder Lone Schous kom-
mentarer til de emner, som er blevet berørt 
i mine indlæg, og den indtil nu opnåede 
respons herpå?

M. Finn Smith
Tandlæge

Debatindlæg



INDLÆG & DEBAT 1223

Kommentar til M. Finn Smiths debatindlæg

I anledning af den verserende dis-
kussion vedrørende omlægninger i 
tandlægeuddannelsen skal jeg her-
med tillade mig at fremkomme med 
et par kommentarer:

Det er rigtigt, at vi dumpede 21 
af 28 studerende. Det skyldtes, at 
hovedparten af de tilmeldte stude-
rende havde valgt at gå til eksamen 
efter kun at have fulgt halvdelen (to 
semestre) af den undervisning, der 
tilbydes i ortodonti. Spørgsmålene til 
eksamen i ortodonti relaterer sig til 
undervisningen på alle fire semestre. 
Eftersom vi tilstræber at integrere 
ortodonti i den overordnede behand-
lingsplanlægning i tandlægestudiet, 
er relationen til de øvrige kliniske 
discipliner, herunder diagnostik og 

de interdisciplinære behandlingsmu-
ligheder, der undervises i på de sid-
ste semestre, vigtige for forståelses-
grundlaget til eksamen i ortodonti. 
Har man ikke deltaget i hele under-
visningen, er det derfor forventeligt, 
at det vil være vanskeligt at besvare 
alle spørgsmål fyldestgørende. Jeg 
er af den overbevisning, at den kli-
niske erfaring, der er inkluderet i 
undervisningen på tandlægestudiet, 
er meget vigtig, og den reduktion i 
ortodontiundervisningen, der var 
sket i København, var efter min 
mening destruktiv for uddannelsen, 
idet fremtidens tandpleje helt klart 
bygger på interdisciplinære behand-
linger. Jeg mener, at det forhold, at 
man som studerende har haft orto-
dontiske patienter i hænderne, giver 

en bedre forståelse for faget. For at 
fremme den kliniske forståelse har vi 
på Tandlægeskolen i Århus etableret 
interdisciplinære temadage med fx 
Afdeling for Pædodonti og iværksat 
diagnostiske øvelser på forskelligar-
tede grupper af patientkasus. En re-
duktion af patientkontakten er efter 
min mening uhensigtsmæssig. For 
øjeblikket er jeg i Sydney, hvor man 
går den stik modsatte vej og forsøger 
at styrke den kliniske undervisning 
efter en periode med mere fokus på 
teoretisk undervisning.

Med venlig hilsen 
Birte Melsen

Kommentar til debatindlæg

Fagligt referat

 

www.dentalhuset.dk 

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

850 kr. 

Fordi du kan få den originale

 Valplast fleksible protese 

for kun

I slutningen af septem-
ber deltog 16 danskere i 
ESE’s biennale kongres i 
Edinburgh. Billedet viser 
størsteparten af den dan-
ske delegation. Der var 
adskillige danske bidrag 
til kongressen: Lise-Lotte 
Kirkevang præsenterede 
en poster om metoder til 
radiologisk vurdering af apikal parodontitis; Lars Bjørndal holdt et indlæg 
om et klinisk randomiseret forsøg om overkapning kontra partiel pulpotomi; 
Michael Væth talte om statistik i forbindelse med risikofaktorer ved apikal 
parodontitis, og Frances Andreasen holdt et foredrag om traumatologi og 
præsenterede derefter sin nye animationsfilm om Marie Curie. 

 Gitte Bruun, 
afdelingstandlæge, Tandlægeskolen, København

Kongres i Edinburgh med den  
europæiske endodontiforening ESE
– spændende danske indlæg på mødet
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PRAKSIS
Jan Hanquist Hansen har åbnet  
specialtandklinik på adressen  
Storegade 31, 1., 6200 Aabenraa  
pr. 17. august 2009.

FØDSELSDAGE 21. DECEMBER 
2009 – 17. JANUAR 2010

30 år

Kasper Thrane, Esbjerg, 29. december.
Maja Glavas, England, 2. januar.
Tine C. Krogh, Kolding, 3. januar.
Helle Hatt, Skagen, 9. januar.
Rikke Kjelgaard Burgdorf, Silkeborg, 
12. januar.
Rikke Fahrenkrug, Hellerup, 17. januar.

40 år

Daniel Sebastian Vikjær, Brabrand,  
24. december.
Michael Rasmussen, Bramming,  
30. december.
Mikkel Hultberg Buchgreitz, Allerød, 1. 
januar.
Lise-Lotte Kirkevang, Skanderborg,  
5. januar.
Lone Kragh Toft, Bramming,  
10. januar.
Betina Laulund Bille, Næstved,  
14. januar.

50 år

Jan Frydensberg Thomsen,  
København K, 22. december.
Birthe Madsen Trolle, Stenløse,  
22. december.
Bent Rønn, Horsens, 23. december.
Anne Birgitte Opstrup, Norge,  
23. december.
Frank Asbjørn Sloth, Hjørring,  
24. december.
Torben Jul Qvist, Frederikshavn,  
26. december.
Erik Andersen, Brøndby, 29. december.
Henrik Skov Nielsen, Kolding, 31.  
december.
Erik Klein, Kruså, 1. januar.
Ulrik Nørregård, Odense C, 7. januar.
Ulla-Lisbeth Hoffmann, Århus V,  
12. januar.
Susanne Schiøler, Rødovre, 17. januar.

