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» Efter min opfattelse
må en løsning være,
at man sammen
med de lægelige
samarbejdspartnere
undersøger, om man kan
skabe et mere formelt
samarbejdsforum mellem
praktiserende læger
og privatpraktiserende
tandlæger
HENRIK NIELSEN,
MEDLEM AF TANDLÆGEFORENINGENS HOVEDBESTYRELSE

FOTO: JEPPE CARLSEN

Læger og tandlæger
bør rykke tættere
sammen
Der er brug for et tættere samarbejde
mellem praktiserende læger og tandlæger i privat praksis. Det er en af de
mærkesager, som jeg vil arbejde for som
nyt medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse.
Min baggrund for at tage denne sag
op er, at jeg i mange år har arbejdet som
overtandlæge på en tand-, mund- og
kæbekirurgisk afdeling (TMK-afdeling)
inden for hospitalsvæsenet. Her er jeg
jævnligt blevet mødt med spørgsmål om,
hvordan almindelige kirurgiske procedurer kan gennemføres hos patienter med
komplicerende almene sygdomme.
I takt med at andelen af ældre stiger
i befolkningen, må det forventes, at antallet af patienter med komplicerende
almene sygdomme vil stige. Det er jo
ofte de ældre patienter, som er belastet
af disse lidelser.
Mange af disse patienter vil have behov for, at de via egen læge bliver medicinsk optimeret forud for behandling hos
tandlægen. Samtidig er der øget fokus
på kvalitet og sikkerhed i behandlingen.
Dermed forekommer det oplagt at styrke
det tværfaglige samarbejde.
Hvordan får vi så skabt en systematisk
tilgang til at håndtere disse problemstillinger? Umiddelbart ville det være oplagt
at henvise til TMK-afdelingerne og lade
disse håndtere det tværfaglige samarbejde. På hospitalerne har vi jo en lettere

adgang til de lægelige specialer. Imidlertid berettiger de faglige problemstillinger
sjældent til, at man som privatpraktiserende tandlæge henviser en patient til en
TMK-afdeling. Af samme grund er TMKafdelingerne ikke dimensionerede til
at påtage sig denne opgave, og som den
økonomiske situation for tiden ser ud i
hospitalsvæsenet, er det næppe sandsynligt, at afdelingerne får tilført økonomi til
at løse opgaven.
Efter min opfattelse må en løsning
være, at man sammen med de lægelige
samarbejdspartnere undersøger, om
man kan skabe et mere formelt samarbejdsforum mellem praktiserende læger
og privatpraktiserende tandlæger. I et
sådant forum bør der være mulighed
for at udveksle informationer og drøfte
planlægning vedr. patienterne. I den
sammenhæng bør man overveje, om
tandlægernes overenskomst i tilstrækkeligt omfang kan dække de evt. øgede omkostninger, der måtte være i forbindelse
med planlægning og behandling. Noget
tilsvarende må naturligvis også gælde for
de lægelige samarbejdspartnere.
Et tættere samarbejde vil være til fordel for både patienter, læger og tandlæger. For det vil kunne sikre, at man kan
gennemføre behandlingerne smidigt – og
samtidig med den nødvendige kvalitet
og sikkerhed.
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Mundhygiejne hjælper
respiratorpatienter
I en stor amerikansk undersøgelse, som for nylig er publiceret i American Journal of Critical Care, har forskere undersøgt effekten af at
udføre udvidet mundhygiejne på respiratorpatienter.
Undersøgelsen omfattede voksne patienter, som ﬁk respiratorbehandling i mere end to døgn, og den forløb over to perioder a 24
måneder.
Den første periode forløb uden særlige mundhygiejneforanstaltninger, og blandt de 779 personer, som var i respiratorbehandling i
den periode, var hyppigheden af ventilatorassocieret pneumoni 12
pr. 1.000 respiratordage.
Den anden patientgruppe (731 personer) ﬁk foretaget særlig grundig mundhygiejne med bl.a. sug, rensning og tandbørstning to gange
dagligt. I den gruppe var hyppigheden af pneumoni kun otte pr. 1.000
respiratordage.
Artiklen konkluderer, at grundig mundhygiejne signiﬁkant kan
reducere hyppigheden af ventilatorassocieret pneumoni og de deraf
følgende omkostninger.
Garcia R, Jendresky L, Colbert L, Bailey A, Zaman M, Majumder M. Reducing ventilator-associated pneumonia through advanced oral-dental care: a 48-month
study. Amer J Crit Care. 2009; 18: 523-32.

Ikke misdannelser
på grund af amalgam
En ny norsk rapport viser, at klinikassistenter, som har været eksponeret for
kviksølv, ikke har haft øget risiko for at
få børn med misdannelser eller andre
uønskede fødselsresultater.

