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The new Aesthetics.

Vi præsenterer 
den nye klasse 
af perfekte 
restaureringer
Venus Diamond er en ny universal 

nanohybrid komposit, som kombi-

nerer lav kontraktion med høj styrke 

på en unik måde. 

Dette materiale tilpasser sig farven 

af den omkringliggende tandstruk-

tur helt unikt og genskaber et ui-

modståeligt naturligt udseende.

 Diamond formlen – 
 Målbar bedre mekaniske 
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 Diamond effekten – 
 Perfekt farvetilpasning

 Diamond lagene – 
 Uimodståeligt naturligt
 udseende
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Stor initial stabilitet

NobelActive™s gevinddesign 
kondenserer gradvist knoglen ved 
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dobbelt funktionsplatform med in-
tegreret Platform Shifting™, hvor-
på de kan udføre fremragende 
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lag  af kundernes feedback og 
efterspørgslen på markedet efter 
NobelActive™, er produktudvalget 
blevet udvidet – tandlægerne vil 
nu få et større udvalg af protetiske 
komponenter og implantater.

Nobel Biocare er verdens førende 
virksomhed inden for innovative 
og videnskabsbaserede dental-
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Højt fagligt niveau 
– bedre formidlet
Tandlægebladet er Tandlægeforenin-
gens ansigt udadtil. Samtidig er bladet 
et samlingspunkt for alle tandlæger. Det 
er derfor vigtigt for hovedbestyrelsen, 
at Tandlægebladet er et fag- og med-
lemsblad af høj kvalitet. 

 Hovedbestyrelsen finder det på den 
baggrund meget positivt, at Tandlæge-
bladets redaktion har arbejdet hårdt på 
at udvikle det fornyede og endnu bedre 
blad, som nu er en realitet efter mange 
måneders forberedelser.

En af Tandlægeforeningens visioner 
er, at danske tandklinikker leverer et 
fagligt og kvalitetsmæssigt optimalt 
behandlingstilbud. Tandlægebladet 
spiller en betydelig rolle i indsatsen for 
at opfylde denne vision. At læse de fag-
lige artikler i Tandlægebladet er en væ-
sentlig faktor, når tandlæger skal holde 
sig opdateret om den videnskabelige 
udvikling inden for odontologien.

Hvis bladet fortsat skal indtage 
denne rolle, skal det være attraktivt for 
odontologiske forskere at publicere i 
bladet, hvilket også indgår som et led 
i Tandlægeforeningens forskningspo-
litik. Der har været en periode med en 
reduceret tilgang af faglige artikler. Det 
viser, at Tandlægebladet er sårbart, hvil-
ket formentlig hænger sammen med, at 
bladet ikke er indekseret i internatio-
nale databaser.

I hovedbestyrelsen er vi derfor enige 
med Tandlægebladets redaktion i, at en 
indeksering er det helt store mål for de 
kommende års udvikling af bladet.

Flere læserundersøgelser har vist, at 
langt de fleste medlemmer af Tandlæge-

foreningen læser hvert eneste nummer 
af bladet. Undersøgelserne viser også, 
at de faglige artikler er bladets mest 
læste. Vi hører dog indimellem tilbage-
meldinger om, at nogle af artiklerne har 
været vanskeligt tilgængelige og måske 
lidt fjerne i forhold til dagligdagen i al-
men praksis.

Vi lægger stor vægt på, at Tandlæge-
bladets faglige del også fremover holder 
sig på et højt videnskabeligt niveau. På 
den anden side nytter det ikke at have et 
højt niveau, hvis artiklerne ikke bliver 
læst. Derfor er vi glade for, at Tandlæ-
gebladets redaktion nu gør meget mere 
ud af formidlingen af det vanskelige 
stof. Ved at styrke formidlingen af den 
odontologiske forskning giver Tandlæ-
gebladet nu bedre mulighed for, at den 
kan anvendes i praksis. 

» Vi lægger stor vægt på, at 
Tandlægebladets faglige del også 
fremover holder sig på et højt vid-
enskabeligt niveau. På den anden 
side nytter det ikke at have et højt 
niveau, hvis artiklerne ikke bliver 
læst.
Dorte Jeppe-Jensen,
næstformand, Tandlægeforeningen

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Naturlig lag-teknik

Ny opaliserende emaljefarve

Ny super-light dentinfarve

Optimal modellerbarhed

 Miris2 og Synergy D6 kan begge benyttes til
 restaureringer i front- og kindtandsområdet

Til høj æstetik ... og hverdagens tandpleje

SYNERGY® D6

Hele farvespektret med kun 6 farver

Let at opnå æstetik
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A2 B2
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Tandforandring: Skal vi korrigere eller acceptere?
Roberto Ciarlantini og Birte Melsen
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti

Abstract

Dansk forskning internationalt

Blandt tandstillingsfejl anses transposition for det vanskeligste 
at korrigere. Accepteres transpositionen, vil en nivellering ofte 
føre til et resultat, der både funktionelt og æstetisk er utilfreds-
stillende. Ikke desto mindre er accept af en transposition den 
dominerende behandlingsstrategi, hvis man skal dømme efter 
kasuistikker i litteraturen.

Formålet med denne artikel var at præsentere en littera-
turoversigt over forekomsten og ætiologien samt diskutere 
de »cost-benefit«-overvejelser, som har haft indflydelse på be-
handlingsstrategien og på beslutningen om at acceptere eller 
korrigere. Et andet formål var at diskutere behandlingen af 12 

patienter med transpositioner; otte mellem hjørnetænder og 1. 
præmolar og fire mellem hjørnetænder og laterale fortænder. 
Hos de ni patienter blev transpositionen korrigeret inden for 
normal behandlingstid. Dette kunne tilskrives, at behandlingen 
blev foretaget med et segmenteret apparatur, der tillod differen-
tiering mellem aktive og passive enheder, og som var designet 
således, at det optimale kraftsystem blev påført de tænder, der 
skulle flyttes. To patienter blev behandlet med ekstraktioner, en 
pga. parodontale problemer og en anden pga. trangstilling.

Transpositionen blev accepteret hos en patient, fordi tand-
retningen var påbegyndt af anden tandlæge.

Ny plakat med 
syreskala
Tandlægeforeningen har i samarbejde med overtandlæge Ulla Pallesen 
målt syrekoncentrationen i alt fra cola og hvidvin til gulerødder og 
kakaomælk.

Resultatet af den omfattende test er blevet omsat til en syreskala, 
hvor de forskellige mad- og drikkevarer er plottet ind i forhold til sur-
hedsgrad. 

Skalaen fås nu i plakatform lige til at hænge op på klinikken. Pla-
katen måler 25 x 70 cm og kan erhverves for 30 kr. plus porto og 
ekspeditionsgebyr.

Er du interesseret, kan du kontakte Tandlægeforeningens Forlag på tlf. 
70 25 77 11 eller mail info@tandlaegeforeningen.dk.

N
s
T
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Ciarlantini R, Melsen B. Maxillary tooth transposition: Correct or accept? Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132: 385-94.

VIDSTE DU AT ...
antallet af satellitklinikker, der alene 
beskæftiger ansatte tandlæger, næsten 
er fordoblet fra 2006 til 2009. Nemlig fra 
24 klinikker i 2006 til 42 klinikker i 2009.
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Kvinder med osteoporose 
mister flere tænder
En stor europæisk undersøgelse omfattende fire forskningscentre har fastslået en 
sammenhæng imellem osteoporose og tandtab. I undersøgelsen fik 651 kvindelige 
patienter imellem 45 og 70 år talt deres tænder og målt deres knogletæthed. 

Det gennemsnitlige antal tænder hos kvinder med osteoporose var 3,3 mindre end 
hos andre kvinder. 

Sammenhængen imellem det at have osteoporose og samtidig have mindre end hhv. 
seks eller 28 tænder var signifikant – også efter justering for alder og rygning.

Nicopoulou-Karayianni K, Tzoutzoukos P, Mitsea A, Karayiannis A, Tsiklakis K, Jacobs R et al. Tooth loss 
and osteoporosis: the osteodent study. J Clin Periodontol 2009; 3: 190-7.

Øget løn 
gav beskeden 
økonomisk 
fremgang i 2007
Tandlægeforeningens regnskabsunder-
søgelse for 2007 er nu afsluttet. Den 
viser, at der før renter og afskrivninger 
er sket en forbedring på 2,8 % blandt 
de medvirkende klinikker. 

Det relativt beskedne resultat 
skyldes primært, at de medvirkende 
klinikkers udgifter til lønninger og 
øvrige omkostninger er steget med gen-
nemsnitligt 13-14 % fra 2006 til 2007. 

Selve klinikomsætningen ser ellers 
fornuftig ud med en pæn frem-

gang på knap 9 % fra 2006 
til 2007 og en stigning på 

udgifter til materialer 
og teknik med 6,4 %. 

94 klinikker 
medvirker i under-
søgelsen.

Kilde: Tandlægeforeningen

Vil du bidrage til Tandlæ-
geforeningens regnskabsun-

dersøgelse? Kontakt Christian 
Holt på ch@tdl.dk.

Internationalt forskningsnyt

Mucositis – traditionel 
behandling anbefales
Strålingsinduceret mucositis er en hyppig 
bivirkning efter strålebehandling af hoved 
og hals. Nu har et studie i The Journal of 
Contemporary Dental Practice vist, at be-
handling med honning kan mindske ube-
hag i form af synkebesvær, sår og smerter. 

Det pågældende studie er udført som et 
randomiseret og enkeltblindt klinisk forsøg 
på 40 patienter. 20 af dem blev behandlet 
med honning før, umiddelbart efter og seks 
timer efter strålebehandling. De øvrige 20 
patienter blev instrueret i at skylle med 
saltvand før og efter bestråling. 

Patienterne blev efterfølgende vurde-
ret ugentligt mht. udvikling af mucositis. 
Det viste sig, at der var en signifikant re-
duktion i udviklingen hos patienter, som 
var behandlet med honning, og forskerne 
konkluderer, at de i dette forsøg har vist, 
at honning virker effektivt imod strålein-
duceret mucositis.

Motallebnejad M, Akram S, Moghadamnia A, 
Moulana Z, Omidi S. J Contemp Dent Pract 2008: 
1; 40-7.

Kommentar af Siri Beier Jensen, 
adjunkt, ph.d., Tandlægeskolen 
i København
– Overordnet betragtet er det dis-
kutabelt at bede den aktuelle pa-
tientgruppe om, over en længere 
periode, regelmæssigt at gurgle 
mund med en højviskøs sukker-
masse med pH 3,3.

Studiet er desuden uklart på 
flere områder. Fx er studiedesignet 
anført som både dobbeltblindt og 
enkeltblindt, og patienter med al-
vorlige symptomer er ekskluderet 
fra undersøgelsen. Derfor er det 
problematisk at vurdere studiets 
validitet.

Den eneste veldokumenterede 
forebyggelse og behandling af 
oral stråleinduceret mucositis er 
at minimere stråledosis, at opret-
holde optimal mundhygiejne og 
at befugte slimhinder ved nedsat 
spytkirtelfunktion.
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En svensk undersøgelse har vist, at akupunktur kan 
have langsigtet positiv virkning på temporomandibu-
lære problemer (TMD). Men det er ikke alle patienter, 
det hjælper – og hjælpen handler mere om mindskning 
end om eliminering af symptomer. 

I undersøgelsen blev 65 patienter udspurgt om resul-
tatet af TMD-behandling i form af akupunktur og/eller 
okklusale indgreb udført for 18-20 år siden. Tallet for 
svære TMD-symptomer faldt i den periode fra 90 % til 
omkring 40.

Før behandling, for 18-20 år siden, klagede 73 % af 
de adspurgte kvinder over hovedpine mindst én gang 
om ugen. Tallet for mænd var 77 %. I dag er tallene 
faldet til henholdsvis 35 % og 54 %. 

De fleste patienter oplevede en varig forbedring af 
deres symptomer efter behandling, og de var positive 
over for den behandling, de havde modtaget – de ville 
anbefale den til andre.

Bergström I, List T. A follow-up study of subjective symptoms of 
temporomandibular disorders in patients who received acupunc-
ture and/or interocclusal appliance therapy 18-20 years earlier. 
Acta Odontol Scand 2008; 66: 88-92.

Sundhed.dk får
hurtigere svartider

Internationalt forskningsnyt

Patienter glade for 
akupunkturbehandling

Kommentar af professor Peter Svensson og forsknings-års-
studerende Sara Baram, Tandlægeskolen i Århus:
– Dejligt med positive fund og glade patienter – kedeligt, at skulle 
dryppe lidt malurt i bægeret. Patienterne i denne efterundersø-
gelse modtog oprindeligt enten akupunktur eller bidskinnebe-
handling, og der er efterfølgende ikke forsøgt skelnet mellem de 
to behandlingsformer. Endvidere kan der, i løbet af opfølgnings-
perioden, have været foretaget andre behandlinger, og spontan 
remission kunne forekomme. Endelig er resultaterne baseret på 
spørgeskemaer, ikke på klinisk undersøgelse, og der mangler en 
kontrolgruppe. 

Reelt ved man altså ikke, om det gode resultat kun kan til-
skrives akupunktur. Kritisk vurdering af akupunkturs effekt er 
fortsat påkrævet.

wb

I april relanceres Sundhed.dk med henblik på at kunne tilbyde en hurtigere og mere 
fremtidssikret tjeneste. 

I forbindelse med relanceringen er det ikke muligt at rette i informationerne på 
Sundhed.dk i ca. en uge startende fra den 25. marts 2009. Men alle data fra den nu-
værende portal vil også være på den nye version, endda også med samme placering. 

Det er ikke nødvendigt at anskaffe sig en ny digital signatur. 
Sundhed.dk udvider sin onlinesupport i nedlukningsperioden med ekstra be-

manding og udvidet telefontid. Det er også muligt at kontakte supporten i tilfælde af 
problemer med at tilgå det nye Sundhed.dk. 

Telefonnummeret er 35 29 83 10, e-mail: info@sundhed.dk. 
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Tidlig behandling med »lip bumper« bidpladekombination
Marcel Korn og Birte Melsen
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti

Abstract

Dansk forskning internationalt

Formål: At evaluere molarernes intramaksillære forskydnin-
ger og forandringen i molarrelationerne efter brug af en »lip 
bumper« i kombination med et bidplateau.

Materiale og metode: Materialet omfattede studiemodel-
ler taget før og efter behandling af 40 konsekutivt behandlede 
patienter i blandingstandsættet. De sagittale og transversale 
tandforskydninger blev evalueret ved hjælp af en tredimen-
sional digitaliseringsenhed. De palatale rugae blev anvendt 
indirekte som stabil reference. Tandbevægelserne blev udtrykt 
som translation mesiodistalt og faciolingualt, som rotation om-
kring den lange akse og som tipning mesiodistalt. Ændringer 
i molarrelationen blev målt til nærmeste millimeter parallelt 
med okklusalplanet.

Resultater: Tandbevægelserne var overvejende distal rota-
tion (gennemsnit 9°, varierende fra 6,5° til 26°) og distal tipning 
(gennemsnit 5°, varierende fra 5,8° til 18°). Den distale transla-
tion var beskeden (gennemsnit 0,3 mm, SD 1,6 mm), hvorimod 
der var en større breddeøgning i form af en facial translation 
(gennemsnit 1,6 mm, SD 1,5 mm). Med undtagelse af fire kva-
dranter forbedredes molarrelationerne i alle kvadranter, og 
neutral okklusion opnåedes i 65 ud af 80 kvadranter.

Konklusion: Den tidlige behandling med »lip bumper« og 
bidplateau kan anbefales set fra et »cost-benefit«-synspunkt.

Korn M, Melsen B. Early treatment with a maxillary lip bumper-bite plateau combination. Angle Orthodontist 2008; 78: 838-46.

Via denne artikel på Tandlaegebladet.dk 
kan du linke dig videre til selve undersøgelsen 

http://www.niom.no/lenker-aktuelt/Straalefare_ved_tannbleking_25012009.pdf

www

Blegelamper giver 
hud- og øjenskader
NIOM advarer i et nyt studie om, at brug af lys i forbindelse med 
tandblegning øger faren for stråleskader. 

Ifølge NIOM er det ikke bevist, at lys gavner blegeprocessen. 
Til gengæld indebærer lysbehandlingen en risiko for øjenskader 
hos patienterne, og NIOM konkluderer, at risikoen overstiger 
gavnen, og at blegning med lys ikke kan regnes for forsvarligt. 

Studiet er udført af NIOM i samarbejde med Statens Strå-
levern i Norge. 

Bruzell E, Dahl JE. Tannbleking med lys – science or fiction. 
Nor Tannlegeforen Ti d 2006; 116: 616-21.
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Denne oprindelig fransksprogede bog er forfattet af to kendte 
franske implantologer. Den er opdelt i en teoretisk og en praktisk 
del, hvor den sidste er mest omfangsrig og anvender en række 
illustrative billedserier. Selvom de anvendte komponenter er fra 
Biomet 3i, kan de beskrevne procedurer ganske enkelt overføres 
til de fleste andre kendte implantatsystemer.

I den teoretiske del gennemgås konceptet for immediat be-
lastning på fin vis og underbygges med udmærkede referencer. 
Således forklares enkelt og koncist, hvorfor der er sket et para-
digmeskift, og hvorfor tolerancen for mikrobevægelser er over-
fladeafhængig. Forskellige protokoller for immediat belastning 
beskrives, ligesom nyere koncepter som »platform switching« 
gennemgås. Forfatterne har også valgt at beskrive fejl, hvilket 
gøres enkelt og letforståeligt for klinikeren. 

Den praktiske del af bogen starter med behandlingsplanlæg-
ning, der tager udgangspunkt i otte piktogrammer vedrørende 
provisorisk erstatning, koordinationsgrad inden for det behand-
lende team, tidsbehov, antal implantater, æstetiske overvejelser, 
økonomiske konsekvenser, risikovurdering og dokumentation. 
Udmærket, men alligevel bemærkelsesværdigt, at ingen af nøg-
leområderne tager udgangspunkt i patientens behov. 

Behandlingsprocedurer for den tandløse og delvist tandløse 
mandibel og maxil bliver gennemgået i fem kapitler. Alle er rigt il-
lustrerede med flotte farvefotos og diagrammer, der virker som en 
glimrende trin for trin-guide. Bogen kan anbefales alle tandlæger, 
der arbejder med implantatbehandling. 

Klaus Gotfredsen

Bogen er, som titlen antyder, vidtfavnende og så alligevel ret 
begrænset, idet forfatterne tager udgangspunkt i okklusale 
teorier og æstetik inden for protetisk, parodontal og ortodontisk 
rekonstruktion. Illustrationsmaterialet og specielt billedserierne 
er utrolig flotte. Der er mange illustrative eksempler på kronefor-
længelsesteknikker, hvordan man former ovate pontics, udfører 

sinusløft med osteotomteknik, blødt- og hårdtvævstransplantater 
samt mukogingival kirurgi. En stor del af casus-præsentationerne 
er suppleret med bidfunktionelle analyser, bl.a. kinesiogrammer 
og okklusale kontaktanalyser. Dette er et ganske centralt element i 
bogen, idet forfatterne mener, at patologisk tab af alveolær knogle 
kan frembringes ved overbelastning af tænderne. Dette bliver 
også et argument for reformning af tændernes okklusale relief-
fer og fremstilling af kroner. Disse teorier er ikke umiddelbart i 
overensstemmelse med den skandinaviske litteratur, og da der 
samtidig mangler evidens for påstandene, kommer bogen til at 
virke mere som en »se mine flotte behandlinger« end som en hjælp 
for tandlæger og patienter. Hvis man mangler illustrationer af, 
hvordan snitføring og slimhindelapper kan håndteres ved blødt-
og hårdtvævsmodellering, og hvordan kronepræparationer skal 
udføres, er der rig mulighed for inspiration i bogen. Ligeledes 
giver kapitlet om, hvordan ortodonti kan anvendes i rekonstruktiv 
sammenhæng, stof til eftertanke. 

Bogen kan således ikke anbefales som lærebog eller i søgen for 
evidensbaserede behandlinger, men kan dog være en inspiration, 
inden man foretager større rekonstruktive behandlinger.

Klaus Gotfredsen

Masahide Tsutsui, Teruko Tsutsui. 
Comprehensive Dentistry, Quintessence 
Publ. Co. Ltd. 2008. 440 sider, ill. 
ISBN-978-1-85097-161-0. Pris i DKK. 2.140,-.

Immediat belastning 
af implantater

Vidtfavnende og begrænset 
bog om klinisk odontologi

Mithridade Davarpanah and 
Serge Szmukler-Moncler. Immediate 
Loading of Dental Implants. Theory and 
clinical practice. Quintessence Publ. Co. 
Ltd. 2008. 372 sider, ill. 
ISBN-978-2-91255-050-7. 
Pris i DKK. 1.765,-.

»  Bogen kan anbefales alle tandlæger, der 
arbejder med implantatbehandling

»  Bogen kommer til at virke mere som en »se 
mine flotte behandlinger« end som en hjælp 
for tandlæger og patienter
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Sætter den allestedsnærværende finanskrise sine spor på landets tandklinikker? 
Eller går tandlægerne som én af de få brancher helt ram forbi? Tandlægebladet 
har spurgt tre tilfældige tandlæger.

» Jeg tror, at det afhænger meget 
af patientsammensætningen, hvor 
meget man mærker til det.
Pia Vorting, klinikejer, Vejle

VOXPOP

Mærker tandlægerne finanskrisen?

Stig Simonsen
Klinikejer, Rødovre

Mærker du finanskrisen 
på din klinik?
– Det synes jeg faktisk ikke. Vi har 
en ret etableret klinik, der er 45 år 
gammel, og som har et meget fast 
patientantal. Jeg har faktisk heller 
ikke hørt, at andre klinikker skulle 
mærke til finanskrisen. 

Tror du, at finanskrisen på sigt vil 
have nogen indflydelse i forhold til 
din klinik?

– Hvis den bider sig fast, vil der nok 
komme en reaktion. Det vil kunne 
ses i den yngre del af patienterne, 
og samtidig vil der kunne ses et 
fald i de dyre behandlinger.

Anette Tscherning
Klinikejer, København

Mærker du finanskrisen 
på din klinik? 

– Egentlig ikke. Jeg har kun haft en 
enkelt større ting, hvor en patient 
ønskede at afvente med at få en 
behandling pga. sin økonomiske 
situation. Mit indtryk er heller ikke, 
at andre klinikker mærker finanskri-
sen. Faktisk har jeg slet ikke debat-
teret krisen med mine kolleger, og 
det tolker jeg, som at krisen ikke 
er et problem.

