NR. 3
TANDLÆGEBLADET MARTS
2010 . 114 . 193-284

sg
u
r
b
For tale
f
varea avpris
dl !
e
m
–
ti
n
a
r
ga

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD
MARTS 2010

Her ser du en stjernegod grund til at
samle dine indkøb – hos Plandent!
Hver dag får Plandent alle tilbudsaviser i markedet
leveret med taxa. Det er sådan vi kan garantere alle
vores stjernekunder markedets laveste priser på
forbrugsvarer helt automatisk – det er det vi kalder
lavprisgaranti.
Sådan fungerer det:
1
2
3

Vi overvåger markedet for tilbud – også på nettet.
Alle nye tilbudsaviser køres til Plandent i taxa.
Vi indtaster alle tilbudspriser i vores
IT-system, så vi altid har de laveste priser.
Når du er stjernekunde får du markedets laveste
pris – helt automatisk!

Så sparer du tid på at tjekke priser - det gør vi for
dig! Det lyder næsten for godt til at være sandt,
men stjernekundekonceptet har nu eksisteret i 20 år
til vores stjernekunders store tilfredshed.
Hvis ikke du allerede er stjernekunde hos Plandent,
så kan du nemt blive det. Ring til vores Call Center
på 43 66 44 44 og hør mere, eller få et besøg af vores
konsulent i dit område.

TEMA: PATIENTENS OPLEVELSE AF SMERTE
TANDLÆGER MED MISBRUGSPROBLEMER KAN FÅ HJÆLP
Det betaler sig at
have lavprisgaranti
hos Plandent!
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» Enhver branche
bliver målt på gennemsigtighed, eksempelvis
hvilke muligheder
forbrugerne har
for at klage
SUSANNE ANDERSEN
FORMAND FOR
TANDLÆGEFORENINGEN

FOTO: JEPPE CARLSEN

Det skal være
enkelt at klage
En af de store fordele ved tandplejen i
Danmark er, at der er et sikkerhedsnet,
hvis noget går galt. Der er et klagesystem og en patientskadeforsikring, som
er underlagt dansk lovgivning. Det giver
patienterne en tryghed, som de ikke har,
hvis de vælger at gå til tandlæge i udlandet. Herhjemme kan patienterne klage,
hvis de er utilfredse, og de kan søge om
erstatning, hvis der fx er sket en skade
under behandlingen.
Regeringen lægger nu op til at ændre
klage- og erstatningssystemet inden for
sundhedsvæsenet. Ændringerne vil i givet fald mest berøre de tandlæger, der er
ansat inden for det offentlige. Her bliver
der indført et såkaldt Patientombud, som
skal være patienternes indgang til hele
klage- og erstatningssystemet – også når
det gælder sager vedr. privat tandlægepraksis. Desuden foreslår regeringen, at
der etableres et disciplinærnævn i stedet
for det nuværende patientklagenævn.
Tandlægeforeningen støtter disse
ændringer. Vi er enige med regeringen
i, at det bør være enkelt og overskueligt
for patienterne at klage eller søge om
erstatning.
Vi mener desuden, at det kommende
Patientombud bør kunne tage imod patientklager over regionernes afgørelser
vedr. § 166 i sundhedsloven om særlige tilskud til patienter med cancer og Sjøgrens
syndrom. Patientombuddet bør også
kunne tage sig af klager over kommuners
manglende tilbud om omsorgstandpleje.
De særlige klage- og erstatningssystemer for privat tandlægepraksis ser

ud til at blive opretholdt. Der sker dog
den ændring, at der bliver plads til én
forbruger- eller patientrepræsentant i
hvert af de regionale klagenævn. Det
synes vi er en god idé, så længe retssikkerheden er i orden for både patienter
og tandlæger. Det er godt, at eksempelvis Forbrugerrådet lærer klagesystemet
på tandlægeområdet bedre at kende og
dermed får et bedre grundlag for at udtale sig om det.
De vigtigste fordele ved klagesystemet
for privat praksis er, at der her kan behandles sager, hvor der er penge mellem
patient og behandler, samt at patienter
og tandlæger har en ankemulighed. Desuden bliver sagerne behandlet hurtigere
end i Patientklagenævnet. Erstatningssystemet på tandlægeområdet rummer
bl.a. den fordel, at Tandlægeforeningens
Patientforsikring tager sig af sager helt
ned til 1.000 kr., hvor den nedre grænse
inden for den offentlige patientforsikring
er 10.000 kr.
For nogle år siden hørte man undertiden tandlæger, der advarede mod at gøre
det for let for patienterne at oprette klagesager. Den attitude tilhører fortiden.
Enhver branche bliver målt på gennemsigtighed, eksempelvis hvilke muligheder
forbrugerne har for at klage.
Som danske tandlæger skal vi konkurrere med vore kolleger i Polen og Ungarn
på kvalitet, tryghed og sikkerhed. Og
derfor er det afgørende for os, at der er
tilfredshed med klage- og erstatningssystemet – både blandt patienter, myndigheder og tandlæger.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Mundhygiejne
på plejehjem
kan forbedres
I en svensk undersøgelse, publiceret i European Journal of Oral Sciences, satte man
ekstra fokus på mundhygiejne hos de ældre på et plejehjem. De ansatte på hjemmet
blev motiveret og undervist, der blev fremstillet billedmateriale, der blev uddelt
egnede mundhygiejneprodukter, der blev implementeret nye rutiner, og resultaterne
blev bedømt.
Før projektet blev sat i gang, havde 36 % af plejehjemsbeboerne en acceptabel
mundhygiejne. Seks år efter at projektet blev igangsat, var tallet steget til 70 %. De
resterende 30 % ﬁk en dårlig score, enten fordi de var meget syge, eller fordi de var
aggressive eller insisterede på selv at børste deres tænder.
Samson H, Berven L, Strand GV. Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a
nursing home. Eur J Oral Sc 2009; 117: 575-9.

Håndvask
anerkendt
som arbejdsskade
Hyppig håndvask er godt, men at det
også kan blive for meget af det gode,
viser en nylig afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Fagforbundet HK/
Privat har netop vundet en sag for en
tandklinikassistent, der ﬁk en såkaldt
toksisk håndeksem, fordi hun vaskede
hænder mange gange om dagen.
Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt hendes eksem som en ar-

bejdsskade, og
hun har fået en
erstatning på knap
50.000 kr. Det skriver blandt andre
MetroXpress.
Sagen understreger, ifølge odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen Marianne Koch Uhre, vigtigheden
af at huske, at der ﬁndes alternativer
til en tur under vandhanen.

– Vi ved godt, at hyppig håndvask i
nogle tilfælde kan skade, og denne sag
sætter blot endnu en streg under, at
man indimellem skal huske at erstatte
håndvask med desinfektionsmiddel
tilsat plejemiddel, siger Marianne
Koch Uhre.

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Svensk hjertescreening på
tandklinikken

… den første tandlægeskole i Danmark
åbnede dørene i 1888 og havde til huse
i en syvværelseslejlighed i en almindelig
beboelsesejendom i Nygade 7 på 2. sal
i København? Her indrettede man
auditorium, ekstraktions- og narkoseklinik, laboratorium og venteværelse. Derudover blev to værelser
udstyret med tandlægestole til klinisk
undervisning.

Tandlæger kan identiﬁcere patienter, som
er i risiko for at udvikle hjerteanfald. Det
konkluderer et studie fra Sahlgrenska
akademin i Sverige. Studiet er publiceret i JADA.
Det svenske studie omfatter 200 mænd
og kvinder over 45 år, som rutinemæssigt
besøgte tandlæge. I forbindelse med tandeftersynet blev de, med computersoftwaren
HeartScore, tjekket for kendte risikofaktorerr
mt
for hjertesygdom, og de ﬁk målt blodtryk samt
kolesterol- og blodglukoseværdier.
Efter undersøgelserne anslog tandlægerne, at 12 af mændene i den pågældende gruppe havde 10 % risiko for at udvikle fatal hjertesygdom inden for
en tiårs periode – og de patienter blev henvist til læge. Efterfølgende ﬁk seks
af dem ordineret blodtryksnedsættende medicin.

Kilde: Tandlægeskolen i København 1888-2000
– liv og historie, Ib Paul Sewerin, 2005.

Jontell M, Glick M. Oral health care professionals’ identiﬁcation of cardiovascular disease risk
among patients in private dental ofﬁces in Sweden. J Am Dent Assoc 2009; 140; 1385-91.
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Forhandlinger om ny tandlægeoverenskomst:

Det skal være dyrere at udeblive
fra større tandbehandlinger
Da Tandlægeforeningen i februar satte sig til forhandlingsbordet med Danske Regioner for at forhandle ny tandlægeoverenskomst (den tidligere sygesikringsoverenskomst), var
det bl.a. med et ønske om at drøfte et højere udeblivelseshonorar ved aftalte større behandlinger.
I dag er overenskomsten skruet sådan sammen, at honoraret er fastsat til 229 kr., uanset hvilken type behandling
der er aftalt. Men det er ikke rimeligt, mener Tandlægeforeningens forhandlingsleder, Bjørn Haulrig.
– Udeblivelseshonoraret er måske rimeligt i forhold til
honoraret for en undersøgelse, men det står i skærende
kontrast til omkostningerne ved en manglende indtjening,
hvis udeblivelsen sker i forbindelse med en større planlagt

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

behandling som fx en rodbehandling eller en større pabehandling, udtaler Bjørn Haulrig og fortsætter:
– Endnu værre ser det ud, hvis der er planlagt en stor operation, hvor der er reserveret endnu mere tid. Hertil kommer
så, at opdækningen med sterilt er spildt – en opdækning, der
er både tidskrævende og dyr, understreger Bjørn Haulrig.
Tandlægeforeningen har endnu ikke lagt sig fast på et
endeligt beløb, fordi ordningen også kunne skrues sammen
på andre måder, fx være afhængig af den reserverede tid.
Overenskomstforhandlingerne startede i februar og vil
sandsynligvis fortsætte resten af året. En eventuel ændring
i udeblivelseshonoraret vil tidligst kunne sættes i værk, når
den nye overenskomst træder i kraft.
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Cavitas pulpae skrumper,
når tanden restaureres
Både store og små restaureringer påvirker såvel størrelsen af cavitas pulpae som det pulpale blodﬂow.
I en ny engelsk-newzealandsk undersøgelse, publiceret i International Endodontic Journal, blev et
hold forsøgspersoner inddelt i to grupper: 43 patienter med en restaureret molar og en ikke-restaureret
kontralateral – og 31 patienter med en molar med lille restaurering og en kontralateral med stor fyldning.
Deres i alt 148 tænder blev pulpatestet, og deres pulpale blodgennemstrømning i de pågældende molarer
blev målt med laser Doppler ﬂowmeter. Størrelsen af tændernes cavitas pulpae blev målt på bitewings.
Konklusion: Restaureringer bevirker mindsket blodgennemstrømning i pulpa og reduktion af størrelsen af cavitas pulpae. Større restaureringer giver større ændringer.
Chandler NP, Pitt Ford TR, Monteith BD. Effect of restorations on pulpal blood ﬂow in molars measured by laser Doppler
ﬂowmetry. Int Endod J 2009; 43: 41-6.

Internationalt forskningsnyt

Reduktion af alveolekam
ved immediat implantatindsættelse

FOTO: WINNIE BRODAM

Et studie, publiceret i Clinical Oral Implants Research, har vist,
at immediat implantatindsættelse i ekstraktionsalveoler resulterer i signiﬁkante forandringer af alveoleknoglen, og dermed
konkluderes, at den reduktion af alveolekammen, som man
normalt ser efter en tandekstraktion, ikke kan forhindres.
Det kliniske – prospektive, randomiserede, kontrollerede
– studie omfattede voksne patienter med behov for et eller
ﬂere implantater i regionen fra 5+ til +5. Efter tandekstraktion blev implantatstederne ved lodtrækning udvalgt til
enten at modtage et cylinderformet eller konisk implantat.
Efter indsættelse af implantaterne blev der foretaget målinger af knoglekammens dimensioner og af spalten imellem
implantat og ekstraktionsalveolens vægge. Målingerne blev
gentaget efter 16 uger.
Studiet viste, at fjernelse
af enkelttænder og immediat indsættelse af implantat resulterede i markante
forandringer af tykkelsen
af den bukkale knoglevæg
såvel som reduktion af den
horisontale og vertikale
spalte imellem implantat
og knoglevæg.
Der var ikke signiﬁkante

forskelle imellem ændringerne for de to implantattyper, men
både de horisontale og de vertikale ændringer i spalten imellem implantat og knogle var dog størst ved de cylindriske
implantater.
Kommentar af lektor Lars Schropp,
Tandlægeskolen i Århus:
– Resultaterne af denne undersøgelse lægger sig op ad, hvad
andre dyreeksperimentelle samt kliniske studier har vist,
nemlig at man trods hurtig indsættelse af et implantat efter
ekstraktion ikke helt kan undgå en reduktion af alveolekammen, men at denne kan minimeres. Studierne viser også,
at en spalte mellem implantat og alveolens knoglevæg vil
reduceres væsentligt i løbet af få måneder som et resultat
af knogledannelse.
Viden om disse knogleforandringer kan give klinikeren
en rettesnor for, hvor implantatet skal placeres i alveolen
(facio-lingvalt), således man opnår et så forudsigeligt funktionelt og æstetisk behandlingsresultat som muligt.

Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J, Pjetursson EB, Lang NP, Lindhe J. A prospective, randomized-controlled clinical trial to evaluate bone preservation
using implants with different geometry placed into extraction sockets in the
maxilla. Clin Oral Implants Res 2009; 21: 13-21.
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Støtte til tandbehandling til
personer med sjældne sygdomme
Den 9. februar førstebehandlede
Folketinget et forslag om tilskud
til tandpleje til personer med
sjældne sygdomme. Forslaget
lægger op til en ændring af
sundhedslovens § 166, som
sikrer, at kræftpatienter får
et særligt tilskud til tandpleje,
hvis deres strålebehandling eller
kemoterapi resulterer i betydelige
dokumenterede tandproblemer.
Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF har med ændringsforslaget
lagt op til, at tilskudsordningen også skal omfatte patienter med medfødte sjældne sygdomme
med en hyppighed 1:10.000, som har ekstraordinære be-

hov for tandbehandling, enten som en direkte del af den
sjældne sygdom eller som en konsekvens af sygdommen.
Forslaget vil omfatte ca. 5.000 klart afgrænsede
patienter, hvoraf ca. 1.300-2.500 har ekstraordinære
problemer med tænder og mundhule. Tanken er, at
patienterne – ligesom kræftpatienterne – skal betale de
første 2.000 kr. om året, men kan få tilskud til resten.
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance skød forslaget
ned med henvisning til prioritering inden for sundhedsvæsenet, usikkert grundlag for, hvor stor den årlige udgift vil blive, samt manglende forslag fra forslagsstillerne
til ﬁnansiering.
Dansk Folkeparti udtrykte imidlertid stor forståelse
for forslaget og vilje til at arbejde for en løsning på problemet, når forslaget nu skal til yderligere behandling i
Folketingets Sundhedsudvalg.

FOTO: HENRIK SØRENSEN
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Abstract

Inﬂammation i parodontiet ved 70-års alder.
Relationen til dødelighed over 21 års opfølgning
Kirsten Avlund1, Kirsten Schultz-Larsen1, Ulla Krustrup2, Niels Christiansen3 og Poul Holm-Pedersen3
1
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Social Medicin, og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk
Institut, 2Afdeling for Samfundsodontologi samt 3Odontologisk Ældreforskningscenter

Formål
At undersøge, om inﬂammation ved 70-års alder er relateret til dødelighed over 21 års opfølgning i en population af yngre ældre med god funktionsevne ved baseline.
Design
Undersøgelsen var baseret på data fra de longitudinelle
aldringsundersøgelser af 1914-populationen ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup med
baseline i 1984, da deltagerne var 70 år gamle, og followup over 21 år. I alt 335 mænd og kvinder deltog i den
kliniske orale baselineundersøgelse.
Målinger
Parodontal inﬂammation blev registreret på alle tænder ved pochemål og blødning ved pochemåling. I den
foreliggende undersøgelse blev alvorlig inﬂammation
deﬁneret som antal tænder med inﬂammation og pocher
på 6 mm eller mere. Dødelighedsdata blev indhentet
fra Det Danske Dødelighedsregister. Cox proportional
hazards regression model blev anvendt til analyserne.
Kovariater blev målt ved baseline og inkluderede antal
tænder, caries, køn, uddannelse, indkomst, hyperten-

sion, diabetes mellitus, osteoartritis, arteriostenose,
myokardieinfarkt, komobiditet, træthed og evnen til at
udføre mundhygiejne.
Resultater
Analyserne viste, at alvorlig parodontal inﬂammation
ved mindst tre tænder ved 70-års alder tenderede til
at være relateret til dødelighed over 21 års opfølgning
(crude hazard ratio (HR) = 1,17, 95 % konﬁdensinterval
(CI) = 0,91-1,78). Hazard ratioen øgede noget ved justering for køn, indkomst, træthed og rygning (adjusted
HR = 1,37, 95 % CI = 0,97-1,92). Sammenhængene blev
svækket ved justering for speciﬁkke sygdomme, især arteriostenose og osteoartritis.

Konklusion
Inﬂammation i parodontiet ved 70-års alder tenderer til at være relateret til dødelighed i højere alder.

Avlund K, Schultz-Larsen K, Krustrup U, Christiansen N, Holm-Pedersen P. Effect of inﬂammation in the periodontium in early old age on
mortality at 21-year follow-up. J Am Geriatr Soc 2009; 57: 1206-12.

Søger du en ny medarbejder?
– Gå ind på Dentaljob.dk og opret en jobannonce
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Abstract

Behandlingsovervejelser
ved X-bunden hypohidrotisk
ektodermal dysplasi

Xerodent®
lindrer
tør mund

Michala O. Lexner og Lis Almer
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Odontologisk Institut, Afd. for Pædodonti og Klinisk Genetik

Xerodent® har 3-dobbelt effekt
1. Æblesyre, som øger spytsekretionen

Formål
Formålet med denne artikel er at beskrive de behandlingsmæssige overvejelser, vi har haft ved tandbehandling af ﬂere drenge
afﬁcerede med X-bunden hypohidrotisk ektodermal dysplasi
(HED), samt at drøfte de forskellige problemer, der måtte opstå
i forbindelse med disse behandlinger.

2. Fluor, som forebygger karies

Studiedesign
Behandlingsgruppen inkluderede 10 drenge med X-bunden
HED, behandlet på Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Tandlægeskolen i København. Alle patienter blev efter en
tilvænningsperiode behandlet med proteser, og ved kosmetisk
behov blev koniske overkæbeincisiver opbygget med komposit
plast. Derudover har nogle af patienterne gennemgået ortodontisk behandling for lukning/reduktion af diastema mediale.

LAKRIDSSMAG

Resultater
Det gennemsnitlige antal konsultationer på afdelingen var 32
med et interval fra syv til 59 konsultationer. For syv ud af 10
patienter var behandlingen en succes set ud fra patientens, forældrenes og tandlægens synspunkt. Tre patienters behandling
var ikke en tandlægesucces primært på grund af manglende
samarbejde mellem patient, forældre og tandlæge. Incisiverne
ﬁk hos halvdelen af drengene deres koniske kronemorfologi
ændret med komposit plast, og fem ud af 10 patienter ﬁk foretaget ortodontisk behandling med lukning af diastema mediale.

Konklusion
Det er yderst vigtigt at tage patientens og forældrenes
motivation for behandling samt patientens behandlingsaccept med ind i sine behandlingsovervejelser. Derudover
bør man indstille sig på, at behandlingerne er meget tidskrævende og derudover bør omfatte forskellige specialer.
Det er meget vigtigt at informere om, at behandlingen er
langvarig og i perioder meget tidskrævende.
Lexner MO, Almer L. Treatment considerations in x-linked hypohidrotic
ectodermal dysplasia. Eur Arch Paediatr Dent 2009; 10 (Suppl. 1): 26-30.
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3. Xylitol, som hæmmer de
plakfremkaldende bakterier

ORANGESMAG

Vejl. udsalgspris:
30 stk: kr. 31,25
90 stk: kr. 62,45

Bestil 2-styks prøver til klinikken
Ring 72 22 31 31
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Abstract

Funktionelle aspekter ved behandling med implantatunderstøttede
enkelttandskroner: en kvalitetskontrolundersøgelse ved behandling
af personer med tandagenesier
Kenicki Goshima, Michala O. Lexner, Carsten E. Thomsen, Hiroyuki Miura, Klaus Gotfredsen og Merete Bakke
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, og Tokyo Medical and Dental University,
Tokyo, Japan

Baggrund
Der er ikke publiceret omfattende patient-centrerede kliniske
undersøgelser af den funktionelle effekt ved behandling med
implantatunderstøttede enkelttandskroner (implant-supported
single crowns (ISSC)).
Formål
At undersøge, hvordan behandling med ISSC påvirker tyggefunktionen og den orale sundhed relateret til livskvalitet (Oral
Health-Related Quality of Life eller OHRQoL).
Materiale og metode
Behandlingseffekten og tyggefunktionen blev analyseret hos ni
kvinder og ni mænd (alder 32 ± 10 år), alle med tandagenesier
og alle behandlet med 1-4 ISSC (68 % i præmolar-regionen).
Analyserne blev udført to gange, én gang efter implantatindsættelse og kort før kronecementering, anden gang en måned efter
kronecementering. Undersøgelsen inkluderede Oral Health
Impact Proﬁle (OHIP-49) -spørgeskemaet og en funktionel undersøgelse med registrering af tandkontakt og sammenbidskraft
på den enkelte tand (plasticstrips og Dental Prescale system) samt
tyggeevne og -effektivitet (spørgeskema, xylitol farveskiftende
tyggegummi og standardiserede æblestykker).

Resultater
Patienternes overordnede tilfredshed med behandlingen var
høj, og de oplevede en tydelig forbedring af deres OHRQoL (i
gennemsnit 13 % reduktion i den samlede OHIP-score). Kronecementeringen var forbundet med en betydelig stigning i antallet
af okklusale tandkontakter, sammenbidskraft samt tyggeevne
og -effektivitet.

Konklusion
Behandling med ISSC hos personer med tandagenesier øger
tyggefunktionen signiﬁkant både subjektivt og objektivt og
medfører en øgning af livskvaliteten (OHRQoL). Da de funktionelle parametre før tanderstatningen svarede til værdierne hos personer med komplet betanding, er den praktiske
betydning af denne øgning usikker.
Goshima K, Lexner MO, Thomsen GE, Miura H, Gotfredsen K, Bakke M. Functional aspects of treatment with implant-supported single crowns: a quality
control study in subjects with tooth agenesia. Clin Oral Implant Res 2009; 20:
(Epub ahead of print).

Find den faglige artikel, du søger efter!
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk,
hvor du kan ﬁnde faglige artikler, der har været publiceret i Tandlægebladet siden nr. 11/1996
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“ Mange patienter lider af isninger,
selvom det er helt unødvendigt ”
Tandlæge Kristin Sandaa Møller

Isninger i tænderne er et almindeligt problem, og over
halvdelen af de berørte taler ikke med deres tandlæge
eller tandplejer om problemet.1 Undersøgelser viser, at
dette kan skyldes angst for, at smerten kan være et tegn
på alvorligere problemer.2 Andre årsager kan være, at
smerten varierer over tid, eller at patienten bruger forskellige teknikker til at forsøge at undgå smerten. Tandlægerne kan i den forbindelse spille en vigtig rolle ved at
være opmærksomme på problemet, give oplysninger om
forebyggelse og anbefale en effektiv løsning. 9 ud af 10
patienter oplever lindring af isningerne, når de anvender

alt, hvad de skal gøre, er at skifte til Sensodyne”.

GlaxoSmithKline (GSK) er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder. Via vores nyetablerede
skandinaviske division GSK Dental tilbyder vi dansk tandplejepersonale faktabaseret information og rådgivning for at
hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.
For mere information kan du maile til vores produktchefer: dental.dk@gsk.com
For at bestille gratis vareprøver kan du ringe på: 44 86 10 88

C13014 2010/02

”Det er rart at kunne foreslå en så enkel løsning:

1. Addy M. Int Dental J 2002; 52:367-375.
2. Canadian Advisory Board on Dentine Hypersensitivity. J Can Dent Assoc 2003; 69(4):221-226.
3. Tarbet WJ, et al. J. Periodontol. 1980 sep; 51(9): 535-540

Sensodyne ved den daglige tandbørstning.3
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Retslægerådet nu og igennem 100 år

MK-restaureringer for tandteknikere
og nysgerrige tandlæger

Retslægerådet 1909-2009, 200 sider,
ISBN: 87-1-89648-11-0, (hardback).
Jubilæumsskrift i anledning af 100-året
er udkommet og kan downloades på www.
retslaegeraadet.dk eller rekvireres ved
henvendelse til Retslægerådets sekretariat.

W. Patrick Naylor. Introduction to
Metal-Ceramic Technology 2009, 232 sider.
Quintessence Publishing, ISBN: 978-086715-460-3. Pris i DKK 571 inkl. moms.

Bogen udkom i forbindelse med 100-året for oprettelsen af
Retslægerådet. Institutionen Retslægerådet besvarer spørgsmål
fra offentlige myndigheder, hvor der er en bestemt angivet problemstilling. Det vil sige, at rådets opgave er at afgive lægevidenskabelige (inkl. odontologiske) eller farmaceutiske skøn om enkeltpersoners retsstilling. Det kan fx gælde sager, hvor offentlige
myndigheder, ﬁrmaer eller forsikringstager strides om fordeling
af udgifter i forbindelse med en persons skade eller sygdom, men
også ved aldersbestemmelse af asylansøgere (inkl. odontologisk)
eller sager, hvor eksempelvis
en tandlæge kan miste retten
til at praktisere. SagsbehandBogen er en beskrilingen er skriftlig. Bogen er en
velse af Retslægerådets
beskrivelse af Retslægerådets
arbejde og arbejdsgang
arbejde og arbejdsgang. Ligesom der gennemgås en række
speciﬁkke sager. Nogle af disse har næsten karakter af en krimi,
om end beskrivelsen er langt fra det skønlitterære. Generelt set
er bogen nok mest interessant for personer, der på den ene eller
anden måde har en tilknytning til retslægerådet.

»

Flemming Isidor

Søger du job?

Det er en forudsætning for at levere godt tandlægearbejde, at
tandlægen har grundigt kendskab ikke blot til de materialer og
teknikker, vedkommende selv benytter, men også til de materialer
og fremstillingsprocedurer, der anvendes i dentallaboratoriet. Set
i dette lys er denne bog umiddelbart en god investering.
Efter et spændende kapitel om såvel porcelæns som metalkeramikrestaureringens (MK-restaureringens) historiske udvikling
følger to kapitler om sammensætningen og egenskaberne af de
porcelæner og legeringer, som ﬁnder anvendelse. Disse kapitler
kan måske tjene til repetition, men forekommer for overﬂadiske
til, hvad en tandlæge bør vide om disse materialer. Bortset fra
et kapitel om, hvordan porcelænet bindes til metalskelettet, er de sidste fem kapitler
Bogen giver en
koncentreret omkring de
grundig indføring i de
forskellige laboratoriefaser,
laboratoriefaser, der
der er involveret i en MK-reindgår i fremstillingen
staurerings tilblivelse: metalaf MK-restaureringer.
Som tandlæge savner
skelettets form og fremstilling,
man en gennemgang
voksmodellering og støbning,
af de arbejdsfaser, som
præparation af metalskeletudføres i klinikken
tet, applicering af porcelæn
samt tilpasning og pudsning
af MK-restaureringen. Bortset fra afsnittet om metalskelettets
udformning, der er særdeles relevant for tandlæger, er de øvrige
kapitler med deres konkrete anvisninger beregnet for teknikere,
der ikke før har beskæftiget sig med MK-restaureringer, eller
som af andre årsager ønsker en basal gennemgang. Kapitlerne
er imidlertid rigt illustrerede og kan derfor give tandlægen et godt
overblik over fremstillingsproceduren og over de udfordringer,
teknikeren står over for.
Bogen giver altså en grundig indføring i de laboratoriefaser,
der indgår i fremstillingen af MK-restaureringer. Som tandlæge
savner man imidlertid en gennemgang af de arbejdsfaser, som
udføres i klinikken, og som spiller en tilsvarende stor rolle for
restaureringens kvalitet.

»

Anne Peutzfeldt

– Gå ind på dentaljob.dk og opret en proﬁl
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Hvad gør du, hvis du
opdager en kollegas misbrug?
På side 244 kan man læse om tandlægen, der ved kollegaers og Tryghedsordningernes hjælp kom ud af sit alkoholmisbrug. Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger
om deres erfaringer med kollegaers misbrug.

Edvard Buss
Klinikejer, Ejby

Har I retningslinjer for misbrugsproblemer i jeres personalepolitik?
– Ja, vi indførte i vores personalepolitik
for to år siden, at misbrug ikke tolereres. Jeg har dog ikke selv haft mistanke
om, at en kollega havde et misbrugsproblem, så det var ikke det, der gjorde,
at vi indførte det i personalepolitikken
– det kom af sig selv. Vi har dog ikke
nedfældet i den, hvad der skal gøres,
hvis problemet opstår.
Vidste du, at man kan rette henvendelse til Tandlægernes Tryghedsordninger, hvis man får mistanke om,
at ens kollega har et misbrugsproblem?
– Jeg vidste egentlig ikke, at den mulighed eksisterede. Jeg vidste godt, at
man selv kan ringe, hvis man har et
misbrugsproblem, men ikke, at man
kunne ringe angående personale. Men
jeg kunne godt ﬁnde på at ringe til Tandlægernes Tryghedsordninger, hvis problemet opstod. Jeg ville dog først tale
med vedkommende om det.

Anne Stentebjerg
Jensen

Niels Christian
Skalkhøj

Klinikejer, Odense

Klinikejer, Ribe

Hvordan ville du håndtere, hvis du ﬁk
mistanke om, at en kollega havde et
misbrugsproblem?
– Umiddelbart er jeg typen, der kunne
ﬁnde på at gå direkte til vedkommende,
dog afhængigt af hvor åbenlyst misbruget
var. Jeg kunne i hvert fald ikke ﬁnde på
at lade være med at gøre noget ved det,
da det jo er totalt uacceptabelt. Men jeg
har aldrig stået i situationen før, så det
er svært at sige, hvordan jeg virkelig ville
reagere. Jeg ved ikke, om jeg ville kontakte Tandlægernes Tryghedsordninger
angående et misbrug, for det ville komme
an på situationen, og hvem det var.

Har I retningslinjer for, hvordan man
håndterer misbrugsproblemer i jeres
personalepolitik?
Nej, det har vi ikke. Vi ville først indføre
en personalepolitik på dette, hvis der
var grund til det, og det har aldrig været
et issue her. Jeg har aldrig haft mistanke
om, at en kollega havde et misbrugsproblem. Vi er nærmest som en lille
familie her på klinikken, så vi ville vide,
hvis der var noget, og så ville den anden
chef, der er på klinikken, og jeg tage det
op med vedkommende.

Har I retningslinjer for håndtering af
misbrugsproblemer i jeres personalepolitik?
– Vi har kun retningslinjer omkring rygning, men omkring andre misbrugsproblemer har vi ikke nedfældet en politik,
og det har vi heller ikke overvejet. Vi tager
det som en selvfølge, at folk møder sobre
ind på arbejde.