60 år

Anders Peter Clausen, Valby,  
23. december.
Inger Margrethe Skjærbæk, Silkeborg, 
30. december.
Kis Kallehave, Ry, 6. januar.
Elsebeth Friis Bertelsen, Farsø,  
7. januar.
Lisbeth Nørmark Winther, Aabenraa, 
10. januar.
Allan Tegder Martinsen, Holstebro,  
10. januar.
Pirkko Winkler, Dyssegård, 11. januar.

70 år

Hans Jørn Pedersen, Silkeborg,  
21. december.
Karen Bechmann Hansen, Horsens,  
23. december.
Arne Nielsen, Bjert, 24. december.
Nils Jørgen Heiden, Aarup,  
31. december.
Per Hougaard, Frederiksberg C,  
3. januar.
Bente Neiiendam, Gentofte, 9. januar.
Per Gøtzsche, Langå, 15. januar.

75 år

Poul Bach, Frederiksberg,  
28. december.
Ebbe Eriksen, Roskilde, 3. januar.
Jytte Klinkby Dam, Holbæk, 7. januar.
Henning Aaberg Jensen, Værløse,  
10. januar.
Holger Ersbøll, Sorø, 16. januar.

80 år

Carl Chr. Rosenbom, Ikast, 4. januar.

85 år

Gerda Jarby, Hellerup, 5. januar.
Johanne Hau, Kolding, 8. januar.

DØDSFALD
Niels Lyhne Palnum, født 1942,  
kandidateksamen 1969.

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

NAVNE

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

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA
SOLVÆNGET 87 • 6870 ØLGOD • TLF. 75 24 46 77

www.oelgod-construction.dk
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Tandklinik i Brabrand blev 
årets læreplads

Den kommunale tandklinik på Tovshøjskolen i Brabrand blev 
i november kåret som »Årets Læreplads 2009« på lokalt plan. 
Klinikken blev indstillet til prisen af klinikassistentelev Maria 
Skeldrup Mogensen, mens hun var på skoleophold på Skolen for 
Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus. 
Maria Skeldrup Mogensens begrundelse for at indstille sin læ-
replads til prisen var bl.a. en oplevelse af en stor respekt for det 
enkelte menneske på lærepladsen. 

– Fra første dag har jeg følt mig som en del af teamet. Jeg har de 
bedste kollegaer og de bedste patienter. Stort set alle vores patienter 
er indvandrerbørn, og vi møder dem åbent og uden fordomme, 
fortæller Maria Skeldrup Mogensen.

Prisen er indstiftet af Foreningen af Skoleledere ved Teknisk 
Skole. Hvert år kåres en lokal vinder inden for de forskellige ud-
dannelsesretninger og én landsdækkende vinder, der besøger Chri-
stiansborg og får overrakt prisen af undervisningsminister Bertel 
Haarder.

PYNT: Med hæderen 
følger et litografi udført af 
kunstneren Peter Skovga-
ard og et messingskilt med 
titlen ”Årets Læreplads 
2009”. På billedet ses 
klinikassistent Birgitte 
Østergaard, klinikassistent-
elev Maria Skeldrup 
Mogensen og klinikleder, 
tandlæge Gunilla Mejlhede. 
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Colosseum Klinikken i Herlev er Årets Læreplads

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København har 
kåret Årets Læreplads på lokalt plan, og æren tilfaldt Colos-
seum Klinikken i Herlev. Det er de to elever Mia Jo Jakobsen 
og Anita Maryako, der har valgt at indstille klinikken. En 
indstilling, de begrunder med, at kollegerne er gode til at 
oplære og passe på hinanden, hvilket de mener giver et både 
fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Eleverne fremhæver 
også klinikkens ISO 9000 certificering som et rigtig godt 
arbejdsredskab, der har været en stor hjælp i det daglige 
arbejde, der samtidig sikrer, at patienterne får behandling i 
et godt miljø og på et fagligt højt niveau. Klinikejer Kirsten 
Læssø fremhæver også, at som praktiksted er ISO certifice-
ring en stor hjælp til at sikre et kvalificeret forløb.

– Selv om vi også havde en god struktur på praktikforlø-
bene før, så giver kvalitetssikringen en utrolig ro, fordi tingene 
ikke flyder, og vi får hele tiden fulgt op på forløbene i form af 
opfølgende samtaler. Eleverne har fx også en personlig vej-
leder og en backupvejleder, der sikrer, at eleverne lever op til 
den oplæringsplan, vi har udarbejdet, forklarer Kirsten Læssø.

Ny professor i tandsygdomslære

Lektor, dr. et lic.odont., MPH Bente Nyvad er pr. 1. november udnævnt til 
professor i tandsygdomslære ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. 

Bente Nyvad blev kandidat fra Århus Tandlægehøjskole i 1974. Efter et par 
år i privat og offentlig tandlægepraksis vendte hun tilbage til Tandlægeskolen 
i Århus, hvor hun først blev lic.odont. og siden dr.odont. på en afhandling 
med titlen »Microbial colonization of human tooth surfaces«. 

Senest har hun suppleret sine akademiske titler med en MPH-grad.
Bente Nyvad bliver som professor på Afdeling for Tandsygdomslære leder 

af et stort fagområde, der forskningsmæssigt dækker cariesætiologi, opera-
tiv og ikke-operativ cariesbehandling, endodonti og patologi af de hårde 
tandvæv. Hertil kommer ansvar for undervisningen i anatomi og generel og 
oral histologi. 