Tror du, at finanskrisen på sigt vil 
have nogen indflydelse i forhold til 
din klinik? 

– Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det 
vil nok være på det niveau, vi ople-
ver i dag. Det kan dog godt være, 
at nogle patienter vil vente lidt med 
de store behandlinger, men de små 
ting vil de få lavet. Så økonomisk 
forventer jeg ingen nedtur, i hvert 
fald ikke en stor.

Pia Vorting
Klinikejer, Vejle

Mærker du finanskrisen 
på din klinik?

– Som hovedsag nej – overhovedet 
ikke. Jeg har en del patienter i øje-
blikket, som gerne vil have skudt 
deres behandling et par måneder, 
men det er normalt i januar og fe-
bruar, så jeg vil ikke sige, at det er 
pga. finanskrisen. Jeg har dog talt 
med kollegaer, der klager sig. Jeg 
tror, at det afhænger meget af pa-
tientsammensætningen, hvor me-
get man mærker til det. Hvis man 
har mange yngre patienter, der fx 
lige har købt hus og frygter at miste 
deres job etc., vil man nok mærke 
det mere.

Tror du, at det vil påvirke din 
omsætning på længere sigt?

– Nej, det er ikke noget, der be-
kymrer mig. Men jeg kan da godt 
forestille mig, at vi vil se en tendens 
til, at patienterne vil vælge nogle 
andre behandlinger – fx en plast-
opbygning frem for den anbefalede 
kronebehandling. Men en plastop-
bygning giver jo også mig omsæt-
ning, så jeg er ikke bekymret på 
den måde. 
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»
læseliste, som kan sikre, at man opdaterer sin 
viden. Det er derfor afgørende, at man via sit 
studium lærer at søge den nødvendige viden via 
de kilder, der er til rådighed. Der uddannes til 
fortsat uddannelse. 

Vi anbefaler lærebøger og anden litteratur, 
og via vor undervisning forsøger vi at hjælpe 
med at uddrage det væsentlige. Læselister hører 
folkeskolen til, ikke universitetet. De studerende 
skal lære at studere.

Den reduktion i den kliniske undervisning, 
som den nye studieplan indebærer, kan bekym-
re. Det skal ikke fra denne pen på nogen måde 
anbefales at reducere klinikken, men med de 
eksisterende økonomiske muligheder og med 
den udvikling, som sker i sundhedssektorens 
videnfornyelse, er det meget afgørende, at der 
i studieplanen skabes plads til selvstudier. Det 
kan forberede livet i det miljø, som indebærer 
hyppige mediebombardementer bl.a. med nye 
udokumenterede behandlingsmetoder, der 
bringes til torvs som på en markedsplads. 

Forståelse af de krav til diagnostik og be-
handling, som autoriseret akademisk aktivitet 
indebærer, er selvsagt afgørende for den kliniske 
funktion. Det er grundlaget for hele vores akti-
vitet. De idéer, der ligger til grund for studiepla-
nen, skulle således reelt medføre en styrkelse 
af forståelsen for det kliniske arbejde, forhold, 
der ikke kommer af sig selv ved den kliniske 
rutine, der opnås efter endt uddannelse. Man 
må forvente, at den forøgede faglige forståelse 
vil smitte af på de kliniske handlinger. 

Når det er sagt, skal det også nævnes, at det 
kræver tilvænning hos alle involverede at gen-
nemføre de nævnte ændringer – ikke bare hos de 
studerende. Det må imidlertid konstateres, at de 
studerende gennemgående klarer nyskabelserne 
fint. Det ville da også være underligt, om de tand-
lægestuderende skulle adskille sig fra studerende 
på andre studier, hvor de nævnte principper har 
været gældende i generationer. 

Den ny studieplan for  
tandlægeuddannelsen i København

I dette nummer af Tandlægebladet præsenteres 
en af de bacheloropgaver, de studerende på 6. 
semester har skrevet, og i tidligere numre har 
andre bacheloropgaver været bragt. Formålet 
hermed er at vise, hvad de studerende arbejder 
med, og hvordan de gør det. Lad det i denne 
sammenhæng være sagt, at det har været en 
stor fornøjelse at følge de studerendes arbejde 
med bacheloropgaverne og at se de resultater, 
de frembringer.

Det er nu obligatorisk, at der ved de længere-
varende videregående uddannelser udarbejdes 
en bacheloropgave i forbindelse med afslutning 
af bacheloruddannelsen (1.-6. semester) og en 
specialeopgave ved afslutning af overbygningen 
(7.-10. semester). For tandlægeuddannelsens 
vedkommende har kravet om disse skriftlige 
opgaver været en hårdt tiltrængt nyskabelse, 
fordi det indebærer mulighed for en vis faglig 
fordybelse, hvad studiet i øvrigt i betydelig grad 
har savnet muligheder for. 

Som led i den akademiske uddannelsespro-
ces er det således vigtigt at give de studerende 
mulighed for at søge litteratur om et givet emne, 
at uddrage det væsentlige af denne litteratur og 
syntetisere på baggrund heraf. Arbejdet inde-
bærer bl.a. oplæring i kildekritisk holdning og 
stillingtagen. Desuden øvelse i præcis formule-
ring med anvendelse af fagets termer. Derved 
forbereder vi de studerende til deres senere virke 
som akademiske medarbejdere i sundhedssek-
toren, hvor der konstant er udfordringer, som 
netop indebærer, at man er i stand til kritisk 
stillingtagen. 

Et vigtigt udgangspunkt for studieplanen er 
også, at der for hvert fagområde er udarbejdet 
målbeskrivelser for undervisningen på hvert 
semester med hensyn til viden, færdigheder og 
holdninger. 

Meningen er, at de studerende selv må på-
tage sig et ansvar som vidensøgende. Vi har 
valgt denne fremgangsmåde, fordi man efter 
uddannelsens afslutning ikke modtager nogen 

Palle Holmstrup
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Emneord:
Smoking;

cytokines;
 periodontitis

Epidemiologisk ses, at tobaksrygning øger risikoen 
for udvikling af marginal parodontitis (1-3). Dette 
gør sig specielt gældende ved de mere aggressive former 

for marginal parodontitis (4,5).
Rygningens indvirkning på udviklingen af og sygdomsforløbet 

ifm. marginal parodontitis kan skyldes mange faktorer, fx rygnin-
gens indvirkning på mikroorganismerne, risikofaktorer forbundet 
med rygning set i et socialt perspektiv og sidst, men ikke mindst 
rygningens effekt på værtsforsvaret.

I denne opgave fokuseres der på sidstnævnte faktor, nemlig 
rygningens effekt på værtsforsvaret ved marginal parodontitis.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave har vi støttet 
os til en række videnskabelige artikler. Litteratursøgningen er 
baseret på artikler anbefalet af Afdelingen for Parodontologi og 
lærebogen i parodontologi på Tandlægeskolen i København (6).

Mikroorganismers skadelige effekt og 
aktivering af værtsforsvaret 
Marginal parodontitis er en plakrelateret sygdom, og plakkens 
sammensætning er forskellig i den supra- og den subgingivale 
plak. Plakken ved margo gingivae indeholder mikroorganismer, 
der via membranbundne komponenter og ifm. deres metabolisme 

Kristian Boel Thomsen, stud.odont. 
Tandlægeskolen i København, Københavns Universitet

Martin Berg, stud.odont. 
Tandlægeskolen i København, Københavns Universitet

Rygnings 
effekt på det 
immunologi-
ske respons 
i forbindelse 
med marginal 
parodontitis

Rygnings indflydelse på 
marginal parodontitis
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udskiller enzymer og affaldsprodukter, der påvirker sulcusepitelet 
og kontaktepitelet. Metabolitterne kan bl.a. være ammoniak, 
indol, svovlbrinte og smørsyre, der alle har en vævsskadelig effekt 
(6-9).  Enzymerne udgøres hovedsageligt af proteaser, der er i 
stand til at nedbryde proteiner fra bindevævet og fra pocheeks-
sudatet. Dette medfører en stigning i pH, da den producerede am-
moniak binder H+ og herved danner ammonium. pH-stigningen 
medfører et øget ionprodukt og hermed øget calculusdannelse.  

Desuden besidder de Gram-negative bakterier, der er domi-
nerende i den periopatogene subgingivale plak, lipopolysakkarid 
(LPS). LPS er et endotoksin, som virker stærkt inflammations-
fremmende, og ligesom lipoteichonsyre (LTA) fra Gram-positive 
mikroorganismer kan stimulere til kemotaksi (6). Af andre bak-

terielt producerede kemotaktiske faktorer kan nævnes formyl 
methionyl leucyl phenylalanin (10,11).

Nogle af mikroorganismerne virker yderligere toksisk. En af 
disse mikroorganismer er Porphyromonas gingivalis (P.g.), der 
producerer ARG-1 proteaser, der er i stand til at hæmme værtens 
proteasehæmmere, hvilket medfører supplerende nedbrydning 
af parodontiet (12). Der er også visse mikroorganismer, fx A. 
actinomycetemcomitans, der danner leukotoksin. Leukotoksin 
kan direkte dræbe leukocytter (13). 

På grund af virkningen af de mikroorganismer, der beskrives 
ovenfor, stimuleres værtens immunforsvar, som er et forsvar dels 
mod nedbrydning af kroppens væv, dels mod invadering i væv og 
celler af bakterier, der kan føre til bakteriæmi.

-

-

-

-

Osteokalst (MMP)

(CD8)
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Det generelle immunrespons 
ved marginal parodontitis
Mikroorganismernes påvirkning af værtsorganismen sker igen-
nem celler i det omkringliggende parodontium dvs. epitelceller, 
fibroblaster, makrofager, Langerhansceller m.fl. Dette medfører, 
at cellerne secernerer pro-inflammatoriske cytokiner IL-1  og 
og TNF- , samt andre inflammationsmediatorer (6). Desuden har 
nogle af disse mediatorer, bl.a. IL-8, leukotrin B4 og komplement-
systemets C5a og C3a, en kemotaktisk funktion (10,11).

De proinflammatoriske cytokiner IL-1  og  og TNF-  kan 
alene ved deres tilstedeværelse medføre en ubalance mellem 
osteoklaster, osteoblaster og fibroblaster, hvilket kan medføre 
en nedbrydning af bindevævet og knoglevævet i området.

Disse cytokiner stimulerer yderligere endotelet i det invade-
rede område til en øget produktion af ICAM-1 (intercellulært 
adhæsionsmolekyle 1) og ELAM-1 (endotelialt leukocyt adhæ-
sions molekyle 1) (14). Disse er to vigtige adhæsionsmolekyler, 
der binder til -2-integrinkomplekser (CD18) på leukocytterne i 
blodbanen og herved hjælper til transport af disse over endotelet 
og videre ud i vævet og for nogle leukocytters vedkommende 
helt ud i pochen. Adhæsionsmolekylerne kan både findes bun-
det til endotelets membran (eICAM-1) eller på opløselig form 
(sICAM-1). Denne øgede koncentration af adhæsionsmolekyler 
kan måles i pochen under inflammation (11). Desuden stimulerer 
ICAM-1-bindingen af PMN (polymorfkernede leukocytter) til 
produktion af matrix metalloproteaser (MMP) og elastasedan-
nelse (15, 16). Vigtigheden af adhæsionsmolekylerne ses bl.a. hos 
personer med LAD (leukocyt adhæsionsmolekyledefekt), som har 
en øget risiko for udvikling af marginal parodontitis, da leukocyt-
terne har nedsat mulighed for at migrere ud i vævet (6). 

De proinflammatoriske cytokiner stimulerer ligeledes makro-
fagerne til øget produktion af prostaglandiner, specielt PGE2. 
Dette prostaglandin medfører vasodilatation og stimulerer til 
cytokinproduktion. Desuden kan øget PGE2 sammen med cyto-
kiner medføre ubalance i produktionen af MMP fra fibroblaster 
og osteoklaster, hvilket bevirker en overvejende katabolsk effekt 
i parodontiet (17).

Under normale omstændigheder opretholdes balancen mel-
lem MMP’s katabolske og anabolske effekt af TIMP (tissue inhi-
bitors of metalloproteases), idet nedbrydningen og opbygningen 
medfører remodellering af de parodontale væv. Ud over nedbryd-
ningen af bindevævet som resultat af ubalancen mht. MMP kan 
IL-1 direkte påvirke fibroblaster til reparation eller destruktion 
af bindevævet (6).

Den øgede produktion af adhæsionsmolekyler samt de kemo-
taktiske faktorer medfører, at PMN mobiliseres og hurtigt er til 
stede i pochen (11). PMN spiller en vigtig rolle ved bekæmpelsen 
af mikroorganismer i pochen. Dette skyldes først og fremmest, at 
PMN, på trods af iltfattige forhold, er i stand til at fungere helt ude 
i pochen (18), hvor den virker uspecifikt bakteriocidt og dermed 
er en del af »first line of defence«. PMN kan fagocytere mikroor-
ganismer og secernere proteaser og lactoferrin (jernbinder) mfl., 

der kan dræbe eller hæmme bakterierne (19). Efter fagocytering 
af mikroorganismer vil PMN imidlertid lysere, og deres proteaser 
vil have en skadelig effekt på det omkringliggende parodontium, 
specielt hvis denne proces foregår i det parodontale bindevæv 
(20). PMN’s positive effekt opvejer dog deres negative effekt. 

Ud over PMN tiltrækkes også andre leukocytter såsom mono-
cytter, makrofager og lymfocytter til området. 

Makrofagerne er måske de eneste af disse celler ud over PMN, 
der har en gavnlig effekt i pochen. Ud over at fagocytere mikroor-
ganismer er de også i stand til at fagocytere døde PMN, inden de 
degranulerer og frigiver enzymer, der, som tidligere nævnt, kan 
skade vævet og medføre yderligere inflammation (6).

Såfremt makrofager befinder sig i bindevævet under fagocy-
tosen af mikroorganismerne, kan de fungere som antigen-præ-
senterende celler (APC), da de har MHC-kl. II- (Major Histocom-
patibility Complex klasse II) molekyler i cytoplasmamembranen. 
Grunden til, at de ikke kan fungere som APC, når de befinder sig 
i pochen, er, at de her ikke kan komme tilbage til de sekundære 
lymfoide væv og præsentere peptid/MHC-kl. II-komplekset for 
lymfocytterne (6).

De antigen-præsenterende makrofager er, ligesom lymfocyt-
ter, kendetegnet ved at have mange CD4-domæner i membranen. 
Disse domæner bevirker, at de lettere bindes til kollagenet i bin-
devævet og herved ikke føres ud i pochen (6). Af andre APC kan 
nævnes de langerhanske celler, der ligger i epitelet og ligesom 
makrofagen opfanger udefrakommende mikroorganismer og 
præsenterer disses antigener for T-hjælper-celler (Thj) (20). 

Funktionen af APC er aktivering af Thj 1 og 2 via CD4 i disse 
lymfocytters membran. Thj-1 kan efterfølgende igennem dan-
nelsen af cytokiner (TNF- , IL-2 og IFN- ) aktivere den T-cyto-
toksiske celle, der med sit CD8-domæne i membranen kan binde 
til celler, der præsenterer antigener på deres MHC-kl. I-molekyler. 
Dette kan være virusinficerede eller bakterielt invaderede celler. 
Dog synes denne del af immunforsvaret ikke at spille en væsentlig 
rolle ved marginal parodontitis (21,22).

Thj-2 kan aktivere en vigtig del af det humorale respons ved at 
secernere IL-4, -5, -6 samt 10 og 13, der kan aktivere B-lymfocyt-2, 
som herved kan omdannes til plasmaceller (22). Plasmaceller 
producerer antistoffer ved aktivering gennem cytokiner. Secer-
neringen af disse antistoffer kan ske enten i blodbanen og her via 
blodbanen føres til området med bakteriel invasion eller ude i det 
inflammerede bindevæv (23).

De relevante antistoffer ved marginal parodontitis er IgA, IgG 
og IgM. IgM ses primært i relation til en førstegangsinfektion og 
er effektiv til opsonisering af mikroorganismer (20). IgM’s rolle 
vil ved gentagen eksponering for samme mikroorganismer ikke 
have en væsentlig effekt, da IgG vil overtage dennes rolle. IgG 
er ligeledes god til opsonisering og er, ligesom IgM, i stand til at 
aktivere komplementsystemet via den klassiske aktiveringsvej. 
Her bør det nævnes, at komplement fungerer som en vigtig kemo-
taktisk faktor (via C5a og C3a) for leukocytter, og at det er i stand 
til dels at opsonisere bakterier, dels at lysere mikroorganismerne 
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ved dannelse af MAC (membran angrebs kompleks), der laver hul 
i mikroorganismernes membran (20).

Komplement virker desuden som en del af det uspecifikke im-
munsystem gennem den alternative aktivering, hvor komplement 
aktiveres direkte af bakterier, toksiner, gærsvampe, virus og IgA-
komplekser (20).

IgG kan inddeles i fire typer: IgG 1, 2, 3 og 4. IgG1 udgør langt 
den største fraktion sammen med IgG2. IgG1 har en stærkere 
bindende effekt end IgG2, og det kan derfor tænkes, at fordelin-
gen af disse kan have betydning for værtens risiko for at udvikle 
marginal parodontitis (24).

Plasmacellen danner også IgA, der er i stand til at forhindre 
mikroorganismerne i at adhærere til værten. Dette sker ved at 
binde mikroorganismerne i aggregater, der forhindrer dem i at 
være funktionsdygtige (20).

B-lymfocyt-1 er en mindre vigtig lymfocyt i forbindelse med 
marginal parodontitis. Denne type lymfocyt virker autoreaktiv, da 
den danner antistoffer mod værtens egne celler med nedbrydning 
af disse til følge. Det har dog vist sig, at der ved aggressiv paro-
dontitis ses en forhøjet koncentration af denne type lymfocytter 
i blodbanen (25-27). Mængden af B- og T-celler opreguleres over 
tid i vævet, dels ved proliferation i bindevævet, dels ved prolifera-
tion og aktivering i lymfesystemet, hvorfra de kan transporteres 
til parodontiet (6).

Immunforsvarets celler har brug for plads i det bakteriein-
vaderede væv for at kunne fungere. Derfor kan nedbrydning af 
bindevævets strukturelle komponenter opfattes som en proces, 
der har til formål at give plads (28).

Som led i parodontitisudviklingen bevæger bakterierne sig ned 
langs tanden, og kontaktepitel og parodontale fibre nedbrydes. 
Der bliver herved bedre mulighed for kolonisering med anaerobe 
og fakultative bakterier (13).

Alt dette skaber en ond cirkel, der medfører, at flere leukocyt-
ter skal have plads i vævet, hvilket fører til yderligere nedbrydning 
af parodontalt væv. Der dannes herved et yderst vaskulariseret 
granulationsvæv indeholdende mange plasmaceller, der secer-
nerer antistoffer. Granulationsvævet optager med tiden mere og 
mere plads, og mere og mere af det omkringliggende normale 
parodontale væv bliver nedbrudt. Herved kan tænderne til sidst 
miste deres fæste (6).

En yderligere vigtig del af værtens forsvar er evnen til at produ-
cere proteasehæmmere, der virker dels mod vore egne proteaser 
(i forbindelse med immunforsvarets aktivering), dels mod mi-
kroorganismernes proteaser. Såfremt disse ikke er til stede, eller 
såfremt de er sat ud af funktion, kan der tænkes at være en øget 
progressionshastighed i destruktionen af det parodontale væv. 
To vigtige hæmmere er -2-makroglobulin, ( -2-M) og -1 anti-
trypsin ( -1-AT). Som tidligere nævnt kan nogle af mikroorganis-
merne i pochen hæmme disse; dette gælder fx ARG-1 produceret 
af P.gingivalis, hvilket kan resultere i øget nedbrydning (6).

For at immunresponset kan fungere optimalt, kræves en god 
vaskularisering i området, da transporten af stoffer sker via blodet 

for til sidst at diffundere ud i vævene (20). Yderligere har vaskula-
riseringen indflydelse på pocheekssudatets clearance af pochen. 
Pocheekssudatets flow kan fjerne mikroorganismer fra pochen, 
hvorved det er en del af »first line of defence« (6).

Rygningens effekt på immunresponset
Proinflammatoriske cytokiner
I flere undersøgelser er det vist, at produktion af cytokiner er 
nedsat hos rygere (29). Dette kan forklares ved, at nikotin har 
en negativ immunregulerende effekt, der forårsager ændringer i 
produktionen af proinflammatoriske cytokiner (30). Det er såle-
des vist, at koncentrationen af cytokinet IL-1  i pocheekssudatet 
var halvt så stor hos rygere som hos ikkerygere (31).

Det modsatte er imidlertid også blevet vist i en svensk under-
søgelse, nemlig at produktionen af proinflammatoriske cytokiner 
er betydeligt højere hos rygere end hos ikkerygere, når koncentra-
tionen af disse stoffer måles efter stimulering med LPS. (32). 
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Koncentrationen af TNF-  i pocheekssudatet fra dybe områder 
i pocher hos behandlede patienter viser sig desuden i en anden 
svensk undersøgelse at være betydeligt højere hos rygere end hos 
tidligere rygere, og yderligere lavere hos ikkerygere (33).

Adhæsionsmolekyler
Nogle forskere viser, at koncentrationen af ICAM-1 og ELAM-
1 opreguleres i endotelet hos rygere, og herved ses mængden 
af sICAM-1 også i forøget mængde i blodbanen. Denne øgede 
mængde sICAM-1 kan påvirke den normale receptor-ligand-
binding og herigennem leukocytternes forsvar af parodontiet. 
Dette kan således resultere i, at færre leukocytter bliver trans-
porteret ud i epitelet og for makrofager og PMN’s vedkommende 
helt ud i pochen. Teorien bag dette er, at den øgede produktion 
af adhæsionsmolekyler betyder, at der lokalt ikke kan migrere 
tilstrækkeligt mange leukocytter ud i vævet, da cellerne bliver 
bundet, inden de når det aktuelle område for inflammation (34-

36). Dette forklarer muligvis også den øgede mængde PMN elas-
tase og MMP i blodbanen ved rygning (37,38). Denne forøgelse 
skyldes antageligt, at begge typer ICAM-1-binding af CD18 på 
PMN medfører frigivelse af elastase og MMP, som kan have en 
PMN-medieret destruktiv effekt på vævet (15,16,39). Der ses 
desuden en mindre koncentration af elastase i pocheekssudatet, 
hvilket kan indikere, at elastasen frigives andre steder i kroppen, 
der ikke har relation til pochen (40). Dette kan dog også skyldes 
PMN’s nedsatte funktion pga. andre hæmmende effekter af ryg-
ning (41). Stigningen af adhæsionsmolekyler bekræftes også af 
undersøgelser, der viser, at der ved rygestop sker et fald af ICAM-1 
til et normalt niveau (42). 