Ville du kontakte
Tryghedsordningerne?
Jeg kunne også godt ﬁnde på at tage
kontakt til Tandlægernes Tryghedsordninger for hjælp, men jeg ville først
vælge selv at tale med vedkommende
om det.

» Umiddelbart er jeg typen, der kunne ﬁnde på at gå direkte til
vedkommende, dog afhængigt af hvor åbenlyst misbruget var
TANDLÆGE ANNE STENTEBJERG JENSEN
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Forord

Tema om orofaciale smerter
Udgangspunktet for tandlægestandens eksistens var at afhjælpe tandsmerter. Diagnostik og behandling af orofaciale
smerter er stadig et væsentligt område for klinikeren, som
kan møde smerteproblemer hos tilsyneladende velbehandlede patienter.
Orofacial smerte omfatter smerter fra tænder, mund,
kæber og ansigt. Væv og strukturer i disse regioner sender
impulser via n. trigeminus, der af netværk i hjernen tolkes
som smerte og giver anledning til en række komplekse
reaktioner. På trods af tæt innervation i det orofaciale område er det ofte svært for patienten at lokalisere smertens
årsag.
God og effektiv rådgivning og behandling forudsætter
præcis diagnostik. Imidlertid kan vurdering og diagnostik
af disse smerter være en vanskelig opgave. For at kunne

erkende, hvilke strukturer smerterne kommer fra, er det
derfor helt væsentligt at være bekendt med typiske anamnestiske forhold og smertekarakteristika samt undersøgelsesmetoder og -resultater, der er egnet til at differentiere
imellem smerter fra de enkelte strukturer.
I dette og næste nummer af Tandlægebladet bringes en
samlet opdatering til hjælp for diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af både den akutte og den kroniske
smertepatient.
Nils-Erik Fiehn
Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør
Merete Bakke
Lektor, dr.odont., specialtandläkare, faglig koordinator

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

Orofaciale smerter
– fra symptom til
neurodegenerativ
sygdom

Abstract

Oversigt over smertens
neurobiologi
Kan smerte være andet end et symptom
på vævsbeskadigelse og måske blive til en
sygdom i sig selv? Den seneste viden om
smertens neurobiologi præsenteres i denne
oversigtsartikel, og der gennemgås kort fire
forskellige typer af smerte: den nociceptive, den inflammatoriske, den neuropatiske og den funktionelle smerte. Endvidere
fremhæves hjernens rolle for den kliniske
præsentation af smerte samt de muligheder, der i dag er til stede for at undersøge
kompleksiteten af smerten.
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I

denne oversigtsartikel vil vi beskæftige os med orofaciale
smerter i et bredt neurobiologisk perspektiv, og vi vil tage
udgangspunkt i to forskellige kasuistikker, der skal illustrere
spændvidden i smertebegrebet og vise nødvendigheden af en
konceptuel differentieret tilgang til diagnostik og behandling.
Smerte er deﬁneret af International Association for the Study of
Pain (IASP) i 1979 som ”En sensorisk og ubehagelig oplevelse forbundet med truende eller faktisk vævsbeskadigelse eller udtrykt,
som om en sådan forelå”. Deﬁnitionen har været banebrydende
og er fortsat dækkende og angiver kompleksiteten i smertebegrebet. Ofte sker der desværre en utilsigtet simpliﬁcering, og
der fokuseres på smerte alene som et symptom eller biprodukt
i forbindelse med vævsbeskadigelse. I dette perspektiv er den
nociceptive transmission i højsædet fra det læderede område til
opfattelsen og udtrykket af smerte – den såkaldte ”bottom-up”tilgang. De seneste årtiers forskning og kliniske observationer har
imidlertid bidraget med en modsatrettet ”top-down”-tilgang, der
forudsiger, at hjernen er i stand til radikalt at ændre og modulere
det afferente input i det nociceptive system og dermed spiller
en altafgørende rolle for præsentationen af smerten. I begge
situationer er det vigtigt at have viden om smertens neurobiologi.
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Orofacial pain;
trigeminal
physiology;
pathophysiology;
pain assessment
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Spektrum af orofaciale smerter
Kasus # 1
En 35-årig kvinde henvender sig til din klinik med akutte smerter
i venstre side af overkæben. Smerterne er debuteret, efter at en
tand i venstre overkæbe igennem ﬂere uger har været følsom
over for koldt og varmt. Smerterne er kraftige og varer i halve
timer for så at aftage. Smertestillende medicin som kodimagnyl
dulmer lige akkurat smerterne, men patienten er forpint og har
sovet dårligt de sidste par nætter. Allerede på dette tidspunkt i
anamnesen vil de ﬂeste være sporet ind på en odontogen baggrund for smerten og sandsynligvis en form for akut pulpitis.
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Den kliniske undersøgelse viser sekundær caries i +5, og røntgen
viser en profund carieslæsion med involvering af pulpa. I denne
situation vil anamnese og objektiv undersøgelse samt den supplerende røntgenundersøgelse medføre en sikker arbejdsdiagnose, nemlig //pulpitis acuta +5//, og man vil ikke tøve længe
med at iværksætte en rodbehandling. Dette eksempel kunne være
en prototype på en ”bottom-up”-situation; smerten er et biprodukt
af en inﬂammatorisk tilstand i pulpa, og når adækvat behandling
iværksættes, forsvinder symptomet igen.
Den neurobiologiske baggrund for denne smerte er naturligvis, at pulpa, som de ﬂeste andre væv, er innerveret rigeligt
med frie, tynde myeliniserede og umyeliniserede nerve-ender
(A-delta, C-ﬁbre) (Fig. 1A) (1). Disse nerveender er beklædt med
en stribe ionkanaler og receptorer, der, hvis de bliver aktiveret,
og nervecellens membranpotentiale overstiger en kritisk tærskelværdi, medfører affyring af et eller ﬂere aktionspotentialer, der
propagerer langs aksonet imod centralnervesystemet (2). Førsteordensneuronerne i trigeminusområdet har som hovedregel deres
cellelegemer lokaliseret til ganglion trigeminale og de afferente
nerveﬁbre danner synapse med de sensoriske trigeminuskerner
i hjernestammen. Specielt har subnucleus caudalis været tilskrevet nociceptiv funktion, men også andre såsom subnucleus
interpolaris og subnucleus oralis medvirker i normal nociceptiv
transmission (2). Betydelige landvindinger inden for forståelsen
af de primære nerveﬁbre har gjort, at man i dag kender mange af
de detaljerede aktiveringsmekanismer af ionkanalerne og receptorerne. Det er således et meget differentieret mønster af signaler,
der kan trigges ved aktivering af TRPV1-8 (transient receptor
potential vanilloid)-receptorer, ASIC (acid-sensing ion channels),
P2X3 (purinergic receptor-channels) mﬂ. Flere af receptorerne er
blevet klonet, og aktiveringsmekanismer er beskrevet i detaljer.
Den normale ”aktivering” medfører et on-off-respons, som man
fx kender, når man prikker sig på ﬁngeren med en nål (mekaniske
stimulus), og når nålen fjernes, ophører smerten. Dette er også
baggrunden for mange af de procedurerelaterede smerter (sondering af pocher, dentinoverﬂader etc). Man anvender udtrykket
en transient (forbigående) eller nociceptiv smerte, der biologisk
set har stor betydning som et advarselssignal med den hensigt at
beskytte organismen og forhindre vævslæsion (1,3).
Såfremt der sker en egentlig vævsbeskadigelse (traume, infektion) fungerer det nociceptive system fortsat som et advarselssignal om, at der er noget på færde (Fig. 1B). Imidlertid ændres det
lokale miljø markant i vævet omkring læsionen eller infektionen
(celleruptur), hvilket tiltrækker inﬂammationsceller, der med deres produkter bidrager til den inﬂammatoriske proces, der klassisk
er kendetegnet ved kardinalsymptomerne: rubor (rødme pga. vasodilatation), tumor (hævelse pga. ekstravasation og permeabilitetsændringer i karrene), calor (varme pga. øget blodcirkulation),
dolor smerte pga. de inﬂammatoriske substansers effekt på nerveﬁbrene) og functio laesa (nedsat funktionsniveau) (3). Ændringerne i det lokale vævsmiljø kommer dels fra vævsnedbrydningen,
immuncellerne, karrene, sympatiske nerver samt fra nerveﬁbrene

Skematisk præsentation af ﬁre basale
smertemekanismer

A. Nociceptiv

C. Neuropatisk

1.

1.
2.

B. Inﬂammatorisk

1.

2.

D. Funktionel

1.
2.

2.

Fig.1. Skematisk præsentation af ﬁre basale smertemekanismer.
A. Nociceptiv smerte. Intense stimuli (rødt lyn) kan aktivere
speciﬁkke receptorer på de primære afferente nerveﬁbre (1)
og sende information videre til 2.-ordens-neuroner i hjernestammen (2). Derfra ledes informationer videre til hjernen.
B. Inﬂammatorisk smerte. Vævslæsion eller infektion kan
medføre reversible forandringer i omgivelserne for de primære
nerveﬁbre, der kan sensibiliseres og derved lettere sende information videre til centralnervesystemet med smerte til følge.
C. Neuropatisk smerte kan opstå ved læsioner på den
primære nerveﬁber, hvilket giver anledning til radikale og ofte
irreversible ændringer i nervens måde at reagere på.
D. Funktionel smerte. Her kendes årsagen ikke, men der sker
en forstærkning (rød pil) i centralnervesystemet af afferent
input, hvilket kan medføre en generaliseret smerteoverfølsomhed.
Fig. 1. Schematic presentation of four basic pain mechanisms.
A. Nociceptive pain. Intense stimuli (red ﬂash) can activate
speciﬁc receptors on the primary nociceptive afferent nerve
ﬁbres (1) and send information further on to second order
neurons in the brainstem. From the brainstem neurons
information is transmitted to the higher order brain centers.
B. Inﬂammatory pain. Tissue lesions or infections can lead
to reversible changes in the local environment around the
primary nociceptive afferent nerve ﬁbres and lead to sensitszation which causes a decrease in activation thresholds and
more intense ﬁring of the nerve ﬁbers with spontaneous pain
as a consequence.
C. Neuropathic pain can occur due to lesions of the primary
afferent nerve ﬁber which causes radical and often irreversible functional changes.
D. Functional pain. The cause is not known but there is an
ampliﬁcation in the central nervous system of afferent inputs
which can cause a generalised pain hypersensitivity.
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selv. Denne ”inﬂammatoriske suppe” bevirker principielt to reaktioner i forhold til nerveﬁbrene: 1) der sker en aktivering og
2) der sker en sensibilisering, hvilket vil sige, at tærsklen for den
adækvate stimulus sænkes. Det betyder at der skal mindre mekanisk, termisk eller kemisk energi (stimulus) til, for at nerveﬁberen
sender aktionspotentialer af sted (3,4). Endvidere afsendes ﬂere
aktionspotentialer til hvert enkelt stimulus, og aktiviteten kan
vare længere end varigheden af stimulus. Endvidere kan der forekomme spontane affyringer af aktionspotentialer uden stimulus.
Disse fænomener kendes også i klinikken, hvor et inﬂammeret
område kan være smertefuldt og er mere følsomt over for berøring
og varmepåvirkninger (såkaldt mekanisk og termisk allodyni og

hyperalgesi). Samtidig med disse ændringer i den primære nerveﬁber (perifer sensibilisering) reagerer 2.-ordens-neuronet også
på den forøgede traﬁk med aktionspotentialer (2). Ionkanaler og
receptorer på 2.-ordens-neuronet i trigeminuskernerne bliver
tilsvarende aktiveret og sensibiliseret bl.a. via fosforylering af
NMDA-receptorerne (N-methyl-D-aspartate). Det intracellulære
miljø ændres pga. denne aktivitet, og resultatet er etablering af
en hypereksitabel cellemembran, der ligeledes spontant og med
forøget respons kan afsende ﬂere aktionspotentialer til de højere
centre i centralnervesystemet (central sensibilisering). Derudover
kan der ske tab af de normalt forekommende hæmmende netværk
(præ- og postsynaptisk hæmning) og ændringer i det endogene

Gen x miljø model for komplekse smerter
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Fig. 2. Gen x miljø model for komplekse smerter fx temporomandibulær dysfunktion (TMD). Bemærk, modellen tager ikke
højde for mulige kønsbetingede forskelle, etniske eller kulturelle
forskelle. Genetiske varianter kan ikke alene forklare TMD-smerte, men kræver en interaktion med miljømæssige forhold, der
spiller en varierende rolle for den samlede udvikling og præsentation af smerten. Psykologisk stress og forhold, der bidrager til
stor smertefølsomhed, ses som væsentlige miljømæssige faktorer, der kan give anledning til smerte. Modiﬁceret efter Diatchenko et al. 2006 (7). Der er nævnt en række forskellige neuroaktive
molekyler, receptorer og ionkanaler, der indgår i den nociceptive
transmission – for yderligere forklaring henvises til (7).
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Fig. 2. Gen x environment model of complex pain, e.g., temporomandibular disorders (TMD). Note that the model does not
include gender-related or ethnic or cultural inﬂuences on pain.
Genetic variability alone cannot explain TMD pain but can interact with environmental factors with different impact on the development and presentation of pain. Modiﬁed from Diatchenko
et al. 2006 (7). A number of neuroactive substances, receptors
and ion-channels important for nociceptive transmission are
mentioned – the reader is referred to (7) for further explanations.
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smertehæmmende system, der bl.a. omfatter endorﬁn, enkafalin, og dynorﬁn. Normalt vil denne centrale sensibilisering være
reversibel i forbindelse med en vævsskade, så vi vil forvente, at
patient # 1 efter ca. én uge vil være helet tilstrækkeligt til, at den
øgede følsomhed er aftaget (4,5).
De neurobiologiske reaktioner efter en vævslæsion minder på
en række områder om de reaktioner, der kan observeres efter en
beskadigelse af selve nervesystemet (neuropatisk smerte), men
der er også en række vigtige forskelle (Fig. 1C) (1). Nervebeskadigelse fx ved direkte overskæring eller kompression af nerver
bevirker degenerative forandringer i nervevævet, og der sker en
kompliceret sekvens af op- og nedregulering af ion-kanaler og
receptorer på nervecellens overﬂade. Afhængigt af beskadigelsens
omfang kan den perifere del af nerven helt gå til grunde, og det
er indtil videre ikke muligt at regenerere denne del af nerven,
selvom der bl.a. forskes i sådanne muligheder for styret vævsregeneration. Ofte vil der således efter en nervelæsion være et lokaliseret område svarende til nervens perifere innervationsområde,
hvor der er nedsat eller helt tabt følsomhed. Dette område med
hypoæstesi/anæstesi kan imidlertid maskeres af fænomener med
øget følsomhed (hyperæstesi/paræstesi/allodyni/hyperalgesi),
og man kan observere den paradoksale reaktion, at normalt ikkesmertevoldende påvirkninger nu giver anledning til udtalt smerte
og ubehag (1,4,5). Den nyeste viden peger også i retning af, at
nervevævets støttevæv – neuroglia – ikke blot fungerer som støtte,
men aktivt indgår i sensibiliseringen af nervecellerne. Ligeledes
spiller immunsystemet en væsentlig rolle ved både inﬂammatoriske og neuropatiske smertetilstande. Ekstraktion af tænder og
ekstirpation af pulpa er strengt set nervebeskadigelser – deafferentiering – men som et særligt kendetegn ved den trigeminale region og trigeminusnerven sker der kun relativt sjældent
permanente ændringer i følsomheden måske pga. den genetiske
kodning med tab af mælketandsættet og en ”større resistens” af
n. trigeminus (4,5).
Forskningen har også vist med al tydelighed, at i situationer
med inﬂammatorisk og neuropatisk smerte er det ikke kun 1.- og
2.-ordens-neuronerne, der bliver påvirket (sensibiliseret). Således
vil der i centrale netværk af hjernen, hvor den nociceptive information afkodes, fortolkes, sammenlignes og endeligt udtrykkes,
ske målbare ændringer – såkaldt kortikal plasticitet (6). Klassiske
hjernescannings-undersøgelser af patienter med fantomsmerter
efter amputation af en arm har vist, at den somatosensoriske repræsentation af armen ændres markant (ﬂytter sig), og at graden
af ændring er korreleret til intensiteten af smerterne. Der er derfor
generel konsensus om, at denne form for kortikal plasticitet er
”dysfunktionel” og kan være medvirkende til at vedligeholde
smerte i fx neuropatiske smertetilstande. Områder af hjernen,
der normalt bliver aktiveret ved nociceptive stimuli (”pain
matrix”), ændrer sig også med øget aktivitet i områder såsom
anterior cingulus, insula, SII (sekundær somatosensorisk cortex)
og præfrontalt. Endvidere rekrutteres ﬂere områder, der normalt
ikke ses aktiveret ved processering af nociceptiv information.

KLINISK RELEVANS

Den kliniske præsentation af smerte kan sammenlignes
med en mosaik, hvor der indgår multiple faktorer, der kan
sammensættes på uendelige mange måder. Præsentationen bliver derfor afgørende forskellig til trods for de samme
grund-bestanddele. Tandlæger bliver derfor nødt til at foretage en helhedsvurdering under skyldig hensynstagen til
de enkelte bestanddele. Samtidig bør tandlæger også være
opmærksomme på forskellige typer af smerte - nociceptiv,
inﬂammatorisk, neuropatisk og funktionel - samt forskellen
på en ”bottom-up” og en ”top-down” model. Der sker nemlig
desværre ofte en utilsigtet simpliﬁcering, hvor tandlægen fokuserer på smerten alene som et symptom i forbindelse med
vævsbeskadigelse, den såkaldte bottom-up tilgang.

Så langt så godt i vores forståelse af smerte som et symptom på
vævsbeskadigelse eller nervebeskadigelse, men smertesystemet
er faktisk endnu mere kompliceret end som så, og det er først
inden for de senere år, at dybden og graden af kompleksitet er ved
at gå op for forskere og klinikere, der beskæftiger sig med smerte.
Kasus # 2
En 35-årig kvinde har igennem de sidste to år henvendt sig
gentagne gange til sin tandlæge med vedvarende, ulidelige
smerteproblemer først debuterende i venstre side af overkæben
og senere også i højre side af overkæben og nu i venstre side af
underkæben og kommer nu til dig for hjælp. Smerten er til stede
konstant og ikke umiddelbart påvirkelig af tygning eller varme/
kolde fødeemner. I starten kunne smerten dulmes af håndkøbsmedicin men panodil, ibumetin og kodimagnyl er nu uden
effekt. Patienten har fået rodbehandlet to tænder i venstre side af
overkæben, idet der var dybe fyldninger dog uden perforation til
pulpa. Der er foretaget ortograd revision af disse rodfyldninger og
retrograd rodfyldning, da der ikke kunne opnås sufﬁcient rodfyldning på den mesiofaciale rod af +6. Senest er +6 ekstraheret pga.
tilbagevendende smerter. Smerten har bredt sig til højre side af
overkæben, og også her er der foretaget to rodbehandlinger og
en ekstraktion. Du tøver naturligvis med at fortsætte rækken af
rodbehandlinger og ekstraktioner, da smerten nu også omfatter
venstre side af underkæben. Din objektive undersøgelse viser sufﬁciente fyldninger i præmolarer og molarsegmentet og fravær af
oplagte patologiske forhold. På røntgen kan der ikke ses carieslæsioner, rodfyldningerne vurderes radiologisk sufﬁciente, og der
ses ingen efterladte rodspidser eller knoglepatologi i de afﬁcerede
områder. De ﬂeste tandlæger vil nok foretrække ikke at skulle
bruge kostbar tid på en sådan patient. Patienten er endvidere
vanskelig og klagende: Hun sover dårligt, er på sygeorlov pga.
smerterne og nu med risiko for at miste sit job. Hun er nedtrykt
og energiforladt og har ikke længere overskud til sin familie eller
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sociale liv. Hun føler sig desuden forurettet, idet hun mener, at
en af de tidligere behandlere har begået fejl, og hun har indledt
klagesag, der endnu verserer. Ud over smerterne i ansigtet har
hun ondt i nakken efter piskesmældslæsion for tre år siden, og hun
har problemer med ryggen, ligesom hun er overvægtig og under
udredning for diabetes og hypertension. Hendes egen læge har
ordineret tricykliske antidepressiva pga. det påvirkede humør.
Det er oplagt, at en ”bottom-up”-model ikke kan forklare
patientens smerter – smerten er ikke længere et symptom på en
identiﬁcérbar sygdom, og reaktionen på tidligere behandlinger
har været meget atypisk pga. den manglende restitution. Lægmandsdiagnosen ville være, at patienten har ”et andet problem”,
hvilket kunne være en form for somatiseringsdiagnose eller en
funktionel smertelidelse (Fig. 1D) (1). Her blander vores forståelse af det somatiske nervesystems funktion sig sammen med
de psykologiske og kognitive processer, der naturligt ligger i

hjernens funktion. Der er således kun netop begyndt at komme
modeller for mere komplicerede smertetilstande (Fig. 2) (7).
Disse modeller antager på basis af forskellige data og resultater,
at samspillet mellem gener og miljø er afgørende for udtrykket
af smerter. Der er to hovedkomponenter, der regulerer smertetilstanden – den ene er stressrelaterede tilstande, og den anden
er graden af smertefølsomhed (med en række neurobiologiske
forhold). Den genetiske faktor er illustreret i betydningen af fx
COMT (catechol-O-methyltransferase) – et vigtigt enzym, der
metaboliserer katekolaminer og noradrenalin, og som eksisterer i forskellige former bestemt af varianter af genet, der koder
for COMT (haplotyper). Personer med lav enzymatisk aktivitet af COMT er i undersøgelser fundet mere smertefølsomme
og i højere risiko for at udvikle fx TMD (temporomandibulær
dysfunktion)-problemer. Der er naturligvis hundredvis af andre
relevante gener, der kan bidrage til at modulere smertetransmis-

Top-down”-smertemodel
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Fig. 3. Forfatternes forslag til ”top-down”-smertemodel med
hensyntagen til genetiske faktorers indﬂydelse på nociception,
emotioner, kognition, læring, søvn etc. Modellen understreger
den altafgørende betydning af hjernen for smerten og vigtigheden af at vurdere samspillet med en række psykologiske,
neurodegenerative og funktionelle faktorer.
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Fig. 3. The authors proposal of a ”top-down” pain model which
takes into account the genetic variability on nociception but also
addresses the crucial inﬂuence of emotions, cognition, learning,
sleep etc. The model emphasizes the importance of the brain for
the presentation of pain and the necessity to assess the interaction with psychological, neurodegenerative and functional factors.
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sion og udtryk af smerten, og mange af disse er under udredning på nuværende tidspunkt (Fig. 2). Vigtigheden i modellen
er, at den kan forklare de ofte meget individuelle variationer i
præsentationen af smerterne og på et neurobiologisk grundlag.
Men modellen er faktisk mere kompliceret end som så, idet der
i udtrykket af smerte også indgår humør, kontekst, strukturelle
forandringer, søvnregulation, læring, motorisk funktion mv. Et
forslag til en konceptuel model er vist i Fig. 3. Udfordringen for
forskningen vil ligge i at forstå de multiple interaktioner mellem
de forskellige faktorer, men dette vil være muligt med moderne
bioinformatik og kontrollerede undersøgelser. Fx kan man vise,
at motorisk læring bevirker en kortikal plasticitet, der medfører,
at man faktisk kan indlære en given øvelse. Hvis man samtidig
med den motoriske læring udsættes for smertefuld påvirkning,
hæmmes denne kortikale plasticitet, og læringen forringes (8).
Der er i andre studier vist, at depression virker forstærkende på
oplevelsen af forskellige smertepåvirkninger. Katastrofetænking
er endvidere et eksempel på en forstærkende effekt på smerten
og kan have direkte effekt på motorisk funktion ved yderligere at
hæmme gennemførelsen af visse bevægelser. Talrige undersøgelser har nu dokumenteret betydningen af forventninger på smerteopfattelsen og identiﬁceret de involverede kortikale områder i
fænomener såsom placebo og nocebo (modsat placebo-effekt)
(6). Moderne afbildningsteknikker (funktionel MRI = magnet
resonans-billeddannelse, PET = positron-emissions-tomograﬁ,
MEG = magneto-encephalograﬁ mﬂ.) har potentialet til at vise
de kortikale forandringer, der opstår ved interaktionen mellem
ﬂere af de nævnte baggrundsfaktorer (Fig. 3). Det er endvidere
påfaldende, at disse afbildningsteknikker også har vist egentlige
strukturelle forandringer i den grå substans – atroﬁske forandringer i hjernen pga. smerten. Dette er netop et af tidens ”hotte”
forskningsområder, idet sådanne målbare forandringer i form
af udtynding af hjernebarken i kritiske områder giver et helt nyt
lys på konsekvensen af persisterende smertetilstande. Man kan
derfor med rette hævde, at den vedvarende smerte for længst er
ophørt med at være et simpelt advarselssignal, men i stedet er
blevet til en neurodegenerativ lidelse på linje med Parkinsons
lidelse, demens, dissemineret sklerose mv. I den fortsatte udredning af smertens neurobiologi vil billeddannende teknikker i
kombination med en detaljeret beskrivelse af den enkelte patients
smertekarakteristika (fænotype) og genotype kunne antages at
være afgørende. Patient # 2 skal oplagt forsøges håndteret an-

derledes end patient # 1, hvor opmærksomheden var rettet mod
den perifere stimulus’ betydning for smerten. Hos patient # 2 vil
der næppe ske væsentlige forandringer, hvis opmærksomheden
fortsat er rettet på det perifere nociceptive input. I denne situation skal opmærksomheden rettes på de emotionelle, kognitive
og sociale forhold, der er med til at fastholde smerten. Smerteintensiteten kan være den samme, men smertens neurobiologi
væsentlig forskellig og behandlingen ligeledes forskellig.

Abstract (English)

Orofacial pain – from symptom to neurodegenerative disease
Pain is traditionally considered a symptom associated with tissue
lesions but can pain in fact transform into a disease in its own
right? The most recent knowledge in the ﬁeld of the neurobiology of pain is presented in this short update with emphasis on
four types of pain: nociceptive, inﬂammatory, neuropathic and
functional types of pain. In addition, the crucial importance of
the brain for the clinical manifestations of pain is discussed and
the current possibilities for the investigation of the complexity
of pain are presented.
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Patienters
beskrivelse af
akutte orale
smerter i relation
til angst

Abstract

Spørg til smerten,
men lyt til angsten
Introduktion – De psykologiske modelopstillinger for smerter og angst har meget
tilfælles i deres affektive og kognitive interaktioner, mens de somatiske reaktioner væsentligt er tilknyttet henholdsvis det sensitive
og det autonome nervesystem. Formålet
med nærværende undersøgelse er derfor
at beskrive, hvilke ord (kognitive reaktioner)
patienterne bruger til at karakterisere deres
akutte tandsmerter og analysere beskrivelsernes relationer til patienternes angstniveau
(affektive reaktioner) for at gå til tandlæge.
Materiale og metode – Til undersøgelsespopulation blev anvendt patienter, der
henvendte sig i Tandlægevagten i København (n = 196), og som analyseredskab
blev brugt McGill Pain Questionnaire (MPQ),
der kategoriserer smertebeskrivende ord i
henholdsvis: sensoriske, affektive og evaluerende ord.
Resultater – Resultatet viste, at blandt
samtlige patienter var det hyppigst anvendte ord pinefuld (affektivt ord), mens de
følgende fem hyppigst benyttede ord alle var
af sensorisk karakter. Blev undersøgelsespopulationen derimod ved hjælp af en Visual
Analogue Scale (VAS) inddelt i tre angstniveuaer (0-33, 34-66 og 67-100 mm), brugte
laveste niveau kun sensoriske ord blandt de
seks hyppigst anvendte ord, mens fordelingen på højeste niveau var fem affektive og et
evaluerende ord. Fordelingen af mænd og
kvinder på højeste angstniveau var næsten
lige, mens der på laveste niveau var dobbelt
så mange mænd som kvinder. På mellemste
niveau var der dobbelt så mange kvinder
som mænd. Der var en tendens til, at patienter med et højt angstniveau i gennemsnit
brugte ﬂere beskrivende ord end patienter
på lavere niveauer.
Konklusion – En klinisk konklusion er, at
angstfulde patienter mere udtrykker smertens affektive karakter end dens sensoriske
karakter. En empatisk konklusion vil være,
at man bør spørge til patienternes smerte,
men lytte til deres angst.

Erik Friis-Hasché, lektor, dr.odont. et cand.art.psych.,
Afdeling for Pædodonti, Odontologisk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

P

Emneord:
dental anxiety;
pain
measurement;
language;
toothache;
dentist-patient
relations

atienters smerte og deres angst for tandbehandling er
blandt de mest komplekse problemer i relationen mellem
tandlæge og patient (1-3). Deres forekomst er både solitær
og i kombination med hinanden (4-8).
Melzack (9,10) angiver syv basale komponenter ved enhver
smerteoplevelse: stimulus, receptorsystem, kognitive processer,
emotions- og motivationsprocesser, perception, ydre modiﬁcerende faktorer og smerteadfærd (Fig. 1). Blandt de emotionelle
processer hører især individets angstniveau, men også psykisk
labilitet, ubehag, håbløshed, situationskontrol, sorg, vrede,
frustration, stress og depressive symptomer påvirker perceptionen (11). Smerteadfærden er resultatet på de psykologiske og
fysiologiske reaktioner, som stimulus har igangsat og i sin mest
enkle form udtrykker både et blink med øjet (eksempelvis ved en
injektion) og et udsagn som: Av! en smerteadfærd. Ord betragtes
altså som en form for smerteadfærd. Til registrering af smertens
kvalitet og kvantitet udtrykt gennem ord udviklede Melzack
(12) senere McGill Pain Questionnaire (MPQ), der grupperer og
kategoriserer ordene i klasser, som beskriver tre dimensioner af
en smerteoplevelse: den sensoriske, den affektive (emotionelle)
og den evaluerende dimension (Fig. 2). I 1990 foreslog Melzack (13), at ord brugt til smertebeskrivelser etablerer en slags
smerte-neuro-matrix i hjernen og herigennem har indﬂydelse på,
hvordan smerte forstås, håndteres og moduleres (14). Senest er
det påvist, at brug af bandeord hæver smertetærsklen og hermed
giver mindre smertereaktion (15).
Spielberger et al. (16) og Wolpe (17) inddeler i deres model
angst i to former: trait-anxiety (karaktertræksangst) og stateanxiety (tilstandsangst) og føjer hertil otte komponenter, der
indgår i modellen: stimulus, kognitiv vurdering og revurdering,
arousal af centralnervesystemet, fysiologisk aktivering, coping
og afspænding, tidligere oplevelser og erfaring, arvelige faktorer
og angstadfærd (undgåelse, avoidance) (Fig. 3). Dynamikken i
de to modeller er meget hinanden lig, og i begge modeller indgår
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Smertemodel
a.m. Melzack

Beskrivelse af smerten

1. sitrende
vibrerende
pulserende
dunkende
bankende
hamrende
2. springende
lynende
jagende
3. prikkende
stikkende
borende
stødende
huggende
4. skarp
skærende
sønderrivende

8. snurrende
kløende
snertende
tærende
9. murrende
dump
værkende
tung
kraftig
10. svag
spændt
kradsende
kløvende
11. trættende
udmattende
12. kvalmende
kvælende

5. knibende
klemmende
gnavende
snærende
knusende

13. frygtelig
forfærdelig
grufuld

6. trækkende
hivende
vridende

14. straffende
opslidende
modbydelig
grusom
dræbende

7. varm
brændende
svidende
skoldende

15. nederdrægtig
ødelæggende
16. irriterende
plagsom
intens
pinagtig
uudholdelig
17. udstrålende
udbredende
gennemtrængende
gennemborende
18. stram
følelsesløs
sammentrækkende
knugende
ﬂænsende
19. kølig
kold
isnende
20. nagende
væmmelig
pinefuld
rædselsfuld
torterende

Fig. 1. McGill Pain Questionnaire (MPQ) i dansk version (18).
Fig.1. McGill Pain Questionnaire (MPQ) in danish version (18).
1: Flickering, quivering, pulsing, throbbing, beating, pounding.
2: Jumping, ﬂashing, shooting. 3: Picking, boring, drilling,
stabbing, lancinating. 4: Sharp, cutting, lacerating. 5: Pinching,
pressing, gnawing, cramping, crushing. 6: Tugging, pulling,
wrenching. 7: Hot, burning, scalding, searing. 8: Tingling,
itchy, smarting, stinging. 9: Dull, sore, hurting, aching, heavy.
10: Tender, taut, rasping, splitting. 11: Tiring, exhausting. 12:
Sickening, suffocating. 13: Fearful, frightful, terrifying. 14: Punishing, gruelling, cruel, vicious, killing. 15: Wretched, blinding.
16: Annoying, troublesome, miserable, intense, unbearable.
17: Spreading, radiating, penetrating, piercing. 18: Tight,
numb, drawing, squeezing, tearing. 19: Cool, cold, freezing.
20: Nagging, nauseating, agonizing, dreadful, torturing.