Bente Nyvads nuværende forskningsinteresse centrerer sig om moleky-
lærbiologiske studier af dental biofilm-økologi. 
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BLOMSTERPIGER: Der er i alt 20 medarbejdere 
ansat på klinikken i Herlev heraf seks tandlæger, to 
tandplejere og en kirurg. Flere fra teamet var mødt op 
til overrækkelsen af titlen som Årets Læreplads. Her 
med de to elever i midten.

INNOVATIV: Den nyudnævnte professor 
Bente Nyvad har bl.a. taget initiativ til 
evaluering af en ny klassifikation af 
carieslæsionsaktivitet (Nyvad-kriterier-
ne), der bliver afprøvet internationalt.
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Erfaren tandlæge begynder på Varde Kaserne
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FOLK OG PRAKSIS

FORSVARLIG. Tandklinikken på Varde 
Kaserne har to klinikker til at varetage 
soldaternes tandpleje. Ifølge Sten Pedersen 
er det mest basistandpleje, han kommer til 
at udføre, i samarbejde med en reserve-
tandlæge og to klinikassistenter.

Den 1. december er Sten Pedersen begyndt som afdelingstandlæge 
i forsvaret på Varde Kaserne. Sten Pedersen blev uddannet i 1982 
fra Tandlægeskolen i København og har siden bl.a. været tandlæge 
i 15 år på Grønland, mens han de sidste 10 år har været ansat i om-
sorgstandplejen i Region Sjælland. Den offentlige sektor har derfor 
været et gennemgående tema i den 52-årige tandlæges karriere. 

– Jeg har aldrig arbejdet i privat praksis, og jeg kan faktisk godt 
lide, at der ikke er penge mellem mig og patienterne. Men det var 
hårdt at køre rundt i omsorgstandplejen, så jeg besluttede mig for at 
spare mig selv og arbejde ved en fast stol. Derfor søgte jeg stillingen 
i forsvaret, fortæller Sten Pedersen. 

Han fik sin jus i forsvaret, så han er ikke ubekendt med den ver-
den, han træder ind i. Derfor er han også bevidst om, hvad ansæt-
telsen i forsvaret evt. kan indebære.

– Det bliver anderledes at arbejde i forsvaret – jeg kan bl.a. risi-
kere at blive sendt ud til et af verdens brændpunkter. Jeg regner ikke 
med det, da der jo ikke er nogen udsendte tandlæger i øjeblikket. 
Det kunne da være spændende, men jeg tror ikke, at min familie 
ville synes, det var så spændende, siger Sten Pedersen med et smil.

Ny professor i epidemiologi

Tandlæge, lic. et dr.odont. Vibeke Bælum er pr. 1. oktober 
2009 udnævnt for en periode af fem år til professor med 
særlige opgaver (MSO) i epidemiologi ved Odontologisk 
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet. 

Vibeke Bælum er kandidat fra Århus Tandlægehøjskole i 
1982 og blev på baggrund af epidemiologiske undersøgelser 
udført i Tanzania, Kenya, Folkerepublikken Kina og Thai-
land henholdsvis lic.odont. (1986) og dr.odont. (1998) på 
afhandlinger om parodontalsygdommenes epidemiologi 
blandt voksne. 

Vibeke Bælum skal gennemføre forskning og forsknings-
vejledning inden for de orale sygdommes epidemiologi, 
forebyggelse og folkesundhedsmæssige rolle, ligesom hun 
er ansvarlig for undervisningen af tandlægestuderende i oral 
epidemiologi og biostatistik. 
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INDSIGT: Vibeke Bælums forskningsinteresser 
omfatter også cariesepidemiologi, ligesom det 
begrebsmæssige og videnskabelige grundlag for den 
kliniske diagnostik af parodontitis og caries er et 
interesseområde.



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 15

1228 SERVICE
KALENDER

Sidste frist for indlevering af stof til 
kalenderen i Tandlægebladet nr. 1 2010:
Deadline: 15. december 2009
Udkommer: 13. januar 2009 

Sidste frist for indlevering af stof til 
kalenderen i Tandlægebladet nr. 2 2010:
Deadline: 18. Januar 2010
Udkommer: 3. februar 2010

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

KALENDER

2010

JANUAR

FOKUS – Salg eller informeret 

samtykke (Vallensbæk)

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

Billund-kursus

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

Dansk Endodontiforening  

– Årsmøde og kursus

Dato: 8.-9.1.10
Sted: Hindsgavl Slot

Kursus med Dr. Julian Webber og års-
møde og generalforsamling i Dansk 
Endodontiforening.
Info: www.endodontiforeningen.dk

Basal oral implantologikursus

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

Facts og fælder

Dato: 15.1.10, kl. 9-19 og  
16.1.10, kl. 9-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,  
Kurt Birk, Bjørn Haulrig og  
Thorkild Rotenberg 
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Dansk Selskab til Studiet af  
Parodontologi

Risici ved implantatbehandling af 

parodontitpatienter 

Dato: 20.1.10
Arrangør: DSP
Foredragsholder: Professor, odont.dr. 
Tord Berglundh, Göteborg
(program følger senere)

FOKUS – Bidfunktion (Tåstrup)

Dato: 20.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Bidfunktion (Århus)

Dato: 21.1.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Kirurgisk endodonti  

(Tåstrup)

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

Systematisk parodontologi, modul 

III (København)

Dato: 29.1.10, kl. 13-19 og 30.1.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk
Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi

Årskursus om tandslid, forebyggelse 

og behandling

Dato: 29.1-30.1.10
Arrangør: DSKOF
Foredragsholdere: Merete Bakke,  
Anders Vilmann, Thorbjörg Jensdottir, 
Klaus Gotfredsen, Karin Fejerskov,  
Liselotte Sonnesen og Lone Nyhuus.
Yderligere information og tilmelding: 
www.dskof.dk