Det norske forskningsprojekt, som
er initieret af Arbeids- og inkluderingsdepartementet, konkluderer bl.a., at
man ikke har fundet øget forekomst
af børn med misdannelser. Man har

heller ikke fundet øget forekomst af
for tidligt fødte eller nyfødte med lav
fødselsvægt, og der er ikke konstateret øget forekomst af dødfødsler eller
perinatal dødelighed blandt børn af
tandplejepersonale.
Rapporten konkluderer, at der kun
er lille sammenhæng imellem selvrapporterede oplysninger om misdannelser og det, som er registreret i det
offentlige »Medisinsk fødselsregister«.
Undersøgelsen er udført på St.
Olavs Hospital i Norge, og sagen er
refereret på det norske Helse- og omsorgsdepartements hjemmeside.

FOTO: WINNIE BRODAM
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Havde Skt. Apollonia
cervikal caries?
British Dental Journal beskriver et hidtil næsten ukendt relikvie:
en af Skt. Apollonias tænder.
Tanden er en præmolar, nærmere betegnet en 4+. Den har patologiske forandringer i form af cervikal caries, og den er præget af emaljefraktur
distalt. Den har også en overﬂadisk fraktur på den okklusale tredjedel af
kronen – og så har den angiveligt siddet i munden på selveste Skt. Apollonia.
Forfatterne erkender, at det af religiøse årsager ikke er muligt at foretage en videnskabelig datering af relikviet, men de påpeger, at de distale
emaljefrakturer indikerer en traumatisk skade – og Skt. Apollonia blev
jo efter sigende tortureret.
Tanden opbevares i skatkammeret i katedralen i Rab, Kroatien.
Skrobonja1 A, Rotschild V, Culina T. St Apollonias tooth – a relic in the cathedral
treasury in Rab (Croatia). Brit Dent J 2009; 207: 499-502.

Tandlæger
ikke så følsomme
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Vibrerende instrumenter som fx boremaskine og scaler har tilsyneladende
negativ effekt på tandlægers ﬁngerspidsfornemmelse. I hvert tilfælde
har et belgisk studie, publiceret i Journal of Oral Rehabilitation, vist,
at garvede tandlæger, med mere end 25 års arbejde ved stolen, har
signiﬁkant formindsket taktil sans i arbejdshænderne. Den taktile
sans er nedsat i forhold til ikke-tandlæger, i forhold til unge tandlægers hænder og i forhold til tandlægernes egen ikke-arbejdshånd.
Sanseundersøgelsen omfattede 50 personer: 20, som var
tandlæger med mere end 25 års arbejdserfaring, 20, som var ikketandlæger (men i øvrigt sammenlignelige), og endelig 10, som var
unge tandlæger.
Både når det gjaldt let berøring og temperatur, var de erfarne tandlægers pege- og tommelﬁngre mindre følsomme end andres.
Shahbazian M, Bertrand P, Abarca M, Jacobs R. Occupational changes in manual
tactile sensibility of the dentist. J Oral Rehabil 2009; 36: 880-6.
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Internationalt forskningsnyt

»Sød« kulturel baggrund påvirker små
børns cariesrisiko
En ny norsk undersøgelse, offentliggjort i Community Dentistry and Oral Epidemiology, har undersøgt cariesstatus hos
femårige børn og sammenholdt den med forældrerelaterede
forhold.
I undersøgelsen ﬁk 523 børn i 2007 foretaget tandundersøgelse, mens forældrene besvarede spørgsmål om socioøkonomiske forhold og om egne tandplejevaner.
De ﬂeste børn (66 %) havde ingen caries, og 16 % havde
udelukkende emaljecaries. 18 % af børnene havde eller havde
haft dentincaries, og 5 % havde carieserfaring i fem eller ﬂere
tænder.
Statistisk signiﬁkante risikofaktorer for udvikling af dentincaries hos børnene viste sig at være: en eller begge forældre
af ikke vestlig oprindelse, en eller begge forældre med lav
uddannelse samt forældre med en ligegyldig holdning til
tandpleje og et stort sukkerindtag.

Kommentar af Dorthe Holst, professor i
samfundsodontologi ved Oslo Universitet:
– I gruppen forældre med ikke vestlig baggrund og kort uddannelse havde børnene henholdsvis ni og 12 gange så stor
sandsynlighed for at have begyndende caries i emaljen og i
dentinen. Men konﬁdensintervallerne for disse sandsynligheder var ganske store, dvs. behæftet med en del usikkerhed – og
man skal også lægge mærke til, at det drejer sig om 24 børn
ud af i alt 523.
Meget tyder på, at der ligger en »sød«, og ikke alt for
systematisk tandbørstekultur bag tallene. Småbørnskulturen i en del ikke vestlige familier er anderledes end det, der
efterhånden karakteriserer de ﬂeste nordiske. Vi ﬁnder også
høj cariesaktivitet blandt norske børn, men det er snarere
en mestrings- end en kulturudfordring. Heldigvis har undersøgelser af samme problemstilling, blandt 14-16-årige
børn og unge i Oslo, vist, at forskellene viskes ud. En god og
respektfuld kommunikation med de aktuelle risikofamilier
skulle kunne give gode resultater.