Andre undersøgelser viser, at eICAM-1- koncentrationen 
tværtimod falder hos rygere. Herved bliver det inflammatoriske 
respons ved marginal parodontitis mindre, da en reduktion af 
eICAM-1 medfører, at færre PMN migrerer ud af karrene (43).

Leukocytter
Der ses generelt et øget antal leukocytter i serum hos rygere. Det 
drejer sig bl.a. om et øget antal B- og T-lymfocytter (44).

Nogle af rygningens produkter er i stand til at hæmme B- og 
T-lymfocytternes proliferation ved at hæmme reaktionsevnen i 
Thj-celler (29,45).

Ligesom for de andre leukocytter er koncentrationen af PMN 
forøget i det systemiske kredsløb hos tobaksrygere (38,46,47). 
Pga. PMN’s vigtige funktion ifm. værtsforsvaret mod parodontitis 
ses det, at defekter ved funktion, aktivering og mobilisering af 
PMN normalt er relateret til øget risiko for parodontitis. Rygning 
har i mange undersøgelser vist sig at have en stor indvirkning på 
PMN. Rygning hæmmer således bl.a. deformabiliteten af PMN 
og herigennem dennes vandring gennem karrene (48). Desuden 
har PMN receptorer for flere af de komponenter og metabolit-
ter, der stammer fra tobaksrygning, fx nikotin, cotinin og aryl 
hydrocarbon (49). Antallet af disse receptorer på PMN stiger ved 
rygning og mindskes ved rygestop. Nikotin påvirker receptorerne 
ved tobaksrygning og hæmmer PMN’s evne til fagocytose (50), 
herunder produktion af superoxid og hydrogenperoxid (51,52), 
integrinekspression (52) og proteasehæmmerproduktion (53). 

PMN har også receptorer for IL-8 (54), ICAM-1 (42,55) og 
TNF-  (56). Disse receptorers funktion ses at være fejlreguleret 
ved rygning, hvilket er vist at hæmme mobilisering og kemotaksi 
af PMN (43,46,57-59). Der foreligger dog også undersøgelser, 
der viser, at der ikke forekommer tobaksinduceret kemotaktiske 
defekter på PMN (50).

Rygning bevirker, at der forekommer en nedsat mængde MHC 
kl. II-molekyler i makrofagens membran (60,61). Dette medfører, 
at der ses nedsat immunaktivering, da makrofagerne som nævnt 
er vigtige APC. 

Rygere har desuden en nedsat koncentration af IgG i serum 
(62-68). Mere specifikt er det påvist, at der bl.a. er nedsat IgG mod 
Prevotella intermedia og Fusobacterium nucleatum (69). Andre har 
også fundet, at rygning medfører en begrænset produktion af 
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IgG2 ifm. aggressiv parodontitis (68). Det gælder bl.a. for IgG2 
mod Actinobacillus actinomycetemcomitans (70). 

Ikke nok med at rygningen hæmmer produktionen af IgG, er 
den også vist at nedsætte mængden af  IgA i saliva (71) og IgM i 
serum (63). Andre studier finder dog ingen effekt af rygning på 
IgA og IgM (64,67,72), ligesom der findes undersøgelser, der ikke 
viser  nedsat IgG hos rygere (72-74).

Vasokontraktion og nedsat vaskularisering
Rygningens effekt på blodtilførsel og gennemstrømning er tem-
melig omdiskuteret, og der foreligger modsatrettede resultater 
i forskellige undersøgelser. Nogle undersøger rygningens effekt 
på blodgennemstrømningen i parodontiet via kliniske tegn hos 
rygere, andre måler mængden af pocheekssudat, mens andre 
igen måler effekten af rygestop på blodgennemstrømningen. 
Undersøgelserne viser forskellige resultater, heriblandt:

Nedsat blodgennemstrømning som en effekt af rygning kunne 
ikke ses i en undersøgelse, hvor blodgennemstrømningen blev 
registreret med laser doppler flow (LDF).

Nikotin medfører vasokontraktion i perifere blodkar, hvilket 
viser sig ved mindre kliniske tegn på gingivitis og parodontitis 
(75).

En mindsket inflammation hos rygere i forhold til ikkerygere 
blev også konstateret hos personer med samme mængde akku-
muleret plak (76).

En anden undersøgelse fokuserede på nikotins vasokontrahe-
rende effekt på blodkar gennem mængden af dannet pocheeks-
sudat. Det blev vist, at den nedsatte mængde af pocheekssudat var 
generel og ikke kun sås i de områder, der var mest eksponerede 
for tobaksrøgen.   Dette fører til den konklusion, at det ikke blot 
er tobaksrøgens lokale påvirkning, der er skyld i den nedsatte 
sekretion af pocheekssudat, men at den nedsatte sekretion for-
mentlig kan tilskrives nikotinens generelle vasokontraherende 
effekt i de perifere væv (77).

En senere undersøgelse har vist, at den gingivale blodgen-
nemstrømning stiger betydeligt hos personer, der holder op med 
at ryge. Den mest betydelige stigning ses i de første tre dage; 
stigningen er mindre i de efterfølgende uger (78).

I 1987 argumenteredes for første gang mod teorien om vaso-
kontraktion. Baggrunden var, at det i en undersøgelse påvistes, 
at den gingivale blodgennemstrømning hos rygere faktisk steg ca. 
25 % under rygning og i de efterfølgende minutter for så at falde 
til normalværdien målt vha. laser doppler flow (79). Stigningen 
associeredes i denne undersøgelse med en øget puls og en stigning 
i blodtrykket. Det skal imidlertid bemærkes, at de undersøgte ved 
forsøget følte sig »light-headed« efter rygning, hvilket kunne tyde 
på, at den inhalerede dosis var større end normalt.
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En helt anden effekt på blodgennemstrømningen er undersøgt 
af Rezevandi et al. (43). De påviste, at ikkerygere havde betydeligt 
flere kar i det inflammerede væv ved parodontitis end rygere, 
altså at rygning førte til nedsat vaskularitet i de parodontale væv. 
Dette blev i denne undersøgelse anset for at være grundlag for 
den nedsatte inflammation ved marginal parodontitis hos rygere, 
der klinisk kunne observeres som mindre gingival rødme, mindre 
blødning og færre synlige blodkar i parodontiet.

Diskussion
Som det ses af de mange forskellige undersøgelser vedrørende 
tobaksrygnings effekt på marginal parodontitis, kan det ikke præ-
cist forklares, hvor og hvordan rygning har effekt i de parodontale 
væv. Dette kan skyldes, at tobaksrøg indeholder flere tusinde 
forskellige substanser, og at alle disse stoffers effekt på parodon-
tiet langtfra er kendte. Det betyder, at der i alle undersøgelser er 
mange »confounding factors«, hvilket kan bidrage til de mange 
forskellige resultater, der kan uddrages af de videnskabelige 
undersøgelser.

Rygningens indvirkning på de proinflammatoriske cytokiner
Det ville være naturligt at tænke, at produktionen af proinflam-
matoriske cytokiner forekommer i en højere koncentration hos ry-
gere end hos ikkerygere, da en øget mængde proinflammatoriske 
cytokiner medfører kraftigere inflammation og immunrespons, 
dels fordi IL-1  og TNF-  fører til opregulering af adhæsionsmo-
lekyler, dels fordi de direkte medfører bindevævsnedbrydning og 
knogleresorption. Herudover ses øget PGE2, der skaber ubalance 
i produktionen af MMP og virker vasodilaterende og yderligere 
stimulerer til produktion af proinflammatoriske cytokiner. 

I en række undersøgelser konstateres det imidlertid, at produk-
tionen af cytokiner er nedsat. Dette stemmer overens med, at man 
hos rygere ikke ser lige så kraftige kliniske tegn på inflammation 
som hos ikkerygere, og at rygere med parodontale sygdomme 
efter rygestop rapporterer om øget blødning fra gingiva. Dette 
kan indikere, at hæmningen af de proinflammatoriske cytokiner 
er ophørt, hvilket igen kan medføre en normal stimulering af 
makrofagerne til produktion af PGE2. Desuden vil den nedsatte 
syntese af proinflammatoriske cytokiner hæmme produktionen 
af adhæsionsmolekyler, der er vigtige for mobiliseringen af PMN, 
som ligger til grund for et effektivt værtsforsvar mod mikroorga-
nismernes skadelige virkning. Begge situationer kan dog tænkes 
at medføre øget nedbrydning af parodontiet hos rygere.

Rygningens indvirkning på adhæsionsmolekyler
For at kunne iværksætte et succesfuldt immunrespons skal leu-
kocytterne ankomme til det rigtige sted i det rigtige antal på det 
rigtige tidspunkt.

Nogle undersøgelser har vist, at rygning medfører øget pro-
duktion af adhæsionsmolekyler. Dette kan eventuelt ses som et 
resultat af øget produktion af proinflammatoriske cytokiner, eller 
at rygningens komponenter blot påvirker de adhæsionsmoleky-

leproducerende celler (AMPC) til øget produktion. Der er ikke 
entydige beviser for, at transporten af leukocytter fra blodbanen 
og over i vævet er hæmmet grundet den øgede produktion af 
adhæsionsmolekyler.

Nedsat elastasekoncentration i pochen anvendes som indi-
kator for manglende transport og binding af PMN til adhæsions-
molekylerne. Den nedsatte mængde elastase kan dog ikke ses 
som bevis for en hæmmet effekt af adhæsionsmolekylerne ved 
øget produktion. PMN har vist sig at hæmmes af rygning, dels i 
form af fejlregulering af receptorer, bl.a. receptoren for ICAM-1, 
dels i form af nedsat deformabilitet, der hæmmer mobiliteten 
af PMN.  

At migrationen af celler ud i vævet evt. hæmmes af rygning, 
kan dog også have en gavnlig effekt, da en ophobning af lymfocyt-
ter kræver plads og herved kan tænkes at være en vigtig faktor i 
nedbrydningen af vævet ifm. marginal parodontitis. 

Ud over den mobiliseringshæmmende effekt har binding af 
PMN til ICAM-1 i sig selv en skadelig effekt på vævet ved dan-
nelse af elastase og MMP. Den forøgede produktion af ICAM-1 
vil herved stimulere til nedbrydning af vævet. Der kræves dog en 
øget binding lokalt, før dette får indflydelse på parodontiet.

Andre undersøgelser viser, at rygning medfører en nedsat 
produktion af adhæsionsmolekyler. Dette stemmer delvis overens 
med undersøgelserne, der viser nedsat produktion af proinflam-
matoriske cytokiner. Alternativt kan det ses som et resultat af, at 
rygning i sig selv har en hæmmende effekt på AMPC. Logisk nok 
vil en nedsat mængde adhæsionsmolekyler have en hæmmende 
effekt på transporten af leukocytterne ud i vævet.

Rygningens indvirkning på leukocytter
Rygnings hæmmende effekt på leukocytter må overordnet siges at 
være væsentlig for værtens respons mod mikroorganismer. 

Makrofagernes nedsatte evne som APC og Thj’s nedsatte 
reaktionsevne virker forstærkende på hinanden ifm. hæmning 
af det humorale respons. Dette kan eventuelt begrunde faldet i 
koncentrationen af antistofferne IgG, IgM og IgA.

IgG og IgM er vigtige dels ifm. med opsonisering, der effekti-
viserer fagocytosen, dels ifm. aktivering af komplement, der også 
har en væsentlig rolle ifm. bekæmpelsen af mikroorganismerne ved 
dannelse af MAC, opsonisering og kemotaksi. Herved kan rygning 
have en skadelig effekt ifm. bekæmpelsen af mikroorganismer i po-
chen. Det ses endvidere, at mængden af specifik IgG er nedsat, dvs. 
at enkelte mikroorganismer har bedre forhold end andre i pochen, 
hvormed der kan ske et skift af floraen i skadelig retning.  

Ved nedsat IgA i saliva hos rygere har mikroorganismerne 
bedre mulighed for kolonisering. Dog ses der ikke en forøget 
mængde plak hos rygere med marginal parodontitis, hvilket kan 
tyde på, at IgA spiller en mindre rolle.

Ikke alle undersøgelser viser et fald i koncentrationen af im-
munglobuliner. Disse undersøgelser taler dels mod de undersø-
gelser, der har målt et fald i koncentrationen af immunglobuliner, 
dels mod rygnings hæmmende effekt på lymfocytterne. 
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Hæmningen af PMN’s funktion og mobilisering er påvist at 
kunne forekomme på flere planer. Rygning kan medføre en fejlre-
gulering af receptorer med betydning for kemotaksi og transport 
af PMN over karvæggen og ud i pochen. Desuden ses hæmmet 
fagocytose samt en nedsat deformabilitet af PMN.

PMN udgør som nævnt en vigtig del af det uspecifikke forsvar 
mod mikroorganismerne. En ændring af PMN i en mindre funktio-
nel retning hos rygere kan have stor indflydelse på bekæmpelsen 
af mikroorganismerne. Desuden kan PMN som nævnt have en 
vævsnedbrydende funktion ifm. frigivelse af elastase og MMP. 
Ved nedsat mobilitet og deformabilitet kan man formode, at en 
større mængde af disse proteaser kan frigives i vævet og ikke i 
pochen.    

Rygningens indvirkning på vasokontraktion og vaskularisering 
Klinisk ses generelt en mindre inflammeret gingiva og nedsat 
blødning hos rygere med marginal parodontitis.

Nogle af de faktorer, der skal tages højde for ved rygningens 
effekt på blodtilførslen, er nikotins vasokontraherende effekt, 
nikotins stimulering til frigivelse af adrenalin, der påvirker hjer-
tets slagvolumen og frekvens, samt nikotins vasokontraherende 
effekt og PGE2, der medfører vasodilatation. Man bør yderligere 
undersøge antallet af kar og ikke blot det samlede flow, da dif-
fusion hæmmes væsentligt over afstande, og overfladearealet af 
karrene mindskes ved færre kar.

Mange undersøgelser understøtter de kliniske observationer 
ved påvisning af mindsket gennemblødning af de parodontale 
væv hos rygere. Forskellige indikatorer er brugt for den mind-
skede blodgennemstrømning, fx mindre pocheekssudat, øget 
blødning efter rygestop og nedsat vaskularisering.

Mængden af pocheekssudat kan siges at være en god indikator 
for blodgennemstrømningen, da pocheekssudat er et ultrafiltrat 
fra blodet, dannet ved en passiv proces.

Den øgede blødning efter rygestop kan også betragtes som 
stærk indikator for, at der er nedsat blodgennemstrømning af de 
parodontale væv hos rygere.

I undersøgelsen, hvor det modsatte påvistes, sås der kun på 
rygernes blodgennemstrømning før, under og efter rygning, og 
det konkluderedes herudfra, at rygerne ikke har nedsat blodgen-
nemstrømning, snarere det modsatte. I undersøgelsen blev der 
dog ikke taget højde for, at rygerne kan have en generelt nedsat 
blodgennemstrømning i forhold til ikkerygere. Der undersøges 
altså her kun den kortvarige effekt af rygning og tages ikke højde 
for, at rygning kan resultere i nedsat blodgennemstrømning som 
en længerevarende effekt.

Selvom der er en tendens til at give nikotin skylden for den 
nedsatte blodgennemstrømning, pga. den omtalte vasokontrak-
tion, kan der igen ikke ses bort fra cytokinernes indflydelse på 
blodgennemstrømningen. En nedsat produktion af cytokiner hos 
rygere vil også give en nedsat produktion af PGE2. Da PGE2 virker 
vasodilaterende, kan denne vasodilatation være mindsket hos 
rygere. Alt efter udgangspunktet kan dette tolkes som en øget 
vasokontraktion.

Omvendt må man ved den evt. øgede produktion af cytoki-
ner hos rygere, og dermed øgede vasodilatation gennem PGE2, 
opfatte den nedsatte blodgennemstrømning som et kraftigere 
respons på et stof fra tobaksrøgen, fx nikotin.

Konklusion
Generelt er det i videnskabelige undersøgelser af tobaksrygning 
svært at undgå »confounding factors«. Dette illustreres bl.a. ved 
de meget forskellige resultater, man er nået frem til i de ovenfor 
omtalte undersøgelser.

De kliniske facts er imidlertid, at der hos rygere ses en øget 
nedbrydning af de parodontale væv samtidig med mindsket kli-
nisk tegn på inflammation.

Som nævnt kan nedbrydningen af de parodontale væv med 
fæstetab til følge skyldes 

-
velse af proteaser 

bindevævsdannende og -nedbrydende celler. 
Det vil sige, at nedbrydningen af parodontiet dels er en bak-

teriel proces, dels er et resultat af et destruktivt immunologisk 
respons. En ændring af værtsforsvaret i en mere aktiveret retning 
kan øge den værtsinducerede nedbrydning, og en hæmning af 
værtsforsvaret kan medføre en øget bakteriel nedbrydning. Med 
andre ord kan ubalance i værtsforsvaret mod marginal parodon-
titis medføre en øget destruktion af vævet.

Hvis der tages udgangspunkt i, at koncentrationen af proin-
flammatoriske cytokiner stiger, og at der herigennem sker opre-
gulering af adhæsionsmolekyler, øget knoglenedbrydning samt 
stimulering af makrofagerne til øget PGE2-frigivelse, skaber det 
ubalance i MMP, hvormed disse forekommer katabolske, men 
dog ikke virker vasodilaterende pga. nikotins modsatrettede 
vasokontraherende effekt, hvilket betyder, at gingiva umiddel-
bart forekommer mindre inflammeret. Dette vil i sig selv kunne 
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medføre yderligere destruktion af  parodontiet. Hvis rygningens 
hæmmende effekt på leukocytterne og immunoglobulinproduk-
tionen herudover inddrages, kan dette sammen med den nedsatte 
vaskularisering medføre hæmmet bekæmpelse af mikroorganis-
merne. Der vil altså både være mulighed for en øget bakteriel og 
en øget værtsforsvarsmedieret destruktion hos rygere. 

Hvis man tager udgangspunkt i, at koncentrationen af proin-
flammatoriske cytokiner falder hos rygere, og at det hermed kan 
formodes, at der sker et fald i produktionen af adhæsionsmole-
kyler, der medfører dårligere mobilisering af bl.a. PMN, samt at 
der ses en mindre stigning i PGE2, fører dette til en øget effekt 
af nikotin som vasokontraktor og hermed nedsat blodtilførsel. 
Dette medfører et hæmmet værtsforsvar mod mikroorganismerne 
og herved øget  risiko for bakteriel nedbrydning af parodontiet. 
Såfremt rygningen har hæmmende effekt på leukocytter, vil dette 
yderligere fremme den bakterielle destruktion pga. det nedsatte 
værtsforsvar.

Der er et væld af kombinationer, og man er stadig ikke på et 
stadie inden for forskningen, hvor det med sikkerhed kan siges, 
hvilke effekter af rygning der har en egentlig effekt på marginal 
parodontitis.

Dog bør der ikke herske tvivl om, at rygning er en væsentlig 
risikofaktor for parodontitis, og at det derfor er vigtigt, at tand-
lægen er i stand til at informere og motivere sine patienter til 
rygestop. 

Tak
Tak til professor, dr. odont. Palle Holmstrup fra Tandlægeskolen 
i København for god vejledning og hjælp i forbindelse med udar-
bejdelsen af bacheloropgaven. 

Abstract (English)

The effect of tobacco smoking on the host defence system in con-
nection with periodontal disease
This assignment discusses the effect of tobacco smoking on the 
host defence system in connection with periodontal disease on the 
basis of investigations concerning cytokines, adhesion molecules, 
leucocytes, immunglobulins and vascularisation. The assignment 
explores studies concerning e.g. TNF-  and IL-1  and -  which 
show both an increase and a decrease in the concentration of these 
in smokers. It is also found that smoking can have an influence 
on the concentration of endothelial ICAM-1 and soluble ICAM-1 
and thus restrain the transportation of leucocytes through the 
endothelium. In some experiments, smoking is furthermore seen 
to have a restraining effect on the role of macrophages as antigen 
presenting cells, the activation of lymphocytes and the production 
of immunoglobulins. The function of polymorphonuclear cells is 
also found to be restrained in several investigations with respect 
to their mobilisation, transport through the endothelium and 
their fagocytosis of microbes. In addition, in most investigations, 
smoking is seen to cause vasoconstriction which results in redu-
ced vascularization of the gingiva. The conclusion is that smoking 
has an important influence on the development of periodontal 
disease, and it is therefore essential that the dentist is capable 
of both informing his patients about the detrimental effects of 
smoking and motivating them to quit smoking. 
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Emneord:
Langerhans cells; 

histiocytosis

Behandling og diagnose 
af Langerhanscelle-
histiocytose

Langerhanscelle-
histiocytose
– en oversigt og 
præsentation af 
et patienttilfælde

Langerhanscelle-histiocytose (LCH) er betegnelsen
for en sygdom af histiocytær/hæmatologisk op-
rindelse, hvis ætiologi og patogenese er ukendt. Sygdom-

men blev første gang beskrevet som »eosinofilt granulom« i 1865
af den engelske læge Thomas Schmit (1). I 1953 erkendtes, at
eosinofilt granulom samt de to velbeskrevne sygdomskomplekser
Hand-Schüller-Christian og Letterer-Siewe udviste samme histo-
logiske forandringer, nemlig ophobning af histiocytære celler,
hvis natur på daværende tidspunkt var ukendt, deraf betegnelsen
Histiocytosis X (2). I 1973 blev man klar over, at den patologiske
proces udgik fra Langerhansceller, der af uerkendte årsager be-
gynder at dele sig og spredes lokalt i vævet, ledsaget af eosinofile
og neutrofile granulocytter, lymfocytter og plasmaceller resulte-
rende i lokal vævsdestruktion (2-4). LCH blev i 1987 af Histiocyte
Society (se faktaboks) introduceret som fællesbetegnelse for de 
tre ovennævnte sygdomme og derefter af WHO klassificeret som
en benign histiocytisk lidelse (Tabel 1) (5).