FEBRUAR

Personalejura (Århus)

Dato: 3.2.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel Brandt 
Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Kursus i supragingival tandrensning 

for klinikassistenter

4-dages-kursus med teori, praktik og 
opfølgning.
Dato: 3.-5.2.10, og 11.3.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Kvalitetsstyringsforløb

Dato: 4.2.10, kl. 9.30-18 og 5.2.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
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Kursusgivere: Marianne Uhre og  
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul 

III (Århus)

Dato: 5.2.10, kl. 13-19 og 6.2.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Norsk Forening For Odontofobi

Vinterseminar
Dato: 5.-7.2.10
Sted: DFDS Seaways, Oslo-København
Info: Bjørn Heggen/bheggen@start.no

MARTS 

Mental Hygiejne (Ringsted)

Dato: 3.3.10, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Camilla Hilbrands
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Klinisk foto (København)

Dato: 4.3.10, kl. 14-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul I

Dato: 5.3.10, kl. 13-19 og 6.3.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Selskab for odontologisk praktik

Dato: 5.3.10, kl. 13.00 – 6.3.10, kl. 14.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Emne: Branding/Networking
Info: Nordenta, tlf. 87 68 16 11
Plandent, tlf. 43 66 44 44
Steen Sloth Madsen:  
tandlege@post6.tele.dk

FOKUS – Kirurgi i praksis (Aalborg)

Dato: 9.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen  
og Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Mental Hygiejne (Horsens)

Dato: 10.3.10, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Camilla Hilbrands
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Klinisk foto (Vejle)

Dato: 11.3.10, kl. 14-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Dit vigtigste værktøj som leder – 

kommunikation!

Dato: 12.3.10, kl. 9.30-17.30 og  
13.3.10, kl. 8.30-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jens Kongensholm
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Kirurgi i praksis  

(Vallensbæk)

Dato: 16.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Panorama-røntgen  

(Vallensbæk)

Dato: 17.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Kirurgisk endodonti (Århus)

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

Tillykke med din nye klinik

Dato: 19.3.10, kl. 10-19 og 20.3.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev, C 
hristian Holt, Lene Lyst Knudsen  
og Marianne Uhre
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 15

1230 SERVICE
KALENDER

Dansk Parodontologisk Selskabs 

forårsmøde

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

FOKUS – Kirurgi i praksis  

(Fredericia)

Dato: 23.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder  

(Vallensbæk)

Dato: 23.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og  
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Offentlig kursusdag – erosioner

Dato: 24.3.10, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Birthe Krabbe og Lene 
Rindal Nielsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Personalejura (Odense)

Dato: 24.3.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel Brandt 
Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Master Class –  

Mundslimhindelidelser

Dato: 26.3.10, kl. 9-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Morten Schiødt og  
Peter Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

APRIL

FOKUS – Panorama-røntgen  

(Kolding)

Dato: 8.4.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk
International Congress Dental Updating
Date: 11.-19.4.10
Sted: Mauritius
Info: secretary@mauricongresses.com
www.mauricongresses.com 

Personalejura (Rønne)

Dato: 14.4.10 kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge,  
Isabel Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Årskursus

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

FOKUS – Plast i kindtænder (Århus)

Dato: 20.4.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og  
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Konference –  

Positiv energi og kundefokus

Dato: 21.4.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Inger Høedt-Rasmussen, 
Nils Villemoes, Jan Lund og  
Poul Guldborg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul II

Dato: 23.4.10, kl. 13-19 og 24.4.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Journalisering (Silkeborg)

Dato: 28.4.10, kl. 18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

MAJ

Personalejura (Kolding)

Dato: 5.5.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen

N Y E  L A S E R T I L K A L D E K O R T
- her er vist nogle af vore nye 

flotte motiver …

– Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul!

ruhne.dk
Vågøvej 13 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800
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Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel Brandt 
Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Panorama-røntgen  

(Aalborg)

Dato: 6.5.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og  
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Faglig temadag –  

Adhæsiv og adhæsivteknikker

Dato: 7.5.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Peter Ernst,  
Neal Jessup og Jan Frydensberg Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Situationsbestemt ledelse

Dato: 7.5.10, kl. 9.30-17.30 og  
8.5.10, kl. 8.30-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kurt Harries Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Journalisering (Roskilde)

Dato: 26.5.10, kl. 18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

FTI2010 – International Dental 

Conference

Dato: 27.-29.5.10
Sted: Florence, Italy
Info: www.ftidental.com
Den offentlige konference
Dato: 28.5.10, kl. 9-19 og 29.5.10, kl. 9-13

Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

JUNI

Konference – Sukker og fedme

Dato: 3.6.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Arne Astrup,  
Berit Heitmann, Jerk Langer og  
Susanne Dunch
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk
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BEHANDLINGSCENTRE

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

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

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

BIDFUNKTION

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

BØRNETANDPLEJE

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

DENTAL OG MAKSILLO- 
FACIAL RADIOLOGI

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

Specialtandklinikken 
Sønderjylland
CBCT scanning (3D scanning)
CBCT kæbeledsoptagelser
Også panorama- og kranie-
optagelser.
Henvisningsblanket hentes på
www.specialtandklinikken.dk
Storegade 31, 1.
6200 Aabenraa

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

IMPLANTATER

Fyn

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

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

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

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

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

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

Jylland

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

Michael Decker

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

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

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

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

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

KOLLEGIALE HENVISNINGER

1232 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

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

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

1233
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik

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

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

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

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

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

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

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

MOBIL IMPLANTAT-
BEHANDLING

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

KIRURGI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
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
E-mail: barfod@tandkir.dk