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

6

3

4

1

2

5

7

Fig. 2. Smertemodel a.m. Melzack (9, 10). 1: Stimulus. 2:
Receptorsystem (nociception, Gate Control mekanisme).
3: Kognitive processer (indlæring, sprog, hukommelse,
opmærksomhed, tro og forestillinger). 4: Emotions- og
motivationsprocesser (angst, depression, sindsstemning). 5:
Perception (smertetærskel, smertetolerance). 6: Ydre faktorer
(miljø, demograﬁ, socialisation, familie, job, kultur). 7: Smerteadfærd (motorisk, verbalt, non-verbalt) (graﬁsk bearbejdet
af forfatteren).
Fig. 2. Model of pain a.m. Melzack (9, 10). 1: Stimulus. 2:
Receptorsystem (nociception, Gate Control Mechanism. 3:
Cognitive processes ( learning, language, memory, attention, belief and imagination). 4: Emotional and motivational
processes (anxiety, depression, mood). 5: Perception (pain
perception threshold, pain tolerance level). 6: External factors
(environment, demographics, socialisation, family, job, culture). 7: pain behaviour (motoric, verbal, non-verbal) (graphic
lay-out the author).

kognitive processer. I de tilfælde, hvor angst er en del af emotions- og motivationsprocesserne i smertemodellen, har de endda
direkte interaktion med hinanden. Med til kognitive processer
og kognitive vurderinger hører: tænkning, sprog, hukommelse
og indlæring.
Med udgangspunkt i ovennævnte to velbeskrevne modeller
for angst og smerte er undersøgelsens formål derfor at beskrive,
hvilke ord patienterne bruger til at beskrive deres akutte orale
smerter med og analysere beskrivelsernes relationer til patienternes angstniveau for at gå til tandlæge.
Materiale og metode
Undersøgelsespopulationen bestod af patienter, der over en tomåneders periode konsekutivt henvendte sig i Tandlægevagten

218 VIDENSKAB & KLINIK
ORIGINALARTIKEL

(Københavns Tandlægeforening) med smerter. Ved indskrivningen ﬁk de udleveret et smerteskema, som de blev anmodet
om at udfylde i ventetiden inden behandlingen. I alt blev 252
skemaer udleveret, heraf glemte eller udfyldte 23 ikke skemaet,
mens 33 af skemaerne var mangelfuldt udfyldt. Analysematerialet
bestod således af 196 skemaer svarende til en besvarelsesprocent
på 77. Der var 53 % (n = 104) mænd med en gennemsnitlig alder
på 40,1 år ± 11,6 og 47 % (n = 92) kvinder med en gennemsnitlig
alder på 39,0 år ± 16,8.
Efter en dansk oversættelse (18) blev samtlige 78 smertebeskrivende ord præsenteret i 20 nummererede ordgrupper

Angstmodel
a.m. Wolpe

Trait-anxiety
2

1

3

(OG) a.m. McGill Pain Questionnaire (Fig.1) med overskriften:
Beskrivelse af smerten. Ledsageteksten lød: Nogle af de ord, der er
anført her, beskriver smerte. Brug kun de grupper, der bedst beskriver
din smerte, og udvælg kun et ord inden for hver gruppe. Sæt én ring
omkring de bedst beskrivende ord.
Til registrering af patienternes angstniveau over for tandlægebesøg blev anvendt en 100 mm visuel analog skala (VAS) med
overskriften: Tandlægeskræk og ledsageteksten: Hvor bange er du
almindeligvis for at gå til tandlæge? Skalabeskrivelse var til venstre
(0 mm): Slet ikke bange og til højre (100 mm): Panisk skrækslagen.
Registreringen af smertens styrke blev foretaget med en ordinalskala, der havde overskriften: Styrken af smerten med ledsageteksten: Følgende fem ord beskriver en stigende smertestyrke på en
skala fra 1-5. Sæt en ring omkring tallet for det ord, der bedst beskriver
din smerte lige nu, og skalabeskrivelsen var: 1 Svag; 2 Ubehagelig;
3 Meget ubehagelig; 4 Voldsom; 5 Helt ulidelig.
En pilotundersøgelse på 20 patienter, der havde til formål at
vurdere patienternes forståelse af spørgsmålene og eventuelle
vanskeligheder med at udfylde det, gav den tilbagemelding, at det
var et meget omfattende skema at udfylde. På denne baggrund
blev registreringen af patienternes angstniveau reduceret til kun
ét registreringsspørgsmål.

7

4

13
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12
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6

10
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State-anxiety

9

Fig. 3. Angstmodel a.m. Spielberger & Wolpe (16, 17). Traitanxiety (karaktertræks-angst). 1: Arvelige faktorer. 2: Tidligere
oplevelser. 3: Nuværende tilstand. 4: Stimulus (konkret /
diffus). 5: Kognitiv vurdering. 6: Arousal af centralnervesystemet. 7: Fysiologisk aktivering. 8: State-anxiety (tilstandsangst). 9: Coping. 10: Afspænding. 11: Kognitiv revurdering.
12: Erfaring. 13: Angstadfærd (undgåelse) (graﬁsk bearbejdet
af forfatteren).
Fig. 3. Model of anxiety a.m. Spielberger & Wolpe (16, 17).
Trait-anxiety. 1: Hereditable factors. 2: Previous experience.
3: Current state. 4: Stimulus (concrete / diffuse). 5: Cognitive
estimation. 6: Arousal of the central nervous system. 7:
Physiological activation. 8: State-anxiety. 9: Coping. 10:
Relaxation. 11: Cognitive re-estimation. 12: Experience. 13:
Avoidance ( graphic lay-out the author).

Resultater
Smertens varighed
Tabel 1 viser, at 22 % af patienterne kun havde haft smerter en
dag, mens 49 (26 +23) %, havde haft det i 2-3 dage og 19 (12+7)
% i 4-7 dage. Hos 10 % af patienterne havde smerterne varet i
mere end syv dage, og den højest angivne varighed var ﬁre måneder, som en enkelt patient angav.
Smertens intensitet
Hovedparten af patienterne (36 %) angav, at smerterne var Meget
ubehagelige, og 22 % mente, at de var Voldsomme. 16 % bedømte
smerterne til at være Helt ulidelige, mens kun 9 % angav at de var
Svage (Tabel 2).
Angstniveau over for tandlægebesøg
Tabel 3 viser, at der var næsten lige mange kvinder og mænd i
undersøgelsespopulationen, men der var markant ﬂere mænd
(59 %) end kvinder (35 %), der havde et lavt angstniveau over
for tandlægebesøg. På mellemste niveau var der dobbelt så mange
kvinder (37 %) end mænd (18 %), og på højeste niveau var der
kun lidt ﬂere kvinder (28 %) end mænd (23 %).
Antal af smertebeskrivende ord
I Tabel 4 ses, at de patienter, der havde det højeste angstniveau,
i gennemsnit brugte 5,9 ord til at beskrive deres smerte, mens
patienter med lavt angstniveau kun brugte 4,3 ord. Endvidere
viser tabellen, at patienter med lavt angstniveau brugte dobbelt
så mange sensoriske ord (2,8 ord) end patienter med højt angstniveau (1,4 ord), hvorimod patienter med højt angstniveau brugte
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ﬂere affektive ord (2,6 ord) end patienter med lavt angstniveau
(1,0 ord). Brugen af evaluerende og ikke-kategoriserede ord var
også størst for patienter med et højt angstniveau (1,9 ord).
Prævalensen af smertebeskrivende ord
Hyppigheden i ordvalget til beskrivelse af tandsmerter fremgår
af Tabel 5 og viser, at pinefuld var det hyppigst anvendte ord,
idet det blev brugt af 36 % af patienterne. Ordet dunkende blev
brugt af 28 %, mens jagende og murrende blev anvendt af 20 % af
patienterne. De øvrige ord i tabellen er placeret rangordnet i 10
og 5 % grupperinger. I alt 17 ord har en hyppighedsanvendelse
på 10 % eller derover, og af disse ord er det kun jagende (OG 2)
og uudholdelig (OG 16), der repræsenterer den højeste intensitet
i en ordgruppe. Ud af de 19 ord, der slet ikke blev brugt, repræsenterer fem ord: nederdrægtig, ødelæggende, kølig, kold og isnende
to ordgrupper (OG 15 og OG 19) i MPQ (Fig. 1).

KLINISK RELEVANS

Når man i den daglige klinik spørger ind til karakteren og
styrken af patienternes smerte, er det primært for at lade
beskrivelsen indgå i diagnose og behandlingsplan. Men patientens angstniveau kan ofte være en væsentlig ”støjkilde” for
både en korrekt diagnose og et vellykket behandlingsforløb.
Det kommer ofte til udtryk i, at patienten bruger ﬂere affektive
end sensoriske ord til at beskrive sin smerte. En empatisk
kommunikation vil derfor være at spørge til smerten, men
lytte til angsten – eller: Den gode kliniker skelner mellem affektive og sensoriske ord og tilrettelægger sin professionelle
handlingsplan derefter.

Smertebeskrivende ord i relation til angstniveauet
Tabel 6 viser, at dunkende var det ord, der hyppigst (48 %) blev
brugt af patienter med lavt angstniveau, mens patienter med højt
angstniveau hyppigst (68 %) angav ordet pinefuld. I MPQ’s ind-

deling af ordene i kategorier, betragtes dunkende som et sensorisk
udsagn og pinefuld som et ikke-kategoriseret ord, men med affektivt indhold. Af de seks hyppigst anvendte ord hos patienter
med lavt angstniveau var de ﬁre af sensorisk karakter (dunkende,
jagende, kraftig og murrende) mens to ord (udstrålende og gennem-

Varighed af smerte

Styrke af smerte

Smertevarighed

%

N

1 dag

22

43

1. Svag

2 dage

26

51

2. Ubehagelig

3 dage

23

45

3. Meget ubehagelig

36

70

4-5 dage

12

23

4. Voldsom

22

43

6-7 dage

7

14

5. Helt ulidelig

16

32

10

20

x ( ± SD): 3,2 (1,1).

100

196

100

196

>7 dage
Total

Tabel 1. Fordeling af smertens varighed angivet i dage.
Table 1. Duration of pain (days).

Smertestyrke

%

N

9

18

17

33

Tabel 2. Fordeling af smertens styrke, ved markering på en
ordinær skala fra 1-5, med item-udsagnet: Hvilket ord beskriver
bedst din smerte lige nu?
Table 2. Intensity of pain, on a scale of 1-5, in response to the
question “What word best describes your pain at this moment?”

Niveau af angst
Angstniveau

Mænd % (n)*

Kvinder % (n)*

Total

Lav: 0-33 mm

59 (61)

35 (32)

47 (93)

Mellem: 34-67 mm

18 (19)

37 (34)

27 (53)

Høj: 68-100 mm

23 (24)

28 (26)

26 (50)

100 (104)

100 (92)

100 (196)

*P = 0,001
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Tabel 3. Patienternes selvvurdering af deres
angstniveau for at gå til tandlæge bedømt
med VAS (0-100 mm) fordelt efter køn.
Table 3. Patients’ own assessment of their
level of anxiety about going to the dentist,
on the VAS scale (0-100 mm), divided by
gender.
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Ordkategori versus angstniveau
Angstniveau
Ordkategori
(a.m. MPQ)

Lav

Mellem
M

Høj

(± SD)

Sensorisk (Ordgruppe 1-10)

2,8

(1,3)

2,3

(1,2)

1,4

(0,2)

Affektiv (Ordgruppe
11-15)

1,0

(0,4)

1,4

(0,7)

2,6

(1,3)

0,5

(0,2)

0,5

(0,2)

1,9

(0,8)

4,3

(1,9)

4,2

(2.0)

5,9

(2,3)

Tabel 4. Det gennemsnitlige antal benyttede
smertebeskrivende ord (a.m. MPQ) fordelt
efter ordkategori (sensorisk, affektiv, evaluerende og ikke-kategoriseret) og patienternes grad af angstniveau.
Table 4. Average number of pain-describing
words (a.m. MPQ), divided according to
word category (sensory, affective, evaluative
and miscellaneous) and patients’ anxiety
levels.

Evaluerende (Ordgruppe 16)
+ ikke-kategoriseret
(Ordgruppe 17-20)
Total

Beskrivelse af ord
%

Ordbeskrivelse

36-20

Pinefuld, dunkende, jagende, murrende

19-10

Udstrålende, kraftig, hamrende, intens,
gennemtrængende, uudholdelig, udmattende, modbydelig, skarp, trættende, frygtelig,
pulserende, forfærdelig

9-5

Kvalmende, borende, klemmende, rædselsfuldt, skærende, trækkende, varm, bankende, dump, stikkende, irriterende, sønderrivende, værkende, stram, sammentrækkende

<5

Kløende, sviende, væmmelig, knibende,
grufuld, brændende, dræbende, grusom,
prikkende, springende, stødende, vridende,
pinagtig, plagsom, gennemborende, udbredende, svag, snurrende, tung, følelsesløs,
huggende, vibrerende, lynende, opslidende,
knugende, tærende, gnavende.

Ikke brugt

Ødelæggende, kvælende, spændt,
kradsende, kløvende, kølig, kold, isnende,
nederdrægtig, torterende, sitrende, hivende,
skoldende, ﬂænsende, straffende, snertende, snærende, knusende, nagende.

N = 196
Tabel 5. Anvendelse af smertebeskrivende ord (a.m. MPQ) rangordnet i procent.
Table 5. Use of pain descriptive words (a.m. MPQ) listed according to percentage.

trængende) var ikke-kategoriserede ord med sensorisk indhold.
Fordelingen blandt patienter med højt angstniveau var: ﬁre affektive ord (modbydelig, forfærdelig, udmattende og frygtelig), ét
evaluerende ord (uudholdelig) og ét ikke-kategoriseret ord med
affektivt indhold (pinefuld). Tabellen viser endvidere, at med stigende angstniveau falder brugen af sensoriske smertebeskrivende
ord, mens hyppigheden af affektive ord stiger.
Diskussion
Materiale og metode
Frafaldspopulationen (n = 33) afveg i køn og alder (31,7 år ±
11,1) ikke væsentlig fra analysepopulationen. Omstændighederne, hvorunder undersøgelsesmaterialet blev indsamlet, var
derimod stærkt belastende, fordi patienterne henvendte sig med
akutte problemer, som det ikke var muligt at få behandlet hos
egen tandlæge. Det er derfor sin sag, på kort tid, med voldsomme
smerter og på en ukendt lokalitet, at udfylde et skema, der kræver,
at man omhyggeligt skal tage stilling til 78 forskellige udsagn
(ord) om smerte. Dette kan være en del af forklaringen på, at
23 % af patienterne havde ”glemt” eller ikke udfyldt skemaerne
korrekt, til trods for at det var tilstræbt, at layout og registreringsproceduren skulle være enkel og klar. En anden forklaring
kunne også være det direkte modsatte, at patienternes smerte
eller ubehag var så lille, at de ikke kunne beskrive den. Tabel 2
viser imidlertid en rimelig fordeling af patienter med stærke og
svage smerter, hvorfor frafaldet må skønnes ikke at udgøre en
væsentlig bias, men tilskrives tilfældigheder.
Når der i smertelitteraturen tales om kroniske smerter, forstår
man smerter, der varer ud over den normale tid for en heling efter
en vævsskade (sygdom), men ofte angives en deﬁnitionsmæssig
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Angstniveau versus smertebeskrivelse
Ordgruppenummer
a.m. MPQ

Angstniveau

Ordbeskrivelse

Lav
N: 93

Dunkende
Udstrålende
Jagende
Kraftig
Gennemtrængende
Murrende

1
17
2
9
17
9

Mellem
N: 53

Pinefuld
Jagende
Udmattende
Murrende
Dunkende
Intens

Høj
N: 50

Pinefuld
Modbydelig
Uudholdelig
Forfærdelig
Udmattende
Frygtelig

Ordkategori
a.m. MPQ

n

%

S
S*
S
S
S*
S

45
20
19
18
17
15

48
22
20
19
18
16

20
2
11
9
1
16

A*
S
A
S
S
E

23
16
10
9
8
8

43
30
19
17
15
15

20
14
16
13
11
13

A*
A
E
A
A
A

34
20
15
14
13
10

68
40
30
28
26
20

Tabel 6. De 6 mest anvendte smertebeskrivende ord rangordnet efter angstniveau med angivelse af ordgruppe og ordkategori a.m. MPQ
(S: sensorisk, A: affektiv, E: evaluerende, * : ikke kategorise-ret).
Table 6. The sixth most pain descriptive words listed according to dental anxiety and stating by groups of words and word category a.m.
MPQ (S: sensory, A: affective, E: evaluative, *: miscellaneous).

varighed på 3-6 måneder, alt efter organtype og sygdomskarakter.
Ud fra disse tidsangivelser må samtlige patienter i nærværende
undersøgelse siges at have akutte tandsmerter med undtagelse af
en enkelt. Problemet fremhæves, fordi en stor del af forskningen
omkring smerternes verbale udtryk er relateret til patienter
med kroniske smerter i bevægeapparatet, hvorfor akuiteten og
smertelokalisationen i sig selv kan være en bias. MPQ er dog
tidligere blevet anvendt på akutte tandsmerter (19,20), og der
er udviklet smertescreeningsskemaer med særligt hensyn til de
orale symptomer (21).
Den mest anvendte skala til registrering af patienters angstniveau over for tandlægebesøg er Corah’s Dental Anxiety Scale
(CDAS), der består af ﬁre spørgsmål med hver fem rangordnede
svarmuligheder af fysiologisk karakter. De mest enkle skalaer har
kun ét spørgsmål med henholdsvis 4-5 rangordnede svarmuligheder (Dental Anxiety Question (DAQ)) eller en 10-punkts-skala
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

(Gatchel’s 10-Point Fear Scale (GPFS)). CDAS er multidimensional i sin opbygning, mens DAQ og GPFS giver en endimensional
generel registrering af angstniveauet. De sidste anbefales til generelle screeninger, skønt de har en tendens til at overestimere
prævalensen af høje angstniveauer (22). Den valgte registreringsmåde med VAS må sidestilles med GPFS (23). I forhold til
Spielbergers (16) og Wolpes (17) angstmodel er VAS gennem
formuleringen af ledsageteksten relateret til trait-anxiety, fordi
der spørges om, hvordan patienten ”almindeligvis” har det med
at gå til tandlæge, hvilket er den samme formulering, som anvendes i trait-anxiety-spørgeskemaet. Med i overvejelsen til kun
at benytte VAS var også tilbagemeldingerne fra pilotundersøgelsen. Den aritmetiske tredeling af VAS gav hensigtsmæssige store
delpopulationer, og der indgik derfor ikke yderligere statistiske
eller kliniske vurderinger af skalainddelingen. Som forventet
var fordelingen af angstniveauerne højere end i epidemiologiske
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data, der benytter CDAS, således angiver Moore (24), at næsten
40 % har en eller anden grad af angst for tandlægebesøg, mens
undersøgelsens prævalens kan estimeres til omkring 53 (27+26)
% (Tabel 3).
Smertebeskrivende ord
Pinefuld er helt klart det mest anvendte ord til beskrivelse af tandsmerter, hvilket måske skyldes, at ordet giver associationer til tandpine. I MPQ betragtes ordet som affektivt og er placeret i OG 20,
der er blandt de ﬁre ordgrupper (OG 17-20), hvor ordene ikke er
kategoriseret, hvilket vil sige, at de ikke er rangordnet i intensitet
(Fig.1). De følgende ni hyppigst anvendte ord er alle af sensorisk
eller evaluerende karakter (Tabel 5). Tager man derimod hensyn
til patienternes angstniveau, tegner der sig et helt anderledes
billede, idet patienter med lavt angstniveau især bruger sensoriske beskrivelser, mens patienter med højt angstniveau bruger
affektive ord. Over for den kliniske diagnose af orale smerter kan
de mange affektive ord være slørende og give et falsk billede,
idet de ”overdramatiserer” symptomerne. Da patienter med
højt angstniveau yderligere bruger ﬂere ord end patienter med
lavt niveau, kunne man også tolke deres ordvalg som et udtryk
for, at de både beskriver deres angst og deres smerte samtidig.
Under forudsætning af, at stimuli for smerternes oprindelse har
udgangspunkt i de samme vævsskader hos patienter med højt og
lavt angstniveau, må det større brug af affektive ord hos patienter
med højt angstniveau være et udtryk for, at det er angsten, der
giver smerterne en større affektiv beskrivelse.
Betragter man de 17 mest anvendte ord til beskrivelse af orale
smerter (Tabel 5), repræsenterer de i MPQ 10 ordgrupper (OG
1, 2, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 17 og 20) svarende til ni sensoriske,
seks affektive og to evaluerende ord. Denne ordfordeling kunne
meget vel være udgangspunktet for udviklingen af en kort version
af MPQ til anvendelse over for orale smerter. Der er tidligere til
speciﬁkke formål udviklet reducerede udgaver af MPQ på henholdsvis 18 og 25 ord (25,26).
Smertetyper – patienttyper
At tale om forskellige smertetyper eller forskellige patienttyper
med smerter er to begreber med vidt forskellige udgangspunkter.
Smertetyperne tager deres udgangspunkt i stimulusplacering,
som kan være af somatisk eller anatomisk karakter og derfor faktisk beﬁnder sig uden for smertemodellen, mens patienttyperne
beskrives ud fra de indre punkter (2-5) i modellen (Fig. 2). Således beskrives i internationale lærebøger (27) og håndbøger (28)
særskilt rygsmerter, muskel- og skeletsmerter, visceralsmerter,
kutansmerter og orofaciale smerter (tandsmerter) og som et helt
speciﬁkt område: hovedpine. Måden, hvorpå stimuli opstår, danner også udgangspunkt for smertebeskrivelser som eksempelvis:
inﬂammatoriske smerter, iskæmiske smerter, cancersmerter og
operationssmerter. En omfattende smertelitteratur omhandler
desuden smerter sat i relation til tid, benævnt som akutte og
kroniske smerter. Når kroniske smerter har så stor en opmærk-

somhed, skyldes det dels smerternes invaliderende alvorlighed
og dels udforskningen af de mekanismer, der ligger til grund for
tolkningen af smertestimuli.
En beskrivelse af smerter helt uden stimuli, hvor det alene
er tolkningen, der danner udgangspunktet, er fantomsmerter.
I beskrivelsen af smerter hos børn er det også hovedsageligt
tolkningen, der er det væsentlige. Grundet sygdommenes comorbiditet, og hermed omfanget af smerterne, beskrives og
behandles smerter hos ældre også særskilt. Hos patienter med
depression har smerter en helt særskilt placering i relation til
modellens emotions- og motivationsprocesser. For nærværende
artikels emner vil det derfor være relevant at fremhæve, at de
både beskriver en velafgrænset smertetype og en velbeskrevet
patienttype – den angstfulde patient.
Konklusion
En optimal kommunikation mellem patient og tandlæge om
patientens smerteoplevelse er en væsentlig forudsætning for
en korrekt diagnose, vellykket behandling og positiv patientbehandler-relation. Smerteoplevelse er imidlertid en meget kompliceret psykologisk- og sansemæssig proces, hvor emotions- og
motivationsprocesser har en afgørende indﬂydelse på oplevelsen
af smertens karakter og intensitet. Ved hjælp af et velvalideret
smertespørgeskema (McGill Pain Questionnaire) viste undersøgelsen, at patienter, der henvendte sig i Tandlægevagten med
akutte orale smerter, både brugte affektive og sensoriske ord til at
beskrive deres smerte. De ﬁre hyppigst brugte ord var: pinefuld,
dunkende, jagende og murrende. Tog man derimod hensyn til
patienternes angstniveau for at gå til tandlæge, brugte patienter
med et lavt angstniveau især sensoriske ord, mens patienter med
et højt niveau brugte affektive ord. En empatisk klinisk konklusion
vil derfor være: Spørg til patienternes smerte, men lyt til deres
angst.

Abstract (English)

Patients’ descriptions of acute oral pain in relation to anxiety.
Introduction – The psychological models of pain and anxiety
have many similarities in terms of their affective and cognitive
interactions, while somatic reactions are strongly linked to the
sensitive and autonomic nervous systems. The purpose of this
study is therefore to describe the words (cognitive reactions)
patients use to characterise acute dental pain, and to analyse the
relations between these descriptions and the patients’ anxiety
levels (affective responses) about visiting a dentist.
Material and methods – The respondents consisted of patients
who contacted the Emergency Dental Service in Copenhagen (n:
196). The analysis tool used was the McGill Pain Questionnaire
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(MPQ), which categorises pain-describing words into sensory,
affective and evaluative terms.
Results – The results showed that the most frequently used
word was “painful” (affective word). The next ﬁve most frequently
used words were all sensory terms. However, when the group was
divided into three levels of anxiety (0-33, 34-66 and 67-100 mm)
using a Visual Analogue Scale (VAS), the lowest level’s six most
frequently used words were all sensory terms, while the spread at
the highest level was ﬁve affective words and one evaluative. The

gender split at the highest anxiety level was almost equal. There
were twice as many men as women at the lowest level, while on
the middle level, there were twice as many women as men. There
was a tendency for patients with high anxiety levels to use more
descriptive words than patients on lower levels.
Conclusion – The clinical conclusion is that anxious patients
tend to emphasise the affective nature of pain over its sensory
aspects. An empathic conclusion would be that you should ask
about patients’ pain, but listen to their fears.
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Odontogene
smerter

Abstract

Identiﬁkation af
odontogene smerter
Odontogene smerter er ofte relateret til
bakterielle og fysiske forhold som følge af
inflammatoriske processer i den aktuelle
region. Smerter betinget af en igangværende inflammation er en meget kompleks
biologisk proces. Den diagnostiske proces
i forbindelse med smerte skal systematisk
indeholde data fra flere grupper af information (anamnese, objektiv undersøgelse,
radiologiske fund), da vi klinisk ikke har måleudstyr, der non-invasivt kan måle sværhedsgraden af den pulpale inflammation.
Vores diagnostiske metoder er indirekte,
og flere forhold gør, at patientens oplevelse
af smerter ikke altid stemmer overens med
de objektive fund. Patienter kan ikke altid
udpege den faktiske smertegivende region, og samtidig er fravær af smerter ikke
ensbetydende med fravær af patologiske
processer.
Dentinsmerter som følge af kavitetspræparation eller fyldningsterapi kan oftest
forebygges eller minimeres ved enkle tiltag.
Smerter som følge af infraktioner eller hypersensitiv dentin repræsenterer derimod
hyppigt et diagnostisk eller behandlingsmæssigt problem. Umiddelbar succes efter en relativt enkel palliativ behandling kan
nemlig på længere sigt vise sig uholdbar og
må følges op af pulpakirurgiske indgreb.
I mange situationer med pulpale og
periapikale smerter kan tilstandene diagnosticeres med et minimum af forundersøgelse som følge af indlysende ætiologi,
og behandling udføres jævnfør den stillede
diagnose. Over for dette er det samtidig
velkendt, at det er meget vanskeligt at
sammenkoble histologiske fund af pulpainflammation med patientens symptomer.
Endelig er det velkendt, at vi på en mindre
gruppe af vores behandlede patienter kan
opleve meget voldsomme smerter, uden at
der kan findes synlige tegn på patologiske
processer, hvorfor man bør være ydmyg i
fortolkning af smertedata.

Lars Bjørndal, lektor, ph.d., Afdeling for Cariologi og Endodonti,
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet
Preben Hørsted Bindslev, lektor, tandlæge, Afdeling for Tandsygdomslære, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet

F

lere karakteristiske fund (Fig. 1) ligger til grund for en differentialdiagnostisk opdeling af odontogene versus nonodontogene smerter (1). Artiklen fokuserer på odontogen
smerte som følge af inﬂammatoriske processer med relation til
bakterielle og fysiske årsager. Der er tillige fokus på den diagnostiske proces, dvs. hvilke typer af data der skal indhentes med henblik på at give det bedste bud på en diagnose i relation til dentin,
pulpa og det apikale parodontium. Behandling af dentinsmerter
med stigende kompleksitet vil i denne artikel særligt blive beskrevet som følge af dentinhypersensitivitet, infraktioner og frakturer,
præparationstraumer samt fyldningsterapi. I en efterfølgende
artikel (Tandlægebladet 2010, nr. 4) vil behandlingsmæssige
overvejelser vedrørende endodontiske smerter fra pulpa og det
apikale parodontium berøres.

Emneord:
Toothache;
dentin
hypersensitivity;
pulpitis;
periapical
inﬂammation

Biologisk baggrund for smerter ved inﬂammation
Mange forskellige inﬂammatoriske alarmsignaler kan mobilisere en produktion af enzymer, der kan iværksætte dannelsen
af inﬂammatoriske mediatorer (2). Hos makrofagen er det fx
særligt den direkte interaktion med bakterien, der kan iværksætte
dannelsen af mediatorer. Hos endotelcellen foregår det indirekte
efter en stimulering fra allerede dannede cytokiner fra makrofagcellen (fx IL-1 og TNF). Netop de to nævnte celler kan yderligere
danne prostaglandiner fra cellemembranen, som fører til den
speciﬁkke gruppe af arachidonsyre-metabolitter (PGE2, PGI2),
der sensibiliserer smertereceptorernes forgreninger i pulpa, parodontalligamentet eller den periapikale knogle (Fig. 2). Ikke bare
den indirekte, men også en direkte aktivitet for cytokin IL-1 er for
nylig foreslået som supplerende mekanisme for en inﬂammatorisk betinget smertefølelse (3). De aktiverede smertereceptorer
kan efterfølgende blive følsomme for andre inﬂammatoriske
mediatorer såsom bradykinin, histamin og substans P (4,5). Det
samlede resultat er en hypersensibilitet ved stimulering, der kan
fremkomme ved påvirkning af tanden, men som også forårsages
af det lokalt øgede vævstryk fra den igangværende inﬂammatoriske proces (Fig. 2).
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Den diagnostiske proces
En række diagnostiske overvejelser er relevante, når smertepatienten skal undersøges:
• Er smerten odontogen eller ikke-odontogen?
• Er tanden vital eller ej?
• Er smerten infektiøst betinget?
• Er der et parodontalt problem?
Undersøgelsen af en patient med akut odontogen smerte
skal indeholde data fra tre grupper af information (6): (a) Patientens anamnestiske oplysninger om igangværende smerter
samt herunder oplysninger om alment helbred, (b) den objektivt baserede undersøgelse af tandvitalitet fra smerteregionen,
herunder pocher og ømhed fra slimhinde eller tandkrone; samt
(c) indhentning af parakliniske data såsom røntgenbilleder. Da
alle informationer fra smertevurdering er baseret på indirekte
metoder til bestemmelse af en eventuel inﬂammation i pulpa, vil
resultatet af den diagnostiske proces være sikrest, hvis man kan
få data fra alle nævnte grupper.

røntgenologisk (10), hvilket overordnet henviser til, at røntgen
igen kun er et bidrag til den samlede indhentning af data.
Fejlfortolkninger af normalanatomiske forandringer som
foramen mentale og diverse projektioner af sinus maxillaris som
værende mulige apikale patologiske processer er andre eksempler
på situationer, hvor ekstra information ofte må indhentes i form af
nye røntgenbilleder eller ny vitalitetstest, og som samlet må indgå
i en ny vurdering af en sandsynlig diagnose med en efterfølgende
behandling.