Forekomst
LCH er en sjældent forekommende sygdom med en årlig incidens
i Danmark på 0,6 pr. 100.000. Der optræder således på landsplan
ca. 33 nye tilfælde hvert år (6). Sygdommen kan forekomme i alle
aldre, men ses overvejende hos børn, idet mere end halvdelen
af patienterne er under 10 år, med en overvægt af drenge (2:1)
(6,7).
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Langerhanscellen
Langerhanscellen blev oprindeligt beskrevet i 1868 af den tyske 
medicinstuderende Paul Langerhans (1). Cellen er dendritisk, 
forekommer overvejende i epidermis, beliggende suprabasalt 
og udgør ca. 2 % af de epidermale celler. Det blev længe antaget, 
at celletypen udgjorde en del af nervesystemet, men i 1960’erne 
erkendtes, at Langerhanscellen er en af de mange celletyper, der 
indgår i immunforsvaret (4). Cellen modnes ud fra en hæmato-
poietisk stamcelle i knoglemarven og uddifferentieres endeligt i 
blodbanen, inden den migrerer til sit bestemmelsessted, hvor den 
har en begrænset levetid (8,9). Langerhansceller er forsynet med 
cytoplasmatiske udløbere (dendritter) og udgør en del af immun-
systemets fremskudte forsvar. Cellen identificerer og præsenterer 
antigener for T-lymfocytter, og via cellernes indbyrdes signal-
stoffer, cytokiner, udløses en kaskade, hvorved immunsystemets 
øvrige celler aktiveres, og et immunologisk respons iværksættes. 
Cellen kan forekomme i de fleste vævstyper, men ses fortrinsvis 
i hud og tilgrænsende slimhinde, hvor den agerer som antigen-
præsenterende celle både under normale og under patologiske 
forhold, og udgør således et centralt element i fremkaldelse af en 
immunologisk reaktion (9,10). 

Klinik
LCH afslører sig som vævsdestruktion og udviser et meget 
varierende sygdomsbillede i et spektrum fra et enkelt ulcus til 
flere enkelte sygdomsfoci og endelig som omfattende og udbredt 
sygdom. LCH klassificeres efter udbredelse, sværhedsgrad samt 
graden af organinvolverering (6):
– Unifokal LCH: lokal vævsdestruktion med et sygdomsfokus i 

hud, slimhinde eller knogle (tidligere benævnt eosinofilt gra-
nulom).

– Multifokal LCH uden organinvolvering: kutan og ossøs destruktion 
med flere sygdomsfoci (tidligere Hand-Schüller-Christian).

– Multifokal LCH med organinvolvering: ossøse og kutane af-
fektioner samt involvering af et eller flere af kroppens indre 
organer, fx lunge, milt eller lever (tidligere Letterer-Siewe). 
Denne variant kan udvise akut disseminerede forløb, frembyder 
høj mortalitet og rammer fortrinsvis børn under to år.

LCH med orale manifestationer
LCH kan debutere i mundhulen eller kæbeskelettet i form af 
slimhinde- og/eller knoglelæsioner, og 10 % af patienter med 
LCH har mundhulelæsioner (11). De hyppigste kliniske orale 
manifestationer er ulceration af mundslimhinden, løsning af 
tænder (»floating teeth«), præmatur fældning af primære tænder 
og hævelse. Symptomerne er altovervejende ømhed, smerter, hæ-
velse og funktions-indskrænkning. LCH i mundhulen ses ligeledes 
hyppigst hos børn, og oral debut er beskrevet hos et barn på 22 
måneder (12). De radiologiske forandringer kan variere fra en 
mindre solitær opklaring til større ossøse destruktioner i kæben 
eller ansigtsskelettet (13-18). 

Differentialdiagnostik
De kliniske differentialdiagnoser til en ulceration i mund-
slimhinden kan variere fra en traumatisk ulceration til et plano-
cellulært karcinom. LCH frembyder ofte løsning af tænder eller 
præmatur fældning af primære tænder i relation til en slimhin-
deulceration. Leukæmi, neutropeni, agranulocytosis og maligne 
tumorer bør overvejes som differentialdiagnose hos børn. Solitær 
knogleforandring i relation til en rodspids kan minde om periapi-
kal opklaring, hvorimod større eller multiple opklaringer i knogle 
kan forveksles med odontogene tumorer eller cyster. Endelig 
diagnose stilles ved histologisk undersøgelse. 

Histopatologi
Der er tre diagnostiske kriterier for at stille diagnosen LCH, hvoraf 
de to skal opfyldes (19,20): 

ponent af Langerhansceller og eosinofile granulocytter,

histiocytære celler, der farves positivt for antigenerne CD1A 
og S100 og 

granulae i Langerhanscellen. Denne metode anvendes sjældent, 
idet immunhistokemiske indfarvninger foretrækkes.

Tabel 1. WHO’s klassifikation af de histiocytiske sygdomme.

Benigne Histiocytiske Sygdomme

  Langerhanscelle-histiocytose
  Sekundær dendritisk celleproces
   Juvenil xanthogranulom
   Solitær histiocytom

  Hæmofagocytiske syndromer
  Rosai-Dorfmann
  Solitær histiocytom

Maligne Histiocytiske Sygdomme 

  Leukæmi
   Monocytisk leukæmi
   Akut myelomonocytisk leukæmi (AML)
   Kronisk myelomonocytisk leukæmi (CML)
  Ekstramedullær monocytisk sarkom

Histiocyte Society (www.histio.org) dannet i 1985
En international sammenslutning af 200 læger og forskere 
fra hele verden. Selskabet har til formål at forske i de sjæl-
dent forekommende histiocytiske lidelser og udbrede viden 
om behandlingen af disse sygdomme ved bl.a. at udføre 
multicenterstudier efter fælles forskningsprotokoller. 
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Patienttilfælde
En syvårig dreng blev henvist fra den kommunale tandpleje til 
Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetsho-
spital, for diagnostik og behandling på grund af manglende heling 
efter ekstraktion af en primær molar i venstre underkæbe.

Anamnese
Patienten, som tidligere i det væsentligste har været sund og rask, 
fik to måneder forinden ekstraheret -05 på grund af caries og 
hævelse af gingiva. Postoperativ kontrol viste manglende heling, 
og behandling med antibiotika havde ingen effekt. 

Objektiv undersøgelse 
Ekstraoralt – Langs venstre basis mandibulae kunne en mindre 
hård, fast hævelse palperes. Der var ingen misfarvning af huden 
eller øvrige tegn på infektion.

Intraoralt – I regio -4,5 fandtes en 2 x 1 cm stor ulcereret hævelse 
med indurerede sårrande. Omliggende gingiva var rød og hævet 
med en flæsket konsistens. I dybden af ulcerationen kunne -5 
sonderes og -4 var fuldt frembrudt og løsnet af 2. grad (Fig. 1).

Røntgenundersøgelse
Ortopantomografisk røntgenoptagelse viste en diffus opklaring 
i venstre side af underkæben strækkende sig fra -2 til -6, med 
manglende/udvisket kortikal aftegning (Fig. 2A).
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Tentativ diagnose og behandlingsplan
På baggrund af ovenstående anamnese og klinisk undersøgelse
blev der stillet følgende tentative diagnose: eosinofilt granulom.
Til verificering af den kliniske diagnose blev der taget en biopsi
af slimhindeforandringen, og vævet blev sendt til histologisk
undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital.

Histologisk undersøgelse og diagnose
Præparatet bestod af tre mindre vævsstykker repræsenterende
en delvist pladeepitelbeklædt slimhinde og delvist ulcereret
overflade. Den ulcererede overflade var dækket af granulocytin-
filtreret fibrin, og subepitelielt fandtes lymfocyt- og plasmacel-
leinfiltration. Profund i vævet kunne ansamlinger af mononukle-
ære histiocytært udseende celler med lyst eosinofilt vesikulært
cytoplasma og kerne uden særlig påfaldende kromatinstruktur
observeres. Imellem de histiocytære celler fandtes en del eosi-
nofile granulocytter samt enkelte lymfocytter og plasmaceller.
Immunhistokemisk farvning viste histiocytære celler, der var
kraftigt reagerende for CD68, og endnu kraftigere reagerende

for S-100 og CD1A, forenelige med langerhanske celler. Endelig
diagnose: LCH (Fig. 3).

Behandling
Patienten blev henvist til Børneafdelingen, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital, med henblik på videre udredning.
Helkropsmagnetisk resonans- (MR) og computertomografi- (CT)
scanning afslørede en yderligere ossøs forandring i højre proces-
sus mastoideus med ekstension ned langs halsen, uden gennem-
brud intrakranielt (Fig. 4). Der fandtes ingen øvrige tegn til foci
i skelettet, lunger, lever eller knoglemarv. Forandringerne var
således forenelige med multifokal LCH uden organinvolvering.

Der blev iværksat kemoterapeutisk behandling i seks uger med
prednison og vinblastin. Kemoterapi fortsatte i form af fem dages
kure hver tredje uge, til der i alt var givet seks måneders behand-
ling. Fornyet CT- og MR-scanning to måneder efter opstart af
kemoterapi viste ingen yderligere udvikling af knoglelæsioner, og

på Kæbekirurgisk Afdeling efter syv måneder fandtes fortsat en
mindre hævelse af gingiva, hvorfor den medicinske behandling
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blev suppleret med injektion af 40 mg depomedrol fordelt i læ-
sionen. Patienten blev efterfølgende kontrolleret regelmæssigt
på Børneafdelingen og på Kæbekirurgisk Afdeling. Klinisk og
radiologisk kontrol 12 måneder efter afsluttet behandling viste
normalt udseende slimhinde, normal knogletegning i underkæ-
ben og fortsat roddannelse på de involverede tænder (Fig. 2B).

ømhed ved venstre øre; klinisk konstateres åbent bid i venstre
underkæbe (Fig. 1B), men røntgenologisk noteres pæn ossøs
heling (Fig. 2C). Den dentale udvikling følges fortsat. Patienten
skal på baggrund af ovennævnte subjektive symptomer ses til
supplerende kontrol i børneambulatoriet.

Diskussion
LCH er en sjælden hæmatologisk/histiocytær sygdom med ukendt
ætiologi og patogenese. Sygdommen kan variere fra solitære

læsioner til multiorganinvolvering. LCH optræder hyppigst hos
børn, og biopsiverificeret LCH henvises til de børneonkologiske
afdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet med hen-

henvises til de hæmatologiske afdelinger.
Behandling af den sjældent forekommende LCH har tidligere

været baseret på empiri og kasuistiske patienttilfælde. Histiocyte
Society udarbejdede i 1991 første udgave af en behandlings- og
forskningsprotokol, hvor behandlingsstrategien blev relateret
til sygdommens udbredelse (20). Der blev også i dette forum

Tabel 2. I perioden 1987 til 2008 blev der på Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
diagnosticeret fire patienter med LCH debuterende i mundhulen.

Alder
(år)/køn

Diagnose
tidspunkt

Lokalisation
mundhulen

Lokalisation i
øvrigt

Diagnose Behandling Followup
(år)

Recidiv Komplikationer

36/m 1990 Anteriort i
mandiblen

Lunger Multifokal LCH
med organ-
involvering

enukleation
stråleterapi

9 år mandibel x 2 dør 1999
lungeaffektion

14/m 1994 venstre
collum man-
dibulae

Ingen Unifokal LCH enukleation 7 år ingen ingen

8/m 1998 anteriort i
mandiblen

Ingen Unifokal LCH enukleation 9 år ingen 321-123 mistes
knogletrans-
plantation
implantat-ind-
sættelse

7/m 2005 venstre
corpus
mandibulae

venstre
processus
mastoideus

Multifokal LCH
uden organ- in-
volvering

kemoterapi
lokal injektion
af steroid

3 år ingen let reduceret
roddannelse -5
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Abstract (English)

Langerhans cell histiocytosis. A survey and case study
Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare histiocytic disease of 
unknown aetiology and pathogenesis. It is categorised as clonal 
proliferation of Langerhans cells and other cells from the immune 
system. The disease occurs predominantly in the paediatric age 
group. Clinical manifestations range from isolated bone lesions to 
a multisystemic disease. Oral changes may be the initial presenta-
tion of the disease including mucosal ulceration, pain, swelling, 
and loosening of the teeth (»floating teeth«). Radiographically, 
bone lesions arise most often in the mandible as unilocular or 
multilocular radiolucencies. Solitary bone lesions are usually 
treated by surgical excision, whereas systemic diseases require 
chemotherapy. The case of a 7-year-old boy with Langerhans 
cell histiocytosis in the oral mucosa is presented and treatment 
options are discussed.

udarbejdet et forslag til en sygdomsklassifikation, som nu er
accepteret under WHO (Tabel 1). Seneste reviderede behand-
lingsprotokol, LCH – III, fra 2002 anbefaler kirurgisk fjernelse af
solitære knoglelæsioner, hvorimod medicinsk behandling (ke-
moterapi) foretrækkes ved multifokal sygdom med eller uden
organinvolvering (20-22).

Ud over kirurgi og kemoterapi er der i litteraturen beskrevet
kasuistikker, hvor behandling af solitære knoglelæsioner i kæ-
berne er foretaget med lokal injektion af glukokortikoid (23,24).
Behandlingsresultaterne har været modstridende, hvorfor glu-
kokortikoidinjektion fortrinsvis anvendes i kombination med
medicinsk behandling. Endvidere har strålebehandling tidligere
været anvendt i behandlingen af LCH. Denne behandling er dog
ikke længere relevant, dels fordi der ses bedre behandlingsresulta-
ter ved kemoterapi, dels fordi stråledosis på mere end 20 Gy mod
kæberne kan medføre vækstforstyrrelser i form af mikrognati,
hemifacial mikrosomi samt tanddannelsesforstyrrelser (25-27).

Behandlingsstrategien beskrevet i den internationale LCH-
forskningsprotokol er vejledende, og hvert patienttilfælde skal

afgør størrelsen af affektionen, om radikal kirurgisk behandling
er primært terapivalg (20,22,25,28).

Det individuelle sygdomsforløb er svært at forudse, men
prognosen for kirurgisk fjernelse af isolerede knoglelæsioner
i kæberne anses for god, hvorimod multifokal sygdom med
organinvolvering indebærer risiko for recidiv af læsionerne og
udvikling af kronisk sygdom. Endvidere er der tidligere beskrevet
spontan remission af en solitær knoglelæsion i mandiblen efter
udtagning af biopsi (29). Tidlig debut hos børn kombineret med
multiorgansygdom har dårlig prognose med høj mortalitet, og
overlevende har ofte både ortopædiske, endokrine, neurologiske
og neuropsykologiske sequelae. Samtidig kan der forekomme de-
formitet af ansigtet ved involvering af kranieknoglerne (6,25,30).
Anvendelse af kemoterapi under tandudviklingen medfører en
betragtelig risiko for tanddannelsesforstyrelser i form af forsinket
roddannelse og præmatur rodaflukning samt aplasi og mikrodonti
(26,31).

I nærværende artikel beskrives en syvårig dreng med LCH
debuterende i mundslimhinden. Aktuelle patienttilfælde frem-
viste multifokal LCH uden organinvolvering, hvorfor prognosen

for helbredelse anses for relativt god. Patienten blev medicinsk
behandlet med kemoterapi, idet kirurgisk fjernelse af læsionen
i kæben ville indebære kontinuitetsresektion, fjernelse af flere
tandanlæg og beskadigelse af nervus alveolaris inferior. Såfremt
det aktuelle patienttilfælde havde haft unifokal LCH, ville me-
dicinsk behandling fortsat have været første valg som følge af
udtalt morbiditet ved kirurgisk fjernelse. Recidiv af sygdommen
kan forekomme flere år efter endt primær behandling, hvorfor
patienter med LCH anbefales kontrolleret regelmæssigt i mini-
mum fem år (7,20). I perioden 1987 til 2008 blev der på Kæbeki-
rurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
diagnosticeret fire patienter med LCH debuterende i mundhulen
(Tabel 2). I samtlige tilfælde forekom læsionerne i mandiblen hos
drenge/mænd. Én patient fik diagnosticeret multifokal LCH med
organinvolvering, og efterfølgende forekom recidiv af primærlæ-
sionen i underkæben, inden patienten efter ni år døde som følge
af lungeaffektioner. To patienter havde unifokal LCH uden orga-
ninvolvering, og efter henholdsvis syv år og ni års kontrol er der
ikke observeret recidiv. Nærværende patient har indtil videre som
eneste sequelae efter endt behandling udvist forsinket/let nedsat
roddannelse på -4,5, samt udvikling af lateralt åbent bid.
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Almindelige tandbørster  
til ortodontipatienter

Patienter med fast apparatur skal være ekstra omhyggelige 
med hygiejnen. Ifølge et Cochrane-review har det været 
anbefalet at patienterne bruger interdentalbørster for at 

holde tænderne rene. Samme Cochrane-review konkluderer, at 
der ikke i kliniske studier er fundet evidens for sådan en anbe-
faling.

Dermed kan patienterne, ifølge Cochranes review’er, slippe 
for den ekstra udgift det er, at udskifte mellemrumstandbørster, 
som slides hurtigt pga. det faste apparatur. 

Forfatterne påpeger dog, at der er brug for flere randomise-
rede, kliniske studier og mere solid evidens før man kan fastlægge 
en endelig klinisk praksis på området. 

Kommentar af professor Svante Twetman, Afdeling for Tandsyg-
domslære og Endodonti, Tandlægeskolen i København: 

White spot lesions (WSL) er en almindelig (ca. 25 %) bivirk-
ning ved behandling med fast apparatur, mens kun få studier har 
påvist fæstetab som følge af behandlingen. 

Derfor er det først og fremmest demineralisering langs ap-
paratur på tændernes bukkalflader, som skal forebygges, og til 
det er interdentalbørster ikke effektive. 

En systematisk litteraturoversigt har konkluderet, at der er 
en vis evidens for, at lokal fluorbehandling, fx daglig mundskyl-
ning og anvendelse af fluor-afgivende ortodontisk cement, kan 

En almindelig tandbørste med fluortandpasta 
suppleret med lokal fluorbehandling er  
»best practice« i cariesprofylakse for patienter  
i tandregulering

Winnie Brodam

mindske dannelsen af WSL med ca. 20 % (1). Fluorskylning er
imidlertid helt afhængig af patientkooperation – så professionel
applikation af fluorlak kan anbefales (2).

Samtidig har en metaanalyse af fem studier ikke fundet fordele
ved elektrisk tandbørstning frem for manuel tandbørstning hos
tandreguleringspatienter (3).

Alt i alt er daglig tandbørstning med almindelig tandbørste
og fluortandpasta samt et ekstra fluortilskud derfor »best clinical
practice« i dag.

I øvrigt bør man slet ikke anbefale interdentalbørster til unge
mennesker – de kan gøre mere skade end gavn på grund af de
anatomiske forhold.
1. Derks A, Katsaros C, Frencken JE, van’t Hof MA, Kuijpers-Jagt-

man AM. Caries-inhibiting effect of preventive measures during
orthodontic treatment with fixed ap-pliances. A systematic
review. Caries Res 2004; 38: 413-20.

2. Stecksén-Blicks C, Renfors G, Oscarson ND, Bergstrand F,
Twetman S. Caries-preventive effectiveness of a fluoride var-
nish: a randomized controlled trial in adolescents with fixed
orthodontic appliances. Caries Res 2007; 41: 455-9.

3. Kaklamanos EG, Kalfas S. Meta-analysis on the effectiveness of
powered toothbrushes for orthodontic patients. Am J Orthod
Dentofacial Orthop 2008; 133: 187.e1-14.
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Mange af de patienter, der 
kommer på Per Stylvigs 
tandlægeklinik på Gl. 
Kongevej i København, 

har stærkt forringet livskvalitet. Sim-
pelthen fordi de har levet med vold-
somme kroniske hovedpinesmerter 
eller migræne i årevis på grund af bid-
funktionelle dysfunktioner.

Trods utallige undersøgelser hos 
alt fra egen læge, fysioterapeuter, ki-
ropraktorer, neurologer og ørelæger er 
patienterne sjældent blevet undersøgt 
bidfunktionelt, og de fleste er medicine-
ret, uden at den bagvedliggende grund 
er blevet fundet. Når patienterne stop-
per behandlingsforløbet hos Per Stylvig, 
har de til gengæld ofte vinket farvel til 
medicin og sagt goddag til et nyt liv 
uden smerter. Nøglen til bidpatienter-
nes nye liv er tandlægens tværfaglige 
samarbejde med to fysioterapeuter i 
Holbæk.

Patienten er et helt menneske
Per Stylvig har samarbejdet med fy-
sioterapeuterne Inger Wiggers Kiær og 
hendes datter Anne Louise Lindecrona 
Kiær i mere end 15 år, og begge parter 
fremhæver, at tværfagligheden er en 
gevinst. For mens tandlæger forstår 
sig på kæbeleddet, kan fysioterapeuter 
gennemskue, hvordan leddet arbejder 

sammen med resten af kroppen. Og 
netop behandlingsstrategien om det 
»hele menneske« er helt central, for 
det er sjældent kun tandsystemet, som 
patienter med bidfunktionelle dysfunk-
tioner har problemer med. 

– Patienter med bidfunktionelle dys-
funktioner har typisk også funktionsfor-
styrrelser andre steder i kroppen, som 
afvigelserne i kæbeleddet påvirker; li-
gesom holdningsafvigelser kan påvirke 
kæben, forklarer Per Stylvig. 

Derfor mener han også, at det er 
et problem, at tandlæger tænker me-
get i hvidt og rødt. Eller rettere sagt i 
tænder og tandkød og ikke i muskler, 
led, funktion, holdning, neurologi og 
psykosociale sammenhænge. En hold-
ning, som fysioterapeuten Anne Louise 
Lindecrona Kiær er enig i.

– Man kan ikke se på kæbeleddet 
isoleret, og man bør heller ikke altid 
behandle kæbeleddet isoleret. Kæbe-
leddet er en funktionel del af rygsøj-
len, forklarer Anne Louise Lindecrona 
Kiær. 

Ifølge Per Stylvig og Anne Louise 
Lindecrona Kiær betyder tandlæger-
nes fokusering på kæbeleddet ofte, at 
de kun lindrer patienternes smerter og 
aldrig når ned til problemets rod. Per 
Stylvig henviser bl.a. til undersøgelsen 
»Post-treatment Report«, hvor han, In-

Behandling af patienter 
med komplicerede bid-
funktionelle problemer 

kræver, at man forstår 
sammenhængen mel-

lem bid og resten af 
kroppen. Det mener 

tandlæge Per Stylvig – 
og derfor arbejder han 

tæt sammen med to 
fysioterapeuter. 