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

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

Københavns 
Implantat Center®

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

1234 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NARKOSE

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

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

Storstrøms
Implantat Center®

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

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

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

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

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

ODONTOFOBI

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

ORAL HISTOPATOLOGI

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

ORTODONTI

Fyn

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

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

Jylland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialtandklinikken 
Sønderjylland
CBCT-scanning 
Ortodonti
Specialtandlæge i ortodonti
Jan Hanquist Hansen
Storegade 31, 1. 
6200  Aabenraa
Tlf.: 73 62 62 62
specialtandklinikken@mail.dk  
www.specialtandklinikken.dk

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARODONTALBEHANDLING

Fyn

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

Jylland

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

bestemmelser på DNA-niveau
–  Laserassisteret parodontal-  

behandling
–  Kirurgisk parodontal- 

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

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

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

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

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

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

1236 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00

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

PROTETIK

Fyn

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

Jylland

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

Sjælland

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

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

RODBEHANDLING

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25 

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

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

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

ÆSTETISK TANDPLEJE

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

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

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

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

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

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

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

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

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til 

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk

ANNONCER

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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Kreds 1

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

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

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

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

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

Kreds 2

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

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

Kreds 3

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

Kreds 4

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

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

Kreds 5

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

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

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

Kreds 6

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

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

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

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

Kreds 7

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

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

Kreds 9

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

Tandlægernes 
Tryghedsordninger

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

Tandlægeforeningen

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

Ved alkohol- og 
misbrugsproblemer

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

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

Ved stemningslidelser

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

Gratis og anonym formidling af 
hjælp til medlemmer i krise.

KRISEHJÆLP

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

39 46 00 80

:   )
1238 SERVICE

TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP
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STILLINGER TILBYDES

 
Privat ansættelse

To friske tandlæger søger 
tandlægeassistent
Vores nuværende tandlæge-
assistent søger nye udfordringer.  
Derfor har vi brug for en ny tand-
læge ca. den 1. marts 2010.
Klinikken er beliggende i Rønne 
på Bornholm.
Vores team består af 3 tandlæger, 
1 tandplejer og 5 klinikassisten-
ter. Arbejdet foregår i en rar og 
uhøjtidelig atmosfære. Vi stræber 
efter en høj faglig standard og 
udfører alle former for tandbe-
handling.
Hvis du er den rette person, vil  
du få mulighed for at indgå i 
kompagniskab med os.
For yderligere oplysninger er du 
velkommen til at kontakte Jesper 
på tlf.: 23353205 eller Per på  
tlf.: 97403853.
Mail: tand.chr.plads@post.tele.dk.
Tandlægerne Christians Plads
Chrstians Plads 7
3700 Rønne

Tandlæge Risskov/Århus
Tandlæge, har du stor erfaring,
humor og pondus?
Er du kvalitetsbevidst og 
en teamplayer med gode 
kommunikations evner?
Hvis, så har vi nu stillingen til dig.
Vi glæder os til din ansøgning.
Tandlæge Lis Sommer
henvendelse privat:      
LSOM@mail.dk.

SERVICE
STILLINGER

1239

 
Udland

Holland Dentists  
& Specialists
TRMED HOLLAND
Nr 1 in reassigning and inte-
grating Scandinavian Dental 
Professionals in Holland. For 
several practices. Dentists & 
Specilaits PT/FT. Ultra mo-
dern practices, no amalgam, 
good Dental coverage+ high-
est dentist visit rate in EU. 
Salaries: 5.000 to 9.000 euro 
netto/month (7.000-15.000 
euro bruto). Tax benefit for 10 
years (only 30 % tax rate). Cost 
of living Danmark -20 %.
Child and young adults Dental 
Care 100 % covered. Implants 
for edentoulous covered, ortho-
dontics covered. Scandinavian 
Atmosphere.
CV+Picture to:
TRMED HOLLAND
Drs.Z.Tischler
vansleen@home.nl
+31611362751

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 
pr. spaltemm, stillinger søges kr. 
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg 
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugt-
børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureau-
provision ydes ikke for annoncer 
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditions-
gebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modta-
ges ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrik-
annoncer:
Annoncer til TB 1: 16/12
udkommer 13/1
Annoncer til TB 2: 18/1 
udkommer 3/2
Stillinger som slås op i Tandlæge-
bladet, skal kunne søges på bag-
grund af annonceteksten i bladet 
– altså uden at man skal søge 
oplysninger andre steder. Kravet 
til stillingsopslag er at annoncen 
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested 
– korrekt stillingsbetegnelse 
– ansættelsesvilkår – ansøg-
ningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er 
mindsteprisen, hvad der svarer til 
betalingen for 110 mm, når der 
henvises til en hjemmeside på 
internettet.