Patientens opfattelse af smertefokus er ikke altid sandhed
I et differentialdiagnostisk aspekt er patientens evne til at udpege, hvilken tand der er smertegivende, langtfra entydig. I et
forsøg, hvor nervesystemets evne til at skelne, hvilken tand der
blev stimuleret elektronisk, kunne forsøgspersonerne kun skelne
den rigtige tand i knap halvdelen af tilfældene (7). Selvom man
inkluderede nabotænderne svarende til en tandregion, var der relativt mange, der fortsat ikke kunne lokalisere det rigtige sted (27
%). I et lignende forsøg, hvor bare den stimulerede kæbe skulle
lokaliseres, var der trods alt over 95 % af forsøgspersonerne, der
kunne angive dette efter elektrisk stimulering af tænderne (8). Et
andet forhold, der spiller ind, når patienten angiver en tand, der
fornemmes som årsagen til problemet, er forekomsten af meddelte smerter. En længerevarende intens smertepåvirkning af et
aktuelt område (det være sig odontogent eller non-odontogent)
kan således bevirke, at andre i øvrigt sunde områder (tænder)
opfattes som værende problemet. De meddelte smerter kan
hidrøre fra patologiske processer i eksempelvis kæbehulen eller
fra tyggemusklerne (1).
Typen af smerteoplevelse er også tilknyttet forskellene i den
anatomiske opbygning af nervetrådene, hvor de hurtigt ledende
A-ﬁbre er de mest sensitive i relation til dentinen (se senere),
imens C-ﬁbrene dominerer i relation til den inﬂammatorisk betingede tandsmerte (9). Fravær af smerte udgør også et differentialdiagnostisk element, da det ikke nødvendigvis er ensbetydende
med fravær af patologiske processer (Fig. 3).

• Mulighed for at reproducere smerten ved forundersøgelsen

Røntgeninformation
Et røntgenbillede i underkæbens molarregion kan underestimere
indtrykket af en apikal opklaring som følge af den væsentlig tykkere knogle, sammenlignet med eksempelvis overkæbefronten. Så
længe den periapikale destruktion er lokaliseret til underkæbens
spongiøse del af knoglen, kan den være vanskelig at diagnosticere

Fig. 1. Indhentning af data, der kan bruges til at skelne mellem odontogene og non-odontogene smerter (modiﬁceret
fra (1)).
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Odontogen vs. non-odontogen smerte

Klassiske karakteristika af odontogen dental smerte:
• Der er en ætiologisk faktor, der kan forklare en odontogen smerte (i.e. caries, infraktion, præparationstraume,
utæt fyldning, fraktur)

• Smertereduktion ved lokalbedøvelse
• Unilateral smerte
• Smertetype: murrende, jagende, dunkende
• Lokaliseret smerte
• Følsom for temperatur
• Følsom for perkussion og tryk

Udvalgte karakteristika af non-odontogen dental smerte:
• Der er ingen umiddelbare ætiologiske faktorer for en
odontogen smerte (i.e. ingen caries, infraktion, utæt
fyldning, fraktur)
• Ingen reel smertereduktion ved lokal bedøvelse
• Bilateral smerte eller multiple smertefulde tænder
• Smertetype: brændende, stikkende
• Smerte, der ses sammen med hovedpine
• Øget smerte, der er associeret med muskelpalpering
eller stimulering af andre områder
• Øget smerte associeret med emotionel stress, fysisk
bevægelse, hovedposition osv.

Fig. 1. Data collection which can be used to separate odontogenic and non-odontogenic pain (modiﬁed from (1)).
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Dentinsmerter
Dentinhypersensibilitet – årsag og virkning – pulpale konsekvenser
Det er i dag almindelig accepteret, at smertereaktion i dentinen
hovedsagelig kan forklares med den hydrodynamiske teori – altså
væskestrømninger i dentinkanalerne, som påvirker A-ﬁbrene,
som snor sig mellem odontoblasterne og ud i den mest pulpale del
af dentinen (9,11). Det synes især at være stimuli, som forårsager
udadrettede væskestrømninger, der udløser smertereaktionen.
Smerte udløses således fx ved kuldepåvirkning og udtørring under præparation, men også sondering, sure fødemidler og drikke
kan udløse kortvarige, skarpe og skærende smerter som tegn på,
at det primært er de perifere A-ﬁbre, som aktiveres. En smertereaktion fra blotlagt dentin er således en helt normal reaktion.

Hvor grænsen går mellem en normal reaktion fra dentin og en
egentlig hypersensitiv reaktion, er vanskeligt at deﬁnere og vil
sandsynligvis være temmelig subjektivt. Dentinens følsomhed
forøges ved inﬂammatoriske forandringer i pulpa, hvor bl.a. hvilende smertereceptorer aktiveres ved påvirkninger, der normalt
ikke giver årsag til stærke smerter.
Prævalensen af hypersensitiv dentin angives fra 3 til 57 %
og ﬁndes hyppigst hos patienter mellem 20 og 40 år (12). Hypersensibilitet optræder typisk i det cervikale område i tilfælde,
hvor dentinen er blottet, fordi den beskyttende emalje/cement
ikke er dannet eller er slidt eller ætset væk. Ofte vil pulpacellerne reagere hensigtsmæssigt ved dannelse af intratubulær eller

Inﬂammation og tandsmerter

SMERTE OG INFLAMMATION (PULPALT SAMT PERIAPIKALT)
FYSISK

BAKTERIELT

INFEKTION

VÆVSSKADE

KEMISK

IMMUNRESPONS

INFLAMMATION
Makrofag iværksætter produktion
af proinﬂammatoriske cytokiner
(IL-1,TNF).

Neurogen inﬂammation:
Produktion af neuropeptider:
(Fx Substans P).
Makrofag iværksætter produktion
af prostaglandiner (PGE2, PGI2 ).

Endotelcellen aktiveres
til produktion af prostaglandiner
(PGI2, PGE2).

Lokalt øget vævstryk fra
den igangværende
Inﬂammation.

Aktiverer/
hypersensibiliserer smertereceptorerne
(Pulpa,
parodontalligament,
periapikal knogle)

Akut odontogen smerte eller smerteudløsning ved påvirkning af tanden.

Fig. 2. En forenklet skitse af nogle af de interaktioner, der udspilles mellem bakterier og inﬂammatoriske mediatorer, der bl.a.
knyttes til en øget smerteerkendelse fra pulpa eller det apikale
parodontium.

Substans P stimulerer histaminfrigivelsen fra mastcellen, der
fører til produktion af bradykinin.
Alle de involverede mediatorer
kan yderligere påvirke de allerede
sensibiliserede smertereceptorer.
Sensibiliserede
smertereceptorer

Fig. 2. A simpliﬁed diagram of the interactions taking place
between bacteria and mediators from the inﬂammation, which
can be connected to pulpal and periapical pain.
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tertiær dentin. Herved sker der en forsnævring eller aﬂukning
af kanalerne og en øget aﬂejring af isolerende dentin, som har
færre dentinkanaler og dermed dårligere ledningsevne end den
primære og sekundære dentin.
Bakterier og dentinhypersensitivitet
I tilfælde med bakteriebelægning på åbne dentinkanaler kan
bakterierne og deres metabolitter penetrere dentinen, hvilket
kan resultere i lokale inflammatoriske forandringer i pulpa,
herunder en neurogen inﬂammation (Fig. 2). Dette kan have to
følger, dels ændres nervernes følsomhed og bliver mere reaktive,
og dels udbredes reaktionsområdet (9). Endelig vil der ikke ske
aﬂejring af tertiær dentin i områder med større inﬂammatoriske
forandringer. At bakterier kan spille en rolle for dentinfølsomheden, er bl.a. vist i undersøgelser, hvor blot et forbedret renhold af
det cervikale område ofte medførte en signiﬁkant og permanent
smertelindring (13).
Behandling af dentinhypersensitivitet med stigende kompleksitet af
indgreb ved manglende effekt
Efter at renhold er sikret, men fuldstændig smertelindring ikke
er opnået, vil evt. videre behandling udføres med midler, som
fysisk aﬂukker dentinkanalerne eller virker depolariserende på
nervernes ledningsevne. Et stort udbud af materialer til desensibilisering markedsføres, men tilstanden kan være særdeles hårdnakket at få bugt med, hvilket tyder på, at midlerne enten ingen
permanent virkning har, eller at de inﬂammatoriske forandringer
er så udtalte, at der ikke kan ske en naturlig helingsproces med
hårdtvævsaﬂejring. Flere studier har endvidere vist en blokerende eller desensibiliserende effekt i laboratorieforsøg, som det
imidlertid har været vanskeligt at dokumentere i klinikken (11).
Problemer med materialer, som tilsigter at blokere væskestrømning i dentinkanalerne ved fx udfældning af saltkrystaller
i disse, kan være, at materialet vaskes ud, opløses i surt miljø eller
slides væk, således at en evt. virkning er temporær.
Der er publiceret mange undersøgelser over resultater efter
brug af tandpasta med især strontium og kaliumsalte (12). Flere
af disse ﬁnder, at tandpastaer har en vis desensibiliserende
effekt, hvorimod andre ikke har kunnet påvise en sikker virkning. En del indvendinger mod design af disse studier har været
påpeget, og man må i dag konkludere, at effekten er usikker
(12,14). Rent praktisk kan man prøve, om den enkelte patient
føler bedring i symptomerne ved brug af disse tandpastaer.
For ganske nylig er markedsført en ny pasta bestående af arginin og calciumcarbonat, som ved skånsom behandling af det
følsomme område skulle resultere i aﬂukning af kanalerne og
smertelindrende effekt i nogen tid efter en enkelt behandling.
Præliminære resultater foreligger indtil videre kun fra fabrikantens egne undersøgelser.
Andre midler, som har været brugt, er en HEMA/glutaraldehyd-opløsning, som medfører koagulering af proteiner i dentinkanalerne. Man bør dog ikke anvende denne ved tæt relation
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Vær opmærksom på de differentialdiagnostiske kardinalpunkter, der kan skelne odontogene versus non-odontogene
smerter. Det bedste bud på en korrekt odontogen smertediagnose er at få bidrag fra patientens anamnestiske oplysninger,
data fra den objektive kliniske undersøgelse samt vurdering
af radiologiske fund. Hvis man er i tvivl, om smerterne er
rene dentinsmerter eller primært stammer fra dybere dele af
pulpa og derfor indikerer en mere omfattende inﬂammation i
pulpavævet, er det klogt i første omgang at forsøge en afventende behandling, som ikke omfatter pulpakirurgisk indgreb.

til pulpa pga. glutaraldehyds ﬁkserende virkning. Fabrikanten
angiver da også, at der bør anvendes kofferdam, og kun ganske
lidt væske påføres det område, der skal behandles. Pensling af
det følsomme område med 2 % natriumﬂuorid eller evt. brug af
receptpligtig tandpasta med 5.000 ppm ﬂuoridindhold kan have
en kortvarig effekt og kan evt. bruges ved starten af introduktion
i ændret børstemetode, således at patienten får den øjeblikkelige smertelindring, der er nødvendig, for at området kan holdes
plakfrit. Generelt er der imidlertid få veldokumenterede studier
til støtte for behandlingerne, og der er ikke en metode, som giver
sikkerhed for positivt resultat i alle tilfælde.
Hvis de ovennævnte metoder er uvirksomme, kan man forsøge
at forsegle dentinkanalerne perifert fx med ﬂuorlak, dentinbindere og resin eller ved fyldningsterapi. I sidste ende kan det blive
nødvendigt med endodontisk behandling. Som i andre sammenhænge er profylakse i form af en skånsom børsteteknik og
tilbageholdenhed med indtag af læskedrikke med lav pH bedre
end et senere forsøg på behandling af det hypersensitive område.
Infraktioner og frakturer
Hyppigst angives dentininfraktioner at forekomme hos patienter over 40 år. De ses ofte i underkæbens molarregion i tænder,
med intrakoronale restaureringer, og som regel går brudlinjen i
mesio-distal retning (15). Tilstanden kan dog også forekomme i
ikke-restaurerede tænder (16).
Hvis infraktioner, som de ofte ses i fortænderne, kun involverer emaljen, vil de som regel være symptomfri og ikke kræve behandling, hvorimod egentlige brudlinjer eller revner (inkomplette
frakturer), som omfatter dentin og evt. pulpa, oftest vil være
forbundet med smerter af vekslende intensitet og hyppighed.
Det tidligste symptom er ofte en ultrakort skarp smerte ved
tygning af både hårde og klistrede fødeemner (17). Smerten udløses sandsynligvis ved væskestrømning i spalten pga. afbøjning
af den tilgrænsende dentin under påvirkningen. Symptomerne
kan persistere i månedsvis, og patienten kan have vanskeligt ved
præcist at lokalisere den symptomgivende tand. Tandlægen kan

228 VIDENSKAB & KLINIK
OVERSIGTSARTIKEL

Fravær af smerte er en dårlig differentialdiagnostisk
indikator
A

B

C

D

Fig. 3. En for patienten totalt smertefri situation (A). Diagnose
–6: Parodontitis apicalis non-symptomaticus (cum ﬁstulae)
(B). Postoperativt røntgenbillede (C). Kontrol efter to år viser
status af heling (D).
Fig. 3. A complete painless situation for the patient (A).
Diagnosis 37: Parodontitis apicalis non-symptomaticus (cum
ﬁstulae) (B). Postoperative radiograph (C). 2-yr follow-up
radiograph showing the status of healing (D).

forsøge ved gennemlysning med ﬁberlys eller selektiv cuspisbelastning at ﬁnde spalten. Hvis dette ikke lykkes, hvad der ofte er
tilfældet, vil smerterne ofte tiltage i styrke og intensitet og nu også
udløses ved temperaturforandringer. Typisk vil en disto-lingual
cuspis på en underkæbemolar på et tidspunkt brække af, medens
patienten tygger på et stykke brød. Herefter kan smertebilledet
aftage og manifestere sig som følsomhed ved tandbørstning
og temperaturændringer. Behandlingen tilsigter at minimere
risikoen for yderligere revnedannelse samt at gøre patienten
smertefri. I restaurerede tænder vil første trin i behandlingen
således være fjernelse af alle fyldninger i tænderne, uafhængigt
af om smerterne er skarpe kortvarige dentinsmerter som følge af
bid på cuspis eller reaktion på kulde – eller mere murrende dybe
evt. anfaldsvise som muligt tegn på inﬂammatoriske forandringer
i dybere dele af pulpa. Lokalisering af frakturlinjer efter fjernelse
af fyldning kan igen forsøges enten ved transillumination, farvning eller ved anvendelsen af operationsmikroskop. Det kan være
svært at afgøre, om en frakturlinje involverer pulpa og således
nødvendiggør en rodbehandling. Spontane eller længerevarende
smerter (minutter) som reaktion på ydre påvirkninger vil normalt
være tegn på så store inﬂammatoriske forandringer i pulpa, at pulpektomi er indiceret. Hvis smertebilledet ikke tyder på involvering
af pulpa, eller hvis brudlinjen ses løbende mesio-distalt svarende
til basis af den disto-linguale cuspis i underkæbemolar, kan man
forsøge ny fyldning med kompositplast og overdækning af den

pågældende cuspis. Hvis cuspis er affraktureret, kan pålimning
af plast være en provisorisk løsning, indtil symptomatologien er
afklaret. Hvis symptomerne forsvinder, kan indlæg eller kronebehandling senere blive nødvendige.
En mesio-distal eller facio-oral frakturlinje i kronepulpas
loft vil oftest også involvere pulpa og indeholde bakterier i frakturspalten. Her kan man forsøge en provisorisk cementering af
kobber- eller stålbånd eller en provisorisk plast- eller aluminiumskrone og senere afhængigt af symptomerne foretage kroneeller rodbehandling. I en enkelt undersøgelse blev tænder med
frakturlinjer og revner sv.t. randcrista og diagnosen reversibel
pulpitis behandlet med kroner. Inden for det første halve år efter
kronebehandlingen blev det nødvendigt at rodbehandle ca. 20
% af tænderne. Dette svarer nogenlunde til andre undersøgelser
over frekvensen af rodbehandling efter kronebehandling af vitale
tænder (18).
Præparationstraumer
Smerter efter operativ terapi med fx kroner eller plastfyldninger
optræder ikke sjældent i tænder, som før behandling var symptomfri. Et mindre ubehag efter fjernelse af tandsubstans i forbindelse med behandling må anses for helt normalt, men er der
smerter i længere tid, og er patienten ikke forberedt på dette, er
situationen selvfølgelig uheldig for både patient og tandlæge,
ikke mindst fordi hændelsen potentielt kan mindske patientens
tillid til behandleren.
Præparation med hurtig hastighed og manglende eller ineffektiv centreret vandkøling vil medføre udtørring af dentinen
fulgt af displacering af odontoblastkerner ind i dentinkanalerne.
Dette er resultatet af en hurtig udadrettet væskestrømning i
kanalerne, og de perifere nervetråde mellem odontoblasterne
påvirkes og giver smerter. Men der er også sket en skade i pulpa,
idet displaceringen medfører, at de pågældende odontoblaster
autolyserer. I grove tilfælde kan der udvikles høj varme, lugte
af brændt dentin og koagulation af pulpavæv ud for de berørte
kanaler. I unge og sunde pulpae og med et begrænset antal
beskadigede dentinkanaler vil dette ikke medføre permanente
skader, men en let inﬂammation i en begrænset del af kronepulpa og lette smerter, især på kuldepåvirkning i en kort tid
(dage/uger) efter præparationen, kan ofte forekomme. Dette
symptombillede kan ikke betragtes som usædvanligt efter en
større behandling.
Normalt vil der ske en heling med dannelse af ”arvæv” i form
af en forøget aﬂejring af tertiær dentin ud for de pågældende
dentinkanaler samt ophør af smerterne. Hvis pulpa imidlertid
i forvejen har et svækket forsvarspotentiale, og der beskadiges
et stort antal kanaler ved kronefremstilling og kontaminering
af dentinen, kan resultatet ende med nekrose og infektion i det
periapikale væv. Således er der beskrevet senfølger efter kronebehandling i form af apikal parodontitis i 15-20 % ﬂere år efter
kronefremstilling, og hele det forløb kan som bekendt udspille
sig uden nævneværdige smerter (19).
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Plastfyldninger
Der har i de senere år været rettet stor bevågenhed mod forebyggelse af smerter efter fyldning af kaviteter med komposit plast.
For en del år siden blev der beskrevet eftersmerter i op til 50-60 %
af behandlede tilfælde (20,21). Det kan naturligvis ikke udelukkes, at præparationstraumer også her er medårsag, men interessen har især rettet sig imod stress og deformering af fyldning
og tandsubstans som følge af polymerisationskontraktion samt
optræden af mikrospalter med penetration af bakterier. Alt efter
plastfabrikat og fyldningsmetodik har man i laboratoriet målt
cuspisafbøjning som følge af polymerisationskontraktion på op
til 14-21 μm (22,23). Nogle patienter har rapporteret kortvarige
smerter efter kuldepåvirkning, andre har især beskrevet smerter
ved tygning på fyldningen. Hyppigheden af smerter er dog markant aftaget i rapporter fra de seneste år, hvilket bl.a. tilskrives
udvikling af materialer med mindre polymerisationskontraktion,
bedre emalje-dentinbindere og ændrede fyldningsmetoder. Det er
ikke alene i tænder med større klasse II-fyldninger, der har været
postoperative smerter. Også i klasse I har smerter hyppigt været
beskrevet (24). Her har man især fokuseret på en høj C-faktor,
dvs. forholdet mellem den del af fyldningen, som er bundet til
tandsubstans, og den del, som har en fri overﬂade som årsag.
En ubundet fri overﬂade vil tillade et vist ﬂow af plastmaterialet
under polymerisering, hvilket reducerer stressopbygning i plast
og tandsubstans.
Som regel vil ulemperne, som mest har karakter af dentinsmerter, aftage efter nogle uger. Der er i ﬂere undersøgelser fra
de seneste år rapporteret lette smerter for koldt eller ved tygning
efter en uge i 2-5 % af de behandlede tænder, hvilket er væsentlig
mindre end tidligere rapporteret (25,26).
For at udløse spændinger og i et forsøg på at fjerne symptomerne har det været foreslået at præparere en fure i fyldningen fx
i en dobbelt klasse II-fyldning fra gingivalt i den mesiale kasse hen
over okklusalﬂaden til gingivalt i den distale kasse (22). Dette har
i laboratoriet haft en vis stressfrigørende effekt, men den kliniske
virkning har ikke været entydig, og udskiftning af fyldningen
synes at være den mest rationelle behandling, hvis smerterne fortsætter ud over en måneds tid. Der fyldes derpå igen (se senere),
men i nogle få tilfælde fortsætter smerterne, og i enkelte tilfælde
er det nødvendigt at rodbehandle de pågældende tænder.
Forebyggelse af postoperative smerter efter behandling med plastfyldninger
Som det fremgår, er forekomsten af postoperative smerter efter
fyldning med komposit plast reduceret i de seneste år. Dette er
i nogle rapporter blevet tilskrevet nyere bindingssystemer med
brug af selvætsende ”primere” i stedet for treﬂaskesystemer eller
brug af selvætsende ”primere” modsat ”total-etch” med fosforsyre, hvor smørelaget fjernes (24). Det er imidlertid ikke entydigt,
hvilket system der er forbundet med færrest eftersmerter (27-29).
Det synes således, som om de metoder, man i dag råder over til
forbehandling af dentinen, ikke er afgørende for postoperativ
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sensitivitet. Bunddækning anvendes generelt kun på steder med
en meget lille afstand til pulpa (under 0,5 mm) for at sikre størst
muligt område til binding mellem fyldning og tand.
Resultater med anvendelse af ﬂydende plast som stressopfangende lag er heller ikke entydige (30), men der er nogenlunde
enighed om, at fyldning med skrålagsteknik er ønskværdig pga.
af lille C-faktor. Flere ﬁnder desuden, at ”puls delay” eller progressiv lyspolymerisering er en fordel ved nogle plastmaterialer,
fordi man ved denne metode tillader, at polymerisationsstress
minimeres gennem ﬂow i det ikke helt polymeriserede materiale.
Efter et lille stykke tid intensiveres lysenergien, og fyldningen
færdigpolymeriserer (30-32). Endelig skal det erindres om, at der
også efter fyldningsterapi med amalgam forekommer en kortvarig
periode med eftersmerter, hvilket må betragtes som en sædvanlig
foreteelse ved fyldnings- og kroneterapi (33). I forbindelse med
plast synes postoperative smerter i dag ikke at udgøre et større
problem, når skånsomme præparations- og fyldningsmetoder
anvendes.
Pulpale smerter
Objektiv undersøgelse af smerteregionen, herunder pulpavitalitet
En palpering af tænderne i smerteregionen giver vigtig information om, hvor der kunne tænkes at være inﬂammation. Tandkronen undersøges for trykømhed, og slimhinden marginalt og
apikalt palperes med henblik på ømhed og hævelse. Endelig er
en marginal undersøgelse med pochemåler et vigtigt bidrag i den
endodontiske undersøgelse (34).
Den termiske kuldetest har været fremhævet frem for den elektriske pulpatestning til at give det korrekte svar på, om pulpa er
vital eller ej (35). Har man i klinikken problemer med at udføre
en vitalitetstest på tænder med store plastiske restaureringer eller
protetiske erstatninger, kan en kuldetest gøre forskellen. Vitalitetstest af restaurerede tænder kan alternativt undersøges med et
apparatur, hvis sonden er udstyret med en særlig tynd spids, der
kan placeres på et mindre eksponeret emalje- eller dentinområde.
Er det vanskeligt at ﬁnde den aktuelle tand, hvorfra smerten
kommer, og hvis patientens smerter optræder af sig selv i perioder, kan det være et tegn på en inﬂammeret pulpa. I denne
situation er det en god ide at tage udgangspunkt i, hvad der kan
udløse smerterne (35). Er det eksempelvis kulde, der er særligt
smerteaktiverende, anvendes kuldespray som forsøg på at ﬁnde
tanden, eller er det ved tryk, kan en FracFinder anvendes eller
en perkussionstest.
Begrænsningerne i de kliniske odontogene pulpadiagnoser
Ved mange pulpale smerter kan tilstanden umiddelbart diagnosticeres med et minimum af forundersøgelse som følge af indlysende ætiologi. Et dybt cariesangreb med en længerevarende
dunkende smerte og ledsaget af forstyrret nattesøvn vil fx indikere, at større dele af pulpavævet er inﬂammeret, og endodontisk
behandling foretages. I andre situationer er diagnostikken af de
pulpale smerter uklar. I en detaljeret analyse af akut dental smerte
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kunne man påvise, at ellers velkendte kliniske tegn og symptomer
ikke var særlig brugbare differentialdiagnostisk (36). Det var kun
kombinationen af markante fund (konstant smerte, følsomhed for
temperaturændringer, ”tanden føles høj”, svækket mundåbning,
ømhed apikalt samt løsning), der kunne give anledning til korrekt
diagnose i en rimelig andel af tilfældene (~ 80 %). Det er derfor
vigtigt at erindre begrænsningerne i vores diagnoser. Eksempelvis
er pulpitis reversibilis versus irreversibilis et diagnosesæt, der
benyttes til at beskrive fravær eller tilstedeværelse af en smertegivende tilstand fra pulpa, men altså uden reel viden om pulpa kan
undergå heling, eller om vejen mod nekrose er anlagt.
Det er også velkendt, at det er svært at sammenkoble histopatologiske fund af pulpainﬂammation og den kliniske beskrivelse
af patientens symptomer (37-39). Hyppigt kan pulpa histologisk
være præget af tydelige tegn på inﬂammation, uden at patienten
har smerter (40), og omvendt kan patientens information om
smerte ses i tilknytning til en pulpa uden histologiske tegn på
inﬂammation. Man bør sammenfattende være ydmyg i fortolkning af data.
Periapikale smerter
Lokaliseret eller udbredt infektion
I forlængelse af den diagnostiske proces, hvor indhentning af data
skal føre til diagnose og behandling, er det væsentlig hurtigere at
kunne vurdere sværhedsgraden af en smertegivende infektion,
mht. om den er lokaliseret eller udbredt. En lokaliseret infektion
som den periapikale kan være associeret med en lokal hævelse
afhængigt af, om den kortikale knogle er tilstrækkeligt resorberet
til periost eller mukosa men samlet betragtet er det stadier af den
samme sygdomstilstand, som primært kan behandles med lokale
terapeutiske indgreb (41). Det er afgørende for smertelindringen,
at der foretages drænage af en eventuel hævelse og mekanisk
udrensning af kanalerne (42).
En smertepatient med en infektion, der spreder sig, kan være
potentielt livstruende. Patienterne er typisk febrile; der kan ses
tydelig submandibulær hævelse samt trismus, og der forekommer
smerter ved synkning (42). Patienterne skal umiddelbart hospitaliseres, og behandlingen kan ofte indebære kirurgisk drænage.
Igen er behandlingsfokus på fjernelse af årsag til infektionen
lokalt, herunder vævsincision samt anvendelsen af antibiotikum.
Smerter uden synlige tegn på patologiske processer
Følgende patienttilfælde er måske velkendt efter rodbehandling af en tand med diagnosen: pulpitis irreversibilis. Patienten
rapporterer om persisterende smerter efter pulpektomi, som er
udført teknisk lege artis, herunder med anvendelsen af aseptisk
kontrol med kofferdam. Af andre grunde kan nævnes, at der
ikke er tale om en overset rodkanal, og heller ikke observeres
infraktioner eller frakturdannelse i rodkomplekset. Det fremgår
imidlertid, at der havde været et længerevarende smertefuldt
”pulpitis”-lignende forløb, inden rodbehandlingen blev iværksæt.
Et sådant forløb ﬁndes beskrevet som dentale fantomsmerter

(43), altså en kronisk neuropatisk smerte som er knyttet til ekstirpation af en inﬂammeret vital pulpa, og hvor smertelindring ved
fjernelse af rodfyldning ingen effekt har. Dentale fantomsmerter
opstår hos 3-6 %, der har fået foretaget fjernelse af pulpavæv, og
karakteriseres ved følgende:
• Konstant murrende smerter, ingen patologiske fund, ingen
søvnpåvirkning
• Ofte relateret til initial skade på pulpa
• Overrepræsentation af kvinder i patientgruppen.
Inden der bliver udført ﬂere på hinanden følgende behandlinger, uden den forventede effekt indtræffer, bør den differentialdiagnostiske pil tidligt pege mod non-odontogene smerter (Fig.
1). Mulige behandlingstiltag er komplekse, hvor den ætiologiske
fokus enten kan være relateret til det centrale nervesystem (medicinsk behandling og psykisk støtte) eller det perifere nervesystem
(nerveblokade, neurostimulationsteknikker som akupunktur eller
kirurgi). Smertespecialister, endodontister eller såkaldte smerteklinikker bør inddrages i den videre udredning og behandling
af patienten, hvis problemet er opstået. Hvad angår forebyggelse
har det været foreslået, at total pulpaekstirpation under akutte
forhold bør undgås, og at man principielt altid bør indlede den
vitale akutbehandling med en ”nød”-pulpotomi, så den fuldstændige pulpavævsfjernelse sker under mere ”rolige” forhold med
fravær af akutte symptomer.
Det kliniske problem
Vores kliniske undersøgelsesredskaber er i forbindelse med diagnostik af odontogen smerte som følge af inﬂammation i pulpa
genstand for et klinisk problem. Man kan i dag ikke klinisk måle,
om en inﬂammation i pulpa er reversibel eller udvikler sig irreversibelt. Klinisk bliver problemet oftest håndteret radikalt i form af
en operativ eksponering af pulpavævet. Selv i vurderingen af, om
indgrebet var rimeligt at udføre, er det fortsat relativt grove vurderingsmetoder, der underbygger beslutningen, som muligheden
for hæmostase inden for et fastsat tidsrum og blodets farve. Øverst
på ønskelisten af diagnostiske hjælpemidler ville derfor være et
klinisk anvendeligt måleapparat, der non-invasivt kunne be- eller
afkræfte sværhedsgraden af en pågående inﬂammation, uden at
man klinisk skulle foretage eksponering af pulpa.