Wigen TI, Wang NJ. Caries and background factors in Norwegian and immigrant 5-year-old children. Community Dent Oral Epidemiol 2010; 38: 19-28.
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Fuldkeramik og metalkeramik – begge dele
fungerer tilfredsstillende
Et engelsk-canadisk studie, publiceret i The Journal of Prosthetic Dentistry, har undersøgt og sammenlignet de kliniske resultater af henholdsvis
IPS e.max Press-, Procera AllCeram- og metalkeramikkroner.
I studiet blev 48 patienter forsynet med i alt 90 kroner af en af de tre
typer. Kronerne blev fulgt igennem tre år. Kroner, som udviklede synlige
revner, blev skåret igennem og fjernet, og overﬂaderne blev analyseret
med scanningelektronmikroskop.
IPS e.max Press- og metalkeramikkronerne viste efter de tre år færre
kliniske forandringer end Procera AllCeram-kronerne. Der blev konstateret synligt slid og deformering i kontaktområderne ved Procera
AllCeram-kronerne. Scanningelektronmikroskopering afslørede slidfacetter på alle tre kronetyper.
Studiet konkluderer, at IPS e.max Press-kroner har kliniske resultater
svarende til Procera AllCeram og metalkeramikkroner. IPS e.max Presskroner viste mindre slid end Procera AllCeram-kronerne.
Kommentar af professor Flemming Isidor,
Tandlægeskolen i Århus:
– Dette er en af de få prospektive kliniske undersøgelser, der prøver at
sammenligne de kliniske resultater af moderne fuldkeramikkroner med
MK-kroner. Alle tre kronetyper klarer sig tilfredsstillende på kort sigt,
dvs. tre år, til restaurering af posteriore tænder. Dette er dog en kort
observationstid i forhold til den tid, en krone forventes at skulle fungere.
Da der allerede ses forskelle imellem kronetyperne efter tre år, kan
man dog forestille sig, at der bliver mere markante forskelle, når man får
længere observation, eksempelvis 10 år.
FOTO: WINNIE BRODAM

Etman MK, Woolford MJ. Three-year clinical evaluation of two ceramic
crown systems: A preliminary study. J Prosthet Dent 2010; 103: 80-90.
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Abstract

Prævalens og incidens af carieslæsioner i relation til fyldninger og
omlavning af fyldninger: en longitudinel observationel røntgenundersøgelse af en voksen dansk population
Lise-Lotte Kirkevang, Michael Væth og Ann Wenzel
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Tandsygdomslære og Afdeling
for Oral Radiologi og Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Biostatistik

Formål
At beskrive prævalens og incidens af carieslæsioner i relation til
amalgam- og ikke-metalfyldninger samt omlavning af fyldninger
i en tilfældigt udvalgt voksen dansk population.
Metoder
I 1997 og i 2003 blev der foretaget fuld røntgenstatus af 470
individer. Ialt blev 12361 tænder undersøgt. Registreringer af
carieslæsioner og fyldninger blev udført på tandﬂadeniveau:
mesial, distal og okklusal/incisal.
Resultater
I 1997 faldt antallet af tænder og antallet af ikke-fyldte ﬂader
per individ med alderen, mens antallet af carieslæsioner per
individ ikke varierede systematisk med alder. Inden for hver
aldersgruppe var der ca. 50 % af individerne, der ikke havde
carieslæsioner. I 1997 var ca. 70 % af de fyldte tandﬂader fyldt
med amalgam, mens 30 % havde ikke-metalfyldninger. I 2003
var ca. 60 % af ﬂaderne fyldt med amalgam, mens 40 % havde

ikke-metalfyldninger. Ikke-metalfyldninger var anvendt hyppigere til både primære fyldninger og til omlavninger. I løbet af
observationsperioden blev ca. 20 % af både amalgamfyldninger
og ikke-metalfyldninger omlavet. For amalgamfyldninger var
tallet ens mellem tandgrupper, men for ikke-metalfyldninger var
procenten af omlavninger højere for molarer. Andelen af tænder
med carieslæsioner øgedes fra fronttænder til posteriore tænder.
Ikke-fyldte ﬂader havde den laveste cariesprocent, mens ﬂader
fyldt med ikke-metalfyldninger havde den højeste.

Konklusion
Man bør reflektere over anvendelsen af ikke-metalliske
fyldninger i molarer.