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

STILLINGSANNONCER

Tandlæge i Østjylland
Erfaren tandlæge søges til stor 
moderne klinik på Samsø.
Vi er et velfungerende team, 
bestående af 3 tandlæger, 1 
tandplejer, 3 klinikassistenter 
og 1 kontorassistent.   
Klinikken består af 4 moderne 
klinikker med elektronisk jour-
nal og Digora-røntgen.
Vi udfører de fleste former 
for tandbehandling og sætter 
faglighed, patientservice, efter-
uddannelse og daglig sparring 
højt.
Vi tilbyder særdeles gode 
udviklingsmuligheder både 
fagligt og personligt samt en 
attraktiv indtjening.
Stillingen er ledig er pr. 1. dec. 
2009, men vi er fleksible, hvis 
du er den rette tandlæge.
Alle henvendelser vil blive 
 behandlet seriøst og diskret.
Vil du høre nærmere om stillin-
gen, kan du kontakte klinikchef 
Kristian Kirkevang på  
tlf. 21654945 eller  
kirkevang@privat.dk.
Kristian Kirkevang
Adelgade 78
8660 Skanderborg

Tandlæge - Frederiksberg
Til centralt beliggende klinik på 
Frederiksberg søges tandlæge 
med nogen erfaring til ledig 
stilling pr. 1.2.10. Der er tale 
om en fuldtidsstilling og med 
mulighed for delvis – efter-
hånden fuld overtagelse af 
praksis inden for få år. Vi er 
2 tand læger og 3 fantastiske 
klinik assistenter, og vi dispone-
rer over 3 fuldt digitaliserede 
behandlingsrum (digora - 
 aldente).
Tandlæge Jørgen Kaiser
GL. Kongevej 80
1850 FRB. C
Tlf. 33249291 – 33229000
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OFFENTLIG ANSÆTTELSE

Stil lin ger mær ket med °
Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra Tand læ ge for en ingen, 
jf. § 8.5 i Tand læ ge for en ingens etis ke reg ler og kol le gia le ved tægt.

Stil lin ger mær ket med 
Tand læ ge for en ingen 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. 

STILLINGSKONTROL:

Stillingsannoncer i farver bliver set...

ANNONCER

1240 SERVICE
STILLINGER

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Tandlæge/ 
filialklinikleder
Børne-/ungdomstandplejen

Tiltrædelse pr. 1. marts 2010 eller snarest derefter.

Vi tilbyder 

Vi forventer, at du

Jesper Vigstrup, 5837 1093/2183 6578.

Ansøgningsfrist den 19. januar 2010. 

Flyvestation Aalborg

RESERVETANDLÆGE

LÆS MERE PÅ JOB-I-FORSVARET.DK

Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger ca. 25.000 mænd 

og kvinder – med og uden uniform. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling 

i verden og et sikkert samfund i Danmark.

Forsvaret søger en tandlæge med tjeneste indtil videre ved 

infirmeriet på Flyvestation Aalborg.

Infirmerietpå Flyvestation Aalborg indgår sammen med 

infirmerierne på FlådestationFrederikshavn og Hvorup 

Kaserne i Sundhedscenter Nordjylland underForsvarets 

Sundhedstjeneste.

Vi forudsætter,at du har autorisation til selvstændigt virke 

som tandlæge. Du skalherudover kunne opfylde Forsva-

rets helbredskrav og kunne gennemføre denfysiske træ-

ningstilstandsprøve. Du vil også skulle kunne indgå iom-

gangstjenesten som tandlæge ved Forsvarets udsendte 

reaktionsstyrker,FN- og NATO-styrker.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henven-

delse til stabstandlæge Peter Morning på tlf.: 39 77 12 

43.

Tandlæge på deltid 
til Tandplejen

Vi ønsker at besætte en tandlægenormering på 21 timer 
ugentligt snarest muligt. Stillingen kan opdeles i 2 ansættel-
ser, så du er velkommen til at ansøge, selv om du ønsker 
en lavere beskæftigelsesgrad. 

Haderslev Kommune har ansvar for tandplejen til ca. 13.000 
børn og unge. Hertil kommer ca. 420 omsorgstandplejepatien-
ter. Vi arbejder på 5 behandlingsklinikker og 1 tandregulerings-
klinik, vi anvender TM-tand som journal-system og DIGORA til 
digitalt røntgen. Du kan læse mere om vores mål på hjemme-
siden www.tandplejen.haderslev.dk 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
reglerne om lokal løndannelse. Se hele stillingsopslaget på 
haderslev.dk under Job hos os. Få yderligere oplysninger hos 
overtandlæge Poul Pedersen, telefon 74 34 80 18, e-mail: 
pope@haderslev.dk 

Send din ansøgning til Haderslev Kommune, Tandplejen, 
Gåskærgade 28, 6100 Haderslev senest den 20. januar 2010.
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SERVICE
STILLINGER

1241

Tandlægevikar søges

Da vores søde unge tandlæge går på barsel det næste 
års tid fra medio februar, søger vi en vikar på 35 timer 
ugentligt fra d 15/2 10. Timerne kan evt. deles mellem   
to ansøgere. 

Tandplejen arbejder målrettet for at skabe mere tand-
sundhed for børn og unge i  kommunen. Du kan læse 
mere om os på www.ikast-brande.dk  - børn  og unge - 
tandplejen

Har du lyst til at arbejde med omsorgs tandpleje vil det 
også være muligt. 

Yderligere information om stillingen fås hos overtandlæge 
Hanne Pehrson på tlf. 99 60 47 12 / 21 25 24 88. 

Ansøgningsfrist d. 6/1 10. 

Er det lige noget for dig, så send din ansøgning til 
 hapeh@ikas t-brande.dk eller til Tandplejens kontor,  
Sjællandsgade 4, 7430 Ikast

Tandlæge
TANDPLEJEN I FREDENSBORG KOMMUNE

Vi søger en erfaren tandlæge 3-4 dage om ugen pr. 1. 
marts 2010, da en af vores tandlæger går på pension. 

Stillingen indgår i et team med yderligere 1 tandlæge, 1 
tandplejer, 3 klinikassistenter og ca. 2200 børn og unge. 

Læs hele stillingsopslaget på www.fredensborg.dk 

YDERLIGERE OPLYSNINGER fås hos Overtandlæge Dorte 
Trier Schleidt telefon 7256 5361. 