Abstract (English)

Odontogenic pain
The odontogenic pain experienced from an inﬂammatory reaction in the pulp, periodontal membrane or periapical tissue is
a complex biological process where a cascade of mediators are
involved. Most often the inﬂammation is caused by microbial
or physical injuries The inﬂammatory cells release metabolic
substances which activate the pain receptors and the result is
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among others a major increase in sensitivity and intense pain in
the affected tooth. The process of diagnosing the cause of odontogenic pain has to be made up from at the least three different
sources: information from the patient, clinical examination and
radiographical ﬁndings. As a non-invasive measuring equipment
for monitoring of inﬂammatory reactions is not available we are
forced to rely on indirect diagnostic methods. This entails the
risk of making false-positive or false-negative diagnoses. Dentine
pain caused by cavity preparation or restorative procedures can
to a certain extent be prevented or minimized by rather simple
precautions. Pain from incomplete fractures or hypersensitive

dentine on the other hand often presents a diagnostic problem
as well as treatment related difﬁculties. Thus the immediate success of palliative treatment may in the long run turn out to be
unstable and the ﬁnal outcome may be an endodontic treatment.
In several cases with pulpal and periapical pain the aetiology,
diagnosis and treatment option may be quite clear. However,
symptoms may not reﬂect the true histopathological condition
of the pulp, and serious pain can be experienced by the patient
without any evident signs of pathology. Thus we have to be cautious in our interpretation because pain symptoms taken alone
are not a reliable basis for pulp diagnosis.
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Atypiske ansigtssmerter og neuropatiske smerter

Abstract

Håndtering af patienter
med atypiske og
neuropatiske smerter
I denne artikel beskrives klassifikation,
diagnostik og håndtering af atypiske ansigtssmerter, atypiske tandsmerter/odontalgi, neuropatiske orofaciale smerter samt
trigeminusneuralgi. Alle disse tilstande er
kroniske smertetilstande i mund og ansigt
uden påviselig sygdom ved kliniske og
radiologiske undersøgelser. De udgør en
differentialdiagnostisk udfordring for den
praktiserende tandlæge, idet symptomerne
kan imitere odontogene tilstande.
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A

typiske ansigtssmerter (AA) og atypiske tandsmerter/
odontalgi (AO) er kroniske smertetilstande i mund og
ansigt uden påviselig patologi ved kliniske og radiologiske
undersøgelser. Som praktiserende tandlæge er det sjældent, at
man støder på patienter med langvarige klager over smerter i
mund og/eller tænder, hvortil årsagen ikke fastslås inden for en
overskuelig periode. Ikke desto mindre kan én enkelt patient med
såkaldte ”atypiske” tandsmerter fylde temmelig meget i aftalebogen til stor frustration og ærgrelse for både patient og tandlæge.
Formålet med denne artikel er at give et indblik i deﬁnitioner samt
diagnostik og behandling/håndtering af AA, AO samt neuropatiske smerter i det trigeminale område.
Deﬁnition af atypiske ansigtssmerter, atypisk
odontalgi og neuropatiske smerter
Under overskriften ”Persisterende idiopatiske orofaciale smerter” deﬁnerer The International Headache Society (IHS) i The
International Classiﬁcation of Headache Disorders, 2nd Edition
to tilstande: AA og AO (1).

Emneord:
Orofacial pain;
trigeminal
neuralgia;
neuropathic pain;
atypical facial pain

Atypiske ansigtssmerter (AA)
IHS deﬁnerer AA som ”persisterende ansigtssmerter som ikke har
samme karakteristika som kranielle neuralgier … og som ikke
kan tilskrives andre lidelser”. Prævalensen af AA anses for at være
højere end for trigeminusneuralgi (se nedenfor) og lavere end for
temporomandibulær dysfunktion (TMD) (10-12 %), men der ﬁndes endnu ikke mere præcise estimater (2). Der ses en overrepræsentation af midaldrende og ældre kvinder blandt AA-patienter.
AA-smerter beskrives som dybe, svært lokalisérbare smerter i
mellemansigtet, men smerten kan også være overﬂadisk. Smerten
er oftest unilateral, men kan være bilateral. Ved smertens debut
er den begrænset til en bestemt zone i ansigtet, fx omkring nasolabialfuren, men med tiden udbredes smerten til at omfatte større
områder, som ofte ikke respekterer grænserne mellem de perifere
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nervers innervationsområder. Smerten er til stede hver dag, det
meste af dagen og er ikke associeret med ændring i somatosensorisk funktion (1). Smertens kvalitet er blevet beskrevet som
værende diffus, trækkende, brændende, stikkende og dunkende
(3). AA kan debutere i forbindelse med et kirurgisk indgreb eller
et traume for derefter at persistere efter endt opheling. Der er tale
om en såkaldt eksklusionsdiagnose og det er således et diagnostisk kriterium, at man har udelukket andre kendte smertetilstande
i ansigtet såsom odontogene smerter, hovedpinetilstande mv.
ved at foretage en grundig anamneseoptagelse, klinisk intra- og
ekstraoral undersøgelse med relevante supplerende undersøgelser. Der er rapporteret et højt niveau af co-morbiditet hos AApatienter, specielt mht. psykologiske faktorer og tilstedeværelsen
af andre smertetilstande, fx hovedpine og rygsmerter (2).
Patofysiologi
Patofysiologien bag AA er stort set ukendt, men der synes at
være følgende risikofaktorer: psykologiske faktorer, hormonelle
faktorer, mindre nerveskader og tidligere infektioner i relation
til bihuler og tænder (4). Ingen af disse faktorer kan anses for at
være eneansvarlig for udvikling af AA. Man har tidligere anset AA
for at være af psykogen oprindelse, fx sekundært til en depression
(5), men man er blevet tiltagende opmærksom på muligheden for,
at de psykologiske problemer kan være en følge af livet med kroniske smerter. Da AA forekommer hyppigt hos post-menopausale
kvinder, har man tidligere også tillagt hormonelle ændringer
stor betydning (4), dog uden at der har været påvist nogen sammenhæng. Man har også foreslået (neuro)vaskulære mekanismer
som ved migræne, men på nuværende tidspunkt er den mest anerkendte hypotese, at AA er en neuropatisk smertetilstand med
baggrund i beskadigelse af nerveﬁbre i forbindelse med traume
eller kirurgi. I et Positron Emission Tomograﬁ (PET)-scanningsstudie, hvor man sammenlignede regional blodgennemstrømning
som respons på en eksperimentel smerte mellem AA-patienter
og raske kontrolpersoner, er det vist, at patienter med AA adskiller sig fra raske personer mht. aktivering af speciﬁkke områder
i hjernen (6).
Differentialdiagnostik
Der optages en udførlig anamnese for at få oplysninger om allergier, sygdomme, medicinindtag, sygdomme i familien, tidligere
traumer, hjerneskade, apopleksi, tidligere behandlinger og effekt heraf. Specielt mht. smerten ønskes oplysninger om: debut,
lokalisation, varighed, mønster, karakter (brug fx McGill Pain
Questionnaire), lindrende og forværrende faktorer, provokérbarhed. Man kan desuden bede patienten føre en smertedagbog.
Den kliniske undersøgelse bør omfatte tænder, parodontium,
slimhinder, kæbeled og -muskler samt nakkemuskler med relevante radiologiske optagelser. Differentialdiagnostiske blokader
kan være meget nyttige, hvis der er mistanke om en odontogent
betinget smerte. Sinuitis er en oplagt differentialdiagnose pga.
smertens lokalisation, og derfor bør der foretages evaluering af
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Mulige differentialdiagnoser til atypiske
og neuropatiske smerter:
• Odontogene smerter
• Parodontale smerter
• Slimhindesmerter
• Sinuitis

• Kæbeleds- og muskelsmerter
• Trigeminusneuralgi
• Hovedpinetilstande

evt. patologisk tilstand i sinus maxillaris hos en speciallæge i ørenæse-hals-sygdomme, hvilket bl.a. kan indebære nasal endoskopi,
røntgen og Computer Tomograﬁ (CT)-scanning. Tilstedeværelsen
af TMD undersøges bedst ved brug af Research Diagnostic Criteria
for temporomandibular disorders (RDC/TMD) (7). Den nyeste
udgave af denne standardiserede og validerede undersøgelse af
kæbeled og -muskler kan til enhver tid ﬁndes på hjemmesiden
www.rdc-tmdinternational.org sammen med en udførlig vejledning. RDC/TMD indeholder også et spørgeskema til evaluering af
patientens funktionelle og psykosociale forhold. Spørgeskemaet
er særdeles relevant hos kroniske smertepatienter.
AA kan skelnes fra trigeminusneuralgi (TN) på det kliniske
billede; hvor TN-patienter er smertefri det meste af tiden og
oplever intense smerteanfald (paroksysmer) af sekunders
varighed, er AA-smerten konstant og uden anfaldskarakteristika. Endvidere er der ofte ved TN tale om triggerpunkter eller
-zoner, hvor en ganske let berøring kan udløse smertejag (8),
hvorimod AA-smerten ikke kan provokeres på nogen måde.
Egentlige hovedpinetilstande (fx migræne, spændingshovedpine, medicininduceret hovedpine, klyngehovedpine, trigeminale
autonome hovedpinetilstande) bør udelukkes, hvilket kræver
henvisning til neurolog evt. på en af landets specialiserede
hovedpineklinikker.
I tandlægepraksis kan der nemt foretages en initial vurdering
af de trigeminale nervers somatosensoriske funktion ved at undersøge patientens følsomhed for berøring (fx strøg med vatpind)
og prik (fx lette prik med en tandstikker) i intra- og ekstraorale
innervationsområder for de tre trigeminale hovedgrene. En
mere soﬁstikeret vurdering af den somatosensoriske funktion
kan opnås ved en decideret kvantitativ sensorisk test (QST), som
består af en systematisk undersøgelse af følsomhed for kulde,
varme, kuldesmerte, varmesmerte, berøring, prik, tryk mv. (9).
En sådan undersøgelse kræver specialiseret træning og udstyr og
kan udføres på Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi (KOF) på Århus
Tandlægeskole (ÅT). Nervefunktionen kan endvidere undersøges
neurofysiologisk med decideret nerveledningsundersøgelse af n.
mandibularis og n. maxillaris samt test af hjernestammereﬂekser
såsom blinkreﬂeksen (9,10). Disse neurofysiologiske undersøgelser kan også udføres på KOF/ÅT. Hos nogle patienter kan det
være indiceret at udføre magnetisk resonans (MR)-scanning af
hjernen for at udelukke muligheden for, at smerten kan skyldes
intrakraniel patologi (11).
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Atypisk Odontalgi (AO)
I IHS-klassiﬁkationen opføres AO som en subgruppe af AA (se deﬁnition ovenfor) baseret på smertens lokalisation. Det anføres, at
”benævnelsen AO har været anvendt om en kontinuerlig smerte i
en tand eller alveole efter ekstraktion med fravær af identiﬁcérbar
årsag” (1). AO er tidligere også blevet kaldt ”fantomtandpine”
(Phantom tooth pain) (12,13) og ”idiopatisk tandpine” (idiopathic toothache) (14).
Som det også er tilfældet for AA, ﬁndes der ingen sikre estimater for AO-prævalens eller incidens, men man har forsigtigt
estimeret, at det kan forekomme hos 3-6 % af patienter efter endodontisk behandling (12,13). Det skal understreges, at man ikke
indregner manglende opheling efter endodonti i dette estimat.
Der er alene tale om persisterende smerter uden tegn på patologi.
Man anvender følgende diagnostiske kriterier for AO: smerte
i en tand (eller i et område, hvor der tidligere har været en tand),
som har varet mere end seks måneder; smerten er til stede hver
dag, det meste af dagen og er ikke af anfaldsmæssig karakter
(ingen paroksysmer); der er ikke nogen objektive tegn på patologiske forhold (2,15). AO debuterer ofte i forbindelse med
tandbehandling eller intraoral kirurgi, og patienter har ofte
konsulteret 5-6 forskellige behandlere, inden de henvises til en
specialiseret smerteklinik (12,14).
Patofysiologi
De præcise smertemekanismer bag AO er endnu ukendte, men
hypoteserne nævnt under AA (psykogen smerte, vaskulær smerte,
neuropatisk smerte) har været de mest populære gennem tiden
(15,16). Også mange AO-patienter lider af psykiatrisk eller
psykologisk comorbiditet, men det opfattes ikke som værende
årsagen til udviklingen af AO. Den bedst underbyggede hypotese er, at ætiologien bag AO er neuropatisk, idet man har påvist
ændringer i somatosensorisk sensitivitet og blinkreﬂekser hos
AO-patienter sammenlignet med raske forsøgspersoner (17-19).
I et dobbeltblindt placebokontrolleret overkrydsnings-studie på
35 AO-patienter har man fundet signiﬁkant, men ikke fuld smertelindring ved injektion af et lokalanalgetikum i det smertefulde
område (20). Dette indikerer, at et persisterende perifert afferent
input ikke alene kan forklare AO-smerter, og at mekanismer som
central sensibilisering kan være af betydning (20).
Differentialdiagnostik
Som ved AA.
Neuropatiske orofaciale smerter
Neuropatisk smerte er nu deﬁneret som ”smerte opstået som
en direkte konsekvens af en læsion eller sygdom, som afﬁcerer
det somatosensoriske system” (21). Traumatisk påvirkning, fx
mekanisk, termal eller kemisk, af grene fra n. trigeminus kan
medføre primære nervelæsioner, som heldigvis relativt sjældent
medfører neuropatiske orofaciale smerter (NOS). Faktisk adskiller det trigeminale system sig fra det spinale ved at være mindre

tilbøjeligt til at udvikle smerte efter nervebeskadigelse (22). Ud
over traumatisk påvirkning kan neurologiske, autoimmune, metaboliske, infektiøse, vaskulære sygdomme samt cancer forårsage
nervepåvirkning og sekundært hertil neuropatisk smerte.
Mange tandbehandlinger såsom fx injektion, pulpektomi,
ekstraktion og kirurgiske indgreb indebærer en risiko for udvikling af NOS, da der ved disse behandlinger sker overskæring/
overrivning af primære afferente nerveﬁbre, en såkaldt deafferentiering. Hvis man ser på et meget hyppigt indgreb som
operativ visdomstandsfjernelse, skønnes det, at 4-6 % af patienterne har somatosensoriske forstyrrelser en uge efter indgrebet.
Dette falder til 0,7-1 % efter to år (23). Ud af disse patienter
med somatosensoriske forstyrrelser er det heldigvis meget få,
som udvikler NOS. Efter ortognatkirurgi derimod, er det noget
mere almindeligt at se varige ændringer i sensorisk funktion.
Igen er det en undergruppe af disse patienter, der udvikler NOS.
Hyppigheden af NOS efter ortognatkirurgi er blevet vurderet til
i omegnen af 5 % (24).
Injektionsskader formodes at opstå enten som et direkte
traume fra selve nålen, hæmatomdannelse eller neurotoksisk
påvirkning fra det anvendte lokalanalgetikum (25). Risikoen
herfor er heldigvis meget lille. Man har estimeret, at ca. én ud af
26.762 mandibularblokader medfører nerveskade, og ca. 1/3 heraf udvikler dysæstesi eller NOS (26). Set i lyset af hyppigheden af
anvendelsen af sådanne blokader kan de ﬂeste tandlæger forvente
at møde 1-2 patienter med NOS efter injektion i deres karriere.
Frakturer af ansigtsskelettet indebærer også en risiko for beskadigelse af især n. infraorbitalis. 3-4 % af patienter med fraktur
af os zygomaticum udvikler NOS (10).
Generelt kan man sige, at på trods af et stort antal traumer og
invasive indgreb med risiko for beskadigelse af trigeminale nerveﬁbre er det kun et fåtal af patienter, der udvikler manifest NOS.
Neuropatiske smerter er karakteriseret ved, at der er smerte i
et område med nedsat sensibilitet (27). Patienter med NOS klager ofte over en konstant brændende smerte, som debuterede
efter traume eller invasivt indgreb. NOS beskrives også hyppigt
som ”skarpe”, ”jagende” eller ”stikkende”. Oven i den konstante
smerte ses ikke sjældent evokerede smerter ved fx berøring af
huden eller slimhinden i området eller ved almindelige funktioner
som tygning eller gabning. Deciderede kliniske fund er meget
sjældne. Der er således ingen inﬂammationstegn eller lignende.
I meget sjældne tilfælde kan der være hævelse og rødme (noninﬂammatorisk). Der kan i så fald være tale om komplekst regionalt smertesyndrom, tidligere kaldet reﬂeksdystroﬁ, som er meget
sjældent i det trigeminale område (28). Et af de vigtigste tegn på
NOS er ændringer i somatosensorisk funktion i det smertefulde
område. Derfor er sensoriske test eller QST vigtige i udredningen
af NOS. Der ﬁndes endnu ingen guidelines eller normalværdier
for QST i det orofaciale område, men der arbejdes på udvikling
af dette. Indtil videre må man anbefale at teste så mange forskellige modaliteter (fx temperatur, berøring, prik, tryk) som muligt
og kigge på forskelle mellem den raske og den syge side på den
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Sandsynlighed for neuropatisk smerte
KLINISK RELEVANS

Kriterier som skal evalueres for hver patient:
1. Smerte med en distinkt neuroanatomisk
relevant udbredelse *
2. Oplysninger om relevant læsion eller sygdom
i det perifere eller centrale nervesystem #
3. Dokumentation for den neuroanatomisk
relevante udbredelse gennem mindst én
bekræftende undersøgelse §
4. Demonstration af relevant læsion eller sygdom
gennem mindst én bekræftende undersøgelse +
Tabel 1. Rangordenssystem for sandsynligheden for, at en
smerte er neuropatisk: Sikker neuropatisk smerte: alle kriterier (1-4) er opfyldt; sandsynlig neuropatisk smerte: 1 og 2,
plus enten 3 eller 4; mulig neuropatisk smerte: 1 og 2 uden
bekræftende undersøgelser (3 eller 4).
* En region svarende til en perifer nerves innervationsområde
eller til den topograﬁske repræsentation af en kropsdel i
centralnervesystemet.
# Den mistænkte læsion eller sygdom er rapporteret som
værende associeret med smerte, og der er en tidsmæssig
sammenhæng, som er typisk for tilstanden.
§ Som del af den neurologiske undersøgelse bekræfter disse
undersøgelser tilstedeværelsen af negative eller positive
neurologiske tegn, som er sammenfaldende med smertens
lokalisation. Klinisk sensorisk undersøgelse kan suppleres
med laboratorietest eller andre objektive undersøgelser for
at kortlægge evt. subkliniske forandringer.
+ Som en del af den neurologiske undersøgelse kan disse
undersøgelser bekræfte diagnosen på den mistænkte
læsion eller sygdom. Sådanne undersøgelser kan variere
fra kirurgisk inspektion til hjernescanninger, alt efter hvilken
læsion eller sygdom der er tale om.
(Oversat fra reference nr. 21: Treede et al. 2007).
Table 1. Ranking system for the likelihood of a pain to be neuropathic: Deﬁnite neuropathic pain: all criteria (1-4) are fulﬁlled;
likely neuropathic pain: 1 and 2, plus either 3 or 4; possible
neuropathic pain: 1 and 2 without conﬁrmatory evidence (3
or 4).
* A region corresponding to the innervation territory of a
peripheral nerve or to the topographical representation of a
body part in the CNS.
# The suspected lesion or disease is reported to be associated with pain including a temporal relationship typical for the
condition.
§ As part of the neurological examination, these tests conﬁrm
the presence of negative or positive neurological signs
concordant with the distribution of pain. Clinical sensory
examination may be supplemented with laboratory and
objective tests to uncover subclinical abnormalities.
+ As part of the neurological examination, these tests conﬁrm
the diagnosis of the suspected lesion or disease. Such
examinations may vary from surgical inspection to brain
imaging techniques.(Adapted from reference no. 21:
Treede et al. 2007).
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Atypiske og orofaciale neuropatiske smerter (bortset fra trigeminusneuralgi) skal håndteres på baggrund af retningslinjer
for perifere neuropatiske smerter. Der ﬁndes ingen kurativ behandling. Det vigtigste behandlingstiltag i tandlægepraksis er
at undgå yderligere traumatisk påvirkning (kirurgi/endodonti)
af det smertefulde område, da det potentielt vil medføre en
forværring. Endvidere er det også essentielt at forklare patienten, at der ikke er tale om en infektion eller lignende, som kan
behandles kirurgisk eller endodontisk. Det kan nemlig være
vanskeligt for patienten at acceptere, at en behandling alene
vil være palliativ. Udsigten til langvarig medicinsk behandling
øger risikoen for ”doctor-shopping” med en iboende risiko for
at få udført ikke-indicerede invasive indgreb.

enkelte patient. Det skal nævnes, at en evt. nedsat sensibilitet
i et givent område kan maskeres af samtidig tilstedeværelse
af hyperfænomener, såsom allodyni (smerte udløst af en ikke
smertefuld stimulus) (29). Ligesom ved de atypiske smerter kan
neurofysiologiske undersøgelser være indicerede.
Patofysiologi
Som en følge af nervebeskadigelse ses en sensibilisering af
primære afferente nerveﬁbre på baggrund af en opregulering af
Na-kanaler og såkaldt ektopisk aktivitet. Endvidere øges frigivelsen af glutamat, og der sker en aktivering af N-methyl-D-aspartat
(NMDA)-receptorer samt metabotrope glutamatreceptorer på
2.-ordens-neuroner (29). Der ses fx spontan nerveaktivitet, nedsatte aktiveringstærskler for de enkelte neuroner, øget respons
på perifere stimuli m.m. Alt dette er tegn på såkaldt central sensibilisering. Ydermere kan der også ske tab af den inhibitoriske
smertekontrol (29). Man har også fundet ændringer i tykkelsen
(udtynding eller fortykkelse) af den grå substans i kortikale områder relateret til somatosensorisk, motorisk og emotionel funktion
hos disse patienter sammenlignet med raske personer (30), og i et
funktionel magnet resonans (fMRI)-studie fandt man tegn på, at
både trigeminale sensoriske og emotionelle netværk er ændrede
hos patienter med NOS (31).
Differentialdiagnostik
Som ved AA. Dog er der blevet foreslået et rangordenssystem til at
fastslå, hvor sikker man kan være på, at der er tale om neuropatisk
smerte (21) (se Tabel 1). Det er således overvejende sandsynligt,
at der er tale om neuropatiske smerter, hvis der 1) er smerte i
et neuroanatomisk relevant område, dvs. at smerten respekterer grænser mellem innervationsområder, 2) er anamnestiske
oplysninger om et relevant traume eller sygdom, som påvirker
det perifere eller centrale nervesystem, 3) fund af negative el-
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ler positive neurologiske tegn inden for det samme anatomiske
område som smerten og 4) demonstration af relevant læsion eller
sygdom (fx at nerven ses læderet i åben kirurgi eller kompromitteret nerveledning demonstreret neurofysiologisk) (21). Hvis ingen
af disse faktorer er til stede, er det usandsynligt, at der er tale om
NOS, fx hvis smerten breder sig ud over det trigeminale område.
Trigeminusneuralgi
Trigeminusneuralgi (TN) er en selvstændig og unik neuropatisk
tilstand, som deﬁneres af The International Association for the
Study of Pain (IASP) som en “pludselig, oftest unilateral, kort
jagende tilbagevendende smerte i en eller ﬂere af n. trigeminus’
grenes innervationsområder” (32,33). TN inddeles i såkaldt
“klassisk”/“idiopatisk” og “symptomatisk”/“sekundær” TN.
Klassisk TN menes at skyldes vaskulær kompression (se senere),
hvorimod der ved den symptomatiske TN er tale om strukturelle
læsioner forårsaget af fx dissemineret sklerose.
Incidensen af TN er ca. 2-6/100.000 og kvinde:mand-ratioen
er 1,7-2,2:1, svarende til 150-200 nye tilfælde i Danmark pr. år
(34). TN debuterer ofte i 50-60-års-alderen. Højre side er oftere
afﬁceret end venstre side af ukendte grunde.
Diagnosen TN kan oftest stilles på baggrund af beskrivelsen
alene af symptomer. Smerterne er af høj intensitet og varer få
sekunder, fulgt af en såkaldt refraktærperiode hvori smerten ikke
kan udløses. Anfaldene kan udløses ved let berøring af bestemte
områder (hud, tænder eller slimhinde) i n. trigeminus’ inner-

Triggerområde

Fig.1. Patient (65-årig kvinde) med trigeminus neuralgi
med indtegnet triggerområde på højre side af underlæben.
Ganske let berøring (fx ved spisning eller påføring af læbestift)
af dette område udløser i perioder kraftige smertejag af få
sekunders varighed. Patienten har fået ekstraheret en tand
pga. disse smerter, inden den korrekte diagnose blev fundet.
Fig.1. A patient (a 65-year old woman) with trigeminal
neuralgia with a trigger-zone on the right side of the lower
lip (marked). Light touch stimuli (e.g. during eating or lipstick
application) in this area elicits short-lasting excruciating pain.
This patient had a tooth extracted as a result of this pain,
before the right diagnosis was found.

vationsområde, de såkaldte ”trigger-områder”. Patienten kan
være symptomfri i ﬂere måneder ad gangen. Smerten beskrives
normalt som værende jagende og skarp eller som et elektrisk stød.
Patientens livskvalitet er ofte påvirket og kan bl.a. være associeret
med vægttab, depression og tyggeproblemer (35).
Somatosensoriske test og neurofysiologiske undersøgelser har
indtil videre være inkonklusive i diagnostikken af TN, og MR-teknikker anses i dag for at være bedst til at afbilde ggl. trigeminale
og dets omgivende kar. Der er i ca. 2/3 af patienter med klassisk
TN en tæt relation mellem gangliet og disse kar.
Patofysiologi
Den klassiske forklaring på TN er den neurovaskulære kontakt
mellem ”root entry zone” af n. trigeminus og specielt a. cerebelli
superior. En sådan kontakt er dog hyppigt forekommende i befolkningen og medfører langtfra altid TN. Man har for nylig kunnet dokumentere en generel reduktion i aktivering af primær og
sekundær somatosensorisk cortex hos TN-patienter (36).
Differentialdiagnostik
Korrekt diagnosticering af TN er vigtig, da der i mange tilfælde
ﬁndes effektive behandlinger herfor. Almindelig akut odontogen
smerte, sinuitis, øreinfektioner samt atypiske ansigtssmerter/
tandsmerter er relevante differentialdiagnoser.
Smertehåndtering
Atypiske ansigtssmerter, atypiske tandsmerter, post-traumatiske
neuropatiske smerter
AA, AO og post-traumatiske neuropatiske orofaciale smerter
håndteres i princippet ens. Der ﬁndes ingen kurativ behandling.
Det allervigtigste behandlingstiltag i tandlægepraksis er at undgå
yderligere traumatisk påvirkning af det smertefulde område, dvs.
man skal afholde sig fra at foretage eksplorative opklapninger
eller lignende, da dette potentielt vil medføre en forværring. Endvidere er det essentielt at forklare patienterne, hvad neuropatiske
smerter er, og gøre dem begribeligt, at der ikke er tale om en
infektion eller lignende, som kan behandles kirurgisk eller med
(endnu en) endodontisk behandling. Der er en stor risiko for såkaldt ”doctor-shopping” hos disse patienter, da det kan være svært
for patienten at acceptere, at en behandling kun vil være palliativ.
Udsigten til langvarig medicinsk behandling medfører hos mange
patienter et behov for at søge en second opinion med en iboende
risiko for at få udført (ﬂere) ikke-indicerede invasive indgreb. Der
er eksempler på patienter, som har fået rodbehandlet samtlige
tænder eller ekstraheret en hel kvadrant uden smertelindring
og med store funktionelle, økonomiske og sociale konsekvenser.
Der er relativt få randomiserede kontrollerede behandlingsstudier for neuropatiske smerter i det orofaciale område, og
derfor følges principper og anbefalinger fra andre neuropatiske
smertetilstande. Man kan forsøge sig med topikal anvendelse af
lokalanalgetika (LA) eller capsaicin (udtræk fra chili, som endnu
kun kan skaffes ved magistrel ordination i DK). Man kan ved inTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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traorale smerter fremstille en blød bidskinne med et reservoir til
applikation af gel eller creme svarende til det smertefulde område, en såkaldt ”neurostent”. Heri kan patienten applicere LA eller
capsaicin 4-6 gange dagligt. Opnås der ikke den ønskede effekt
heraf, er førstevalget lavdosis-tricykliske antidepressiva (14, 35).
Antiepileptika, såsom gabapentin eller pregabalin (Lyrica®) er
næste valg, og endelig kan man ved mangelfuld effekt heraf eller
forekomst af intolerable bivirkninger forsøge med opioider (obs.
afhængighed), tramadol eller selektive noradrenalin reuptakehæmmere (SNRI) (37). Der er dog noget, der tyder på, at opioider ikke har signiﬁkant effekt på AO-smerter (38). Medicinsk
smertebehandling med ovennævnte præparater kan foregå via
tandlægeskolerne, specialiserede smerteklinikker, speciallæger
i neurologi og i nogle tilfælde patientens egen læge.
Sideløbende med en evt. medicinsk behandling kan det i
mange tilfælde være en stor hjælp for patienten at konsultere en
smertepsykolog eller lignende for at få hjælp til håndteringen af
et liv med kroniske smerter. Patientens egen læge kan ofte være
behjælpelig med henvisning hertil. Ganske ofte kan det dog være
behandling nok for patienten at få en grundig forklaring på fænomenet og høre, at der er andre patienter i samme situation.

indgreb ophæves karkompressionen på n. trigeminus ved, at det
komprimerende kar mobiliseres væk fra nerven og et lille stykke
goretex eller lignende interponeres mellem kar og nerve (34).
Man skal dog være opmærksom på eventuelle risici ved et sådant
indgreb, specielt på ældre patienter.

Trigeminusneuralgi
Medicinsk behandling med carbamazepin er meget anvendt,
og ca. 70 % af patienterne har effekt heraf (37). Andre antiepileptika (oxcarbazepin, lamotrigin, baclofen, topiramat) kan
også komme på tale. En sådan medicinsk behandling vil oftest
være styret af en neurolog. Hvis ikke tilfredsstillende effekt kan
opnås med medicinsk behandling, kan et neurokirurgisk indgreb (mikrovaskulær dekompression) være indiceret. Ved dette

Atypical paiv and neuropathic pain
This article describes the classiﬁcation, diagnosis, and management of atypical facial pain, atypical odontalgia, neuropathic
orofacial pain, and trigeminal neuralgia. All these conditions are
chronic orofacial pain conditions without any evident pathology
on clinical or radiological examination. These conditions represent a diagnostic challenge for all dentists, since symptoms may
imitate odontogenic pain.

Fremtiden inden for orofaciale smerter/
perspektivering
Der er p.t. et større internationalt arbejde i gang vedrørende udvikling og validering af et nyt klassiﬁkationssystem/diagnostisk
system inden for orofaciale smerter med RDC/TMD som forbillede. Det tilstræbes således at opstille speciﬁkke diagnostiske
kriterier for samtlige orofaciale smertetilstande. Dette vil være
et væsentligt tiltag mhp. indsamling af systematisk viden og beskrivelse af effekt ved forskellige former for intervention. Et tæt
samarbejde mellem klinik og forskning er essentielt, hvis man skal
gøre sig forhåbninger om at gøre yderligere fremskridt i diagnostik
og behandling af atypiske og neuropatiske smerter.