Kirkevang L-L, Væth M, Wenzel A. Prevalence and incidence of caries lesions in
relation to placement and replacement of ﬁllings: a longitudinal observational
radiographic study of an adult Danish population. Caries Res 2009; 43: 286-93.
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Har du brug for en ekstra tandlæge på klinikken?
Eller en kollega, der kan overtage klinikken på sigt?
Medicolink rekrutterer højt kvalificerede tandlæger fra Centraleuropa.
Vi sørger for at du får den rigtige nye kollega gennem:




t0NIZHHFMJHVEWMHFMTF
t4QSPHMJHPHLVMUVSFMLWBMJöDFSJOH
t*OUFHSBUJPOJ%BONBSLPHQÌLMJOJLLFO

4FIWBEWJLBOHSFGPSEJHQÌNFEJDPMJOLELFMMFSLPOUBLU
Henrik Øllgaard på 6022 2855, e-mail: heno@medicolink.dk
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Første autoklaverbare aftryk
nogen sinde
Fra nu af kan alle AFFINIS aftryksmaterialer autoklaveres ved 134°C. Varmebestandige skeer og
en speciel adhæsiv fuldender systemet. For første gang er tandlæger nu i den position, at de
effektivt kan lukke den resterende hygiejnebrist på deres klinik.
Selvfølgelig er alle andre af AFFINIS aftryksmaterialers karakteristika forblevet de samme. Det
gælder hvad enten vi taler om dets fremragende flow-egenskaber i fugtige omgivelser eller
dets brugervenlige arbejds- og afbindingstider. Målet er altid det samme: blære- og distortionsfrie aftryk.
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En god bog om klassiﬁcering
af implantatbehandling

Æstetisk ﬂot farveatlas med
Cone Beam CT-billeder

Anthony Dawson, Stephen Chen.
The Sac Classiﬁcation in Implant
Dentistry, 2009, 172 sider. Quintessence
Publishing, ISBN: 978-1-85097-188-7.
Pris i DKK 770,- inkl. moms.

Dale A. Miles, Color Atlas of Cone
Beam Volumetric Imaging for dental
Applications 2009, 326 sider, Quintessence
Publishing, ISBN: 987-0-86715-481-8.
Pris i DKK 823 inkl. moms.

SAC-klassiﬁceringen er en vurdering af sværhedsgraden af og
risici ved en konkret implantatbehandling. ”S”, ”A” og ”C” står
for henholdsvis ”Straightforward (lille sværhedsgrad og lille risiko), ”Advanced” (moderat sværhedsgrad og moderat risiko) og
”Complex” (stor sværhedsgrad og stor risiko). Klassiﬁkationen er
et forsøg på at objektivisere ellers meget subjektive forhold. Den
seneste udgave af denne klassiﬁkation præsenteres i bogen og er
fremkommet på baggrund af en konsensuskonference afholdt
i 2007 af ”International Team for Implantology (ITI)”. Bogen
gennemgår systematisk
forskellige forhold, der
har betydning for behandAlt i alt er det en bog,
lingsplanlægningen i stort
der varmt kan anbefales
set alle normalt forekombåde til tandlæger med
mende kliniske situationer.
og uden erfaring med
Teksten er godt understøtimplantatbehandling
tet af mange ﬂotte kliniske
fotos og illustrationer. Overordnet bliver der i bogen foretaget
en kirurgisk og en protetisk klassiﬁkation og derefter en samlet
klassiﬁkation illustreret med patienttilfælde. I en bog med så
mange informationer vil der selvfølgelig altid være forhold, man
kan vurdere anderledes, men alt i alt er det en bog, der varmt
kan anbefales både til tandlæger med og uden erfaring med implantatbehandling, og uanset om man interesserer sig for den
kirurgiske, protetiske eller begge dele af behandlingerne.