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Bid kræver 
tværfagligt samarbejde

PENDLERPATIENTER. De færreste patienter 
har noget imod at pendle mellem Per Stylvigs 
klinik på Frederiksberg og fysioterapeuterne i 
Holbæk. De tre behandlere klarer selv afstan-

den med hjælp fra elektroniske medier samt 
møder med jævne mellemrum, hvor de 

gennemgår patienter.
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Per Stylvig
Per Stylvig blev 
kandidat i 1982 
fra Københavns 
Tandlægehøjskole 
og opnåede jus 
practicandi fra 
1983. Han har 
privat henvisnings-
praksis i bidfunktion 
på Frederiksberg 
og har samtidig en 
omfattende fore-
drags- og undervis-
ningsvirksomhed i 
ind- og udland.

» – Jeg plejer gerne at sige, at 
når man har gået bag ved en 
patient, så ved man allerede 
en del om, hvad han fejler
Per Stylvig, tandlæge

ger Wiggers Kiær og Anne Louise Lindecrona 
Kiær har fulgt en gruppe kroniske hovedpine-
patienter gennem fire år. Patienterne havde 
gennemsnitligt modtaget 7,4 behandlinger, 
inden de havnede i behandling på klinikken på 
Gl. Kongevej. 

Bidskinner forværrer symptomer
Mange af patienterne i undersøgelsen var bl.a. 
blevet behandlet med bidskinner, og ifølge Anne 
Louise Lindecrona Kiær resulterer tandlæger-
nes manglende viden om samspillet mellem 
kæbeleddet og resten af kroppen ofte i, at bid-
skinner bliver symptombehandling i stedet for 
et hjælpemiddel til at arbejde med funktion og 
holdning.  

– Bidskinner er et instrument til at påvirke 
funktion og holdning, så patienten bliver ompro-
grammeret til en mere hensigtsmæssig neuro-
motorisk tilstand. Herved bliver de såkaldte 
negative sensoriske input også bedre, hvilket 

igen forbedrer patienterne på funktions- og 
holdningsniveauet samt på det subjektive plan, 
fortæller Anne Louise Lindecrona Kiær.

Fysioterapeuten fra Holbæk understreger 
samtidig, at en refleksfrigørende bidskinne 
i værste tilfælde også kan forværre sympto-
merne.

– Man bør fx ikke anvende en glat skinne 
(RFS, red.) ved bruksisme med eller uden tand-
kontakt, eller hvis patienten har tendens til at 
bringe kæbeleddet i yderstilling, som hos hyper-
mobile. Det giver nemlig en risiko for ledoverbe-
lastning. Skinnen bør derimod være styrende, 
og omvendt bør biddet ikke låses af en skinne, 
forklarer Anne Louise Lindecrona Kiær. 

Udredning tager seks timer
Men netop fordi Per Stylvig arbejder med sam-
menhængen mellem bid og resten af kroppen, 
bruger han næsten seks timer, når han skal 
udrede en patient. For ud over de orale forhold 

FOTO: LIZETTE KABRÉ 
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undersøger han også alle tilgængelige muskler 
og foretager en klinisk ledundersøgelse, lokal 
og generel holdningsanalyse o.m.a. Derudover 
er han også opmærksom på nakke- og kæbehy-
permobilitet, da det forekommer hyppigt hos 
patienter med biddysfunktioner. 

En vigtig del af undersøgelsen er at obser-
vere patienten under samtalen og få en idé om 
patientens almene tilstand og fremtræden. Det 
kan fx være, at patienten bider hyppigt sammen 
under samtalen eller bider sig i læben eller kin-
den. Af samme grund indledes behandlingen al-
lerede i det øjeblik, Per Stylvig går ud og henter 
patienten i venteværelset. 

 – Jeg går altid selv ud og henter patienterne i 
venteværelset. På den måde kan jeg se dem rejse 
sig og se, hvordan de går. Jeg går altid bagefter 
dem og ser, om de er skæve i kroppen, eller om 
de fx har ondt i hoften. Jeg plejer gerne at sige, 
at når man har gået bag ved en patient, så ved 
man allerede en del om, hvad han fejler, siger 
tandlægen med et smil. 

Og ofte har patienten også langt flere symp-
tomer, end han selv er klar over. For det er de 
færreste, der forbinder lændeproblemer og 
synkebesvær med kronisk spændingshovedpine. 
Derfor er det ifølge Per Stylvig også vigtigt at 
spørge til mere end det, som patienten umid-
delbart fortæller. 

Tandlæger genkender ikke symptomer
Der er ingen tvivl om, at det er et meget om-
stændeligt arbejde, som Per Stylvig og de to 
fysioterapeuter udfører. I mange tilfælde varer 
behandlingsforløbene op til halvandet år med i 
alt 10-15 behandlinger. 

Typisk fungerer forløbene på den måde, at 
fysioterapeuterne ser patienterne 1-2 gange om 

måneden og instruerer dem i hjemmeøvelser 
i form af holdningskorrektioner og kæbesta-
biliserende øvelser. Synkront med det forløb 
tilpasser Per Stylvig løbende bidskinnen, og det 
forløb fortsætter, indtil patienten har opnået 
stabilitet. 

Begge parter understreger dog, at det er af 
afgørende betydning, at det er de rigtige forhold, 
der bliver påvirket på det rigtige tidspunkt, så 
man enkelt og effektivt får det bedst opnåelige 
resultat. For at sikre et optimalt samarbejde 
kræver det mange indbyrdes kontakter mellem 
de forskellige behandlere, og det betyder, at for-
løbene bliver tidsmæssigt omkostningstunge. Og 
både Per Stylvig og Anne Louise Lindecrona Kiær 
lægger da heller ikke skjul på, at arbejdet kræver 
en vis kærlighed til fagspecialet. Men omvendt 
fremhæver de også, at der er store gevinster, når 
man kan hjælpe folk, der næsten har opgivet at 
leve et almindeligt aktivt liv. 

Og dem er der mange af. Mellem 70-80 % af 
alle patienterne i Per Stylvigs praksis er patien-
ter med bidproblematikker, mens Anne Louise 
Lindecrona Kiær behandler mellem fem og seks 
bidpatienter hver dag. Inger Wiggers Kiær, der 
har beskæftiget sig med bidfunktion i snart 30 
år, har ca. 10 patienter om dagen. Samlet set er 
der ca. 180 patienter i behandling. 

Alligevel er Per Stylvig og Anne Louise Linde-
crona Kiær sikre på, at der går en del patienter 
rundt med smerter, der kan hjælpes med en 
bidfunktionel behandling. Desværre tænker 
hverken læger, fysioterapeuter eller tandlæger 
i de baner. Derfor opfordrer de begge også alle 
tandlæger til at søge mere information om em-
net og deltage i nogle af de kurser, som bliver 
afholdt om emnet. 

Læs mere:
Tandlæge Per Stylvig og fysioterapeuterne Anne Louise Lindecrona Kiær og Inger Wiggers 
Kiær har lanceret websiden www.bidfunktion.com. 
Her kan man læse mere om emnet og få et overblik over relevante kurser. »Post-treatment 
Report« er også at finde på websiden.

Interessegruppe for kæbeledsproblemer
Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi er ved at etablere en interessegruppe for kæbe-
ledsproblemer. Fysioterapeuter og andre fagpersoner med interesse inden for feltet kan 
tilmelde sig til annelouisekiaer@mac.com.

»  Jeg plejer 
gerne at sige, 
at når man har 
gået bag ved en 
patient, så ved 
man allerede en 
del om, hvad 
han fejler
PER STYLVIG, TANDLÆGE
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Der skulle ikke mere til end et enkelt 
blik på hendes holdning, så fik Ka-
rin Justesen en forklaring på 37 års 
smerter. Og dermed var banen også 

kridtet op for en effektiv kamp mod de smerter, 
der har præget 53-årige Karin Justesen siden 
teenageårene. Men at det var en tandlæge, der 
kunne give hende en forklaring på hovedpinen 
og smerterne i nakken, havde hun aldrig nogen-
sinde forestillet sig. Ligesom hun næppe havde 
forestillet sig, at løsningen var et stykke hårdt 
og gennemsigtigt plastic. Eller sagt med andre 
ord: en bidskinne.  

Opskrift på smerter
Men hvis man spoler tiden tilbage til før Karin Ju-
stesens møde med tandlæge Per Stylvig, var hen-
des liv præget af dage med kraftig hovedpine og 
kvalme, og når det var rigtig slemt, opkastning. 
Ellers lød smerteopskriften på ondt i nakken og 
en strammende fornemmelse hen over pande 
og øjne. Smerter, der, selv om de gerne varede 
flere dage, sjældent gav social- og sundhedsas-
sistenten sygedage, men som ofte betød op til 20 

Efter 37 år med 
kraftig hovedpine, 

kvalme og smerter i 
nakken har 53-årige 

Karin Justesen nu 
fået et nyt liv med 

langt færre smerter. 
Men at det lige var 

en tandlæge, der 
kunne løse prob-

lemet, havde hun 
aldrig forestillet sig 

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Tandlægen løste 
smertegåden

FOTO: LIZETTE KABRÉ 

NYT LIV. Karin Justesen fik forskellige 
behandlingsforslag af Per Stylvig, men 
valgte at sige ja til det mest omfattende 
og dermed også dyreste forslag. Det 
fortryder hun ikke i dag, hvor hun 
nærmest har fået et nyt liv. 

smertestillende piller om måneden, hvoraf flere 
var migrænepiller. Ikke at det hjalp. 

Derfor prøvede Karin Justesen også alverdens 
ting for at komme smerterne til livs, og selv om 
behandlingerne ofte hjalp, vandt smerterne altid 
kampen og vendte tilbage. Men gennembruddet 
kom lidt uventet i form af hendes mands skul-
dersmerter.

– Min mand havnede hos fysioterapeut Inger 
Wiggers Kiær, fordi han havde stærke smerter 
i skulderen. Da han fortalte om mine smerter, 
sagde Inger Wiggers Kiær, at hun kunne hjælpe 
mig, fortæller Karin Justesen. 

Dermed var vejen banet for en ny type be-
handling. Inger Wiggers Kiær har nemlig spe-
ciale i dysfunktioner i kæben, og hun kunne da 
også straks konstatere, at Karin Justesen havde 
utroligt ømme kæber, og sendte hende derfor 
straks videre til Per Stylvig. 

Skæv krop gav smerter
Det blev første skridt i kampen mod smerterne. 
En kamp, som Karin Justesen ser ud til at føre i. 

– Jeg kan stadig godt få hovedpine i dag, 
men med to almindelige smertestillende piller 
er smerterne væk. Og netop det, at det er muligt 
at få smerterne til at gå væk, er faktisk det mest 
fantastiske. Men faktisk har jeg slet ikke taget pil-
ler her på det sidste, fortæller Karin Justesen. 

Karin Justesen lægger da heller ikke skjul på, 
at det er, som om hun har fået et nyt liv efter mø-
det med tandlæge Per Stylvig og fysioterapeut 
Inger Wiggers Kiær. 

– Efter mit første besøg hos Per Stylvig tænkte 
jeg: Hold da op. Han kunne med det samme kon-
statere, at jeg havde hypermobile led og en skæv 
holdning, og at jeg trak kæben for langt frem. 
Og på baggrund af det fremlagde han forskel-
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lige behandlingsmuligheder, forklarer Karin 
Justesen. 

Per Stylvig mente, at den optimale behand-
ling var en bidskinne, der kunne forbedre Karin 
Justesens holdning samtidig med regelmæssige 
behandlinger hos fysioterapeuten Inger Wiggers 
Kiær. 

Sover bedre med skinne
Egentlig var Karin Justesen i første omgang 
en smule skeptisk over for Per Stylvigs forslag 
om en bidskinne. Ikke nok med at den kostede 
mellem 20.000-22.000 kr., så var tanken om, 
at hun skulle sove med den hver nat heller ikke 
ligefrem tillokkende. I sidste ende besluttede 
Karin Justesen dog, at bidskinnen var værd at 
prøve.

– Jeg var jo bange for, at jeg ikke ville lukke 
et øje med den skinne i munden, og Per Stylvig 
sagde da også, at jeg nok skulle vænne mig til 
at sove med skinnen. Men det sjove er, at jeg al-
lerede fra første nat sov meget bedre, end jeg 
nogensinde har gjort. Det er nok, fordi jeg ikke 
kunne ligge og lave alle de bevægelser med kæ-
ben, mener Karin Justesen og fortsætter:

– Men jeg læsper så skrækkeligt, når jeg har 
skinnen på, så jeg tager den altså altid først på, 
når jeg har sagt godnat til min mand, siger Karin 
Justesen med et smil. 

Specialbygget bidskinne med fast 
forkant
Skinnen er bygget specielt til Karin Justesen og 
ifølge hende selv en af de større af slagsen. Men 
det helt særlige ved netop Karin Justesens skinne 

» Jeg var jo bange for, 
at jeg ikke ville lukke 
et øje med den skinne 
i munden [...] Men det 
sjove er, at jeg alle-
rede fra første nat sov 
meget bedre, end jeg 
nogensinde har gjort.
KARIN JUSTESEN, 
PATIENT HOS 
TANDLÆGE PER STYLVIG

er, at den har en fast kant forneden, så hun over-
hovedet ikke kan bevæge underkæben. 

På den måde kan tandlæge Per Stylvig ar-
bejde med Karin Justesens holdning, og især 
de første seks måneder krævede det, at Karin 
Justesen mødte op på klinikken på Gl. Konge-
vej i København hver måned for at få reguleret 
bidskinnen. Og ifølge Karin Justesen er netop 
reguleringen en vigtig begrundelse for, at hun 
valgte at gå i behandling hos Per Stylvig.

– Mange nævnte, at Per Stylvigs behandlings-
forslag var utrolig dyrt. Men Inge Wiggers Kiær 

Karin Justesen fik en refleks-
styrende skinne, fordi hun var 
hypermobil og havde hyppige 
bevægelser uden tandkon-
takt. 

Efter adaptation af skin-
nen undersøgte jeg hende på 
ny og vurderede størrelsen 
af det nødvendige fysiotera-

Samspil-
let mellem fysioterapi 
og kontrolbesøg hos 
mig fortsatte, indtil 
Karin Justesen opnå-
ede den bedst mulige 
stabilitet, hvad angår bl.a. 
holdning, funktion, okklusion 
og artikulation. 

Lige nu er Karin Justesen i 

peutiske tiltag. Resultatet blev 
videreformidlet til fysiote-
rapeut Inger Wiggers Kiær, 
der også supplerede mine 
undersøgelser. 

Karin Justesen var herefter 
et par gange til fysioterapeut, 
før hun ca. halvanden måned 
senere kom til kontrol hos 
mig. Her kunne jeg konsta-

tere, at hovedet havde fået en 
ny position i forhold til resten 
af kroppen, og musklerne var 
blevet udspændt og var mere 
afslappede. Så biddet blev 
ændret, så det både passede 
til den nye situation og kunne 
flytte sig mod endnu mere 
»optimerede« positioner og 
funktionsforhold. 

Per Stylvig om Karin Justesens behandling
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sagde, at Per Stylvigs arbejde med kropsholdnin-
gen ved hjælp af efterreguleringen var unik og 
meget vigtig, fortæller Karin Justesen. 

Pengene værd
Nu hvor behandlingen virkelig har båret frugt, 
er der ikke længere brug for så hyppige besøg 
hos Per Stylvig. Men det betyder ikke, at Karin 
Justesen ikke længere bliver behandlet for sin 
dårlige holdning og kæbeproblemer. For som 
hun selv understreger, kan behandlingen hos 
Per Stylvig ikke stå alene. 

– Det er vigtigt, at jeg også går til fysiotera-
peut. Her får jeg masseret min kæbe, mund og 
nakke og ned langs ryggen. Og så har jeg også 
fået nogle øvelser, jeg skal lave, fortæller Karin 
Justesen. 

Karin Justesen regner også med, at behand-
lingerne hos fysioterapeuten er kommet for at 
blive ligesom nætterne med bidskinnen. Så selv 
om behandlingsforløbet har været en rigtig dyr 
omgang trods tilskud fra Sygeforsikringen dan-
mark og en privat sundhedsforsikring, fortryder 
Karin Justesen intet.

– Jeg var aldrig selv kommet i tanke om, at 
mine smerter kunne stamme fra min kæbe. Hvis 
jeg ikke havde fundet ud af det, kunne jeg have 
risikeret aldrig at være kommet så langt. Hvor 
ville det have været ærgerligt, konstaterer Karin 
Justesen. 

Karin Justesens mand er også blevet kureret 
for de skuldersmerter, der startede hele proces-
sen. Smerterne i skulderen stammede fra kæ-
ben, og efter en omgang kæbemassage havde 
skulderen det godt igen. 

en testfase, hvor vi skal være 
sikre på, at hun er det rigtige 
sted. Derefter skal en fornyet 
vurdering af de enkelte ele-
menter afgøre, om yderligere 
tiltag er nødvendige.
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Eventyr i Dubai

PÅ FREMMED GRUND. Mange har drømt om at lægge den trygge danske forudsigelighed 
bag sig og drage ud i verden på eventyr. Det er dog de færreste, der gør noget ved det – 
men de findes. I dette og kommende numre stiller Tandlægebladet på skift de samme fire 
spørgsmål til danske tandlæger, der er draget ud i verden, og som har fået et helt anderledes 
tandlægeliv ud af det. Vi har bedt dem tage billeder af sig selv og deres liv. 

» Jeg savner det forhold, der er mel-
lem tandlæger og klinikassistenter i 
Danmark. Selv om vi godt kan lave lidt 
sjov og have det rart sammen, så er det 
tydeligt, at klasseforskellen er meget 
stor her.
Mette Rothmann, tandlæge, Dubai

På hvilke måder er det anderledes at være 
tandlæge i Dubai sammenlignet med i 
Danmark?
Folk er meget velhavende i Dubai, og det kan man 
godt mærke som tandlæge. Der bliver lavet meget 
kosmetisk tandpleje, heriblandt total renovering af 
hele tandsættet. Jeg har set flere behandlinger, 
som overskrider grænsen for, hvad vi ville betragte 
som etisk korrekt i Danmark. Og så savner jeg 
det forhold, der er mellem tandlæger og klinikas-
sistenter i Danmark. Selv om vi godt kan lave lidt 
sjov og have det rart sammen, så er det tydeligt, at 
klasseforskellen er meget stor her. Eksempelvis er 
vores klinikassistenter alle uddannede tandlæger 
på Filippinerne, men kan kun blive godkendt som 
assistenter i Forenede Arabiske Emirater.

2Hvad bragte dig til de 
Forenede Arabiske Emirater?
Det var lysten til at tage på eventyr, der fik mig til 
at forlade Danmark. Efter otte år i det samme job 
i Danmark havde jeg udlængsel og havde lyst til at 
opleve andre kulturer. Når valget lige faldt på emi-
raterne, skyldes det, at en ven havde fortalt rigtig 
meget positivt om Dubai, og så er Forenede Arabiske 
Emirater et tosproget land med engelsk og arabisk 
som hovedsprog. Derfor er det nemt for en dansker 
at klare sig her.

1

Dansk tandlæge i udlandet
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Hvordan er tandplejesystemet anderledes i 
Forenede Arabiske Emirater end i Danmark?
Der er ikke noget offentligt tandplejesystem i emira-
terne, så folk går kun til tandlæge, når de har pro-
blemer. Faktisk er der meget lidt fokus på tandpleje 
i emiraterne. Uddannelses- og informationsniveauet 
er stadig lavt blandt lokalbefolkningen, og man skal 
huske på, at Forenede Arabiske Emirater stadig er et 
tredjeverdensland. Derfor er cariesforekomsten langt 
større end fx i Skandinavien.

3 Har du hjemve – og overvejer du 
at komme tilbage til Danmark?
Ja, jeg har lidt hjemve, men vi planlægger også at 
komme tilbage til Danmark. Jeg savner den dan-
ske natur, udendørsaktiviteter og de skiftende 
årstider. Over halvdelen af året er det så varmt 
hernede, at man bliver inden døre. At se folk gå 
eller cykle er en sjældenhed, og al transport fore-
går normalt med bil. Det har været en fantastisk 
udfordring og en stor oplevelse, og jeg kunne godt 
finde på at tage ud igen. Det skal bare være til et 
lidt mere civiliseret land.

4

NAVN: Mette Rothmann

ALDER: 40 år

DIMITTERET FRA: Tandlægeskolen i 
København i 1993

BOPÆL: Fujairah, 
Forenede Arabiske Emirater

ARBEJDE:  Ansat i privat praksis i Dubai
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ÅRSKURSUS 2009

Glem alt om lysbilleder, 
flipovere og overheadpro-
jektorer. Mere end 1.000 
tandlæger tog med på 

luksuscruise fra apex til kusptop, da 
Tandlægeforeningen søsatte et af de 
store flagskibe på Årskursus 2009 – de 
tre store livetransmissioner. 

24 timer før livebehandlingerne løb 
af stablen, måtte teknikerne i gang med 
at rulle kabler ud. 500 meter ledning 
skulle der til for at få sessionen trans-
mitteret til de mange fremmødte. En 
patient blev fløjet ind fra Norge, og fire 
af de fremmeste tandlæger inden for 
hvert deres felt var hyret til at udføre 
hhv. en rodbehandling, efterfølgende 
kompositopbygning samt en retrograd 
rodfyldning – og om lørdagen stod den 
på hightech cosmetic. 

Efterfølgende deltagerevalueringer 
har vist stor deltagertilfredshed med de 
livetransmitterede operationer, der vil 
blive gentaget næste år med nye typer af 
behandlinger, lover Tandlægeforenin-
gens Efteruddannelse. 

Hollywood-tandlæge
Direkte fra Hollywood kom det nær-
meste, man når en celebrity-tandlæge: 
den fra tv kendte Bill Dorfman. Han 

har gjort opmærksom på sig selv og 
sine plastfacadebehandlinger og bleg-
ninger i en række såkaldte »makeover-
programmer«, hvor almindelige men-
nesker kommer ud på den anden side i 
forskønnet form.

Skal man tro deltagerevaluerin-
gerne, var der dog nok lidt for langt fra 
Hollywood til Helsingør. Man siger nor-
malt, at USA er 5-10 år foran Danmark, 
men skal man dømme efter tandlæger-
nes tilbagemelding på sessionen om 
tandpleje på hollywoodsk, kommer der 
nok til at gå lidt længere tid, før tandlæ-
gens vigtigste samarbejdspartner bliver 
den lokale plastikkirurg. 