Abstract (English)
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Integriteten af emaljeoverﬂader i mundhulen. Effekt af
uorganiske og organiske geokemiske og fysiologiske interaktioner
Afhandlingen omfatter undersøgelser af beskyttende effekter
af uorganiske og organiske komponenter i drikkevand og menneskespyt mod henholdsvis caries og erosion i tandemaljen.
Maja Bruvo

T

ændernes emalje beskytter den underliggende dentin mod de tandskadelige
påvirkninger, der kan opstå i mundhulen.
I hele emaljens levetid vil der være en fysiskkemisk interaktion mellem den og de væsker,
den er i kontakt med. Denne interaktion kan
være negativ og føre til sygdom, men den kan
også være positiv og føre til fx remineralisering
af demineraliseret emalje. En væsentlig del af de
individuelle variationer, der ses i forekomsten af
sygdom i emaljen, kan forklares ud fra individuelle faktorer som adfærd, kostindtagelse, mundhygiejne, tandmorfologi, medicinindtagelse, spytsekretion og forskelle i drikkevandets indhold af
ﬂuorid. Der er dog en del sygdomsvariation, der
ikke umiddelbart kan forklares ud fra førnævnte
individuelle faktorer. En del af denne variation
kan skyldes simple kemiske interaktioner med
emaljeoverﬂaden. Fokus i afhandlingen har derfor været at afdække hidtil ubeskrevne gavnlige
interaktioner mellem tandemaljen og de væsker,
den kommer i kontakt med. Formålet var:
1. at analysere alle tandbeskyttende uorganiske
interaktioner mellem drikkevand og tand-

emalje med henblik på caries hos 15-årige
børn i Danmark,
2. at bestemme individuelle og etniske forskelle
i beskyttende effekter af spytproteiner mod
tanderosion hos raske individer.
Resultater
Effekten af 22 uorganiske parametre i dansk
drikkevand blev testet over for cariesudviklingen
hos 15-årige skolebørn i form af nationale DMFSdata. Ved hjælp af matematisk modellering viste
det sig, at fluorid og calcium tilsammen kan
forklare 45 % af variationen i DMFS hos 52.057
15-årige skolebørn i 249 danske kommuner. En
udvidet matematisk model bestående af ﬂuorid,
calcium, bikarbonat, pH og klorid kunne forklare
hele 51 % af variationen i DMFS. Højt indhold
af calcium, ﬂuorid, bikarbonat og pH i drikkevandet havde en beskyttende effekt mod caries,
hvorimod højt indhold af klorid havde en fremmende effekt på caries.
Beskyttende effekter af spyttets proteiner
mod tanderosion blev testet i oprenset spyt fra
gl. parotis og gl. submandibularis fra 20 sunde
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og raske unge – 10 med skandinavisk
baggrund og 10 med ikke-skandinavisk
baggrund. Ved forsøgene blev emaljeoverflader fremstillet af kotænder
coatet med spytproteiner i 12 timer, til
en pellikel var dannet og efterfølgende
udsat for et syreangreb svarende til
almindelig cola. Hårdhedsmålinger
af emaljeoverfladerne foretaget før
og efter syrepåvirkningen viste, at de
mest beskyttede individer havde dobbelt så stor beskyttelse som de dårligst
beskyttede. Ydermere var spytproteiner
fra ikke-skandinaver mere beskyttende
end spytproteiner fra skandinaver.
Proteinanalyser viste, at indholdet af
Į-amylase i parotisspyt var korreleret
til denne beskyttelse, og at høje koncentrationer af dette protein beskyttede
mod tanderosion.

Konklusion
For første gang er sammenhængen
mellem alle uorganiske komponenter i dansk drikkevand og DMFS hos
15-årige skolebørn beskrevet. Modellen
kunne forklare hele 51 % af variationen
i DMFS. Dette er den højest forklarende
effekt, der er rapporteret for uorganiske
parametres effekt på naturlig cariesudvikling. Der påvistes individuelle samt
etniske forskelle i beskyttende effekter
af eksperimentelt udviklede pellikeler
fra menneskespyt. Ud over Į-amylase
blev de spytproteiner, som var ansvarlige for de beskyttende effekter, ikke
fuldt ud identificerede. Samlet kan
det konkluderes, at simple uorganiske
og organiske interaktioner med tandoverﬂaderne har en væsentlig effekt på
udviklingen af caries og erosion.

DMFS

DMFS

DMFS

DMFS

DMFS, calcium og ﬂuorid

Fig. 1. Forventede værdier for DMFS hos 15-årige skolebørn i Danmark ved
forskellige koncentrationer af calcium og ﬂuorid i drikkevandet. A: effekter af
høje og lave pH-værdier; B: effekter af højt og lavt klorid (Cl-)-indhold; C: effekter af højt og lavt bikarbonat (HCO3-)-indhold; D: effekter af lavt pH-, bikarbonat- og højt kloridindhold versus højt pH-, bikarbonat- og lavt kloridindhold.
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Afsluttende forelæsning
Den afsluttende forelæsning med titlen:
”Protection of enamel surfaces in the oral
cavity. Inorganic and organic environmental and physiological interactions”
fandt sted den 19. november 2009 på
Tandlægeskolen, Københavns Universitet.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget
var professor Svante Twetman (formand),
Tandlægeskolen, Københavns Universitet; professor Colin Dawes, University of
Manitoba, Canada, og professor Peter Holbrook, University of Iceland, Island.
Vejledere for projektet var lektor, ph.d.
Allan Bardow (hovedvejleder), docent,
dr.med. Svend Kirkeby, lektor, dr.odont.
Dennis Moe og lektor, ph.d. Kim Ekstrand,
Tandlægeskolen, Københavns Universitet.

Delarbejder
Afhandlingen med titlen: ”Protection of
enamel surfaces in the oral cavity. Inorganic
and organic environmental and physiological
interactions”, som kan lånes på Panum Biblioteket, bygger på følgende to delarbejder:
1. Bruvo M, Ekstrand K, Arvin E, Spliid H,
Moe D, Kirkeby S, Bardow A: Optimal
Drinking Water Composition for Caries
Control in Populations. J Dent Res 2008;
87: 340-3.
2. Bruvo M, Moe D, Kirkeby S, Vorum H, Bardow A: Individual variations in protec-tive
effect of experimentally formed salivary
pellicles. Caries Res 2009; 43: 163-70.
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COCHRANE-REVIEW

Ekstraktion af primære hjørnetænder
er stadig en overvejelse værd
Der er ikke påvist evidens for, at ekstraktion af primære
hjørnetænder lokker palatinalt lejrede ektopiske hjørnetænder ned på plads – men derfor behøver metoden ikke
helt at skrottes.
Winnie Brodam

I

mellem 1 og 3 % af den samlede population oplever retention
af en eller ﬂere permanente hjørnetænder, heraf er omkring
85 % palatinalt lejrede. Det angiver et nyt review fra Cochrane.
Det har ifølge reviewet været almindeligt at ekstrahere overliggende primære hjørnetænder for at ”lokke” palatinalt lejrede
ektopiske 3’ere ned på plads. Cochranes reviewere har ikke fundet
evidens hverken for eller imod den metode.
Kommentar af lektor, ph.d., specialtandlæge Dorthe
Arenholt Bindslev fra Tandlægeskolen i Århus og
Silkeborg Kommunale Tandpleje:
– Rapporten anfører, at den belastning, en lokalbedøvelse og
ekstraktion af en primær hjørnetand frembyder, ikke bør påføres et barn, hvis ikke behandlingen kan retfærdiggøres – derfor
gennemføres reviewet.
Efter gennemgang af 324 publikationer om emnet konstaterede forfatterne, at ingen af artiklerne kunne leve op til inklusionskriterierne for Cochrane-reviews. Rapporten er således
ikke nødvendigvis en påvisning af, at det ikke nytter at foretage
ekstraktion, men i hvert fald af, at metoderne, der er anvendt i
de artikler, klinikere i årevis har baseret nyttevirkningen af ekstraktion på, ikke lever op til moderne kriterier for evidens-baseret
forskning.

I rapportens resumé konstateres, at den udbredte anbefaling
af at ekstrahere primære hjørnetænder hovedsagelig er baseret
på ét prospektivt kohortestudie uden kontrolgruppe (Ericson &
Kurol –88). Det nævnes dog, at to randomiserede studier, som var
i nærheden af at leve op til Cochrane-kravene, har konkluderet,
at ekstraktion af primære overkæbehjørnetænder kan fremme
eruptionen af ektopiske palatinalt lejrede permanente efterfølgere (Leonardi 2004 og Baccetti 2008).
Sammenholdt med den kendsgerning, at rapporten udelukkende forholder sig til palatinalt lejrede ektopiske overkæbehjørnetænder, synes der fortsat at være rum for, at klinikeren
vurderer, om der i det enkelte tilfælde på baggrund af de kliniske
forhold er chancer for at fremme opretning og spontan eruption
ved ekstraktion af den primære tand. Nye tredimensionelle visualiseringsteknikker har med tydelighed understreget, at der ﬁndes
mange komplekse lokaliseringer, hvor der ikke med rimelighed,
og slet ikke udelukkende på baggrund af konventionelle røntgenoptagelser, kan gradueres i ”palatinalt” eller ”bukkalt” lejret.
Informeret grundigt – også om den manglende 100 % garanti
for effekten – er det erfaringen, at de ﬂeste forældre og børn gerne
bærer ”belastningen” af en lokalbedøvelse og ekstraktion af en
mælkehjørnetand for at give efterfølgeren ”alle chancer” for at
ændre eruptionsretning og evt. eruptere spontant.
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Abstract

Background
The permanent canine tooth in the upper (maxillary) jaw sometimes does not erupt into the mouth correctly. In about 1 %
to 3 % of the population these teeth will be diverted into the roof of the mouth (palatally). It has been suggested that if the
deciduous canine is removed at the right time this palatal eruption might be avoided.
Objectives
To evaluate the effect of extracting the primary maxillary canine on the eruption of the palatally ectopic maxillary permanent
canine.
Search strategy
We searched the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register (to April 2008); CENTRAL (The Cochrane Library 2008, Issue
3); MEDLINE (1966 to April 2008); EMBASE (1980 to April 2008). There were no language restrictions. Authors of trials were
contacted for further data.
Selection criteria
Trials were selected if they met the following criteria: a randomised or quasi-randomised controlled trial, involving the extraction
of the primary maxillary canine and assessing eruption/non-eruption of the palatally displaced maxillary permanent canine.
Data collection and analysis
Seven review authors independently, in duplicate, examined the studies found in the search. The primary outcome was the
reported prevalence of eruption or non-eruption of the ectopic permanent canine into the mouth following observation or
intervention. Results were to be expressed as risk ratios for dichotomous outcomes with 95 % confidence intervals and mean
differences for continuous outcomes. Heterogeneity was to be investigated, including both clinical and methodological factors.
Main results
The search identified 324 publications of which 295 were excluded after reviewing the abstract. Full articles were obtained for
the remaining 31, of which 19 were non-English and required translation. Three reports of two randomised controlled trials
were identified for possible inclusion in the review; however, the data in the publications were not presented in a form that
could be usable and the authors have been contacted for further details.
Authors’ conclusions
There is currently no evidence to support the extraction of the deciduous maxillary canine to facilitate the eruption of the
palatally ectopic maxillary permanent canine. Two randomised controlled trials were identified but unfortunately, due to deficiencies in reporting, they cannot be included in the review at the present time.
Parkin N, Benson PE, Shah A, Thind B, Marshman Z, Glenroy G, Dyer F. Extraction of primary (baby) teeth for unerupted palatally displaced permanent canine teeth
in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD004621. DOI: 10.1002/14651858.CD004621.pub2.
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10-12 øl og et par ﬂasker vin. Sådan så de
værste dage ud for den midaldrende tandlæge, før han kom i behandling.
Dermed er han én af de blot 23 tandlæger, der gennem syv år har benyttet
Tryghedsordningernes Krisehjælp for at
blive et afhængighedsproblem kvit.
Det er alt for få, mener Tryghedsordningerne. Alle statistikker siger
nemlig, der ﬁndes langt ﬂere tandlæger
med afhængighedsproblemer.
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E

n majdag tilbage i 2003 bankede det
på døren til Arnes sommerhus. Han
var taget hjemmefra et par dage for at
stresse af, og han ventede ikke gæster.
Derfor blev han noget overrasket, da han åbnede
døren og mødte to ansatte fra sin klinik samt en
fremmed person på dørtrinnet. Og deres budskab var ikke til at tage fejl af:
– Det var barskt, og det kom som et chok.
Jeg var taget i sommerhus for at stresse af nogle
dage, og pludselig stod de i døren og konfronterede mig med mit alkoholmisbrug. Men jeg vidste jo godt, jeg havde et problem, så jeg forsøgte
heller ikke at benægte det, fortæller Arne, der er
klinikejer fra Jylland.
Arne er et opdigtet navn, fordi den tidligere
alkoholiker ønsker at være anonym. Ikke fordi
han er ﬂov over sin fortælling, men for at skåne
klinikkens omdømme.
I tiden op til konfrontationen var Arnes alkoholindtag eskaleret voldsomt, og på dage, hvor
han ikke skulle på arbejde, røg der gerne 10-12
øl og en til to ﬂasker vin indenbords. Han kunne
derfor heller ikke skjule, at han havde et problem, når han mødte på arbejde – også selvom
han aldrig rørte alkohol i arbejdstiden.
– Jeg ændrede jo opførsel og udseende i takt
med min afhængighed. Min hud blev rødmosset, og jeg ﬁk blodsprængte øjne. Og så havde
jeg utrolig mange sygedage med dårlige undskyldninger, som jeg brugte for at blive hjemme
og gemme mig og drikke. Heldigvis var jeg ikke
kommet så langt ud, at jeg drak på arbejdspladsen, men hen mod slutningen måtte jeg en gang
imellem have noget at styrke mig på om morgenen, husker Arne.
Den midaldrende tandlæge afviser, at hans
afhængighed havde stor effekt på hans arbejde,
men indrømmer, at der har været enkelte behandlinger af ringere kvalitet.
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»Jeg kan se,
hvor meget
der er gået tabt i
rødvin og øl«

KONFRONTATION. Arne vidste godt, at han havde et alkoholproblem. Alligevel blev han overrasket, da to kollegaer og en
misbrugskonsulent mødte op i hans sommerhus og konfronterede ham med problemet.
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» Jeg fortæller også altid, at jeg selv har været
ved at drikke mig ihjel – så ved de godt, at de
ikke kan løbe om hjørner med mig
JØRGEN BYRGESEN, MISBRUGSKONSULENT I IOGT
(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF GOOD TEMPLARS)

23 tandlæger behandlet for
alkoholrelateret afhængighed
Den tredje mand, der dukkede op
den dag i maj, var Jørgen Byrgesen, som er misbrugskonsulent i
IOGT (International Organization
of Good Templars), en verdensomspændende misbrugsbekæmpende
organisation, som Tandlægernes
Tryghedsordninger samarbejder
med som en del af Krisehjælpen. En
ordning, som medlemmer af Tandlægeforeningen tilbydes, og som sikrer,
at tandlæger kan få op til otte gratis
konsultationer med en af IOGT’s alkologer, og som også kan henvise til
nogle af IOGT’s andre ydelser som fx
terapiforløb og A-klubber.
Gennem de syv år, Tryghedsordningerne har samarbejdet med
IOGT, har organisationen behandlet
23 tandlæger for afhængighedsproblemer, og i Tryghedsordningerne
undrer man sig over, at der ikke er
ﬂere tandlæger, der har søgt hjælp.
– Vi har desværre meget få, der benytter sig af vores ordning. Umiddelbart
virker det måske positivt, men på
den anden side siger alle statistikker,
at der findes flere tandlæger med
afhængighedsproblemer end det antal, vi ser. Jeg tror bare, de gemmer
sig andre steder i vores system, fx
bag sygeerklæringer om depression,
stress osv., mener Lena Hedegaard,
souschef i Tryghedsordningerne.
Størsteparten får
nyt liv efter behandling
Til gengæld har 90 % af de tandlæger, som Jørgen Byrgesen har haft
i behandling, fået livet og livskvaliteten tilbage efter endt behandling.
Det er typisk klinikejere, som han
behandler, formentlig fordi de er
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

udsat for større stress end ansatte
tandlæger. Det er dog sjældent klinikejeren selv, der kontakter Tryghedsordningerne, men derimod
kollegaerne, fordi de har mistanke
om et afhængighedsproblem. Ofte
er det netop kun en mistanke, og
Jørgen Byrgesen oplever, at folk er
meget i tvivl om symptomerne.
– Jeg blev på et tidspunkt kontaktet af en stor klinik med omkring 15
ansatte. Den ene halvdel af de ansatte
troede, at ejeren havde en depression,
mens den anden halvdel mente, at
der var tale om et afhængighedsproblem, og det kan være svært at skelne.
Overgangen er ofte ﬂydende, og der
følger tit en depression i kølvandet på
et misbrug. Det er lidt ligesom hønen
og ægget. Jeg bad dem derfor om at
lægge mærke til symptomer og adfærd (se faktaboks, red.), og på den
baggrund kunne jeg konkludere, at
tandlægen havde et afhængighedsproblem, erindrer Jørgen Byrgesen.
Derfor vil alkoholkonsulenten
også gerne opfordre til, at man kontakter ham, hvis man har mistanke
om, at en kollega har et afhængighedsproblem. Det er også en mulighed at kontakte Tryghedsordningerne, hvis man har en mistanke
– uanset om man er familie, patient,
samarbejdspartner eller kollega. Og
når der først er taget kontakt til Tryghedsordningerne, kan det gå stærkt,
da IOGT har pligt til at foretage en
indledende visitation inden for 24
timer efter en henvendelse.
Familien havde
ikke opdaget misbruget
Tilbage i sommerhuset den dag i maj
gik det også stærkt, husker Jørgen
Byrgesen.

– Tandlægen indrømmede med
det samme, at han havde et problem,
hvilket faktisk er meget typisk. Jeg har
aldrig oplevet én, der ikke har erkendt,
at han/hun drikker for meget. Ofte opleves det som en lettelse, at der endelig bliver sat ord på problemerne. Jeg
fortæller også altid, at jeg selv har været ved at drikke mig ihjel – så ved de
godt, at de ikke kan løbe om hjørner
med mig, oplever Jørgen Byrgesen.
Han mener, at det er vigtigt, at
behandlingen bliver sat i gang med
det samme efter konfrontationen,
og derfor ville han have Arne med
på behandlingshjem med det samme
– uden held. Arne ville hjem til sin
familie og fortælle, hvordan tingene
hang sammen. Familien havde nemlig ikke opdaget, at alkoholen havde
taget styringen i hans liv – noget,
som den dag i dag undrer ham og
hans familie. Men næste morgen,
da Jørgen Byrgesen trillede op
foran hans hus for at køre ham til et
behandlingshjem, var han klar.
– Jeg tilbragte seks uger på behandlingshjemmet i Nordjylland
FAKTA

Henvendelser om
afhængighedsproblemer
Man kan kontakte Tryghedsordningerne eller
misbrugskonsulent Jørgen Byrgesen, IOGT
med en mistanke om en kollegas afhængighedsproblem – også uden i første omgang at
fortælle, hvem vedkommende er. Det er også
muligt at bevare anonymiteten over for den
kollega, der har et afhængighedsproblem og
skal konfronteres.
Jørgen Byrgesen kan kontaktes
på mobil 61 10 72 05.
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NYE INTERESSER. Arne har oplevet, at man godt kan leve et meningsfuldt liv uden alkohol. I dag er flaskerne byttet ud med
bl.a kortspil og golf.

FAKTA

Tegn på et
afhængighedsproblem
Personer med et afhængighedsproblem ændrer adfærd. De bliver af
og til mere nervøse, opfarende og
undgår helst øjenkontakt. Mange
begynder at have problemer med at
klare arbejdet, hvor ﬂere sygedage
og isolation ofte bliver konsekvensen.
Pupillerne er gerne udvidet, næsen
blå, og de lugter af pastiller, der
skal dække over alkohollugten.
Kvinder begynder ofte også at
bruge meget makeup for at dække
over de fysiske forandringer.
Mange vil ﬁnde på undskyldninger
for at gå hjem eller fx at skulle ned i
kælderen eller i det hele taget at gå
en tur væk fra klinikken. Hvis man
derfor har mistanke om, at en kollega har et afhængighedsproblem,
bør man sætte sig ned og vurdere,
om personen har ændret adfærd.
Kilde: Misbrugskonsulent
Jørgen Byrgesen, IOGT.

for at blive totalt afgiftet, hvilket ikke
var særlig behageligt. Samtidig blev
tingene også sat i perspektiv under
opholdet, og jeg tænkte meget over,
hvad jeg havde udsat mig selv og mine
omgivelser for, fortæller Arne, der bl.a.
også deltog i et terapiforløb under opholdet samt ﬁk undervisning i alkohols
skadevirkninger.
Tiden blev dog også brugt til at
tænke over det liv, der ventede uden
for behandlingshjemmets mure. Ifølge
Arne var det nemlig ikke så meget udfordringen i ikke at drikke, der bekymrede ham. Det var nærmere at skulle se
livet i øjnene igen og at skulle ændre
dagligdagen og rutinerne.
Tillid efter misbrug
er en udfordring
Arnes behandlingsforløb var derfor
langtfra afsluttet, da de seks uger på
behandlingshjemmet var overstået. At
tro det ville da også have været alt for
naivt, mener han.
I kølvandet på behandlingsopholdet
fulgte bl.a. mentale nedture, hvor Arne
bearbejdede det psykiske efterspil af
afhængighedsproblemet, og familien
valgte også at gå til samtalerunder hos
IOGT for at få talt forløbet igennem.
Samtidig kom Jørgen Byrgesen også
hyppigt forbi, og netop den kontakt er,
ifølge Arne, årsag til, at den første tid
trods alt gik godt. Én af de ting, som alkoholrådgiveren prædikede, var, at han
for alt i verden skulle undgå stress. Re-

sultatet kunne nemlig være den nemme
løsning: Flaskerne. Derfor reducerede
Arne timerne på klinikken og oplevede
til sin egen overraskelse, at han var
langt mere effektiv og lavede mere end
før, hvor han følte sig udbrændt og trist.
– Tilliden mellem mine medarbejdere og mig blev genopbygget forholdsvis hurtigt. De oplevede, at det var en
anden person, der kom tilbage, og de
kunne jo også se, at jeg ﬁk noget fra
hånden. Men det var også vigtigt for
tilliden, at jeg var åben og fuldstændig
ærlig omkring forløbet, fortæller Arne,
der ikke mener, at han har mistet patienter pga. sit afhængighedsproblem.
Simpelthen fordi forløbet gik så stærkt,
at patienterne ikke nåede at opdage
det.
Netop temaet tillid er enormt vigtigt,
når Jørgen Byrgesen besøger klinikker
og taler om, hvordan personalet skal
håndtere, at chefen eller en ansat kommer tilbage efter endt behandling for et
afhængighedsproblem. Han anbefaler,
at kollegaerne fokuserer på nuet og
har tillid til, at det nok skal fungere. Og
det gør det som regel også. Ikke mindst
fordi Jørgen Byrgesen fortsætter med at
have tæt kontakt med de personer, han
har haft i behandling.
– Jeg fortsætter med at have kontakt
til folk, til de er helt stabile, uanset om
det drejer sig om år. Hvis de så meget
som overvejer at snyde, kan jeg høre det
på et splitsekund. Jeg har jo selv været
der, siger han.
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Et liv uden alkohol
I dag er alkohol ikke længere en del af Arnes liv. Han valgte at
kvitte de våde varer fuldstændigt, mens andre vælger at have et
minimalt forbrug – en beslutning, der ikke ligefrem fylder op i
hans tanker. Tværtimod.
– Jeg kan se, hvor meget der er gået tabt i rødvin og øl. Det var
et liv, der var fattigt på oplevelser. Tilværelsen fungerer fortræffeligt uden alkohol, og jeg har langt mere energi til at foretage
mig en masse ting som at gå til sport og på museer, fortæller Arne.
Derfor er det også med taknemmelighed, at han tænker på de
kollegaer, der gennem et år undrede sig over chefens opførsel og
til sidst reagerede.
– Det var stærkt af dem at gøre det, og det har jeg også klart
givet udtryk for over for dem. Jeg er meget glad for deres handling, slutter klinikejeren.

» Tilliden mellem mine
medarbejdere og mig blev
genopbygget forholdsvis hurtigt.
De oplevede, at det var en anden
person, der kom tilbage, og de
kunne jo også se, at jeg ﬁk noget
fra hånden
»ARNE«, ANONYM KLINIKEJER FRA JYLLAND

Redaktionen er bekendt med Arnes rigtige navn.

Matrice

Følger tandens kontur ved inføring

Konveks matriceform giver
naturligt kontaktpunkt
Tæt cervikal tilslutning forhindrer overskud
Kile med ﬂeksibel vinge separerer og
presser matricen for tæt cervikal tilslutning

The world’s Fastest Matrix?
FenderMate® is a trademark registered by Directa AB. Registered Design and Patent pending.
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Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen på vej:

Kliniktøj
skal skiftes hver dag
Kliniktøj skal skiftes
hver dag, det skal
vaskes ved mindst 60
grader – og så må man
ikke tage det med hjem
og vaske det. Det fremgår af en ny vejledning
om arbejdstøj inden
for sundhedssektoren,
som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring.

Tekst af:
Trine Ganer

F

remover skal man skifte til
rent kliniktøj hver dag. Derudover er det slut med at tage
tøjet med hjem efter arbejde
og vaske det i den private vaskemaskine. Og poloblusen, der kun kan tåle 40
grader i maskinen, skal skiftes ud med
arbejdstøj, der kan klare en tur ved 60
grader. Det bliver kravene, når Sundhedsstyrelsens vejledning om kliniktøj
inden for sundheds- og plejesektoren
træder i kraft i nær fremtid.
Vejledningen er sendt i høring hos
relevante organisationer mv. – heriblandt Tandlægeforeningen – og i den
forbindelse kan der komme indsigelser.
Men sandsynligvis bliver der ikke ændret markant ved ordlyden, vurderer
underdirektør i Tandlægeforeningen
tandlæge Ole Marker, som har siddet
med i Sundhedsstyrelsens hygiejneudvalg, der har behandlet indholdet i
vejledningen.

De nye krav omfatter hele sundhedssektoren og har til formål at reducere
forekomsten af infektioner hos patienter og sundhedspersonale, forklarer Ole
Marker. Han har som Tandlægeforeningens repræsentant forsøgt at påvirke arbejdet, så vejledningen er til at håndtere
for tandlægerne.
– Mange vil nok umiddelbart undre
sig over, at det skulle være nødvendigt
at skifte tøjet hver dag, hvis det ikke er
synligt beskidt. Men bakterier udvikler
sig, når tøjet ligger i et lunt skab natten
over, forklarer Ole Marker.
Fra 80 til 60 grader
Én af de ting, som det er lykkedes Tandlægeforeningen at få ind i vejledningen,
er en tilføjelse om, at tandklinikker er
undtaget vejledningens generelle krav
om vask ved min. 80 grader og således
»kun« behøver at vaske kliniktøjet ved
60 grader.
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» Mange vil nok umiddelbart undre sig
over, at det skulle være nødvendigt at
skifte tøjet hver dag, hvis det ikke er
synligt beskidt. Men bakterier udvikler sig,
når tøjet ligger i et lunt skab natten over.
OLE MARKER, UNDERDIREKTØR
I TANDLÆGEFORENINGEN

FOTO: JEPPE CARLSEN

FAKTA

Vejledningen i
hovedpunkter
• Man skal skifte arbejdstøj dagligt eller ved synlig forurening.
• Man må ikke tage hverken sit
eget eller sit personales kliniktøj
med hjem og vaske det. Tøjet
skal enten vaskes på klinikken
eller på et industrivaskeri.
• Kliniktøj skal vaskes ved min.
60 grader. Vasketiden skal være
min. en time.
• Arbejdstøj skal af hygiejniske
årsager have korte ærmer (min.
til albuen).

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Kliniktøj
skal skiftes
hver dag

FAKTA

Medlemsaftale
med industrivaskeri
Tandlægeforeningen arbejder i øjeblikket på
at indgå en aftale med et landsdækkende
industrivaskeri. Aftalen vil give medlemmer
af Tandlægeforeningen særligt fordelagtige
vilkår ved køb af virksomhedens ydelser.

– Det har været vigtigt for os, at kravet om 80 grader ikke kom til at
gælde for tandklinikker, da vi ikke skønner, det er nødvendigt, og langt
det meste af det kliniktøj, der anvendes i dag, kan slet ikke tåle så høje
temperaturer, siger Ole Marker.
Omvendt må man dog acceptere, at der er krav om, at tøjet skal være
rent – også i bakteriologisk forstand, understreger han. Og derfor er der
ingen vej uden om de 60 grader.
– Der er forskel på at vaske rent og på at desinﬁcere. Jeg plejer at
forklare det sådan, at underbukserne muligvis nok kan blive hvide ved
40 grader, men det er ikke sikkert, at de er rene.
Det har tidligere været påpeget, at man kan bruge et særligt vaskemiddel, der skulle kunne vaske tøjet rent ved 40 grader. Men det er
ifølge Ole Marker ikke et middel, man vil anbefale.
– Det er rigtigt, at der ﬁndes vaskemidler, der kan desinﬁcere tøj ved
40 grader, men det indeholder klor, hvilket er skadeligt for arbejdsmiljøet, siger han.
Tillæg for vask bortfalder
Fremover vil det heller ikke være tilladt at tage vasketøj med hjem fra
klinikken og vaske det hjemme.
Hvis man ikke har vaskemuligheder på klinikken, må man entrere
med et industrivaskeri (se boks vedr. medlemsaftale).
På mange klinikker får personalet i dag et tillæg for at vaske deres
arbejdstøj. For tandplejernes vedkommende er beløbet bestemt i deres
overenskomst, mens man med klinikassistenterne aftaler tillæggets
størrelse individuelt. Denne ordning må ophøre, hvis/når den nye vejledning træder i kraft, forklarer juridisk konsulent i Tandlægeforeningen
Jannie Arge.
– Når eller hvis den nye vejledning træder i kraft, vil overenskomstbestemmelsen jo være i strid med gældende regler, siger Jannie Arge.
Dermed må klinikassistenter og tandplejere forberede sig på, at
de ikke længere er berettiget til »vasketillægget«, der udover at dække
vaskepulver og strøm mv. også indeholder en arbejdsløn for den medgåede tid.
– Ved overenskomstforhandlingerne, som står lige for døren, vil vi
drøfte med såvel HK som tandplejerne, hvordan vi skal forholde os med
hensyn til varsling om bortfald af vasketillægget, siger Jannie Arge, og
understreger at der vil blive informeret på både TDLNET og i Tandlægebladet, når det er klart, hvordan arbejdsgiveren skal forholde sig.