Efter en kort introduktion til Cone Beam CT-scanning (CBCT)
fyldes siderne i dette atlas af 2D-snit rekonstrueret i det sagittale, koronale og aksiale plan samt 3D-model-rekonstruktioner
af udvalgte patienter, der illustrerer, hvordan man kan analysere
anatomiske strukturer, luftvejene og sinus, det dento-alveolære
område, retinerede tænder, implantatrecipientknogle, læsioner
af odontogen oprindelse, traumeramte kæber og tænder, kæbeled
og vertebrae, den ortodontiske patient samt patienter med visse
systemiske sygdomme.
I indledningen findes tabeller over forskelligt CBCTudstyr, men data er desværre
Bogen kan være
forældede, både hvad angår
spændende for den,
mulige strålefeltstørrelser,
der vil se nogle ﬂot
voxelstørrelser og ikke mindst
fremstillede CBCT-snit,
patientdoser for de enkelte
mens den er mindre
brugbar for den, der vil
CBCT-fabrikater. For den efse kvaliteten af CBCTfektive stråledosis er tallene
snit med forskelligt
decideret misvisende. Hver
udstyr og software
bogside indeholder 1-2 snit
fra et patientkasus; billeder,
som fremstår æstetisk lækre og er vist i mange softwaremodaliteter, men der levnes kun plads til 1-2 patientkasus fra hvert
sygdomsområde. Læseren savner også at få oplyst, med hvilket
CBCT-udstyr og software de viste snit er fremstillet. Billederne
havde kunnet tåle at være mindre og modaliteterne færre, mod at
pladsen var gået til ﬂere patientkasus. I ﬂere tilfælde savnes også
den histopatologiske diagnose på en vist defekt, der kun beskrives
som fx »mandibular radiolucency«. Afsnittet om sklerotiske områder i carotis-regionen bliver beskrevet som vigtigt i relation til
både diabetes 2 og blodprop, men den (tvivlsomme) prædiktive
værdi af fundet bliver ikke behandlet.
Bogen kan være spændende for den, der vil se nogle ﬂot fremstillede CBCT-snit, mens den er mindre brugbar for den, der vil
se kvaliteten af CBCT-snit med forskelligt udstyr og software.
Som slå op-atlas er der for få eksempler på de enkelte sygdomme.

»

Flemming Isidor

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

»

Ann Wenzel

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

KORT & GODT 297

VOXPOP

Skal udeblivelseshonoraret
sættes op?
Tandlægeforeningen vil rejse overenskomstkrav om, at udeblivelseshonoraret sættes
op. Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger om deres holdning til honoraret og dets
størrelse.

Jan Kissow Petersen

Jan Bjerg Andersen

Klinikejer, Ribe

Klinikejer, København

Synes du, det er rimeligt, at
honoraret sættes op?
– Ja, hvis man bliver væk fra en større
behandling, synes jeg, det er rimeligt
nok, at man skal betale mere end i dag.

Er det rimeligt, at
honoraret sættes op?
– Det er jo en underskudsforretning, når
patienterne ikke dukker op, så det er helt
rimeligt, at honoraret sættes op. De udgifter, der er til driften af klinikken, dækker det nuværende udeblivelseshonorar
slet ikke.

Flemming Skovfoged
Laursen
Klinikejer, Aalborg

Hvor ofte oplever du, at patienter udebliver fra behandlinger?
– Her på klinikken er det meget sjældent, at patienter bliver væk fra større
behandlinger.
Sender du regning til patienter,
der ikke møder op?
– Det er meget sjældent, at jeg sender
regning til patienter, der ikke møder op
til et almindeligt eftersyn, for jeg kan
egentlig godt forstå, at en indkaldelse
kan blive væk i fx bunken af reklamer.
For patienter, der er blevet væk fra en
planlagt tid ﬂere gange i træk, kan jeg
dog godt ﬁnde på at opkræve et udeblivelseshonorar. Og de ﬂeste betaler
regningen, selvom det nogle gange
kræver en forklaring, for at de godt kan
forstå, at det ikke er smart at blive væk.

Hvor mange udeblivelser
har du på din klinik?
– Jeg har omkring 1-2 udeblivelser hver
uge. Problemet er blevet væsentligt mindre det seneste år, efter at vi har indført
en sms-tjeneste, der sender en reminder
ud til patienter om aftalt tid.
Hvad gør I, når patienter
er udeblevet fra en tid?
– Vi undersøger, hvorfor de ikke er mødt
op, og hvis deres forklaring er god nok –
hvis de fx har været forhindret pga. noget
akut eller i vintertiden pga. glatte veje –
dropper vi det. Hvis det er ren forglemmelse, tager vi derimod et honorar.

Er det en god idé at sætte
udeblivelseshonoraret op
i overenskomsten?
– Nu tror jeg slet ikke, at den form for afstraffelsesmetode virker til at forebygge
udeblivelser, og det er ikke vores stil at
bruge det. Men jeg kan da godt sætte
mig ind i, at andre bruger udeblivelseshonoraret, og det er vel også meget
rimeligt, at det sættes op, da det, som
det er nu, ikke dækker udeblivelserne.
Hvordan håndterer du
patienter, der udebliver?
– Hvis en patient er udeblevet, kontakter jeg ham personligt, for jeg tror, at
man får mere ud af at tale med folk og
opdrage dem til at forstå, at det ikke er
i orden, at de er udeblevet, frem for at
skabe konfrontation med en regning. I
det hele taget forsøger vi at forebygge
udeblivelser ved at sende sms’er og
ringe patienter op, og vi intensiverer
kontakten, hvis en patient tidligere har
haft udeblivelser.