Inden deltagerne nåede så langt, 
havde de dog mulighed for at høre 
sundhedsminister Jakob Axel Nielsen 
bebude krav om kvalitetssikring inden 
for tandplejen. Det foregik på åbnings-
sessionen, der også bød på andre indlæg 
og en paneldebat om emnet.  

Deltagerantallet var det højeste i 
mange år, og Tandlægeforeningens Ef-
teruddannelse vil bruge de mange del-
tagerevalueringer til at videreudvikle 
næste års program yderligere.

Har du endnu ikke udfyldt din evalu-
ering, kan det stadig nås.

De tre livebehandlinger 
var årets publikums-
sællert på Årskursus. 

Dagene i Bella Center 
bød dog også bl.a. på 
en sundhedsminister, 

der talte for 
kvalitetssikring, 
og en vaskeægte 

celebrity-tandlæge fra 
Hollywood  

Tekst af:
Winnie Brodam og Trine Ganer 

Liveoperationer 
var årets 

tilløbsstykke    
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FOTO: WINNIE BRODAM
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Som du sikkert har bemærket, 
ligner Tandlægebladet ikke 
helt sig selv. Det har fået nyt 
design. Men det er ikke kun 

formen, der er forandret. Også indhol-
det, og placeringen af det er ikke, som 
det var. 

Før var Tandlægebladet to blade i 
ét. Både i udseende og indhold. Der var 
den indledende videnskabelige sektion 
– og så var der alt det andet. Det er der 
stadig, men vi har flyttet lidt rundt på 
tingene og givet hele bladet nye klæder 
i form af et mere tidssvarende og sam-
menhængende design. 

Ambitionen er at lave et inspirerende 
blad, både i form og indhold. Vi håber, 
du vil synes, det er lykkedes.

Muren er væltet
I processen har redaktionen bl.a. fået 
hjælp af et par dygtige bladudviklere, 
som har fået os til at se bladet med nye 
øjne. De syntes, læsningen af Tandlæ-
gebladet havde lighedspunkter med at 
løbe et maraton, og da de blev mødt af 
den faglige sektion, så snart de åbnede 
bladet, oplevede de det som at ramme 
muren – nærmest før de var kommet i 
gang.

Den udfordring har vores kreative 
læsere jo selv fundet en løsning på – I 
har læst bladet bagfra. Det må I sådan 
set gerne blive ved med, men nu er mu-
ren altså væltet. Vi har nemlig valgt en 
mere letfordøjelig indgang til bladet: 
Sektionen Kort & godt, som indeholder 
lidt af det hele. 

Her får læseren bl.a. formandens 
leder, korte videnskabelige nyheder, 
boganmeldelser, nyt om Tandlægefor-
eningen og verden uden om – alt sam-
men formidlet kort og godt. 

Indeksering er målet
Men de videnskabelige artikler er der 
naturligvis stadig – i bedre form end 
nogensinde. De findes i sektionen Vi-
denskab & klinik. 

I efteråret blev der udviklet en ny vej-
ledning til de forfattere, der bidrager til 
bladet. Den stiller større krav til formen 
på de bidrag, forfatterne leverer. Og 
også kravene til det indholdsmæssige 
er løftet. Alle videnskabelige artikler er 
i dag underlagt ekstern bedømmelse af 
relevante videnskabelige fagfolk, som 
vurderer artiklernes videnskabelige 
niveau. Hvis ikke det kan godkendes, 
får de ikke plads i Tandlægebladet.

Ny indpakning, nye 
sektioner og mere 

fokus på formidlingen 
af den odontologiske 

forskning. Det har 
været nøgleordene 

i den relancering af 
Tandlægebladet, som 
nu er en realitet – og 

som bliver fuldt 
implementeret over de 

kommende numre

Tekst af:
Trine Ganer

Dit nye 
Tandlægebladet
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Formålet er at få bladet indekseret i internatio-
nale databaser i løbet af et par år. For at opnå det 
skal man leve op til en række krav, hvad angår 
både form og indhold. Hvis det lykkes, betyder 
det, at de forfattere, der bidrager, vil få credit 
for publiceringen – noget, som er afgørende i 
forbindelse med uddelingen af forskningsbevil-
linger.

Målet er, at når fx forskere på én af landets 
tandlægeskoler finder ud af nye sammenhænge 
mellem alkohol og oral cancer eller har fundet 
den biologiske metode til at forudsige syg-
domsrisiko, skal Tandlægebladets læsere være 
de første, der kan læse resultaterne. Det kan vi 
kun sikre ved at blive indekseret.

Videnskab – med praksis
Vi har dog ikke glemt alle de læsere, der ikke hver 
gang finder tid til at nærlæse afsnittene om under-
søgelsesdesign og metode. Dels forbedres artik-
lernes abstracts, så de klarere afspejler den pågæl-
dende artikels indhold og konklusioner. Og som 
noget nyt afsluttes hver artikel af en boks med en 
kort gennemgang af enten klinisk relevans eller 
klinisk perspektiv. Idéen er, at de videnskabelige 
artikler i Tandlægebladet hver gang har noget for 
både »feinschmeckere« og alle andre.

Disse forandringer vil ske glidende over den 
kommende tid, og forhåbentlig lever alle artikler 
om et halvt år op til ovenstående.

Videnskabelige artikler – nu på nettet
Som noget nyt vil man også fremover kunne 
møde artikler, hvor abstractet bringes i det trykte 
blad, mens artiklen i sin fulde længde kan læses 
på Tandlaegebladet.dk (se side 297). Til disse 
abstracts er der knyttet et web-nummer, som gør 
det nemt at finde artiklen på nettet. Baggrunden 
for dette tiltag er, at Tandlægebladet gennem det 
seneste halvandet års tid har modtaget så mange 
bidrag, at ventetiden for både forfattere og læ-
sere er blevet for lang. Muligheden for at bringe 
abstract i det trykte blad og den fulde artikel på 
nettet giver den nødvendige fleksibilitet. 

Ordet er dit 
I sektionen Indlæg & debat er ordet dit. Her fin-
des bl.a. læserbreve, kommentarer og læsernes 
referater fra faglige møder og kurser.

Der er også sket andre nye ting, men dem 
finder du sikkert selv ud af hen ad vejen. 

God læselyst! 

Hvad mener du?
Skriv os en mail med ris, roser eller forslag til 
forbedringer på tb@tdl.dk.

FORANDRING. Det har været ønsket om 
mere sammenhæng mellem de forskellige 
dele af bladet, der har været den vigtigste 
motivation for det nye layout, der er lavet i 
samarbejde med grafiske designere på 
Tandlægebladets trykkeri
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SAGEN KORT

» Det er 
en alvorlig 
overtrædel-
se af over-
enskomsten
at yde rabat 
på ydelser, 
hvor der er 
aftalt fast 
honorar.

Uddrag af 
LSU’s afgørelse

Sagen kort§
SAGEN

Ved en gennemgang af tandlæge XX’s regningsmateriale 
for perioden november 2007 – februar 2008 konstate-
rede Region Hovedstaden en række uregelmæssighe-
der. Tandlægen blev derfor anmodet om at fremsende 
papirregninger, svarende til indholdet i regningsfilen. 
Regionen konstaterede i den forbindelse, at der på et 
stort antal regninger var fratrukket rabatter i størrelses-
ordnen 130-2.500 kr. 

Samarbejdsudvalget indstillede på den baggrund til 
Landssamarbejdsudvalget (LSU), at tandlægen skulle 
tilbagebetale 49.508 kr. til regionen svarende til den 
rabat, som vedkommende havde ydet patienterne. 

I nogle tilfælde var der ydet rabat på konkrete ydelser, 
herunder ydelser med aftalt honorar. I andre tilfælde var 
der ydet en generel rabat i form af afslag på regningen.

Tandlægen har efterfølgende gennem sin advokat 
udtrykt dyb beklagelse over de begåede fejltagelser og 
forklaret, at hun ikke var klar over sine overtrædelser. 
Hun påpeger, at rabatterne er tildelt af medfølelse samt 
i god tro, og at hun fremover vil leve op til sine overens-
komstmæssige forpligtelser.

VURDERING

Tandlæger har generelt ret til at yde rabat på frie ydelser, 
men ikke på ydelser, hvor der er aftalt honorar. Proble-
met er sjældent forekommende, og der er ikke praksis 
for beregning af tilbagebetalingskrav i forbindelse med 
rabatter, som er ydet i strid med overenskomsten.

En mulig fortolkning af overenskomsten er at rejse 
krav om tilbagebetaling af alle tilskud på ydelser, der 
er leveret på en måde, som strider mod reglerne i over-
enskomsten.

I den konkrete sag er der ydet generelle rabatter på 
et stort antal regninger. Men det bliver vurderet at være 
praktisk umuligt at beregne et specifikt ydelsesrelateret 
tilbagebetalingskrav baseret på oplysningerne i de ind-
sendte regninger.

Landssamarbejdsudvalgets sekretariat har alternativt 
foreslået at administrere ud fra princippet om, at hvis 

tandlægen yder patienten en rabat på fx 50 %, så skal 
regionen have tilsvarende rabat. 

Regionen har derfor fremsendt en ny opgørelse, 
hvor rabatten kun er beregnet i forhold til det offentlige 
tilskud. Hvis eksempelvis patienten har fået en rabat 
svarende til 51,47 % af egenbetaling uden frie ydelser, 
er der fratrukket 51,47 % af det offentlige tilskud. Det 
betyder, at det konkrete krav om tilbagebetaling sænkes 
til 22.309,12 kr. 

Endelig vurderede LSU, at nogle af regningerne kan 
give anledning til mistanke om, at tandlægen ikke er 
tilstrækkeligt godt orienteret om ydelsernes sammen-
sætning i overenskomsten. 

AFGØRELSE

LSU fandt, at det er en alvorlig overtrædelse af overens-
komsten at yde rabat på ydelser, hvor der er aftalt fast 
honorar. Afregner tandlægen med regionen for en ydelse, 
har tandlægen pligt til at opkræve den fulde patientandel 
for ydelsen, jf. 49, stk. 3. Omvendt har tandlægen ret 
til at fastsætte prisen for ydelser, hvor der ikke er aftalt 
fast honorar.

Nogle regninger var fratrukket et beløb – der både 
kunne relatere sig til frie og faste priser. LSU vurderer 
derfor ikke, at den konkrete sag kunne blive bedre oplyst 
ved at gennemgå hver enkelt regning, hvor der alligevel 
skulle foretages en vurdering af, om der er givet uretmæs-
sig rabat til patienten (og ikke til det offentlige).

Derfor beslutter LSU, at tandlægen skal tilbagebetale 
en andel af de offentlige tilskud fastsat på grundlag af 
den forholdsmæssige udregning, som Region Hovedsta-
den har foretaget, dvs. 22.309,12 kr. Endvidere tildeles 
tandlægen en bod på 22.309,12 kr. Boden kan byttes til 
kurset »Facts og Fælder«, hvor overenskomstens regler 
gennemgås.

LSU beslutter endvidere at henstille til samarbejds-
udvalget i regionen, at udvalget skal følge yderens ak-
tiviteter.

Endelig beslutter LSU, at afgørelsen skal offentlig-
gøres i Tandlægebladet i anonymiseret form. 

Rabat på ydelser med 
fast honorar ikke tilladt

Fra Landssamarbejdsudvalget



SAMFUND & ARBEJDSLIV 313

GSK Dental er en del af GlaxoSmithKline, der er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder. 

Hver dag er der over 200 millioner mennesker, der bruger et produkt fra GSK Dental. Derfor har vi et stort ansvar for at 

formidle information og rådgivning til tandlæger og andet tandplejepersonale for at hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at maile til vores dental advisor: dental.dk@gsk.com

For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88

C
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Klinikassistenter:
1. år B1: 18.800,- kr.
2. år B2: 18.920,- kr.
3. år B3: 19.125,- kr. 
4. år B4: 19.340,- kr.
5. år B5: 19.650,- kr.
Stigningen pr. 1. april 2009 er på 500,- kr. på samtlige 
lønsatser. Beløbet er for 37 timer.
Pensionen stiger til 12,9 %. Arbejdsgiver betaler 2/3 
(8,6 %), og klinikassistent 1/3 (4,3 %).
Forhøjet pensionsbidrag under barsel udgør pr. 1. april 
2009:
Arbejdsgiver-bidrag pr. md.: 890,- kr.
Eget bidrag pr. md.: 445,- kr.
Samlet bidrag: 1.335,- kr.

Forskudttidstillæg:
Pr. 1. april 2009 udgør forskudttidstillægget 36,- kr. 
pr. time. 

Fritvalgsordningen:
Fritvalgsordningen stiger til 1 % pr. 1. april 2009. Dette 
gælder både for elever og udlærte klinikassistenter. 

Søgnehelligdage for klinikassistenter
Klinikassistenter har ret til frihed med løn på følgende søgnehelligdage: skærtorsdag, langfredag, 
2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, 1. nytårsdag. Grundlovs-
dag gælder for en ½ søgnehelligdag. Derudover har klinikassistenten ret til fri med løn juleaftensdag 
(24. dec.) samt nytårsaftensdag (31. dec.).

Elever:
A1: 10.609,- kr.
A2: 11.293,- kr.
A3: 11.750,- kr. 
Stigningen pr. 1. april 2009 er på 360 kr. på samtlige 
lønsatser.
Elever, som kan dokumentere erhvervserfaring sva-
rende til tre års fuldtidsbeskæftigelse, og som ikke 
placeres på løntrin B1 (voksenelever), ydes et tillæg 
på 840,- kr. pr. måned.

Tandplejere:
Stigning pr. 1. april 2009 udgør 800,- kr. på grund-
lønnen for 37 timer.
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel udgør 
pr. 1. april 2009:
Arbejdsgiver-bidrag pr. md.: 890,- kr.
Eget bidrag pr. md.: 445,- kr.
Samlet bidrag: 1.335,- kr.
Bemærk, at tandplejeres pensionsbidrag ikke stiger pr. 
1. april 2009, men fortsætter på nuværende niveau.

Forskudttidstillæg:
Forskudttidstillægget udgør 50,- kr. pr. time. 

Nye lønstigninger og pensionssatser pr. 1. april 2009

Læs mere på TDLNET under »Klinikejer«, 
»Ansættelsesvilkår«, »HK-overenskomsten kort«

www

! Vigtigt at vide
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Fritvalgsordning for klinikassistenter 2009 

Pr. 1. april 2009 stiger fritvalgsordningen for klinikassistenter til 1 %.

Fritvalgsordningen, der trådte i kraft 1. april 2008, har betydet, at klinikassistenterne herefter havde krav på 
0,5 % af deres samlede bruttoløn, som de kunne bruge på følgende måder:

Vær opmærksom på, at klinikassistenten kan vælge forskelligt fra år til år. Vi anbefaler derfor, at man hvert 
år omkring januar måned laver en skriftlig aftale på det ønskede. I denne aftale bør der også stå, hvornår 
klinikassistenten ønsker beløbet udbetalt, hvis hun vælger engangsbeløbet.

Bemærk, at elever kun kan få beløbet udbetalt, da de ikke har pensionsopsparing.

Hvis klinikassistenten skal på barsel, skal der indbetales et ekstra bidrag til pension i 14 uger af orloven. 
Bidraget ser således ud:

Vær opmærksom på, at beløbet er pr. måned, og at arbejdsgiveren kun skal betale det ekstra bidrag i 14 uger 
af orloven. Desuden er beløbene timebestemt. Det betyder, at er klinikassistenten ikke på fuldtid (37 timer), 
skal man omregne beløbet. Eks. 780/37 x antal ugentlige timer = beløb pr. måned i 14 uger.

Arbejdsgiver og klinikassistent kan aftale, at beløbet for de 14 uger indbetales på én gang. Men sørg for at 
lave en skriftlig aftale om dette, da det er mange penge, klinikassistenten skal trækkes på én gang.

Hvis I ikke laver ovenstående aftale, skal arbejdsgiveren huske at fjerne det ekstra bidrag i sit lønsystem 
efter de 14 uger.

Bemærk, at samme regler er gældende for tandplejere.

Ekstra pension ved barsel

Arbejdsgiverbidrag
kr. pr. måned

Klinikassistent-
bidrag kr. pr. 
måned

Samlet bidrag kr. 
pr. måned

1. april 2008 820,- 410,- 1.230,-

1. april 2009 890,- 445,- 1.335,-

Du kan læse mere om fritvalgsordningen 
på TDLNET »Klinikejer«, »Ansættelsesvilkår«.

www
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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:

bladet (maks. 100 ord), 

kommentar (maks. 500 ord),

eller møder (maks. 500 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

INDLÆG & DEBAT

?! Indlæg & debat

LÆSERBREV

Eller er jeg blot en lille ignorant provins-
tandlæge, der ikke forstår mig på infek-
tionsspredning og -risikoreduktion? 

Jeg læser med gru i PTOrientering 
og efterfølgende e-mail fra Tandlæ-
geforeningen (TF), at der er tiltag fra 
Sundhedsstyrelsen, der vil pålægge 
primærsundhedssektoren, at kliniktøj 
skal skiftes hver dag, og at det ikke må 
forlade klinikken, hvilket indebærer, at 
det skal vaskes, stryges og vedligehol-
des på klinikkerne. Disse tiltag skulle 
angiveligt ifølge undersøgelser være 
nødvendige for at begrænse den smitte, 
patienter påføres fra klinikpersonalet, 
eller er det klinikpersonalet, der bliver 
smittet af patienterne? 

Jeg spørger nu, er der et reelt pro-
blem på tandklinikker og i lægepraksis, 
eller er det en teoretisk smittekilde, der 
er udtænkt ved et skrivebord i Sund-
hedsstyrelsen?

Et andet spørgsmål, der i forlængelse 
af ovenstående problemstilling må stil-
les, er: Hvad skal vi stille op med de in-
ficerede patienter, der træder ind i vores 
klinikker? Skal patienter i fremtiden, 
før de betræder vore »aseptiske klinik-
ker«, desinficeres, som hvis de skulle 
betræde en SPF-svinebesætning? Skal vi 
anskaffe megaautoklaver, så patientstol 
og units kan autoklaveres mellem hver 
patient, og skal der installeres antikim-
anlæg og UV-bestråling, så gulve, lofter 
og vægge ikke smitter patienterne eller 
personalet? Ja, set fra mit synspunkt 
er der ingen begrænsninger for, hvilke 
farer der lurer på patienterne og vort 
klinikpersonale i vore urene klinikker.

Vi er som behandlere i den primære 

sundhedssektor i den sidste tid blevet 
opfordret kraftigt til at forholde os kri-
tisk til nye behandlingstiltag/-metoder 
og opfordres til ikke at implementere 
disse, før der er evidens for deres virk-
ning.

På baggrund af dette vil jeg opfordre 
TF til at bede Sundhedsstyrelsen frem-
lægge de evidensbaserede resultater, 
der ligger til grund for ovennævnte 
forslag til beslutning, idet jeg antager, 
at det ikke kun er ren empiri, der er 
beslutningsgrundlaget. Jeg tvivler på, 
at der foreligger sådanne dokumenter 
til grund for forslaget.

Er min tvivl berettiget, vil jeg opfor-
dre Sundhedsstyrelsen til at iværksætte 
en evidensbaseret ordentligt funderet 
dobbeltblind-undersøgelse til at belyse, 
hvilken virkning det påtænkte tiltag 
eventuelt ville kunne få. Det kan ikke 
være svært at lave denne undersøgelse, 
al den stund at der er talrige klinikker 
både i det offentlige og det private, der 
kan deltage i en sådan undersøgelse dels 
som test-klinikker, dels som kontrol-
klinikker. En cost-benefit-analyse ville 
ligeledes være på sin plads, inden disse 
kostbare foranstaltninger iværksættes.

Et andet aspekt er, at mig bekendt er 
der ikke på hospitalsafdelinger krav om 
skift af personalebeklædning dagligt, 
og som jeg forstår fra medierne, er der 
væsentligt større infektionsproblemer 
på vore hospitaler end i tandlæge- og 
lægepraksis. Jeg har selvfølgelig intet 
videnskabeligt belæg for denne antagel-
se, men det er ren »von hören sagen«.

Jeg mener, det ville være meget 
mere givende, hvis Sundhedsstyrelsen 

Har Sundhedsstyrelsen fået 
apoplexia cerebri?
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Flere tandlæger har ligesom Niels Hacke 
henvendt sig til Tandlægeforeningen, efter 
at der blev skrevet om vask af klinikbe-
klædning i nyhedsbrevet PTOrientering, 
som udgives af Praktiserende Tandlægers 
Organisation (PTO).

PTOrientering skriver bl.a., at kravene 
til vask af klinikbeklædning vil blive stram-
met, så vask skal ske ved mindst 80 grader 
i 10 minutter.

Fakta er, at der ikke i dag findes nogen 
konkrete forholdsregler på området. Der er 
hygiejnekrav på en række andre områder, 
så det er der ikke noget nyt i. Vask af klinik-
beklædning er nøje beskrevet i forskellige 
vejledninger fra Statens Serum Institut. 
Den gængse anbefaling er vask ved 80 
grader.

Da der ikke er en specifik vejledning 
vedr. vask af klinik- og arbejdsbeklædning, 
har Sundhedsstyrelsen taget initiativ til en 
sådan vejledning. Via Tandlægeforenin-
gens repræsentation i Sundhedsstyrelsens 
Hygiejneudvalg har Tandlægeforeningen 
fået mulighed for at få indflydelse på, 
hvordan vejledningen kommer til at se ud. 
Vejledningen er ikke færdig. Den er faktisk 
end ikke sendt til høring.

Tandlægeforeningen arbejder på, at 
løsningen bliver til at håndtere på klinik-
kerne. Ved redaktionens slutning så det ud 
til, at de kommende krav til praksissekto-
ren – herunder tandklinikker – vil komme 
til at indebære følgende:

for at vaske det.

over længere tid, men kun hvis det va-
skes på arbejdsstedet.

dvs. man skal tage rent tøj på hver dag.

Vi kan ikke sige med sikkerhed, om vejled-
ningen udformes med ovenstående ret-
ningslinjer. Men vi kan slå fast, at der ikke 

er iværksat nogen undersøgelse af vask ved 
60 grader. Og der findes ikke nuværende 
gældende regler på området og dermed 
ingen vejledning fra Dansk Standard.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Niels Hackes debatindlæg har været forelagt 
for Sundhedsstyrelsen, som dog ikke ønsker 
at kommentere indlægget, da vejledningen 
endnu ikke har været i høring.