Ved redaktionens afslutning er vejledningen endnu i høring, og det er derfor
uvist, hvornår og præcis i hvilken form vejledningen træder i kraft.
Følg med på TDLNET, hvor der informeres løbende. Her kan du også læse
Tandlægeforeningens hovedbestyrelses høringssvar, der ikke var færdigt
ved redaktionens slutning.
Tandlægebladet følger desuden op, så snart der er en afklaring.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger, hvad de mener
om de nye regler, og hvad de i givet fald vil betyde for dem
CARSTEN BLOK, KLINIKEJER, KØBENHAVN:

Må investere i mere kliniktøj
Vil de nye regler betyde, at I
må ændre måden, hvorpå I
vasker jeres kliniktøj?
– Det vil det i hvert fald. Først og
fremmest skifter vi ikke tøj hver
dag, så det vil betyde, at vi skal investere i en masse nyt kliniktøj. Og
som det er nu, tager vi hver især
vores tøj med hjem og vasker det,
men det kan vi jo så ikke mere.

Hvad vil I gøre?
– Vi må sætte en vaskemaskine
op på klinikken. Vi har heldigvis en
kælder, hvor den kan stå, så det
bliver sikkert løsningen.
Kan jeres tøj tåle vask ved 60
grader?
– Med poloerne vil vi nok få et problem, for jeg tror ikke, at de kan

tåle 60 grader, så vi skal vel se os
om efter noget nyt. For os er det
vigtigt at leve op til myndighedernes krav, så jeg vil formentlig tage
kontakt til en leverandør af kliniktøj
og høre, hvad de kan tilbyde. Vores tøj bliver på den måde mere
klinikagtigt, men sådan er det.

SUSANNE MARDAHL, KLINIKEJER, ROSKILDE:

Ingen ændringer
Vil de nye regler betyde
ændringer for jer?
– Ikke i forhold til vaskeprocedurer. Vi er ISO-certificerede,
så vi vasker allerede nu ved 60
grader, og det foregår her på
klinikken. Desuden skifter vi tøj
hver dag og opbevarer rent tøj
adskilt fra brugt.

Hvordan fungerer det?
– Vores bomuldspoloer kan faktisk godt tåle 60 grader, men vi
må skifte dem ud hvert halve år,
fordi de bliver så hurtigt slidt –
både pga. de høje temperaturer,
og fordi vi skifter hver dag. Det
skal man være indstillet på, hvis
man vil have farve på. Ellers skal
man vælge dem i hvide. Og så
kan jeg i øvrigt godt synes, at det

miljømæssigt er uheldigt at skulle
vaske tøjet hele tiden og ved høje
temperaturer.
De lange ærmer er jo
ikke tilladt ifølge den nye
vejledning?
– Vi plejer at rulle dem lidt op, så
håndleddene er frie, men det er jo
så ikke nok. Vi kommer til at fryse!

PETER RØGIND, KLINIKEJER, KØBENHAVN

Typisk embedsmandsmakværk
Hvad kommer den nye vejledning i givet fald til at betyde på
din klinik?
– Vi har en vaskemaskine på klinikken, og jeg har altid vasket på 60
eller 90 grader. Så på den måde
bliver der ingen ændringer.
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Skifter I tøj hver dag?
– Nej, ikke fast. Nogle gange skifter
jeg tøj to gange om dagen, hvis det
er nødvendigt, andre gange ikke
så ofte. Og det synes jeg ærligt talt
giver mere mening end en stiv regel
lavet af nogle skrivebordsgeneraler,
der ikke ved noget om, hvordan tingene foregår i praksis.

– Jeg har fx en receptionist, som
ikke er til stede under behandlingerne. Hvorfor skal hun skifte hver
dag? Både myndighederne og vi
tandlæger er jo interesserede i, at
vi har rent tøj på. Hvorfor skal der
så laves regler? Dette her er ikke
gennemtænkt – typisk embedsmandsmakværk.

FOTO: JEPPE CARLSEN

Hvad betyder de nye regler for dig?
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Ny tandforsikring en realitet
Ny tandforsikring skal sikre patienterne mulighed for at få lavet
de nødvendige tandbehandlinger på det rigtige tidspunkt uden
at skele til, om der er penge på kontoen. Tandlæger inviteres til
at samarbejde med forsikringsordningen.
Tekst af: Trine Ganer

FOTO: HENRIK SØRENSEN

N

u er det muligt for patienter at tegne en forsikring,
der dækker fra 60-80 % af tandlægeregningen. Man
bestemmer selv selvrisikoen, og præmien fastsættes
efter alder – jo ældre man er, jo dyrere.
Firmaet Dansk Tandforsikring står bag ordningen i samarbejde med forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S. Og her
lader man sig ikke afskrække af tidligere mislykkede forsøg på
at etablere tandforsikringer.
– Tidspunktet er det helt rigtige nu, hvor sundhedsforsikringer
er blevet alment benyttede og accepterede, siger initiativtager
Denis Lewinsky.
Han mener at have fundet en god model, som sikrer patienterne mod uventede tandlægeregninger, og som samtidig giver
tandlægerne incitament til at samarbejde med Dansk Tandforsikring.
Tandstatusskema er grundlaget
Som tandlæge kan man indgå et formaliseret samarbejde med
Dansk Tandforsikring, der bl.a. indebærer, at man forpligter
sig til at udfylde et tandstatusskema for en patient, forud for at
patienten søger optagelse i tandforsikringen. Skemaet og bitewings er hele grundlaget for, at man som patient kan optages i
forsikringen, for det kræves, at der ikke er behandlingskrævende
tænder eller områder i munden på optagelsestidspunktet.
– Det er i tandlægens interesse, at vedkommende kan udføre
den fagligt nødvendige behandling på det rigtige tidspunkt, fordi
patienten ikke skal overveje, om der nu også er råd lige nu, siger
Denis Lewinsky, der på den baggrund håber, at danske tandlæger
kan se idéen i at samarbejde.
Han anerkender, at det er svært at sikre sig mod overbehandling, men man har tænkt sig at følge tandlægernes behandlingsmønstre tæt, så man har mulighed for at skride ind, hvis man
vurderer, at tandlægen misbruger ordningen.

www
Læs mere om Dansk Tandforsikring
på www.dansktandforsikring.dk.
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Nye produkter
Nye metoder
Ny viden
Velkommen til Scandefa
- årets store dentalmesse
Mød dentalbranchen
SCANDEFA er fagmessen for tandlæger,
klinikassistenter, tandteknikere, tandplejere og branchefolk. I mere end 40 år
har SCANDEFA dannet rammen for præsentation af nye produkter inden for
dentaludstyr, tilbehør og beklædning.
Igen i 2010 forventes mere end 10.000
fagfolk at besøge messen i Bella Center
med de mere end 175 udstillere.
Sideløbende med messen afholdes
Tandlægeforeningens Årskursus, hvor
de nyeste teorier og tendenser på
dentalområdet belyses.

Adgangsforhold
Scandefa 2010 er en fagmesse for tandlæger, klinikassistenter, tandteknikere,
tandplejere samt branchefolk.

2010
Åbningstider og sted
15. - 17. april 2010
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 10.00 - 18.00.
kl. 09.00 - 18.00.
kl. 09.00 - 15.00.

Sted
Bella Center
Center Boulevard
2300 København S

Rekvirér messeinvitationer
Linda Skytte, udstillingskoordinator,
T: 32 47 21 31.
Jo Jaqueline Ogilvie, salgs- og projektleder,
T: 32 47 21 25,
og på scandefa.dk

Kursusprogram
T: +45 33 48 77 09
og på tandlaegeforeningen.dk

NU I HAL C s ONLINE REGISTRERING - SCANDEFA.DK
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Vejledning
om brug af
medhjælp er kommet
Tandlægen har et
ansvar, når hun uddelegerer en opgave
til klinikassistenten.
Men klinikassistenten
har også et ansvar for
at sige fra, hvis hun
ikke mener, hun er i
stand til at udføre den.
Sundhedsstyrelsen har
udsendt en vejledning,
der udstikker rammerne for, hvordan
autorisationsloven fra
2007 skal udmøntes i
praksis.

Tekst af:
Tine Vester Jensen
konsulent, Tandlægeforeningen

I

2007 trådte en ny autorisationslov i kraft, som giver tandlæger
og andre sundhedspersoner lov
til at uddelegere en hvilken som
helst arbejdsopgave til personalet – når
blot det gøres med »omhu og samvittighedsfuldhed«.
Nu har Sundhedsstyrelsen udarbejdet den tilhørende vejledning, som skal
skabe klare rammer for, hvordan loven
skal fortolkes i praksis. Af vejledningen
fremgår både de krav, som stilles til
den, der uddelegerer opgaven, og den,
som får delegeret en opgave.
Vejledningen skal understøtte autorisationslovens formål om at skabe
større ﬂeksibilitet i forhold til, at ﬂere
skal kunne håndtere de samme opgaver
inden for sundhedsvæsenet, samtidig
med at patientsikkerheden tilgodeses.
Krav om »omhu og
samvittighedsfuldhed«
Hovedreglen i forbindelse med uddelegering af arbejdsopgaver er, at den
autoriserede sundhedsperson – fx tandlægen eller tandplejeren – skal udvise
omhu og samvittighedsfuldhed både i

forhold til udvælgelse af personen, instruktionen af personen og i forbindelse
med tilsyn med personen, som opgaven
er delegeret til.
Tandlægen kan kun uddelegere
inden for sit forbeholdte virksomhedsområde, og tandplejeren inden for sit.
Når tandlægen uddelegerer en opgave, skal hun eksplicit gøre opmærksom
på det, hvis videredelegering ikke må
ske. Videredelegering må med andre
ord altid foregå, medmindre andet er
eksplicit påpeget.
Hvem har ansvaret for en
uddelegeret opgave?
Har en medhjælp – fx en tandplejer –
fået delegeret en opgave af tandlægen,
som ligger uden for tandplejerens
virksomhedsområde, er tandplejeren
ansvarlig for at udføre opgaven efter
instruksen. Skriv instruksen ned, da
det i givet fald er lettere at kunne dokumentere ansvaret.
Tandplejeren skal frasige sig opgaven, hvis vedkommende ikke mener at
kunne udføre opgaven forsvarligt.
Hvis tandplejeren følger den givne
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven være tandlægens.
Hvis tandplejeren ikke følger den
givne instruktion, vil den pågældende selv have ansvaret for opgavens
udførelse.
De samme krav om ansvar er også
gældende ved videredelegering både
for den person, der videredelegerer
opgaven, og den, der påtager sig at
udføre opgaven.
Hvordan informeres
patienten?
Forventer patienten, at en opgave
udføres af en autoriseret sundhedsperson selv, fx ved et kompliceret
operativt indgreb, og opgaven
udføres af en medhjælp, skal den
autoriserede sundhedsperson informere patienten forud for indgrebet, at dette udføres på delegering.
Patienten skal have dette med i sine
overvejelser, inden vedkommende
samtykker til behandlingen.
Dette kan eksempelvis være gældende ved rodbehandlinger, kroner,
broer, store fyldninger, tandreguleTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

ring og operationer, hvor patienten
forventer, at det er tandlægen, der
udfører behandlingen.
Dialogen med patienten skal
naturligvis journalføres, hvilket vil
være god dokumentation, hvis der
senere opstår tvivl om oplysninger
til patienten.
Der er flere måder generelt at
oplyse patienten om, hvilke medarbejdergrupper der er på klinikken, fx
ved at bære skilt med navn og titel,
ved et opslag i venteværelset eller
ved at præsentere sig med navn og
titel, første gang patienten møder en
person på klinikken.
På sundhed.dk orienteres endvidere om, hvilke opgaver der udføres
af hvem på private klinikker under
Tandlægeoverenskomsten. Det vil
dog ikke være nok, at orienteringen
kun sker på sundhed.dk.
Hvilke opgaver kan ikke
delegeres?
Der ﬁndes opgaver, som ifølge den
nye vejledning ikke kan uddelegeres. Det drejer sig om udskrivning af

recepter og erklæringer til offentligt
brug – fx politisager kan ikke delegeres.
Tandlægen kan godt bede fx klinikassistenten skrive recepten, men
tandlægen skal altid være afsender.

FAKTA

Hvornår er der tale om
uddelegering?
Autoriserede sundhedspersoner, der har
ret til at drive en nærmere deﬁneret form for
virksomhed, fx tandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere og læger, kan anvende
medhjælp ved udførelse af den deﬁnerede
virksomhed.
Der er ikke tale om at uddelegere, hvis en
tandlæge oplærer eller superviserer en
anden tandlæge i at udføre en opgave, som
ligger inden for vedkommendes autorisation.
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AC-konference:

Efter
universitetsevalueringen
– før lovrevisionen
Stadig håb om
ændringer i retning
af deregulering af
universiteterne i
forbindelse med den
kommende revision af
universitetsloven.
Det står klart efter en
konference om den
forestående revision
af universitetsloven,
der blev afholdt på
Dansk Design Center i
slutningen af januar.

Tekst af:
Nils-Erik Fiehn
Ansvarshavende redaktør

AC afholdt i Dansk Design Center
den 28. januar 2010 konference
om, hvad der skal ske, efter at et
internationalt evalueringspanel
har afgivet rapport. Konferencen
fokuserede på tre områder: forskningsfrihed, medbestemmelse og
universiteternes frihedsgrader.
Der var indlæg fra universiteternes videnskabelige medarbejdere, universitetsledere og
ordførere fra ﬁre politiske partier.

D

ette var den anden konference,
som blev afholdt i forbindelse
med den kommende revision af
universitetsloven. Den første blev holdt
for et år siden (se Tandlægebladet nr.
3, 2009) før evalueringen af universiteterne. Formanden for det internationale evalueringspanel præsenterede
indledningsvis evalueringsrapporten
med dens hovedkonklusioner og anbefalinger. Herefter fulgte tre sessioner,
hvor rapportens hovedtemaer blev
taget op med korte bidrag fra universitetsansatte, som fungerede som
opponenter. Den afsluttende session
drejede sig om, hvilke konsekvenser
evalueringens anbefalinger bør have.
Her var der igen korte indlæg fra et de-

batpanel, hvorefter dette blev udspurgt
af et politikerpanel.
Selv om anledningen til konferencen
var revision af universitetsloven, drejede
konferencen sig om de generelle rammer og vilkår, som Folketing og Ministerium lægger for universiteternes virke.

Debatpanelet
•Formand for Dansk magisterforening, Ingrid Stage
•Rektor for Københavns
Universitet, Ralf Hemmingsen
•Professor Peter Munk Christiansen, Aarhus Universitet
•Dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus
Universitet, Erik Meineche
Schmidt
Politikerpanelet
•Malou Aamund, Venstre
•Jesper Langballe, Dansk
Folkeparti
•Kirsten Brosbøll, Socialdemokraterne
•Marianne Jelved,
Det Radikale Venstre

Forskningsfrihed
Det centrale i dette tema var universitetslovens § 17, stk. 2, som angiver
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institutlederens instruktionsbeføjelse over for de videnskabelige
medarbejdere mht. at kunne pålægge medarbejderne at løse bestemte opgaver. Evalueringspanelet anbefaler Folketinget at fjerne
eller omformulere paragraffen, idet den sender et signal, der kan
opfattes som en indgriben i forskernes traditionelle værdier og
rettigheder, hvilket er mindre hensigtsmæssigt og kan indebære en
indskrænkning af den akademiske frihed. Indlægsholderne hældede til at fjerne paragraffen, mens Ralf Hemmingsen i den efterfølgende diskussion anbefalede at omformulere den på en sådan
måde, at forskningsfriheden indskrives i loven som en undtagelse
fra institutlederens instruktionsbeføjelse over for medarbejdere.
Den institutionelle forskningsfrihed blev også indgående kommenteret. Især ﬁk bevillingssystemet mange ord med på vejen. Det
skyldes, at det over en årrække har udviklet sig med reduktion af
basismidlerne til universiteterne og en samtidig forøgelse af de
konkurrenceudsatte midler, hvoraf en del bindes i strategiske
forskningsprogrammer. Dette kan indebære, at små og måske
ikke ”moderne” forskningsområder forsvinder på bekostning af
de områder, som politikerne her og nu ønsker at fremme. Dette
kan hindre forskningsmæssige nybrud og akademisk uddannelse
på områder, som samfundet faktisk har brug for.
Medbestemmelse
Ledelsestankegangen er i gældende universitetslov en ganske
anden end i den tidligere, hvor strukturen var meget ﬂadere end
den topstyrede organisation, vi har i dag. Uden at indlæggene i
denne session plæderede for at vende tilbage til tidligere struktur,
var der stor samling om, at der på mange institutter under den
nuværende lov er behov for en højere grad af medindﬂydelse og
medbestemmelse. Det er op til lederne at tilvejebringe en struktur, som kan sikre dette. Det var under diskussionen tydeligt, at
dette er mere et spørgsmål om god ledelse end om lovtekst. Mhp.
god ledelse på institutniveau blev der i indlæg lagt vægt på, at
lederne er tillidsskabende og er i nær og daglig kontakt med de
videnskabelige medarbejdere.
Frihedsgrader
De manglende frihedsgrader var også blevet berørt i de forrige
sessioner, men det var i denne session det centrale emne med
drøftelse af de mange ministerielle bekendtgørelser og andre
reguleringer, som i det daglige arbejde og i den langsigtede planlægning lægger begrænsninger for universiteternes virke. Selv om
den nuværende lov i høj grad lægger op til, at universiteterne selv
tilrettelægger de opgaver, som de er pålagt af samfundet, regulerer
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

det selv samme samfund i detaljer universiteternes virke. Der er
fx 50 bekendtgørelser på uddannelsesområdet, som sætter grænser for universiteternes eget råderum. Universiteterne udsættes
for detaljerede udviklingskontrakter, et utal kontrolprocesser,
evalueringsprocesser, akkrediteringsprocesser mv., som tager tid
og kraft fra det, som er universiteternes grundlæggende kerneaktiviteter: at skabe ny viden og overføre denne på forskellig vis til
samfundet, således at landet fortsat sikres et bredt og højt fagligt
niveau. Igen blev de usikre økonomiske rammer fremdraget i form
af manglende balance mellem basismidler og konkurrenceudsatte
midler samt manglende langtidsplanlægning, som er begrænsende
for universiteternes egen planlægning af faglige aktiviteter.
Der var i indlæggene igen generel enighed om kritikpunkterne,
og i forbindelse med en deregulering blev der fra ﬂere sider lagt
vægt på etablering af en ”højtillidsstrategi”, som kunne resultere
i, at der i universiteternes samarbejde med politikere og myndigheder alene fastsættes overordnede mål i udviklingskontrakter,
mens resten overlades til universiteterne.
Konsekvenser for lovrevisionen
I sidste session ﬁk politikerne mulighed for at spørge ind til fremførte synspunkter. Det fremgik tydeligt af spørgsmålene, at politikerne generelt kunne tilslutte sig den kritik af de snævre rammer,
som i dag er gældende for universiteternes virke. Det er muligt,
at der ikke bliver en omfattende ændring af lovteksten, når der
ses bort fra § 17, stk. 2, men det kan meget vel tænkes ud fra
politikernes reaktioner, at der sker ændringer i bemærkningerne
til loven i retning af vægt på en universitetskultur, som styrker
forskningsfriheden og de ansattes medbestemmelse, hvilket giver
nye muligheder for god ledelse på alle niveauer. Endelig og ikke
mindst, at der nu bliver ryddet op i de mange reguleringer, som
hæmmer universiteternes virke, samt at der bliver udsigt til en
mere afbalanceret og langsigtet stabil økonomi.
Et væsentligt afsluttende spørgsmål i debatten blev stillet af
Marianne Jelved, som i øvrigt klart støttede universiteternes autonomi. Spørgsmålet gik på, hvordan samfundet sikrer sig, at det
får det forventede for de bevilgede midler under forudsætning af
gennemførelse af den omtalte deregulering med afskaffelse af de
mange nuværende måleinstrumenter. Ralf Hemmingsen svarede,
at der naturligvis skal være en afrapportering fra universiteterne,
og det kunne være i form af økonomiske årsrapporter samt afrapportering på resultatmål i henhold til en ny type af udviklingskontrakter, som ikke længere går ind i processer. Marianne Jelved
stillede sig tilfreds med svaret.
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Vigtigt at vide
Søgnehelligdage for klinikassistenter
og tandplejere i privat praksis
På følgende søgnehelligdage skal klinikassistenter og tandplejere have fri
med løn:
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store
bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag,
juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt nytårsaftensdag og 1. nytårsdag.
Derudover er grundlovsdag en halv
søgnehelligdag for klinikassistenter, men
almindelig arbejdsdag for tandplejere.
1. maj er ikke en helligdag, men almindelig arbejdsdag for både klinikassistenter og tandplejere.
Vær opmærksom på, at deltidsansatte
ikke får en erstatningsfridag, hvis deres

ugentlige fridag falder på en helligdag.
Der gives kun en erstatningsfridag, hvis
den ansatte er i et rullende vagtskema,
og dette er kun gældende for klinikassistenter.
For timelønnede tandplejere er følgende aftale gældende i henhold til § 24 i
tandplejeroverenskomsten:
Hvis tandplejeren er beskæftiget i mindst
seks arbejdsdage umiddelbart før en
søgnehelligdag, betales der sædvanlig
timeløn for det antal timer, tandplejeren
skulle have været beskæftiget den pågældende dag.

Regler om prøvetid
Hvis man som arbejdsgiver ønsker at opsige en
medarbejder i prøvetiden, skal de 14 dages varsel
kunne være indeholdt i de tre måneder.
Bemærk, at de 14 dage tælles fra dagen efter
modtagelsen af opsigelsen.
Eksempel: En prøvetid starter den 15. september. Hvis man ønsker at opsige i prøvetiden, skal
den ansatte modtage opsigelsen senest den 30.
november, for at de 14 dage kan holdes inden for
prøvetiden, som udløber den 14. december. Skal
opsigelsen sendes med posten, er absolut sidste
udkald altså den 29. november.

Prøvetid er automatisk aftalt for ansættelse af
tandplejere. Hvis der ønskes aftalt prøvetid for
tandlæger og klinikassistenter, skal dette punkt
afkrydses i kontrakten.
Tæller man forkert, eller beslutter man sig som
arbejdsgiver sent i prøvetiden for, at det alligevel
ikke går, og de 14 dage ikke kan holdes inden for
prøvetiden, vil der i stedet skulle gives én måneds
opsigelse med udgangen af en måned.
Tandlægeforeningen anbefaler, at sekretariatet
kontaktes, inden opsigelse ﬁnder sted, for at være
sikker på, at medarbejderen ikke er retligt beskyttet af særlove.
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BEMÆRK
Det er stadig ikke muligt at vise
opdateringer på sundhed.dk i
vejviseren om priser mv.
Så snart der er nyt i sagen, vil
det blive annonceret på TDLNET.

BEMÆRK!

Tillægsydelser
må ikke sættes på
regningen
I Tandlægeoverenskomsten (tidligere kaldet sygesikringsoverenskomsten) lægges der vægt på, at tandlægen har metodefrihed
ved behandlingerne.
Ved ydelser fastsat i overenskomsten er det dog ikke tilladt at
sætte en tillægsydelse på regningen, fordi tandlægen anvender en
særlig metode eller et særligt instrument. Som eksempel er det
ikke tilladt ved parodontitisbehandlinger (almen eller udvidet)
at skrive lasertillæg på regningen, da parodontitisbehandlinger
er angivet med en fast pris.

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk
og opret en proﬁl

Fordi du vil have de bedste
produkter til den laveste pris

Frihed ved begravelse og
dødsfald bør fremgå af
personalehåndbog
Der ﬁndes ikke regler i hverken funktionærloven eller overenskomsterne
med HK eller Dansk Tandplejerforening, som omhandler retten til frihed
med eller uden løn i forbindelse med deltagelse i begravelse eller i forbindelse med dødsfald.
Det bør derfor præciseres i klinikkens personalehåndbog, om der gives frihed, og i så fald om det er med eller uden løn. Det bør desuden
præciseres, om reglerne kun gælder, hvis der er tale om et nærtstående
familiemedlem, dvs. børn, søskende, forældre og bedsteforældre.
Hvis den ansatte sygemelder sig i forbindelse med et dødsfald eller en
begravelse, har den ansatte ret til løn under sygdom jf. funktionærloven.
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MK krone

670 kr
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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FØDSELSDAGE
4. MARTS – 28. MARTS 2010

Ditte Marie Ahrenholt, Århus C, 6. marts.
Mette Schondel-Andersen, Hillerød,
9. marts.
Jens Ilfeldt Larsen, Slagelse, 10. marts.
Andriana Andric-Melieska,
København S, 20. marts.
Joachim Horsted, Kolding, 20. marts.
Shiman Farkish, Hillerød, 21. marts.
Sirvan Mohammadi, København S,
21. marts.
Martha Balslev-Olesen, København N,
24. marts.
Menina Zubcevic, Svendborg, 28. marts.
Pernille Mærsk Olsen, Bagsværd,
28. marts.
Camilla Nordstrøm, Nakskov, 28. marts.

30 år

40 år

Karina Piil Kristensen, København Ø, 4.
marts.
Sara Juul Pedersen, Stoholm Jyll.,
5. marts.

Gitte Kongstad Dupont, Fredensborg,
6. marts.
Susanne Fønss Herskind, Risskov,
6. marts.

NAVNE
Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentliggjort 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.

Mortan í Hamrabyrgi, København K,
7. marts.
Kirstine Baadegaard, Helsinge,
11. marts.
Anne Gebauer Dalsgaard, Skanderborg,
16. marts.
50 år

Olaf Tan, Holland, 5. marts.
Oscar Krogsgaard-Jensen, København K,
6. marts.
Dorthe Buschmann Jægersen, Norge,
7. marts.
Morten Kim Reimer, Tyskland, 8. marts.
Anne Louise Lund, Charlottenlund,
10. marts.
Charlotte Baess-Lehmann, Søborg,
12. marts.
Connie Hundsdahl, Mårslet, 12. marts.
Nanna Danielsen, Odense C, 13. marts.
Dorte Bredgaard, Herlev, 15. marts.
Jan Jørgensen, Ballerup, 18. marts.

FOLK OG PRAKSIS

Overtog fars klinik ved et tilfælde

FOTO: RIKKE MADSEN

Det har aldrig ligget i kortene, at Ditte Marie Hørmand skulle
overtage tandklinikken Tandlægerne på Thujavej i Odense SV
fra sin far, der netop er gået på pension, fra den 1. januar 2010.
Den 33-årige tandlæge var nemlig meget tilfreds med sit
arbejde hos tandlæge Mikkel Eilersen i Helsingør og drømte
hverken om at vende retur til Fyn, hvor hun kommer fra, eller
om at blive klinikejer.

– Jeg var så glad for at arbejde i Helsingør, og hvis jeg kunne
være blevet der, var jeg nok aldrig blevet klinikejer på Fyn,
siger Ditte Marie Hørmand, der dog indvilligede i at ﬂytte med
sin mand, der også er tandlæge, til Fyn, hvor han havde fået
muligheden for at købe drømmeklinikken.
– Min frygt for at blive skuffet førte til, at jeg blev herre i
eget hus. Jeg tvivlede nemlig på, at jeg kunne få det så godt
igen som ansat, som jeg havde det hos Mikkel Eilersen, fortæller Ditte Marie Hørmand.
Derfor sprang den unge tandlæge til, da muligheden for at
overtage faderens klinik var der.
– Jeg får utroligt meget goodwill af de patienter, jeg har
overtaget fra min far. Det er ikke sikkert, jeg ville have haft den
samme, hvis jeg var startet helt fra bunden, siger Ditte Marie
Hørmand og slutter:
– Det er virkelig kommet bag på mig, hvor motiverende og
sjovt det er at være selvstændig.
MODERNISERING. Ditte Marie Hørmand, der har
overtaget Tandlægerne på Thujavej i Odense SV, ønsker
at modernisere klinikken. Hun har allerede indført digitale
journaler, der vil lette den daglige arbejdsgang, og
desuden skal klinikindretningen løbende moderniseres.
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Helle Bøgild Nielsen, Birkerød,
19. marts.
Lone Petersen, Ishøj, 20. marts.
Karen Vedel Borchert, Roskilde,
20. marts.
Susanne Lehmann, København S,
23. marts.
Benny Jørgensen, Skive, 23. marts.
Anne Opstrup, Gråsten, 25. marts.
Charlotte Bisp Andersen, Odense NV,
26. marts.

70 år

Frida Lætgaard, Værløse, 20. marts.
Hans Erik Christensen, Klampenborg,
28. marts.
80 år

Erik Thorbøll, Vejle Øst, 4. marts.
Henning Thomsen, Aalborg, 17. marts.
Bent Rastrup Andersen, København S,
22. marts.
85 år

60 år

Jan Rosenbaum, Gentofte, 14. marts.
Gunhild Pedersen, Varde, 16. marts.
Per Binderup, Risskov, 17. marts.
Bodil Diernæs, Frederikshavn, 18. marts.
Anne Thorup Beck, Næstved, 20. marts.
Inge Birt Priem, Vejle, 26. marts.
Tove Granhøj Randers, Odder, 28. marts.

Adam Wodschow, Nærum, 13. marts.
90 år

Ingrid Kønig, Fårevejle St. 9. marts.

DØDSFALD
Fritz Weltzer, født 1933,
kandidateksamen 1963.
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NEKROLOG

Fritz Weltzer
Tandlæge Fritz Weltzer døde den 3. februar 2010,
76 år gammel.
Fritz er død. Lige nu er det uforståeligt. Vi
mødtes under studiet, og vi er kandidater
fra 1963 og har fulgtes ad lige siden. Vi har
delt sorger og glæder; absolut mest glæder.
Fritz havde travlt og var en af de første på
holdet til at starte egen praksis. I hjertet af
Roskilde blev der skabt en stor praksis på et
solidt fagligt grundlag og altid opdateret.
Til Fritz’ store glæde nu overtaget af Lars
Tvile Weltzer, som trofast følger i sporet.
Fritz var klippen, som vi alle lænede os op ad. Nu skal Kirsten, Lars og
Mads med familier og os andre lære at undvære Fritz. Jeg vil altid gå og
småsnakke med dig. Tak fordi du har været her.
Jørn Qvistgaard
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KALENDER

Hjælpeforeningens
Julelotteri 2009
1. trækning: Tilskud til ferierejse kr. 10.000
Jørgen H.T.Carlsen, Lilletorv, 7900 Nykøbing Mors
2. trækning: 12 ﬂ. rødvin/hvidvin hver md. i et år (maks. kr. 6.000)
Peter Bagger Nielsen, Ajax Allé 25, 2650 Hvidovre
3. trækning: 40 l benzin hver md. i et år (maks. kr. 3.200)
Gertrud Hven, Snebærvænget 23, 2830 Virum

KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 4 2010:
Deadline: 8. marts. 2010
Udkommer: 24. marts 2010
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2010:
Deadline: 6. april 2010
Udkommer: 21. april 2010
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

4. trækning: 30 l benzin hver md. i et år (maks. kr. 2.400)
Erling Sørensen, Gartnerkrogen 1, 3500 Værløse
5. trækning: 1 ﬂ. whisky/andet hver måned i et år (maks. kr. 2.400)
Ingrid Boye, Torvegade 1, 8900 Randers C
6. trækning: 1 ﬂ. whisky/andet hver md. i et år (maks. kr. 2.400)
Andreas V. Ravn, Rådhusstræde 23 F, 7430 Ikast
7. trækning: 1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks. kr. 1.400)
Vibeke Mandøe, Smedevænget 5, 9620 Aalestrup

2010

8. trækning: 1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks.kr. 1.400)
Kristina Hansen, Rosengårdscentret, 5220 Odense SØ
9. trækning: En middag ude for to personer (maks. kr. 850)
Mogens Andersen, Drosselvej 25, 4000 Roskilde
10. trækning: En middag ude for to personer (maks. kr. 850)
Karsten Møller, Amagerbrogade 323 A, 2300 Kbh. S
11. trækning: 1 ﬂ. cognac fra din vinhandler (maks. kr. 300)
Steen Knudsen, Rødegårdsvej 95, 5000 Odense C
12. trækning: 1 ﬂ. likør fra din vinhandler (maks. kr. 300)
Birgitte Eykenslund, Myntevej 23, 8722 Hedensted
Gevinster skal være afhentet senest 15. april 2010. Ring til kasserer
Tom Tetens, tlf. 35 39 53 09.
Bestyrelsen for Danske Tandlægers Hjælpeforening takker kollegerne for
støtte ved købet af mange lodsedler! Spar endelig op til næste julelotteri!
Er du medlem af foreningen? Vi har brug for dit medlemskab. P.b.v. Hans
Jørgen Møgelhøj, formand.