» Det er jo en underskudsforretning, når patienterne ikke
dukker op, så det er helt rimeligt, at honoraret sættes op
JAN BJERG, TANDLÆGE, KØBENHAVN
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Behandling af
akutte pulpale og
periapikale smerter

Abstract

Behandling af akutte
pulpale og periapikale
smerter
At kunne mestre akut odontogen smertebehandling er centralt i vores profession
samt tillidskabende i forhold til patienten.
En rationel behandlingsstrategi skal relateres til, om der er tid til at udføre den
endelige behandling, eller om man i første omgang primært skal smertelindre.
Opdatering af bedøvelsesprocedurer belyses, og det bemærkes, at i godt 1/3 af
patienttilfældene kan bedøvelseseffekt
først erkendes efter mere end 15 min.
Akut oplukning (nød-pulpotomiindgreb)
uden instrumentering af kanalerne synes
at være smertelindrende både i relation til
den akutte pulpitis og den smertegivende
apikale parodontitis (hævelse og pus ikke
medtaget). Anvendelsen af en delvis pulpektomiprocedure kombineret med diverse
medikamenter kan ikke anbefales. Antibiotika giver ingen smertelindrende effekt ved
akut pulpitis og bidrager ej heller til ekstra
smertelindring, hvis konventionel behandling af den apikale parodontit er udført. I
langt de fleste situationer er postoperative
endodontiske smerter relateret til persisterende bakterielle kontamineringer, hvor
behandling kan veksle mellem konventionel
og kirurgisk revision, men også ekstraktion.
Den biologiske basis for den høje succesrate hvad angår vital pulpa-smertelindring
ved anvendelsen af relativt simple indgreb
skyldes, at indgrebene er effektive til at
reducere vævsniveauet af inflammatoriske metabolitter, herunder det forhøjede
interstitielle vævstryk, som stimulerer de
perifere terminale smertereceptorer.

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

I

denne artikel omtales akut endodontisk smertebehandling
med en klinisk indfaldsvinkel, og hvor relevante kliniske
spørgsmål besvares. Hvilke muligheder er der, hvis den
indledende analgesi ikke virker, og hvilke smertebehandlingsstrategier skal benyttes i forhold til den til rådighed værende tid
og diagnose, når patienterne uventet skal nødbehandles på klinikken? Ud over operative indgreb bidrager antibiotika eller andre
medikamentelle indlæg til en smertelindring? Hvad kendetegner
postoperative smerter mellem to behandlingsbesøg samt efter
færdig endodontisk behandling?

Emneord:
Pulpitis;
periapical
periodontitis;
emergency
treatment;
pulpotomy;
pulpectomy