Svar til Niels Hacke

fik implementeret det påtænkte tiltag i 
hospitalssektoren først, hvor det tilsyne-
ladende ville have størst effekt, men jeg 
ser nogle store økonomiske omkostninger 
i forbindelse med dette. Dels skal der an-
skaffes betydeligt mere personalebeklæd-
ning, dels skal der på den enkelte afdeling 
etableres decentralt vaskeri, og dels skal 
der ansættes personale til at tage vare på 
personalebeklædning. Jeg har forståelse 
for, at dette vil være økonomisk belastende 
i et hospitalsvæsen, der i forvejen kæmper 
for at få de økonomiske midler til at slå til, 
så her er det nok i orden at slække lidt på 
patienternes/personalets sikkerhed mod 
den fra personalebeklædning overførte 
smitte.

Det forholder sig selvfølgelig anderle-
des i den primære sektor, hvor udgifterne 
ikke bæres af det offentlige.

Jeg vil på baggrund af ovenstående 
opfordre TF, eventuelt i samarbejde med 
Lægeforeningen, til at arbejde kraftigt 
imod de påtænkte tiltag, såfremt der ikke 
er dokumentation for effekten af disse. 
Skulle der mod forventning være dette, 
vil jeg opfordre til, at foreningen sørger 
for, at vi får økonomisk kompensation for 
de betydelige udgifter, direktivet vil påføre 
den enkelte klinik, og samtidig sende en 
forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om, 
hvilke personlige plejemidler vi skal an-
vende til hårvask, håndvask, deodorant 
og andet, samt hvorledes vi skal rengøre 
vore patienter?

Niels Hacke,
tandlæge

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

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA

www.oelgod-construction.dk
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Vejledende retningslinjer for Cone Beam CT-scanning. 
Fælleseuropæiske retningslinjer for tandlæger, der vil 
anvende CBCT-udstyr

I lyset af Sundhedsstyrelsens (Sta-
tens Institut for Strålebeskyttelse, 
SIS) nyligt udmeldte krav til efter-
uddannelse for tandlæger, der vil 
anvende Cone Beam CT- (CBCT) ud-
styr, som i sammendrag kan læses i 
Tandlægebladet (2009; 113: 136-8), 
finder vi det nyttigt at præcisere de 
retningslinjer og indikationer for 
undersøgelse med CBCT, som ny-
ligt er vedtaget og beskrevet af den 
Europæiske Organisation for Dento-
Maxillo-Facial (DMF) Radiologi 

(European Academy of Dental and 
Maxillofacial Radiology, EADMFR) 
(Tabel 1). Alle europæiske lande, der 
har ønsket det, har bidraget til udfær-
digelsen af retningslinjerne. De kan 
læses i deres helhed på EADMFR’s 
hjemmeside: www.eadmfr.org.

De fleste af de af EADMFR formu-
lerede krav er de samme, som beskri-
ves af SIS. I forhold til krav nr. 18 kan 
det oplyses, at der senere i år bliver 
udbudt et tredages kursus i CBCT 
for danske tandlæger. Dette kursus 

vil opfylde SIS’ krav til teoretisk ud-
dannelse for anvendelsen af CBCT 
og vil blive afholdt af kursusgivere 
fra Tandlægeskolen i Århus. 

Ann Wenzel, professor, dr.odont.
Odontologisk Institut, Aarhus 
Universitet

Hanne Hintze, lektor, dr.odont.
Odontologisk Institut, Aarhus 
Universitet

Seminar i Norsk forening for odontofobi – NOFOBI

Over to dage blev deltagerne profes-
sionelt og underholdende undervist 
af organisationskonsulent, specialist 
i klinisk psykologi Marit Mogstad.

Udgangspunktet var et psykolo-
gisk koncept, hvor balancen mellem 
fornuft og følelser – hovedet og ma-
ven – er basis for at skabe den har-
moni, der er nødvendig for at kunne 
håndtere stressede situationer. Vi fik 

en mængde konkrete tips og værktø-
jer til at blive mere autentiske i vores 
kommunikation og passe bedre på os 
selv. Vi konkretiserede, hvad vi fandt 
belastede os på klinikken i dagligda-
gen og fik input til, hvordan vi kunne 
forebygge og efterbehandle sådanne 
situationer. De traditionelle stress-
reaktioner – kamp, flugt  og stivnen 
– kom i hverdagklæder ved at blive 
oversat til vrissenhed, at trække sig 
væk i tavshed og trøstespiseri/drik-
keri foran TV’et. Nyere undersøgel-
ser viser at en fjerde stressreaktion, 
som at blive venligt smilende og 
prøve at skabe kontakt, er knyttet 
til de kvindelige omsorgshormoner 
og en overlevelsesstrategi, der har 
været nødvendig for at stenalder-

kvinden kunne komme videre, hvis 
stammens mænd var blevet udryd-
det af en fjendtlig stamme. Formen 
vekslede mellem gruppearbejde, 
teorigennemgang og dialog. Semi-
naret bød også på nyt fra de norske 
universiteters tiltag inden for odon-
tofobi. Der var gode muligheder for 
kollegial udveksling og vi kan varmt 
anbefale, at kollegaer, der har inte-
resse for tandlægeskræk, begiver sig 
til Norge evt. med hele klinikteamet 
til næste års seminar. Hold øje med 
NOFOBIs hjemmeside på www.
tannlegeforeningen.no – se under 
»Spesialforeninger«.

Rikka Poulsen og  
Else Baden-Jensen, tandlæger

FAGLIGT REFERAT

NOFOBI afholdt vintersemi-
nar 13.-15. Februar 2009 i Kri-
stianssand. Temaet var: »Den 
odontofobe patient – hvordan 
påvirker den oss – debriefing 
– hjælp til selvhjælp« 

KOMMENTAR

Se tabel over EADMFR Cone Beam CT-scanning på modstående side
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Tabel 1. EADMFR’s grundprincipper for brugen af Cone Beam CT 

1 CBCT-undersøgelse skal altid forudgås af en anamnese og en klinisk undersøgelse af patienten.

2 CBCT-undersøgelse skal komme den enkelte patient til gode, således at fordelene vægter tungere end risikoen. 

3 CBCT-undersøgelse skal potentielt bibringe ny information, der kan understøtte beslutningen om patientens 
videre forløb (yderligere diagnostik, behandling, etc.).

4 CBCT-undersøgelse må ikke gentages rutinemæssigt af en patient, uden at en ny vurdering af risiko vs. fordele 
er foretaget. 

5 Henvises en patient fra anden tandlæge til CBCT-undersøgelse, skal den henvisende tandlæge oplyse, hvilke 
anamnestiske og/eller kliniske informationer der udløser henvisningen, så det kan vurderes, om CBCT-undersø-
gelse er berettiget.

6 CBCT-undersøgelse må kun udføres, når den diagnostiske information ikke kan tilvejebringes med konventio-
nelle (traditionelle) røntgenmetoder, der almindeligvis giver lavere dosis.

7 CBCT-undersøgelse skal opfølges af en klinisk vurdering (røntgenbeskrivelse) af billederne, og hele datasættet 
skal gennemgås og beskrives.

8 CBCT-undersøgelse skal ikke anvendes, når en vurdering af blødtvæv forventes at indgå i røntgenundersøgel-
sen; konventionel medicinsk CT- eller MR-undersøgelse bør her foretrækkes.

9 CBCT-udstyr bør tilbyde mulighed for valg af størrelse af det vævsvolumen, der undersøges, og det mindste vo-
lumen, der er foreneligt med den diagnostiske opgave, skal vælges, hvis dette giver mindst dosis til patienten. 

10 For CBCT-udstyr, hvor der er mulighed for valg af opløsning, skal den opløsning vælges, der er forenelig med 
den diagnostiske opgave til den lavest mulige dosis.

11 For ethvert CBCT-udstyr skal der implementeres et kvalitetssikringsprogram, der sikrer kontrol af udstyret, 
teknikken og undersøgelsesprocedurerne.

12 Der skal altid anvendes hjælpemidler (lysmarkører), der sikrer korrekt placering af patienten i CBCT-udstyret. 

13 Alt nyt CBCT-udstyr skal underkastes en kritisk vurdering og en detaljeret modtagekontrol før ibrugtagning for 
at sikre, at strålebeskyttelse af patienten, personale og andre personer er optimal.

14 CBCT-udstyr skal underkastes regelmæssig kontrol for at sikre, at strålebeskyttelsen ikke svækkes, hverken for 
brugeren af udstyret eller patienten.

15 Strålebeskyttelse af personalet i forbindelse med CBCT-undersøgelse skal ske efter det detaljerede regelsæt 
beskrevet i Sektion 6 i dokumentet udfærdiget af den europæiske kommission: ”Radiation Protection 136. 
European Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology”. 

16 Alle, der deltager i CBCT-undersøgelser, skal have modtaget tilstrækkelig teoretisk og praktisk træning for at 
kunne vurdere formålet med undersøgelsen og have det fornødne kendskab til strålebeskyttelse.

17 Efteruddannelse og træning er påkrævet, når nyt CBCT-udstyr tages i brug. 

18 Tandlæger, der er ansvarlige for CBCT-udstyr, og som ikke tidligere har modtaget “tilstrækkelig teoretisk og 
praktisk træning”, skal modtage teoretisk og praktisk træning, som er valideret af en akademisk institution 
(universitet eller lignende). I lande, hvor der findes et speciale i DMF-radiologi, skal denne træning gives af 
DMF-radiologer. 

19 For dentoalveolære CBCT-undersøgelser af tænderne, deres omgivende strukturer, mandiblen og maksillen op 
til næsens bund (fx 8 cm x 8 cm eller mindre vævsvolumen) skal den kliniske vurdering (røntgenbeskrivelsen) 
udfærdiges af en specialist i DMF-radiologi eller, hvor dette ikke er muligt, af en tilstrækkeligt trænet almenprak-
tiserende tandlæge. 

20 For ikke-dentoalveolære CBCT-undersøgelser af mindre vævsvolumen (fx af temporalknoglen) og for alle 
kraniofaciale (væv uden for tænderne og deres omgivende strukturer, mandiblen inkluderende kæbeleddet og 
maksillen op til næsens bund) CBCT-undersøgelser skal den kliniske vurdering (røntgenbeskrivelsen) udfærdi-
ges af en specialist i DMF-radiologi eller af en medicinsk radiolog.
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Tandlæge-
foreningens 
sundhedspris 
gik til ildsjæl
Lektor, dr. et lic.odont. Nils-Erik 
Fiehn fra Tandlægeskolen i Køben-
havn har fået tildelt Tandlægeforenin-
gens Sundhedspris 2009. Nils-Erik 
Fiehn (der i parentes bemærket også 
er ansvarshavende redaktør for dette 
blad) modtog prisen som en anerken-
delse af hans initiativ til at koble en 
tandundersøgelse på den landsdæk-
kende helbredsundersøgelse KRAM 
(Kost, Rygning, Alkohol og Motion). 

Overrækkelsen af sundhedsprisen 
fandt sted ved åbningen af Tandlæge-
foreningens Årskursus 2009, og Tand-
lægeforeningens formand, Susanne 
Andersen, sagde bl.a.:

– Tandlægeforeningen ønsker 
at anerkende Nils-Erik Fiehn for 
hans fremsynethed og imponerende 
indsats i forbindelse med den store 
tandundersøgelse, der har frembragt 
et unikt datamateriale til brug for det 
danske tandplejesystem mange år 
fremover. 

Med Sundhedsprisen 2009 følger 
et gavekort på 10.000 kr.

I takketalen understregede Nils-Erik 
Fiehn, at KRAM-undersøgelsen langtfra 
er slut. Analysen af datamaterialet 
starter nemlig først nu, og Nils-Erik 
Fiehn håber, at analysen kan give et 
klarere billede af fremtidens behand-
lingsbehov

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

NAVNE

PRAKSIS
Camilla Pollas og Vibeke Hesselbjerg 
har indgået klinikfællesskab på 
adressen Frederiksborgvej 1, 3200 
Helsinge pr. 1. januar 2009 (se næ-
ste side).

Morten Hørmand har overtaget Sten 
Becketts klinik og indgået klinikfæl-
lesskab med Vibeke Beckett,
Niels Liisberg, Anders Francis Beck-
ett og Kaspar Haustrup Hermansen 
på adressen Rådhusgaarden 5, 
5600 Faaborg pr. 1. marts 2009.

Thomas Juel Koll flytter klinikadresse 
fra Tinghusgade 20, 5700 Svendborg og 
indgår klinikfællesskab med Lars Ølund 
Larsen på adressen Klosterstræde 2, 1., 
5700 Svendborg pr. 1. april 2009.

FØDSELSDAGE
30. MARTS 2009 – 19. APRIL 2009

30 år

Filiz Avci, Silkeborg, 1. april.
Anders Møller Larsen, Spanien, 3. april.
Mette Reinholdt, Odense C, 6. april.
Lars P. Knudsen, København Ø, 6. april.
Mette Bøeck, Greve, 8. april.
Thomas Kristensen, Brønderslev, 
11. april.
Dorte Kristensen, Sæby, 12. april.
Peter Halsboe, Silkeborg, 15. april.
Annette Lilleøre Kjeldsen, Viby J, 
15. april.
Janne Eriksen, Haderslev, 16. april.

40 år

Anders Nissen, København Ø, 2. april.
Annika Næs Johannesen, Færøerne, 
5. april
Mik Holm Sjøberg, Værløse, 9. april.
Tina Elisabeth Kørvell, Videbæk, 
9. april.
Helge Brummer, Vojens, 18. april.

50 år

Anette Koops Aagaard, Højbjerg, 
4. april.
Ole Madsen, Svinninge, 5. april.
Susanne Anita Winkelmann, Taastrup, 
8. april.
Vita Jeanne Jensen, Tyskland, 18. april.
Ole Bøgehave, Esbjerg, 19. april.

60 år

Svend Samsson, Slagelse, 30. marts.
Inger Fjordgaard Jensen, Billund, 
31. marts. 
Paul Øby Andersen, Skive, 2. april.
Peter Flemming Marker, Kerteminde, 
4. april.
Flemming Sondrup, Hørning, 12. april.
Henning Leth, Esbjerg, 18. april.

Nyuddannede 
tandlæger
Følgende nybagte tandlæger 
har netop taget deres afslut-
tende eksamen:

Københavns Tandlægeskole:
Pernille Aabrink
Majken Wahl Andersen
Anne-Sofie Brandt Petersen
Andreas Poul Oscar Oldenburg
Tanveer Javed Amwar
Marianne Nolsøe
Marie Ann Nielsen

Århus Tandlægeskole
Kristine Damsgaard
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70 år

Flemming Falch Christiansen, Holte, 
5. april.
Knud Rex, Aalborg, 10. april.

75 år

Nils Uldal, Roskilde, 15. april.
Mogens Wagner, Kokkedal, 17. april.
80 år
Ole Jørn Adamsen, Nykøbing Sj., 
11. april.
Karl Verner Jørgensen, Brønshøj, 
15. april.

85 år

Marie Ussing Nylen, USA, 13. april.

DØDSFALD
Else Severins, født 1928, 
kandidateksamen 1954.
Karl Johan Aage, født 1942, 
kandidateksamen 1968.

Ny medejer på klinik i Helsinge
Efter knap fire års ansættelse er tandlæge Camilla Pollas pr. 1. januar 
i år blevet medejer af klinikken Tandlægerne på Frederiksborgvej i 
Helsinge. Det lå dog ikke ligefrem i kortene, at det skulle gå sådan, 
da klinikejerskab aldrig har været den store drøm for Camilla Pollas. 
Men da glæden ved klinikken og patienterne er stor, er det alligevel 
gået i den retning. 

– Jeg besluttede mig ligesom for, at det er her på klinikken, jeg 
ville være. Og da Vibeke Hesselbjerg (klinikejer, red.) kun skal være 
tandlæge 15-20 år endnu, tænkte jeg, at det ville være nemmere, hvis 
jeg havde min egen halvdel, forklarer Camilla Pollas, der blev færdig 
fra Tandlægeskolen i København i 2003. 

Klinikejerskabet har endnu ikke ført til de store forandringer i Ca-
milla Pollas’ hverdag, da det administrative arbejde i øjeblikket kun 
fylder én time om ugen. Den nybagte klinikejer forventer dog, at det 
bliver noget anderledes til næste år, hvor hun overtager bogføringen 
af det fælles selskab, hvor alle ansættelser, materialer samt el og 
vand er tilknyttet.

Fremover taler Tandlægebladet hver gang med en tandlæge, der har 
købt ny klinik, er gået sammen med andre tandlæger i klinikfællesskab 
el.lign. under rubrikken »Folk og praksis«

Camilla Pollas (th.) har deltaget i et af Tandlægeforeningens kurser for at 
forberede sig til sin nye rolle som klinikejer. Tandlægen fandt det især 
inspirerende at få nogle redskaber til sin nye chefrolle. Vibeke Hesselbjerg 
(tv.) er Camilla Pollas’ nye kompagnon

25-ÅRS JUBILÆUM
ÅRGANG 1984, KTH

Vil du gense alle de dejlige mennesker, 

du læste sammen med, 

så har du chancen:

Lørdag den 20. juni 2009 
kl. 18.30 

på Scandic Eremitage

Lyngby Storcenter 62

Klampenborgvej, Lyngby

Tilmeld dig straks ved at indbetale 

1.100,- kr. på bankkonto: 

5012 133 535-5 Jyske bank straks – 

eller senest mandag den 20. april 2009.

Husk at skrive dit navn, tlf.nr. og 

e-mail-adresse ved indbetalingen!

Håber, vi ses;
Annette Bertram Lindenberg (hold 9):
annette@lindenberg.dk
Anette Tscherning ( hold 4):
atscherning@mail.dk
Cecilia Florvall (hold 4): c.florvall@mail.dk
Liselotte Gaardmand (hold 9):
liselotte.gaardmand@mail.dk
Tine Holten Mora-Jensen (hold 7):
tine@tinetand.dk
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FOLK OG PRAKSIS



322 SERVICE
KALENDER

All-on-4

Dato: 2.4.09, kl. 10-18
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæsere: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Facilitate – Computerguided 

implantatplanlægning

Dato: 3.4.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Tandlæge Carsten Daugaard
Info: www.astratechdental.dk eller 
annemarie.boeberg@astratech.com

Dansk Parodontologisk 

Selskabs forårsmøde

Dato: 4.4.09.
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros 
Allé 2, Århus C.
Parodontitis hos unge – Diagnostik og 
behandling;
Parodontitis hos børn og unge: Hvem, 
Hvor mange, Hvordan?
Kasuistikker: »Den indiske forbindelse«.
Mikrobiologiske aspekter ved parodon-
titis hos børn og unge? 
Behandling af parodontitis hos børn og 
unge.
Foredragholdere: Rodrigo Lopez, 
Bjarne Klausen, Dorte Haubek og 
Jørgen Hørmand
For program og tilmelding: 
www.periodont.dk

Kursus i supragingival 

tandrensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og 
opfølgning.
Datoer: 15.4.-17.4.09 og 6.5.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Sidste frist for indlevering af stof til 
kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2009:
Deadline: 23. marts 2009
Udkommer: 14. april 2009 

Sidste frist for indlevering af stof til 
kalenderen i Tandlægebladet nr. 6 2009:
Deadline: 24. april 2009
Udkommer: 13. maj 2009

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

KALENDER

2009
MARTS

Fortandsplast 

Dato: 27.3.09
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Sted: Tandlægeskolen i København
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

Facts og fælder

Dato: 27.-28.3.09, kl. 8.30-16.00 
(sidste dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Kurt 
Birk, Annette Bonne og Bjørn Haulrig
Målgruppe: Tandlæger, som er beskæfti-
get i privat praksis
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

DSOI – Forårsmøde 

Dato: 28.3.09
Arrangør: DSOI
Sted: Nyborg Strand
Info: www.dsoi.dk

Tema-kursus – Nye tænder på én dag

Dato: 28.3.09, kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæsere: Ole Sloth Andersen og 
Jytte Dall
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

FOKUS-kursus

Digital røntgen gør dig i strålende humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske 
redskaber og andre tips ved brug af digi-
tal intraoral røntgen.
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 30.3.09, kl. 18-22 
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Yderligere info og tilmelding: 
www.plandent.dk/kurser, www.tand-
laegeforeningen.dk/efteruddannelse.  

APRIL

25-års jubilæumsfest for 

cand.odonter årg. 1984 KTH 

Dato: 20.6.09, kl. 18.30
Sted: Hotel Eremitage/Lyngby 
Storcenter 62 
Klampenborgvej, 2800 Lyngby
Tilmelding senest den 20.4.09 til 
Cecilia Florvall (hold 4):
c.florvall@mail.dk 

Medlemsmøde om 

vandkvalitet Region Nordjylland

Hvordan sikrer du dine patienter rent 
vand på den mest enkle måde og med de 
lavest mulige omkostninger?
Dato: 1.4.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tdlnet.dk/efteruddannelse

Implantatkirurgi 2

Dato: 1.4.09, kl. 9-13
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
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We found a gap 
– time to challenge old truths
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Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Tåstrup, tel: +45 4371 3377, fax: +45 3371 7865, www.astratechdental.dk

Marginal Bone Maintenance with Astra Tech Implant System™
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-0.3

-1.5 Standard norm**

Astra Tech Implant System™

level*

*    Astra Tech Implant System™ level based on data from more than 40 published articles presenting 
radiological data; literature search April 2008 

**   Standard norm according to: 
Albrektsson T., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25 
Albrektsson T. and Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105
Roos J., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514

How much bone loss are you willing to accept?

Visit www.astratechdental.com and vote in the 
marginal bone maintenance campaign 
and find out more about the 
figures behind the facts.

How do you get optimal long-term treatment 
outcomes for your patients? The standard norm 
regarding dental implant treatment success 
from 1986 does not reflect what is possible 
to achieve today. There are no reasons why 
the clinician or the patient should accept a 
marginal bone loss of up to 1.5 millimeters 

based on a standard set 20 years ago. It has 
been proven in study after study that with 
the Astra Tech Implant System™ the mean 
marginal bone level reduction is only 
0.3 millimeters over five years.