ANSØGNINGSFRISTEN er torsdag den 14.1.2010 kl. 12.00 

Fredensborg Kommune - En arbejdsplads der udvikler sig i takt med samfundet. 
Ofte går vi forrest.

www.fredensborg.dk

Tandlæge
Albertslund Kommunale tandpleje 
søger en tandlæge fra 1. marts 
eller snarest derefter. Stillingen er 
21 timer ugentligt, men kan også 
besættes med mindre timetal.

Det er en del af kommunens 
ansæt telses politik at fremme 
en ligelig kønsfordeling og etnisk 
ligestilling.

Ansøgningsfrist den 15. januar 
2010. Ansættelsessamtaler den 
21. og 22. januar 2010.

Læs hele jobopslaget på 
www.albertslund.dk/job

I ALBERTSLUND er der god plads til 
børnene, kultur i alle afskygninger og en 
tårnhøj miljøprofil.

 www.hillerod.dk

TANDLÆGE TIL TANDPLEJEN
4 eller 5 dage om ugen fra 1. marts 2010 eller før

Vi søger en ny kollega til en fast stilling, da en af vores 
tandlæger skal være souschef i anden kommune. Vi 
tilbyder en spændende arbejdsplads med udfordringer. 
I basistandplejen er der 12.000 børn. Vi har et fælles 
kommunalt tandreguleringsarbejde med Halsnæs og 
hjemtager specialtandplejeopgaven 1. januar 2010.

Vi lægger vægt på kvalitet, gode samarbejdsevner,  
et positivt menneskesyn og godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du er velkommen til at ringe til Kirsten Dynes Møller 
på tlf. 4820 3082 eller skrive en mail kdm@hillerod.dk 
for yderligere oplysninger.

Frist: 18. januar. Samtaler 21. januar. Du skal sende 
ansøgningen til overtandlæge, Kirsten Dynes Møller, 
Tandplejen, Hillerødsholmsalle 2B, 3400 Hillerød.
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1242 SERVICE
KØB OG SALG

 

ANNONCER

KØB OG SALG

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

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

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

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

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

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

Køb og salg af tandlægepraksis 
Specialiseret i praksisoverdragelser over hele landet 

Køb/salg af klinikker – kontrakter – klagesager 
juridisk rådgivning

Advokatfirmaet Linde & Altschuler A/S 
Advokat (H) Finn Altschuler
Advokat (L) Peter Jakobsen 

Bredgade 23, 1., 1260 København K
Tlf.: 33 14 19 40 

E-mail: la-law@danjur.dk
www.praksisoverdragelse.dk

Stilling
Praktiserer du i nærheden af denne klinik ved Skanderborg med 
390 reg. pt. i 2008, har du nu chancen for at overtage kartote-
ket. Sælger er villig til i en overgangsperiode at medvirke til at 
formidle patienterne videre. Kontakt DPF for et handelsforslag.

Praksis i Århus centrum
På Store Torv i Århus ligger en af byens velrenommerede tand-
lægeklinikker. Der er en god chance for på gode vilkår at gøre 
din drøm om selvstændig virksomhed til virkelighed på meget 
rimelige vilkår. Hvis du selv råder over et antal patienter, som 
du kan overføre til stedets nuværende ca. 400 reg. pt., vil du 
hurtigt få en fornuftig og givtig levevej på klinikkens 4 behand-
lingsrum, hvoraf de 3 er fuldt monterede. Nærværende praksis 
råder over et stort lejemål på denne attraktive adresse. Er du 
frisk til en hurtig handel, er der gode penge at tjene. Henven-
delse til undertegnede på 86 30 98 22 for en evt. besigtigelse, 
gerne mellem jul og nytår.

Horsens centrum
Pga. sygdom sælges hermed meget velholdt praksis med 2 
fuldt bestykkede beh.rum. Fast god og stabil omsætning og 
pt. mængde flere år tilbage. Praksisdrives p.t. af meget seriøs 
vikar, som varetager klinikkens pt. på bedste måde. Klinik-
ken kan evt. købes på adressen af anden etabl. praksis for evt. 
senere at overføre patienterne til egen adresse. Ring DPF for 
yderligere information.

Brænder du for at blive selvstændig? Gl. Holte
Grib chancen nu! Praksis, som i dag drives af tandplejer, sælges! 
Klinikken er etableret i 1959 som tandlægepraksis og ligger midt i 
beboelsesområde med stort kundepotentiale. Klinikken sælges til 
autoriseret tandplejer eller tandlæge, som ønsker at drive egen kli-
nik. Klinikken har 2 behandlingsrum. Årlig leje inkl. V/V 75.000 kr. 
Ingen goodwill. tandplejer@tandplejer.net

Indryk selv din stillings annonce 

både i blad og på net. 

Gå ind påtdlnet.dk og vælg 

menupunktet ”dentaljob”



Sådan gør du det selv:
Gå ind på tdlnet.dk klik på dit 

navn på forsiden og kontrollér 

eller opret din e-mail adresse, 

så er du med i konkurrencen om 

2 kursusbilletter til Årskursus  

i Bella Center, værdi ca.  

2 x 5.500 kr.

Vinderne bliver direkte  

kontaktet på mailen, så …

Lodtrækningen finder sted  

den 21. december blandt alle  

TF medlemmer med aktiveret 

e-mail adresse

...  når du skifter/opretter e-mail-adresse

Konkurrence

Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …



TANDLÆGEBLADET 2009�·�113�·�NR. 15

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

LEVERANDØRHENVISNINGER

ADVOKATER BANKER

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

39 46 00 80

:   )

www.sparnord.dk/tandlaege

SPAR NORDS 
TANDLÆGETEAM

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

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

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

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

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

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og 

på net. 