Forberedelse ved akut smertebehandling
Ved behandling af akutte odontogene smerter er det ofte tiden,
der bestemmer behandlingsstrategien (1). Et simpelt indgreb
skal kunne iværksættes, hvis tiden er knap, hvorimod en situation uden tidsnød taler for gennemførelse af en konventionel behandling. Den første faglige udfordring ligger i begge situationer
i at få patienten beroliget inden den egentlige behandling, idet
patientens vurdering af vor kunnen i høj grad vil afhænge af, hvor
smertefrit behandlingen kan gennemføres.
Nervøsitet og angst for endodontisk behandling forekommer
hos langt de ﬂeste patienter. Hos stærkt nervøse patienter kan
forventningen om kommende smerte være så stærk, at smerten
udløses blot ved berøring af den pågældende tand (2). Den kraftige reaktion hos disse patienter er både en følge af neurogen
inﬂammation – som er en del af den biologiske ændring i inﬂammeret væv, der fører til øget sensibilitet og aktivitet i ellers inaktive
neuroner – og psykologisk betinget.
Før en operativ eller endodontisk behandling kan begynde,
bør patienten altid få en grundig forklaring på og beskrivelse
af, hvad der skal ske. Det er et led i behandlingen, og det betaler
sig; det giver patienten tryghed og er især vigtigt ved behandling
af stærkt nervøse patienter. Forsøg har vist, at nervøsitet, stress
og smerteopfattelse kan reduceres væsentligt ved omhyggelig
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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information om den forestående behandling, ligesom aﬂedning
af patientens opmærksomhed under behandlingen, fx ved hjælp
af musik eller tv, har dokumenteret effekt (2). Desuden kan præmedicinering af stærkt nervøse patienter med fx Triazolam ½-¾
time før behandling også være et væsentligt hjælpemiddel til at
dæmpe angst og nervøsitet.
Lokalanalgesi
En effektiv lokalanalgesi er af afgørende betydning, men kan i
visse situationer være vanskelig at opnå. Et klassisk eksempel er
tilfælde med akut irreversibel pulpitis i underkæbemolarer, hvor
en enkelt ledningsanalgesi angives at være utilstrækkelig hos
30-80 % af patienterne (3). Forsøg har vist, at læbefølsomhed
efter en enkelt mandibularinjektion i op til 50 % af tilfældene
ikke tilsvares af smertefrihed ved indgreb i en inﬂammeret pulpa
(3). En større sikkerhed for, at analgesi er indtrådt, kan opnås ved
kuldetest med kuldioxid eller diclordiﬂuoromethan eller med
pulpatester. I 20-30 % vil tiden fra injektion til smertefrihed i
underkæben være mere end 15 min. og i ca. 10 % af tilfældene op
til 30 min. (4). En effekt opnået ved en fornyet mandibularinjektion kan således snarere skyldes forlænget anslagstid hos nogle
patienter end en øget mængde af injektionsvæske. Der er ikke
enighed om værdien af at gentage mandibularinjektionen for at
forøge mængden af analgesivæske ved manglende anslag.
Manglende præcision ved injektion synes inden for visse
grænser ikke at være afgørende for effekten (4). Imidlertid afgiver n. mylohyoideus i sjældne tilfælde grene til de mandibulære
molarer. For at ramme denne kan det have effekt at placere et
depot højere på ramus eller injicere i mundbunden lingualt for de
pågældende tænder (3). Endelig har ﬂere vist, at en supplerende
bukkal inﬁltration i en del tilfælde kan forøge anslagsfrekvensen
(5,6). Hvis sensibilitetstest selv efter længere observationstid
afslører følsomhed, og hvis patienten beskriver tidligere problemer med mandibularanalgesi, må der suppleres med en af de
muligheder, som beskrives i det følgende.
Intraligamentær injektion
Ved hjælp af kort kanyle placeres ca. 0,2 ml fx lidocain med vasokonstriktor i parodontalspalten mesialt og distalt for roden på
den aktuelle tand (7) (Fig. 1). Der skal anvendes stort tryk ved
injektionen, men alligevel så langsomt, at tilbageﬂow til mundhulen undgås. Virkningen indtræder normalt inden for ca. 30
sek. (8). Der kan anvendes normale tubulesprøjter eller sikrere
metoder med sprøjter med forud afmålte mængder, fx Parojet,
eller med computerstyret præprogrammeret hastighed (fx the
Wand, SleeperOne eller Analge-Ject, Fig. 2), hvorved injektionsog eftersmerter reduceres (9). Fordele ved intraligamentær injektion er reduceret dosis analgesimiddel, mindre bløddelsanalgesi
og hurtig virkning. Ulemper er en risiko for bakteriæmi, hvorfor
det anbefales ikke at bruge metoden i tilfælde med marginal
parodontitis (8).
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Alternativ injektion (I)
Fig. 1. Intraligamentær injektion
Fig. 1. Periodontal
ligament injection

Mikroprocessorstyret injektionssystem
A

B

Fig. 2. Analge-Ject. Kontrol enhed med tre forskellige injektionsprogrammer startende med 0,004 ml/sek (A). Håndstykke med injektionstubule. Injektion aktiveres med en kontakt
på håndstykket eller med fodkontakt (B).
Fig. 2. Analge-Ject. Control unit with three different programmes of injection speed starting with 0,004 ml/sec (A).
Handpiece with tubule. Injection is activated with a switch on
the handpiece or with a foot switch (B).
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Intraossøs injektion
Ved akutte irreversible pulpitter er der rapporteret smertefrihed ved endodontiske indgreb i 80-90 % af tilfældene, når ledningsanæstesi kombineres med intraossøs anæstesi (4). Efter
desinfektion og efterfølgende inﬁltration af gingiva præpareres
med et specielt udstyr (Stapident, X-Tip intra ﬂow) og gennem
den fastbundne gingiva og cortex en kort kanal, hvori injektionskanylen derefter kan monteres. Placering af injektionskanal
angives oftest til ca. 2 mm apikalt for en horisontal linje mellem
nabotændernes marginale gingiva og distalt for den aktuelle tand.
En undtagelse er bagerste molar i underkæbe og overkæbe, hvor
bedste resultat angives ved mesial injektion (4) (Fig. 3). Anslaget
er meget hurtigt, og fordelene er som ved intraligamentær injektion. Eftersmerter kan forekomme, især hvis der er opstået høj
friktionsvarme under præparation eller for hurtig injektion. Et
enkelt studie på børn og unge, hvor et computerstyret system
(QuickSleeper) til præparation og injektion har været anvendt,

Alternativ injektion (II)

Fig. 3. Intraossøs injektion
Fig. 3. Intraosseous injection

Behandlingsstrategier ved akut endodontisk smerte

Den diagnostiske proces

Indhentning af data –
indirekte metoder i klinikken
ved pulpa inﬂammation

Patientens subjektive
smertehistorie

Objektiv undersøgelse:
Pulpavitalitet

Paraklinisk undersøgelse:
Røntgen

Diagnose og behandling

Nekrotisk pulpa og
apikal parodontitis

Vital pulpa

Tidsnød:
Ekskavering (+perforation)
Pulpotomi
Ingen tidsnød:
Ekskavering (+ perforation)
Pulpektomi