MARTS
Skandinavisk Symposium

Dato: 4.-5.3.10, torsdag kl. 10.00 –
fredag kl. 14.00
Sted: Astra Techs T&E Center i Mölndal
Tilmelding:
annemarie.boeberg@astratech.com,
tlf.: 4330 1269 senest 1.2.10
Systematisk parodontologi, modul I

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

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

Dit vigtigste værktøj som leder –

FOKUS – Kirurgi i praksis

Dato: 5.- 6.3.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgiver: Peter Marker
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

kommunikation!

(Vallensbæk)

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

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

FOKUS – Kirurgi i praksis (Aalborg)

Teoretisk basiskursus i protetisk

FOKUS – Panorama-røntgen

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

implantologi

(Vallensbæk)

Dato: 12.3.10
Sted: Hotel Radisson, Århus
Forelæser: Lone Nyhuus, tandlæge
Laboratorietekniker
Distiktschef Astra Tech
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 17.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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FOKUS – Kirurgisk endodonti (Århus)

FOKUS – Plast i kindtænder

Avanceret implantatkirurgi

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

(Vallensbæk)

Dato: 10.4.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgiver: Alfred Wolthers
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

Tillykke med din nye klinik

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

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

International Congress Dental
Offentlig kursusdag – erosioner

Updating

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

Date: 11.-19.4.10
Sted: Mauritius
Info: secretary@mauricongresses.com
www.mauricongresses.com

Protetik og kirurgi for teamet

Dato: 19.-20.3.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgivere: Peter Marker og
Henrik Jensen
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

Personalejura (Odense)

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

DSOI Forårsmøde

Dato: 20.3.10
Arrangør: DSOI
Info: WWW.dsoi.dk
Dansk Parodontologisk Selskab

Dato: 20.3.10
Parodontalbehandling: Fokus på patienten.
Forelæsere: læge og hjerneforsker
Kjeld Fredens, tandplejer, universitetslektor Kerstin Öhrn (Falun, Sverige)
Sprog: Dansk og engelsk
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum.
Arrangør: Dansk Parodontologisk
Selskab
Info: www.periodont.dk

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

APRIL

Personalejura (Rønne)

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

Dato: 15.-17.4.10
Arrangør: Tandlægeforeningen
Sted: Bella Center
FOKUS – Plast i kindtænder (Århus)

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

Kursusrejse til Hongkong – Forudsigelighed, tryghed og tilfredshed

Konference – Positiv energi og

Dato: 2.-10.4.10
Arrangør: Elysee Dental
Kursusgivere: Kim Aaes og Ole Henriksen
Info: www.elysee-dental.info

kundefokus

FOKUS – Kirurgi i praksis

FOKUS – Panorama-røntgen

(Fredericia)

(Kolding)

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

Dato: 8.4.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

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

Betydningen af kraniofacial vækst og
udvikling af processus alveolaris i forbindelse med implantatbehandling af unge
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Dato: 21.4.2010
Foredragsholder: Specialtandlæge,
ph.d. Karin Binner Becktor
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk
Systematisk parodontologi, modul
II

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

Dato: 23.4.10
Sted: Hotel Radisson i Århus
Forelæser: Lambros Kostopoulos,
specialtandlæge MS, PhD
Distriktschef Astra Tech

Info: annemarie.boeberg@astratech.
com

MAJ
Personalejura (Kolding)

Årsmøde
Dato: 24.4.10, kl. 9-17
Sted: Odder Parkhotel
Info: Susanne B. Thomsen
E-mail: je.sus@dsa-net.dk

Dato: 5.5.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Kursus i supragingival tandrens-

FOKUS – Panorama-røntgen

ning for klinikassistenter

(Aalborg)

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning.
Dato: 26.-28.4.10 og 4.6.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

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

Dansk Selskab for Odontofobi

Tetric EvoFlow®

Europas mest solgte flydende komposit.

LET

flydende komposit.

OU

R SPIRITS

F

W
LO

Y

- Lyshærdende nano-optimeret
- Høj røntgenkontrast.
- 14 forskellige farver.

KONKURRENCE!
Skriv et slogan og vind
en weekend i Lissabon.
Gå ind på:
www.ivoclarvivadent.se

www.ivoclarvivadent.se

WIN NOW WEEKEND
in LISBON for two

Ivoclar Vivadent AB
Distrikt Sjælland og Fyn: Tina Hedegaard Jensen, Tlf: 21 70 18 36
Distrikt Jylland: Finn Hesselmark, Tlf: 29 63 88 10
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KOLLEGIALE HENVISNINGER
Ekspedition af kollegiale
henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms
pr. gang. Annoncer tegnes for 15
numre (1 år ad gangen). Der fakturere s for et halvt år ad gangen
den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig
ikke ansvaret for at kolleger, der
annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne
kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale
henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

BEHANDLINGSCENTRE
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Cone-Beam skanning.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Ib Sewerin
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34/Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff

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

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

BIDFUNKTION
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, ph.d.
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

DENTAL OG MAKSILLOFACIAL RADIOLOGI
Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, 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-, kæbeledsoptagelser samt tomograﬁ og
Cone-Beam scanning.
(spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

IMPLANTATER
Fyn

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

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
E-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Sinusløft, knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
Jylland

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

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

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

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

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/tandlægerne Johannes
Fibæk & Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

SERVICE 269
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast. Tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande. Tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
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Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra med
knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
Tlf. 20 12 27 99
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Sjælland
Bagsværd Implantatklinik
Henrik Gutte Koch
Bagsværd Hovedgade 99, 1.
2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 34 20
tand@gutte.dk
www.tandimplant.dk
www.bonering.dk
– rimelige kollegiale priser
Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen 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 Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Protetik: Göran Urde
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, 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

270 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

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 IMPLANTATBEHANDLING
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

Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
Protetik: Göran Urde
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

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

KIRURGI
Fyn

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

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

Klinik for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl.,
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Mulighed for narkose

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning 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 implantater, mulighed for narkose
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
Sjælland
Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
E-mail: barfod@tandkir.dk
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Natashia Ingemarsson-Matzen

Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby
Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt
narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30
www.endokir.dk

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

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

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, 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 implantatbehandling
Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
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

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

ODONTOFOBI
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

ORAL HISTOPATOLOGI
Oral Patologisk Laboratorium

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

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
ORTODONTI
Storstrøms
Implantat Center®
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

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

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

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

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

Sjælland

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.

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
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Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Fyn
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.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
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Ane Falstie Juul
Nørgårds Allé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Kim Carlsson
Jens Kragskov
Jyllandsgade 79 C, 1. sal
6700 Esbjerg
Tlf. 76 13 14 80
Specialtandlæger i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandregulering.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

PARODONTALBEHANDLING
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti
Sjælland
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

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

Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

Bjarne Klausen,
ph.d.,dr.odont.
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.dk
EFP-certiﬁceret specialist
Brædstrup Implantatcenter
I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Kirsten Warrer, ph.d.
Store Torv 16, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 20 13 00
E-mail: post@evaallin.dk
EFP-cert. specialist i
parodontologi

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev, ph.d.
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
Sjælland
Anne Havemose-Poulsen,
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Jan Bjerg Andersen
Henrik Holm
Malene Halliday
Francesco Martelli
– Microbiologiske og genotypebestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontalbehandling
– Kirurgisk parodontalbehandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
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Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00
Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

PROTETIK
Fyn
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik
Jylland
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Sjælland
Alireza Sahaﬁ, ph.d.

Lyngby Hovedgade 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 10 60
Fast, aftagelig og
kombinationsprotetik
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

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

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

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

RODBEHANDLING

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

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

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

ANNONCER

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
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Kreds 2

Kreds 6

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

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

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

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

KRISEHJÆLP
Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

Kreds 1

Kreds 3

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

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

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
Børne- og Ungdomstandplejen
i Københavns Kommune
Tandklinikken
Christianshavns Skole
Prinsessegade 45
1422 København K
E-mail. sfp@ktf.dk

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 4
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 – 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

Kreds 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 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

Kreds 9
Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer
IOGT
Alkolog
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
Tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17
alkolog
Jørgen Byrgesen
Tlf. 61 10 72 05
www.iogt.dk

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

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

:)

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

39 46 00 80
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kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
STILLINGSANNONCER
Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 pr. spaltemm, stillinger søges kr.
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen
kr. 22,50 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision
ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 4: 8/3
udkommer 24/3
Annoncer til TB 5: 6/4
udkommer 21/4
Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges på baggrund
af annonceteksten i bladet – altså uden at man skal søge oplysninger
andre steder. Kravet til stillingsopslag er at annoncen indeholder:
Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillingsbetegnelse –
ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen, hvad der svarer til betalingen for 110 mm, når der henvises til en hjemmeside på internettet.
Benyt Tandlægeforeningens standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette
lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved brug af
Tandlægeforeningens standardkontrakter er der sikkerhed for at lovens
betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tandlægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tandlægeforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

ANNONCER

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: 29. marts 2010, kl. 12.00.
For yderligere oplysninger og opslaget i sin fulde
ordlyd: www.ku.dk/stillinger

www.ku.dk

Tandlæge
Omsorgstandplejen i Slagelse
(QGHOWLGVVWLOOLQJL5HJLRQ6M OODQGV7DQGSOHMHHUOHGLJ
$QV¡JQLQJHQVHQGHVLQGHQWLO
UVWDQG#UHJLRQVMDHOODQGGN
/ VKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWSnZZZUHJLRQVMDHOODQGGN
-RERJNDUULHUHTXLFNQU

!

Indryk selv din stillingsannonce både i blad og på net.
Gå ind på tdlnet.dk og vælg menupunktet »dentaljob.dk«
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ARBEJD I DET GRØNLANDSKE
SUNDHEDSVÆSEN
$WWUDNWLYVWLOOLQJVRP6SDUULQJVSDUWQHUWLO
&KHIWDQGO JHQL*U¡QODQG
+DUGXO\VWWLODWNRPELQHUHJO GHQYHGDWDUEHMGHVRPGLVWULNW
VWDQGO JHWLONQ\WWHWWDQGSOHMHQL1XXNPHGHQKDOYNRQVXOHQW
VWLOOLQJWLONQ\WWHWFKHIWDQGO JHQ
6nKDUGXPXOLJKHGHQQX'XInUVWRUDOVLGLJKHGLRSJDYHUQH
GHU VS QGHU RYHU WDQGSOHMH IRU E¡UQ RJ YRNVQH LPSOHPHQWH
ULQJDIIRUHE\JJHOVHVSURMHNWHUNYDOLWHWVPRGHOOHURJVW\ULQJRJ
YLGHUHI¡UHOVHDIXGGDQQHOVHQIRUGHJU¡QODQGVNHNOLQLNDVVLVWHQ
WHURJWDQGSOHMHUH
'XNRPPHUWLODWDUEHMGHW WVDPPHQPHGFKHIWDQGO JHQ±L
DUEHMGHWO JJHVGHUV UOLJY JWSnGHQIRUWVDWWHLPSOHPHQWH
ULQJDIGHWREOLJDWRULVNHIRUHE\JJHOVHVNRQFHSW´&DULHVVWUDWHJL
*U¡QODQG ´ RJ LPSOHPHQWHULQJ DI *U¡QODQGVWDQG
SOHMHQVNYDOLWHWVPRGHO
6WLOOLQJHQ HU SODFHUHW L 1XXN VRP HU *U¡QODQGV KRYHGVWDG
HQE\LULYHQGHXGYLNOLQJ'HUHUULJHPXOLJKHGHUIRUIULWLGV
DNWLYLWHWHUVRPVNLVSRUWYDQGUHWXUHMDJWRJ¿VNHUL
/¡QRJDQV WWHOVHVYLONnUHIWHUJ OGHQGHRYHUHQVNRPVW
'HU VWLOOHV EROLJ WLO UnGLJKHG IRU KYLONHQ GHU EHWDOHV KXVOHMH
HIWHUJ OGHQGHUHJOHU'HU\GHVHQGYLGHUHWLORJIUDWU GHOVHV
UHMVH<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUNDQLQGKHQWHVYHGKHQYHQGHOVHWLO
&KHIWDQGO JH)UDQN6HQGHURYLW]WOIQUHOOHU
HPDLOIUVH#SHTTLNJO
2SO\VQLQJHUYHGU¡UHQGHO¡QRJDQV WWHOVHVIRUKROGNDQInVYHG
KHQYHQGHOVHWLOSHUVRQDOHDGPLQLVWUDWLRQHQ*LWWH-RKQVHQ/\QJH
SnWHOHIRQ  HPDLOJLMR#SHTTLNJO
$QV¡JQLQJYHGODJWHNVDPHQVSDSLUHUVDPWDQGHQUHOHYDQW
GRNXPHQWDWLRQVHQGHVWLO
'HW*U¡QODQGVNH6XQGKHGVY VHQ
3HUVRQDOHDGPLQLVWUDWLRQHQ
3RVWERNV
1XXN
HOOHUWLOVKYSHUVDGP#SHTTLNJO
$QV¡JQLQJVIULVWPDUWV

Specialist i ortodonti/
käkortopedi
Verksamhetsområde plastikkirurgi och
käkkirurgi
Då en av våra ortodontister går i pension söker
vi nu en specialist i ortodonti med inriktning på
käkortopedi.
Käkortopedi ingår i käkkirurgiska enheten
tillsammans med käkkirurgi, käk och ansiktsröntgen, sjukhustandvård och bettfysiologi. Vi
är ca 40 medarbetare varav 14 är tandläkare.

Arbetsuppgifter
Käkortopedisk utredning och behandling av
komplicerade käk och ansiktsdefekter i nära
samarbete med käkkirurgi och plastikkirurgi
med tonvikt på LKG och ortognatkirurgisk
behandling.

Kvalifikationer
Du som söker har specialistkompetens i
ortodonti och har några års erfarenhet inom
området. Erfarenhet av käkortopedi och
dokumenterad forskningserfarenhet är
meriterande. Stor vikt läggs vid personliga
egenskaper och förmåga att arbeta i team.

Läs mer på www.akdemiska.se/arbeta eller ring

i Grønland
– er tiden en anden

Verksamhetschef Morten Kildal, 018-611 00 00.
Tandläkarchef Mikael Magnusson,
018-611 64 50.

Välkommen med din ansökan
till ansokan.neuro@akademiska.se,
senast den 31 mars.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen
www.dih.gl

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Overtandlæge
Næstved Sygehus
www.ballerup.dk/job
9HG7DQG0XQGRJ. EHNLUXUJLVN
$IGHOLQJ1 VWYHG6\JHKXVHUHQVWLOOLQJVRP
RYHUWDQGO JHOHGLJHOOHUHIWHUDIWDOH
6HKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWSnZZZUHJLRQVMDHOODQGGN
-RERJNDUULHUHTXLFNQU
$QV¡JQLQJVIULVW

!
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Tandlæge - barselsvikariat
Tandplejen i Ballerup Kommune søger pr. 1. maj 2010 eller
snarest herefter en barselsvikar for en fuldtidsansat tandlæge. Timetallet er 35 timer/uge (fuld tid). Hos os vil du
kunne bruge din tandlægeuddannelse i bred forstand i dit
arbejde med tandpleje for børn, unge og ældre fra og med
67 år. Da vi i alt er 17 tandlæger i kommunen, vil der også
være rig lejlighed til kollegial sparring og faglig udvikling.
Hør mere om jobbet, ring til overtandlæge Bjarne Nørtov
på tlf. 4477 3876.
Ansøgningsfrist: 17. marts 2010
Jobnummer: 10-035

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Husk at fortælle det til

tandlægeforeningen …
... når du skifter job
Jobskifte kan bl.a. betyde, at dit
kontingent ændres, at Tandlægebladet skal sendes til en ny
adresse, og at du er dækket af
nye overenskomster. Husk derfor
at meddele Tandlægeforeningen,
når du skifter job.

Ring på 70 25 77 11, send en mail til tdl@tdl.dk, eller ret selv oplysningerne på TDLNET.
Blot klik på dit navn på forsiden, og du vil blive bragt videre til dine personlige oplysninger.

278 SERVICE
KØB OG SALG

KØB OG SALG

København
Klinik med særdeles central beliggenhed sælges. Der medfølger
stor privat lejlighed. Billig husleje.
Billetmrk. 736
Modtager TB’s annonceafdeling.

DPF

Dansk Praksis
Formidling

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

BRUGTBØRSEN

Klinikstol til salg!!!
Klinikstol, model Amazone fra
ﬁrma U9COM-DENFURN (brugt
kortvarigt på forskningsprojekt)

Moden tandlæge
ønsker kontakt til kollega, som
søger et alternativ til kliniklukning. Fordomsfri diskussion af
mulighederne under fuld gensidig
diskretion ved henv. til
Billet mrk 735
Modtager TB’s annonceafd.

sælges til under
halv pris:
Nypris 5.650 kr.
Nu 2.000 kr.
For nærmere
info kontakt:
Tlf. 30 50 58 78
(ml. 9.30-14.00)

Tandlægepraksis syd
for Århus sælges
Halvpart af veldrevet 2 mandspraksis med 4 behandlingsrum
og alle moderne faciliteter velbeliggende i byens centrum sælges.
Omsætning 4,0 mio. i 2008,
4,4 mio i 2009. Henvendelse på
mail:tandkliniktilsalg@hotmail.
com

ANNONCER

Min klinik beliggende i
Sophia Antipolis,
technopolen mellem Cannes og Nice, er nu til salg.
Stort internationalt klientel.
Klinikfællesskab med fransk og svensk kollega.

Køb/salg klinikker
Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.
1302 København K
Tlf. 70 20 69 79
E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk

Erling Waage Beck
Tel: +33 (0) 493 95 85 00
Mob: +33 (0) 662 76 85 00
erlingwaage.beck@wanadoo.fr
Nordvestjysk købstad – ved Limfjorden
I smukt beliggende by ved Limfjorden er halvpart af stor veldrevet praksis i klinikfællesskab,etableret i lejede lokaler på ca.
400 m2 i byens centrum, til salg på yderst fordelagtige vilkår.
Klinikken har moderne udstyr, herunder digital rtg, alDente
journalsystem og Astra Implantat-system. Sælger råder over 3
beh.rum. Det reg. pt. antal for 2009 er på 2150 pt. og er klart
stigende, hvorfor praksis vil være meget velegnet til 2 tandlæger. Stor overskudsgrad. Tæt ved skoler, gymnasium eller handelsskole. Der indrømmes stor bonus ved hurtig handel.

Indryk selv din stillingsannonce både i blad og
på net.
Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3

Til leverandører

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

Hvorfor enten eller
når du kan få både og?

1

det nødvendige

2

det sjove

3

det superaktuelle

4

det billige

5

det digitale

Tandlægebladet 4A særnummer Scandefa 2010
udkommer 7. april – annoncedeadline 15. marts
Forhøjet oplag: 7.500 eksemplarer

Kuponhæftet sikrer direkte kontakt mellem udstiller
og tandlæge udkommer 7. april
– annoncedeadline 15. marts. Oplag: 6.500 eksemplarer

MesseNyt superaktuelle daglige messenyheder
uddeles til de besøgende torsdag den 15. og fredag
den 16. april kl. 08.30. Annoncedeadline 22. marts

Har du gode messetilbud, så vedlæg et indstik i
Tandlægebladet 4A særnummer.
Billig og sikker distribution

Allerede nu kan du få en
bannerannonce på
www.tandlaegebladet.dk
til 34 øre pr. visning

Du kan spare 30% når
du vælger alle fem medier

2010

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

Spar
30%

280 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

LEVERANDØRHENVISNINGER

Advokatrådgivning ved køb af klinik

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spaltemm.
Farvetillæg + 10%. Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op i
følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne – Instrumenter – Klinik- og kontorinventar
– Klinikudstyr – Kompressorer
– Rengøring – Revision – Service
& reparation – Tandplejemidler –
Vikarservice – Øvrige

ADVOKATER

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

s 'ENNEMGANG AF ALLE DOKUMENTER HERUNDER
KBSAFTALE LEJEKONTRAKT ANSTTELSESAFTALER MM
s 5DARBEJDELSE AF SAMARBEJDSKONTRAKT
s /PRETTELSE OG STIFTELSE AF SELSKABER HERUNDER
HOLDINGSELSKAB
s 2ÍDGIVNING OMKRING SKATTEMSSIGE FORHOLD
s 0RISFORHANDLING

&!34 02)3

-JTF"OEFSTFO
4QBS/PSE0EFOTF
5MG
MJE!TQBSOPSEEL

BANKER

&INANSIERINGAFKLINIK
HARSIDENV¾RETVORESSPECIALE
´0LQWLGOLJHUHEDQNIRUVWRGLNNH
EUDQFKHQVSU PLVVHURJQDWXU
'HWJMRUGHHQPLQGUHEDQN
QHPOLJ5LQJNM¡ELQJ/DQGEREDQN
KYRUGHUIUDVWDUWHQYDUHQSURIHV
VLRQHOLQGJDQJVYLQNHOWLOVDJHQ
,GDJHUGU¡PPHQRPDWInPLQ
HJHQNOLQLNVnEOHYHWUHDOLVHUHW´

+ARSTEN.IELSEN
4LF

Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«

.BSUJO)PMCFDI
4QBS/PSE7FKMF
5MG
NBC!TQBSOPSEEL

4ORVET2INGKÐBING
PRAKSIS LANDBOBANKENDKWWWLANDBOBANKENDKPRAKSIS

XXXTQBSOPSEELUBOEMBFHF

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

-ARGIT+ORSGAARD
4LF

på net.

OGF½ENSNAKOMDINNUV¾RENDEELLER
KOMMENDEPRAKSISØ
5FFE(AUBJERG
4LF

annonce både i blad og

,SJTUJBO#BOH
4QBS/PSE
'SFEFSJLTIBWO
5MG
LSC!TQBSOPSEEL

+LINIKEJER!LIREZA3AHAÚ ,YNGBY

2INGTILENAFOSØ

Indryk selv din stillings-

+ZUUF#MPLBHFS
4QBS/PSEÂSIVT
5MG
KCM!TQBSOPSEEL
"OO#SJHJUU
.FJEBIM
4QBS/PSE
,CFOIBWO
5MG
BCN!TQBSOPSEEL

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

Advokat Michael Fuchs
www.mfulaw.dk /mfu@mfulaw.dk
Fruebjergvej 3, 2100 Ø
tlf: 29 62 07 77
Rådgivning om tandlægers
retsforhold. Køb og salg af
klinikker. Kontrakter.

ANNONCER

41"3/03%4
5"/%-(&5&".

Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:

39 46 00 80
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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Fyn

vestjyskSUNDHED
Finansiering af
din klinik er
vores speciale
Lad os finansiere din tandlægeklinik
I vestjyskBANK har vi stor erfaring med finansiering og rådgivning af tandlægeklinikker. Er du allerede klinikejer - eller
overvejer du at blive det, så giv os et ring.
Vi er klar til en uforpligtende snak.

Dental Laboratorium ApS
Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48

Reipurth Dental
Jakob Reipurth Jensen
Lyngby Hovedgade 49A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 26 27 07 31
E-mail:Jakob@reipurth-dental.dk
www.reipurth-dental.dk

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

Sjælland

Midtjylland

Dental Laboratorium ApS

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

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
Henning Jensen
Skjern afdeling
Tlf 96 80 25 68
hej@vestjyskbank.dk

Mette Ostersen
Skjern afdeling
Tlf 96 80 25 73
mko@vestjyskbank.dk

Anita Wang Hansen
Århus afdeling
Tlf 96 63 36 05
awh@vestjyskbank.dk

Jan Nissum
Århus afdeling
Tlf 96 63 36 33
jni@vestjyskbank.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

www.vestjyskbank.dk/sundhed

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

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS
Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 32 09 69

Kim Bay
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk
Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Fugl

DENTALLABORATORIER
Storkøbenhavn
'(17$//$%25$725,($S6
1¡UUH)DULPDJVJDGHWK
.¡EHQKDYQ.
7OI

ZZZVXSUDGHQWGN

)/h**(
9LVNDEHUVPLOKYHUGDJ

+ IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS
Flügge Dental ApsÇ2¥ITHNLYNHKLÇ2¥ILUOH]U2
;SMÇ-H_
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CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

'(17$/

NDC
CERTIFIED

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

282 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

KLINIKUDSTYR – INDRETNING – INVENTAR

lidt friskere - lidt hurtigere
a
a
a
a
a
a
a
a
a

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Rectus ApS
Engtoften 11-13
8260 Viby J.
info@curaden.dk
www.curaden.dk

4LF   s www.bienair.com

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser
Nordjylland

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

ANNONCER

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Kunst, logo & Klinik design

INSTRUMENTER

ZACHO.RØNVIG AS
Gl. Vejlevej 57 • DK-8721 Daugaard

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

HYGIEJNE

www.pro-visuel.dk
Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

Scanline

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

Dentalopvaskemaskiner

KOMPRESSORER
Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Erhvervsvej 2 ȿ 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 ȿ Fax 43 27 15 09
www.miele.dk

KLINIKRUM q STERILISATION q RECEPTION q
VENTEVRELSE q PERSONALERUM q KONTOR q
GRAlSK PROlLERING

Unikke helhedsløsninger

INFORM A\S
4EL     
% MAIL INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 • Fax 70 22 14 14

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter
Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

)NVENTAR TIL TANDLGEKLINIKKER

Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart
t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk wh.com

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

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 3
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a
s

REVISION – ADMINISTRATION
- mere end god service...

Salg
Service
Klinikindretning
Signum Revision A/S | Statsautoriserede Revisorer
Peter Bangs Vej 26 | 2000 Frederiksberg | Denmark
Telefon +45 3677 3677 | Fax +45 3393 1325
Mail: signum@signum.dk | www.signum.dk

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

www.dentsupport.dk

TANDPLEJEMIDLER

Curaden Scandic ApS
Engtoften 11-13
8260 Viby J.
info@curaden.dk
www.curaden.dk
Tandex A/S
Industrivej 4
3540 Lynge
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

-7$'(17$/
VDOJ VHUYLFH$S6
GHWKDQGOHURPWLOOLG
.D9R6SHFLDOLVWHQ

www.pwcglobal.com/dk


8GVW\U
5nGJLYQLQJ
,QVWUXPHQWHU
.OLQLNLQGUHWQLQJ
5¡QWJHQDXWRULVHUHW

(WVW UNWDOWHUQDWLY
7OIā)D[ā
SURORHQ#SURORHQGNāZZZSURORHQGN

6SHFLDOY UNVWHGIRUUHSDUDWLRQDI
URWHUHQGHLQVWUXPHQWHU

Revisionscentret

5HSDUDWLRQDI
+HND3ODQPHFD.D9RPP

for læger og tandlæger
KONTAKT VORES

SUNDHEDSAFDELING

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

III

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

6¡QGHUOXQGYHM+HUOHY
7HOHIRQ
ZZZMWDGHQWDOGN
(PDLOMWD#MWDGHQWDOGN

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

ÅRHUS
Kai Ambrosius
Sten Platz
Kim Holst

www.rgdrevision.dk
rgd@rgdrevision.dk

VIKARSERVICE

HOBRO
Claus K. Tilsted

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på
www.colgateprofessional.dk
k

SERVICE & REPARATION

Landsdækkende
Vikarservice
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aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)
39 46 00 80
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Vikarbureauet
for klinikassistenter

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

eller kontakt
Professional Oral Care
Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

Nu også for
Tandplejere
Lidt billigere
Ring fra kl. 6.00 på
tlf. 46 73 30 60
www.vikartoteket.dk

ANNONCER

TA ND LÆG EB LA D ET A NNO NCER

www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@tdl.dk
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NÆSTE NUMMER

TEMA OM
SMERTE, DEL II

FOTO AF AJS NIELSEN

Det gør stadig ondt i næste
nummer af Tandlægebladet,
hvor anden del af det
videnskabelige tema om
smerter bringes. Denne gang
sættes bl.a. fokus på smerter
ved endodontiske og
kirurgiske behandlinger.

VARM OP TIL
ÅRSKURSUS!

DET BLIVER
I FAMILIEN
For et år siden overtog Mette Harbo Flyvbjerg
sin fars klinik. Læs om fordele og faldgruber,
når klinikken bliver i familien, i næste nummer
af Tandlægebladet.

I næste nummer af
Tandlægebladet får du
alle »sidste øjeblik«nyhederne om Årskursus.
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En revolutionerende ny type komposit!

Ingen syre – ingen bonding – du skal bare bore!

Vertise Flow
TM

Bonding

Composite

Vertise Flow

OptiBond® technology inside

”Money Back” Garanti!
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Prøv ”Test-Me Kit” uden beregning
ved køb af Vertise Flow Kit.
Gælder ved bestilling inden 31. marts.
Nærmere oplysninger om forhandler og
produktet på tlf. 40 92 96 16.
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Selv-ætsende og selv-adhærende

s

Høj bindingsstyrke til dentin og emalje

s

Enkel arbejdsgang

s

Fremragende mekaniske egenskaber

Vertise™ Flow forenkler på et banebrydende
vis restorationsproceduren for dagens travle
tandlæger ved at inkorporere en bonding i en
ﬂydende komposit og på den måde give
kompositten bindingsstyrke med Kerr’s
velkendte OptiBond® teknologi.
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For mere informasion: www.vertiseﬂow.com/eu

Your practice is our inspiration.™
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Her ser du en stjernegod grund til at
samle dine indkøb – hos Plandent!
Hver dag får Plandent alle tilbudsaviser i markedet
leveret med taxa. Det er sådan vi kan garantere alle
vores stjernekunder markedets laveste priser på
forbrugsvarer helt automatisk – det er det vi kalder
lavprisgaranti.
Sådan fungerer det:
1
2
3

Vi overvåger markedet for tilbud – også på nettet.
Alle nye tilbudsaviser køres til Plandent i taxa.
Vi indtaster alle tilbudspriser i vores
IT-system, så vi altid har de laveste priser.
Når du er stjernekunde får du markedets laveste
pris – helt automatisk!

Så sparer du tid på at tjekke priser - det gør vi for
dig! Det lyder næsten for godt til at være sandt,
men stjernekundekonceptet har nu eksisteret i 20 år
til vores stjernekunders store tilfredshed.
Hvis ikke du allerede er stjernekunde hos Plandent,
så kan du nemt blive det. Ring til vores Call Center
på 43 66 44 44 og hør mere, eller få et besøg af vores
konsulent i dit område.

TEMA: PATIENTENS OPLEVELSE AF SMERTE
TANDLÆGER MED MISBRUGSPROBLEMER KAN FÅ HJÆLP
Det betaler sig at
have lavprisgaranti
hos Plandent!

NYE REGLER OM VASK AF KLINIKTØJ I HØRING

DANISH DENTAL JOURNAL
ÅRGANG 114