Gå ind på 

tdlnet.dk og  

vælg menupunktet 

»dentaljob.dk«

ANNONCER

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

M
arg

it K
o

rsg
aard

Tlf. 9975 1299

U
ffe H

aub
jerg

Tlf. 9975 1327

K
arsten

 N
ielsen

Tlf. 9975 1289

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

Finansiering af klinik
har siden 1997 været vores speciale

1244 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Advokatrådgivning ved køb af klinik

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:

 

 

Advokat Michael Fuchs
www.mfulaw.dk /mfu@mfulaw.dk 
Fruebjergvej 3, 2100 Ø 
tlf: 29 62 07 77
Rådgivning om tandlægers 
retsforhold. Køb og salg af 
klinikker. Kontrakter.

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

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

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

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

DENTALLABORATORIE ApS. 

Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

Fugl

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

NDC 
CERTIFIED

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

FLÜGGE
Vi skaber smil hver dag

 IMPLANTATER  PROCERA  EMPRESS
Flügge Dental Aps

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

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

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Fyn

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

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

Vi har taget hul på 2009 med 

dobbelt styrke. Fusionen mellem 

Ringkjøbing Bank og vestjysk-

BANK gør os endnu stærkere, 

hvilket giver kunderne sikkerhed. 

Kontakt os for solid rådgivning!

KlinikFINANSIERING

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DYNAMIK

Henning Jensen

96 80 25 68

hej@riba.dk

Mette Ostersen

96 80 25 73

mko@riba.dk 

Nyt navn - kendte ansigter

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

1245

Reipurth Dental
Jakob Reipurth Jensen
Lyngby Hovedgade 49A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 26 27 07 31
E-mail:Jakob@reipurth-dental.dk
www.reipurth-dental.dk
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KLINIKUDSTYR – INDRETNING

REVISION

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

KOMPRESSORER

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

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

Danmark

www.pwcglobal.com/dk

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

Mail: revision@fransthomsen.dk

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

www.bienair.com

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

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

KLINIK- OG KONTORINVENTAR

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

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

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

Kunst, logo & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge 

INSTRUMENTER

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

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard 
RØNVIGZACHO. A

S

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

Nordjylland

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

1246 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

ØVRIGE  

Statoil 
kundekort 

til dig

Statoil
fyringsolie 
til dit hjem

Kontakt Tandlægeforeningen 
for information om rabataftaler

www.statoil dk

 

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

Ring til  

om tilbudet.

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

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

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

TANDPLEJEMIDLER

VIKARSERVICE

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

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

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

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

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

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

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

al.al.dk

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

  

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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Tandex A/S
Industrivej 4
3540 Lynge
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

Vikarbureauet  
for klinikassistenter

  Landsdækkende 
Vikarservice

  Nu også for 
Tandplejere

  Lidt billigere

  Ring fra kl. 6.00 på 
tlf. 46 73 30 60

www.vikartoteket.dk
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NÆSTE NUMMER

Historik, diagnostik, 
behandlings-
planlægning  

og meget  
mere…

I næste nummer af 
Tandlægebladet får du det 
første af to fællesnordiske 

temanumre om implantater.

SALG AF 
PATIENT-
KARTOTEK 
VED 
PRAKSIS-
OPHØR?

TEMA OM IMPLANTATER:

T
f

tem

BLIVE KÆBEKIRURG?
Brænder du for implantater?  
Eller savner du kurser i parodontitis?

Så skal du måske overveje at melde dig ind i et af 
landets mange faglige selskaber! I næste nummer får 
du første del af Tandlægebladets store guide til de 
tandlægefaglige selskaber.
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TANDLÆGEBLADET NR. 1 UDKOMMER DEN 13. JANUAR 2010

ULOVLIGT

Læs mere i næste nummer af 
Tandlægebladet



Søger du den bedste løsning inden for cementretineret 
implantatprotetik? Så er Atlantis svaret.

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

Atlantis tilbyder flg. fordele:

– så tæt på naturlige tænder som muligt 

– titanium, guldbelagt titanium og zirconium

–  tag blot et aftryk og send det til dit dentallaboratorium

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

™

Courtesy of Dr. Steve Lewis and Dr. Julian Osorio.

Featuring SLActive 

overfl aden!

PERFECT FIT BY DESIGN
Ved at kombinere Tissue Level og Bone Level implantater med en alsidig protetik-portefølje har 

Straumann opfundet ét system til alle indikationer. Straumann® Dental Implant System – 

enestående produkt kvalitet designet til overbevisende, naturligt æstetiske resultater.
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FAGLIGT TEMA: AGENESI DEL II

SKATTEREGLERNE SORT PÅ HVIDT

FAKTA OM DIN EUROPÆISKE KOLLEGA

Vi har været glade for at handle med dig i 2009. Og vi  
glæder os til at samarbejde i det nye år. Husk at Plandent 
er lagerførende med over 15.000 varer, og vi leverer gerne 
specialløsninger til klinikken indenfor alt fra totalindret-
ning af klinikken, til IT- og softwareløsninger samt selv-
følgelig alle klinikkens forbrugsvarer. Kort sagt, vi leverer 
alt! Plus selvfølgelig – markedets bedste priser og fragtfri 
levering. Ring & hør mere på telefon 43 66 44 44. 

Rigtig glædelig jul
og godt nytår!
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