It is time to close the gap.
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Sådan gør man-kursus

Professionel blegning styret af tand-
klinikken
Et kursus primært for den klinik-
assistent eller tandplejer, der vil være 
klinikkens ressourceperson, når det 
gælder blegning af tænder.
Kursusgivere: Lene Holm og 
Jane Nielsen
Dato: 16.4.09, kl. 16-20
Sted: Helnan Marselis Hotel, 
Strandvejen 25, Århus 
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44 

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

2-dages kursus med opdatering om 
klinikhygiejne og udarbejdelse af hygi-
ejnemanual.
Datoer: 16.4. og 30.4.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Kom godt fra start

Startkurset til den nybagte eller 
kommende klinikejer. 
Dato: 16.-18.4.09, kl. 18-15 (sidste 
dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev, Christian 
Holt, Lene Lyst Knudsen og Allan Kamp 
Jensen
Målgruppe:Tandlæger som overvejer 
at købe eller lige har købt klinik
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Dansk Dental Akupunktur Selskab

Dato: 17.4.09, kl. 9-17
Sted: Comwell Klarskovgaard 
ved Korsør
Info: www.dsea.dk
Dansk Selskab for Tandlægeskræk – 
DST 
holder stiftende generalforsamling 
Dato: 17.4.09, kl. 10-16
Sted: Odense Tandpleje, 
Grønløkkevej 30, 5000 Odense C 
Tilmelding: Susanne Buus 

Thomsen på mail je.sus@dsa-net.dk 
eller suth@odense.dk eller telefon 
onsdage 65 51 55 79.

Kursus for 8. semester i Århus 

om stress

Dato: 17.4.09, kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgiver: Lisbet Theilgaard
Sted: Tandlægeskolen i Århus
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Dansk Medicinsk 

Selskab for Akupunktur

Øreakupunkturkursus Diplomkursus 
Dato. 17.4.09 kl. 10, – 19.4.09 kl. 13
Sted: Sinatur Sixtus, Teglgaardsvej 73, 
5500 Middelfart
Underviser: Peter Aluani, MD, 
Vicepræcident 
Kursusleder: Villy Lade, speciallæge i 
almen medicin
Info: Birte Lade e-mail: lade@dadlnet.dk 
senest 1. april

Over skulderen-kursus:

Lav et godt helsæt i første forsøg!
Arbejdsfaserne ved protesefremstilling 
– live!
Kursusgiver: Lone Nyhuus
Dato: 18.4.09, kl. 9-13
Sted: Tandklinikken, Nørgårds Allé 11, 
Herning
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44 

Generalforsamling Dansk 

Medicinsk Selskab for Akupunktur 

for læger, tandlæger og dyrlæger.
Dato: 18.4.09 kl. 15.30, øreakupunktur-
kursus kl. 10-14
Sted: Sinatur Sixtus, Teglgaardsvej 73, 
5500 Middelfart
Underviser: Peter Aluani.
Info: Hanne F. Schmidt, tlf. 73 62 30 60
el. 40 52 60 70 senest 1.april.

Implantatkirurgi 2

Dato: 18.4.09, kl. 9-13
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Jan Porsdal
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Patientens medicinforbrug 

Bivirkninger i mundslimhinde og 
spytkirtler.
Dato: 21.4.09, kl. 15-18
Sted: Tandlægeskolen I København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

Medlemsmøde om vandkvalitet, 

Region Syddanmark

Hvordan sikrer du dine patienter rent 
vand på den mest enkle måde og med 
de lavest mulige omkostninger?
Dato: 22.4.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tdlnet.dk/efteruddannelse

Kort & Konkret-kursus:

Klagesager og patientskade-

forsikring

Udbyg din viden om forretningsgangen 
i nævn og instanser og bliv bedre til 
at forebygge patientskader og undgå 
klagesager.
Kursusgiver: Erik Andersen
Dato: 22.4.09, kl. 18.00-21.15
Sted: Plandent, Jydekrogen 16, 
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44 

Dansk selskab for tand-, 

mund- og kæbekirurgi

Generalforsamling og spisning efter-
fulgt af foredrag: 
Nekrotiserende fasciitis v./afd.læge 
Hans Ulrich Nielsen, 
Sted: Øre-Næse-Hals Kirurgisk Klinik, 
Rigshospitalet.
Dato: 22.4.09
Info: www.dstmk.dk



3 kongresser - med fagligt indhold

Deltag i den Amerikanske Tandlægeforenings kongres på Hawaii i 

perioden 30. september – 15. oktober. Få pladser tilbage.

SINGAPORE FDI 2009 i Singapore med efterfølgende rundrejse på Borneo i 

perioden 31. august – 12. september.

HAWAII

NEW YORK Greater New York Dental Meeting i perioden 

28. november – 3. december.

Læs meget mere om ovenstående rejser på www.ourworld.dk/rejselogin. Koden er: tdl2009
Eller rekvirer udførligt program ved OurWorld A/S, Nupark 49, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 50 40, info@ourworld.dk

Ønsker du hjælp til din egen ferierejse eller klinikkens egne rejser, står vi til din rådighed
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Immediate FunctionTM

Dato: 22.4.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæsere: Peter Kohberg og Søren 
Ahlmann
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kursus for 10. semester 

i Århus om ledelse

Dato: 24.4.09, kl. 9-13
Sted: Tandlægeskolen i Århus
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev og 
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Teoretisk basiskursus 

i kirurgisk implantologi

Dato: 24.4.09
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Specialtandlæge 
Thomas Jensen

Ledelse på klinikken

Dato: 24.-25.4.09, kl. 10-15 (sidste 
dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgiver: Lisbet Theilgaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Tandplejer Kursus

Dato: 27.4.09, kl. 9-15
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Susanne Dalsgaard
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

FOKUS-kursus:

Digital røntgen gør dig i strålende 
humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagnosti-
ske redskaber og andre tips ved brug af 
digital intraoral røntgen.
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 27.4.09, kl. 17-21 
Sted: Radisson SAS Limfjorden, Ved 

Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Yderligere info og tilmelding: 
www.plandent.dk/kurser, www.tand-
laegeforeningen.dk/efteruddannelse 

NobelRondoTM – Introduktion

Dato: 28.4.09, kl. 9-15
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Helle Bisgaard
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kort & Konkret-kursus:

Klagesager og patientskadeforsikring
Udbyg din viden om forretningsgangen 
i nævn og instanser og bliv bedre til 
at forebygge patientskader og undgå 
klagesager.
Kursusgiver: Erik Andersen
Dato: 29.4.09, kl. 18 -21
Sted: Helnan Marselis Hotel, 
Strandvejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44

Patientkommunikation

Dato: 29.4.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgiver: Charlotte Barfod
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Implantologi og 

protetik – facts og fælder!

Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen
Henvender sig til tandlæger med inte-
resse for den protetiske behandling på 
implantater.
Foredragsholdere: Tandlæge Kaspar 
Hermansen og tekniker Patrick 
Freudenthal.
Tidspunkt: 29.4.09, kl. 17.00-21.30 med 
middag.
Sted: Rest. Prins Ferdinand, 
Den Gamle By, Viborgvej 2, 
8000 Århus C.
Tilmelding sker ved indbetaling på 

konto: 5073 1737537 senest 10.4.09, 
husk navn på overførsel.
Pris: 1.595,-/pers, begrænset deltager-
antal.

Akutte situationer 

i odontologisk praksis 

Førstehjælp/genoplivning
Dato: 30.4.09, kl. 13-18
Sted: Tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

MAJ

All-on-4

Dato: 2.5.09, kl. 9-17
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Kim Bay
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kort & Konkret-kursus:

Tandimplantater og implantatprotetik i 
almen praksis – basic
Det gælder om at starte det rigtige sted, 
hvis du også vil tilbyde dine patienter 
implantatbehandlinger – det er aldrig 
for sent!
Kursusgivere: Jan Thomsen & Peter 
Lindkvist
Dato: 5.5.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16, 
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44 

Innovations in Endodontics: 

What’s New?

Kurset er på engelsk.
Kursusgiver: Dr. Gianluca Gamberini
Dato: 6.5.09, kl. 17.30-21.30
Sted: Plandent, Jydekrogen 16, 
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller telefon 
43 66 44 44 



Planmeca Tlf.:2041 5254
Plandent Tlf.: 4366 4444
Dentronic Tlf.: 8610 4122
Fiskers Dental Tlf.: 43611844
Vestjydsk Dental Tlf.: 9742 4044



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, bidrekonstruk-
tion.
Cerec3, Implantologi, Invisa-
lign, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi, 
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen

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

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

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 Marcus-
sen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter

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

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

Sjælland

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

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

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

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

BØRNETANDPLEJE

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

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

DENTAL OG MAKSILLO-
FACIAL RADIOLOGI

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

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeleds-
optagelser samt tomografi og 
Cone-Beam skanning.
(spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi 
og faxes eller sendes til afde-
lingen
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 
Odense og Middelfart - 
B&N Pade
Tlf. 66 126 226 – 64 402 403
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, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning

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

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
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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
www.tandborg.dk

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

Brædstrup Implantat 
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thy-
gesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
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@
implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantat-
klinik
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 Implantat-
team
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, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.
dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

Ole Flindt
Tom Olsen

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

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

Københavns
Implantat Center®

Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:  Jan Bjerg 

Andersen
Göran Urde

Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson

Brånemark,
Replace
ITI
Astra

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
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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
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11

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

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

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

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

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

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

NARKOSE

Fyn

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

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg & 
Johannesen
www.tandborg.dk

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

Københavns
Implantat Center®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORAL 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARODONTAL-
BEHANDLING

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 Implantat-
center 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

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

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

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

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

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

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

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

PROTETIK

Fyn

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

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

Sjælland

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

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

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

RODBEHANDLING

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25

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

Otto Schmidt 
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11/Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

TANDLÆGESKRÆK

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

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

ÆSTETISK TANDPLEJE

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

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

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

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

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

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

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

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

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til 

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk



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

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

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 og 64 40 10 02

Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 og 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
Majken Søefeldt – 39 29 39 09
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

334 SERVICE

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

39 46 00 80

:  )
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STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse

Tandlæge m.jus 
til klinik i Skejbycentret
Vi søger ny tandlæge med tiltræ-
delse 1.4.09 eller efter aftale. 
Stillingen er på 30-37 timer pr. 
uge. Ansøger med jus og erfaring 
inden for kirurgi foretrækkes. Du 
skal være udstyret med et lyst og 
åbent sind og vægte kvaliteten 
af dit arbejde højt. Til gengæld 
vil du blive en del af et velfunge-
rende team bestående af 2 tand-
læger, 2 tandplejere, 2 klinikassi-
stenter, 1 elev og 1 receptionist. 
Vores fornemste opgave er hver 
eneste dag at skabe en glad og 
tryg stemning for såvel patien-
terne som i personalegruppen. 
Patienterne er mange, de bliver 
”hængende”, og så oplever vi 
en ekstrem stor tilgang af nye 
patienter.
Vi tilbyder en travl arbejdsplads,
hvor vi støtter og lærer af hin-
anden, og det er vigtigt for os, 
at hver dag bliver en god dag, 
så man aldrig er ked af at skulle 
på arbejde. Der er fælles fro-
kostbord hver dag med sund og 
lækker mad, gratis massage og 
mødepligt til sommer- og vinter-
festerne.
Klinikken er næsten nyindrettet, 
fuldt digitaliseret, og tandlæge-
systemet er Aldente. Behand-
lingsrummene er store og lyse, 
venteværelse/reception med 
fladskærme m.m.
Klik ind på vores hjemmeside 
www.jette-odgaard-tand.dk. Og 
tror du, at du kan trives med os, 
så skynd dig at sende din an-
søgning. Du er også velkommen 
til at kigge forbi og selv opleve 
stemningen.
Tandlæge Jette Odgaard
Skejbycentret
Skelagervej 7-9, 8200  Aarhus N
eller
jette.odgaard@mail.dk

Tandlæge, Frederiksværk
Vi er tre tandlæger (1 k/2 m), 
hvoraf den ene nu ønsker at gå 
på pension.
Derfor søges tandlæge (5 
dage/33 timer) med flair for 
kvalitet og godt håndværk, som 
kan og vil indgå i en afslappet og 
hyggelig atmosfære.
Erfaring foretrækkes, jus forud-
sættes.
Henvendelse til:
Tandlægerne
Stationspladsen 1,1
3300  Frederiksværk
Tlf. 47 72 38 39
E-mail:
Tandlaegerne@Stationspladsen.dk

Tandlæge i Middelfart
Da vores kollega gennem 5 år 
flytter til Viborg, kan du blive 
vores nye tandlæge.
Vi søger en tandlæge til ca. 30 
timer om ugen fra d. 1. maj eller 
snarest derefter.
Vi er en klinik med 3 tandlæger 
og 4 klinikassistenter.
Vi tilbyder næsten alle former 
for behandling inkl. implantat-
behandlinger. Vi har naturligvis 
også digital journal.
Hvis du er glad og dygtig til dit 
fag, så glæder vi os til at byde dig 
velkommen.
Mail, ring eller skriv senest d. 27. 
marts - men gerne tidligere:
Tandlæge Tanya Kloppenborg
Algade 62
5500 Middelfart
64411434
tanya@ready.dk

Tandlæge/cand.odont.(er) 
Holstebro
Vores ene kompagnon søger nye 
græsgange, og derfor ønsker vi 
os en omhyggelig, engageret 
kollega, som har mod på at tage 
vare på en stor og alsidig patient-
gruppe.
Vi er p.t. 3 tandlæger, 1 tandple-
jer og 5 klinikassistenter.
For en erfaren kollega er der 
stort potentiale inden for alle fa-
gets facetter, og er du ny i faget, 
er der tillige rige muligheder for 
at trække på erfarne kolleger.
Klinikken er forholdsvis ny med 
6 gode behandlingsrum, al-den-
te journal og digital røntgen.
Det er selvsagt et must, at du ar-
bejder samvittighedsfuldt og 
med høj moral. Ud over at levere 
den bedste service og kvalitet til 
vore trofaste patienter skal det 
være sjovt og rart at gå på arbej-
de. Derfor er det vigtigt for os, at 
vores nye kollega er en munter, 
rummelig og positivt indstillet 
person.
Tltrædelse og arbejdstid efter 
aftale.
For yderligere information og 
evt. besøg på klinikken – kontakt 
venligst
Tandlægerne Kjærbo, Rask 
og Bay, Enghaven 2,1.,                                                          
7500 Holstebro, 97402277,
info@tandlaegerne-krb.dk            

Udland

Spanien
Tandlæge søges til ny moderne 
klinik i Fuengirola, Spanien. 
Henv. til: dentistcostadelsol@
live.se

Stillingsannoncer

i farver bliver set...
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RANDERS KOMMUNE
– 2 fuldtids tandlæger
2 faste fuldtidsstillinger er ledige hhv. 1. maj og 1. juni.
Jobbene består primært af alm. børne-, ungdoms- og omsorgs-
tandpleje.
Men du må også gerne være interesseret i endodonti og special-
tandpleje.
Hos os får du ca. 80 kolleger – og gode arbejdsforhold.
Læs mere om jobbene på www.randers.dk (fanen ”aktuelt”).

Yderligere oplysninger:
Ass. overtandlæge Ove Nyrnberg, telefon 86477825.
Ansøgning sendes senest 14.4.09. kl. 8.00 til ony@randers.dk.

Tandlæge – barselsvikariat
Herning Kommune

Herning kommunale Tandpleje søger barselsvikar for 
tandlæge 28 timer pr. uge i perioden 1. august 2009 til 
31. marts 2010. Hvis du har brug for en kombinationsord-
ning med privat praksis, kan der aftales færre timer.

Vi søger en tandlæge:

Vi tilbyder:

-
nale.

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Yderligere oplysninger:

Vi henviser i øvrigt til hjemmeside: www.bevar-smilet.dk.

Ansøgningsfrist:
1. maj 2009.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 

Tjaikofskisvej 3, 7400 Herning

Videreuddannelse
i Ortodonti

Sted: Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti.
Indhold: 3-årig videreuddannelsesstilling i ortodonti
Kvalifikationer: Tandlægeuddannelse samt min. 2 
års fuldtids klinisk praktisk odontologi, heraf mindst 
1 års fuldtids med børne- og ungdomstandpleje 
svarende til 1440 timer.

Ansøgningsfrist: 20. april 2009, kl. 12.00

Opslaget i sin fulde ordlyd: www.ku.dk/stillinger

Yderligere oplysninger: Uddannelsesleder, 
professor Sven Kreiborg, tlf. 3532 6750, 
e-mail sve@odont.ku.dk eller Videreuddannelseskoor-
dinator Annie Jørgensen, tlf. 3532 6671, 
e-mail anj@odont.ku.dk

www.ku.dk

university of copenhagen

OFFENTLIG ANSÆTTELSE
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Som nyuddannet tandlæge arbejder du som tandlæge i 12 
måneder på en af Forsvarets tandklinikker efter en forudgå-
ende grunduddannelse på 2 måneder ved Forsvarets Sund-
hedstjeneste på Jægersborg Kaserne, Gentofte.

Den samlede ansættelsesperiode er i alt på 14 måneder.
På Forsvarets tandklinikker vil du arbejde med 

dog tilbydes ikke fast og aftageligt protetik
-

per med særlige krav til tandstatus

-
steder under Forsvarets Sundhedstjeneste: 
1. Infirmeriet på Varde Kaserne.

3. Infirmeriet på Flyvestation Karup.
4. Infirmeriet på Dragonkasernen, Holstebro.
5. Infirmeriet på Flådestation Frederikshavn.

Du skal være nyuddannet tandlæge, med 

at gennemgå relevant it-efteruddannelse blandt andet i For-
svarets elektroniske patientjournal.

uddannelsen og tjenesten som tandlæge i Forsvaret. 

-
nestesteder. 

-

-
somheden skal dog rettes mod, at der for denne gruppe kun 

Værnepligtige har til gengæld fri rejse og bolig i forbindelse 
-

stestedet, i alt i 4 måneder (værnepligtstiden). Derefter opnås 

 inden for landets grænser i forbindelse med 

-
mikernes Centralorganisation for akademikere i staten med 

ovenstående)

årsbasis og er (i okt. 2008-niveau):

-
rets Sundhedstjeneste:

derfor alle interesserede nyuddannede tandlæger uanset 
-

lingerne.
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KØB OG SALG

UDLAND

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.

Frederiksværk
Klinik med stort potentiale sæl-
ges. Omsatte for få år siden over 
3 mio. kr. om året. Jeg stopper 
som tandlæge – klinikken kan 
ved hurtig handel erhverves for 
400.000 kr. Lav husleje i lejede 
lokaler, 2 klinikker – 1 næsten 
ny. Ekstra unit med i pris. Ptt 
vant til tandplejer.
Ring eller sms til  27 57 01 12

Tandlæge
Søges til køb af enmandspraksis 
med stort overskud – grundet 
pension.
Klinikhus med god beliggenhed 
kan købes eller lejes.
Tlf. 75 67 88 11.

Jersey (United Kingdom)
Tandlægepraksis på Jersey (Uni-
ted Kingdom) til salg
Telefon 0044 153 472 5800 – 
0044 779 773 8028
Anders Dahlback 
105 Rouge Bouillon
St Helier
Jersey
JE2 3ZB

Vil du vide mere om 

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk



Populær
videnskab

List-06-01-04

Listerine indeholder thymol, eukalyptol, 
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier, 
som ved daglig brug hjælper med at 
reducere eksisterede plak og hæmme 
dannelsen af ny plakbelægning. Denne 
egenskab er veldokumenteret i kliniske 
studier og mere end 20 publicerede, 
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

BANKER

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

nuværende eller
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf.9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

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

- de nemmeste penge
kan du tjene på nansieringen

SAVNER
DU EN
NÆRVÆRENDE
BANK?

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

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

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

www.sparnord.dk

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.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

Stillingsannoncer i farver bliver set...

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

39 46 00 80

:  )
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HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge 

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

www.miele.dk

INSTRUMENTER

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

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard
RØNVIGZACHO. A

S

Midtjylland

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

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

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

DENTALLABORATORIE ApS. 

Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

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

Fugl
Nordjylland

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

NDC
CERTIFIED

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Indryk selv din stillings-

annonce både i blad og 

på net. 

Gå ind på 

tdlnet.dk og 

vælg menupunktet 

»dentaljob.dk«
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KLINIKUDSTYR 
– INDRETNING

REVISION

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

KOMPRESSORER

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

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

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

www.pwcglobal.com/dk

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

Mail: revision@fransthomsen.dk

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

Visit-, møde- og tilkaldekort  med 
malerimotiver.

Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v., 
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

www.pro-visuel.dk

Kunst & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

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

Landbrugsvej 20
Tlf. 66 12 60 91

www.htodense.dk
Nyt: bestil fra vores webshop

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter · Indkaldekort
A4 ark med indbetalingskort

Stillingsannoncer

i farver bliver set...
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ØVRIGE

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

Ring til

om tilbudet.

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

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

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

TANDPLEJEMIDLER

VIKARSERVICE

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til for-
delagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

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

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

Bestil varer eller 
informationsmateriale

til klinikken på

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

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

k

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka  Planmeca  KaVo  m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

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

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk



Legenden Skt. Apollonia, der fejlagtigt 
blev tandlægernes skytshelgen

Få hele hendes historie i næste nummer 
af Tandlægebladet

344 NÆSTE NUMMER

Videnskabelig artikel online

Implantatbehandlinger 
kan give komplikationer
Læs abstractet i næste nummer

Patientcase: 
Pleomorft 
adenom i 
kindslimhinden
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Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj
Telefon +45 4332 0990
info@heka-dental.dk
www.heka-dental.dk

Sjælland:
Dentalmontering
44 92 44 25

Fiskers Dental Service 
43 61 18 44

Landsdækkende forhandlernet:

JTA Dental
44 92 54 00

Wessels Dental
32 55 65 44

Danske kvalitetsunits 
med fokus på funktionalitet,
design og trivsel.

Skandinavisk Dentalservice
43 43 00 39

Fyn:
DentSupport
64 41 00 14

Fyns Dental 
65 92 69 77

Jylland:
AB Dental
86 81 48 00

Dental 2000
86 22 17 21

Dentalværkstedet
75 15 80 55

Dentronic 
86 10 41 22

Vestjydsk Dental
97 42 40 44

Østjydsk Dentalteknik 
40 34 00 09
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Markedets bedste priser? Dem får 
du automatisk som stjernekunde!

Laura Steen, Call Center medarbejd
er

Plandents fornemmeste opgave er at sikre, at du som 
stjernekunde helt automatisk får markedets bedste pris 
på forbrugsvarer og småudstyr. Stjernekundesystemet 
giver vores indkøbere indblik i hele markedet, og det 
giver dig markedets laveste pris – hver gang.

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Stjernekunde annoncer Tandlægebladet.indd   4 09-03-2009   09:49:32

Tandlægebladet 
har fået nyt 
design, nye 
sektioner, 
praksisrelevante 
fremhævninger…

Læs mere side 310
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