Infektion med spredende karakter
(patient febril)

Lokal infektion

Tidsnød (uden pus og hævelse):
Pulpotomiindgrebet

Hospitaliseres

+/- pus, +/- hævelse:
Kanalbehandling +/- drænage

Fig. 4. Rutediagram for behandlingsstrategier for akut endodontisk smerte.
Fig. 4. A ﬂowchart of treatment strategies related to acute endodontic pain
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antyder, at det kan være muligt at gennemføre intraossøs injektion relativt smertefrit for de ﬂeste (10).
KLINISK RELEVANS

Intrapulpal injektion
Intrapulpal analgesi er sidste, men ikke den bedste mulighed,
primært fordi den ofte ikke kan gennemføres med absolut smertefrihed. Smertedæmpning kan forsøges ved inden perforation til
pulpa at lægge en vatpellet fugtet med analgesivæske på dentinen. Denne fremgangsmåde kan gentages, efterhånden som man
nærmer sig kronepulpa. Perforationen til pulpa skal ikke være
større, end at injektionskanylen lige netop kan presses igennem
for at undgå returløb af injektionsvæske. Der injiceres ca. 0,2 ml

Eksempel på en detaljeret endodontisk smertejournal
Patientens anamnestiske oplysninger
Alment:
• Sygdomme, skader mod hoved og hals, medicinering, almen
tilstand i øvrigt, sindstilstand.
Smerteanamnese:
• Debut, karakter, intensitet, lokalisation, varighed, udløsende
el. lindrende faktorer, tidligere udredninger.
Odontologisk anamnese:
• Tidligere tandbehandling, evt. tidsmæssig sammenhæng
mellem smerte og tidligere tandbehandling.
Patientens egen opfattelse af smerte:
• Kort resumé af dette.
Klinisk status
Tænder:
• Ømhed ved palpering af tænderne, perkussionsømhed,
kroneømhed, apikal ømhed, marginal status (patologisk
poche, furkatur involvering), vitalitetstest, kulde, varme, tryk
(FracFinder), erosioner/ attrition, infraktioner, gennemlysning, indfarvning, evt. undersøgelse. i operationsmikroskop.
Eventuel effekt af blokader.
Slimhinde:
• Hævelse, farveforandringer, læsioner, ømhed ved palpering.
Følelsesforstyrrelser:
• Paræstesi m.m, berøring kulde varme, smerte.Tyggemuskler,
kæbeled: Ømhed, hævelse, bevægelses hæmning.
Okklusion/ artikulation:
• Forandringer abrasionsfacetter, m.m.
Radiologiske fund
Røntgenbilleder fra både overkæbe og
underkæbe fra aktuelle smerteregion:
• Apikale forhold, marginale forhold, andre forandringer,
eventuelle rodfyldningers status, caries. Dybe fyldninger
(mistænkte overkapninger), sinus maxillaris med relation til
apikale forhold.
Fig. 5. Data fra de tre grupper af information medfører en så
præcis diagnose som muligt.
Fig. 5. Data collected from the 3 groups of information will
lead to as accurate a diagnosis as possible.
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Vær opmærksom på alternative bedøvelsesteknikker, hvis
analgesien svigter i forbindelse med behandling af akutte odontogene smerter. Tandlæger bør dog også være opmærksomme
på, at anslagstiden for bedøvelsens effekt kan være mere end
15 minutter. Akut oplukning uden instrumentering af kanalerne
er smertelindrende både i relation til den akutte pulpitis og
den smertegivende apikale parodontitis. Samtidig bidrager
antibiotika eller andre medikamenter (fx Ledermix) ikke til ekstra
smertelindring, hvis konventionel behandling af den apikale
parodontitis bliver udført.

under tryk, som synes at være en væsentlig faktor, idet et par
undersøgelser har vist, at injektion af saltvand var lige så effektiv
som analgesivæske (11). Ofte er det nødvendigt at gentage injektion, når man arbejder sig ned i kanalerne.
Nødbehandling
Med udgangspunkt i caries, som er den hyppigst forekommende
årsag til rodbehandling (12), gennemgås i det følgende et par
strategier, hvor patienten har akutte lokale smerter (Fig. 4). I en
tidligere artikel (Tandlægebladet nr. 3, 2010) blev diagnostiske
overvejelser gennemgået med fokus på data fra tre principielt
forskellige grupper af information. I Fig. 5 ses et eksempel på, hvad
en mere uddybende endodontisk smertejournal kan indeholde.
Tidsnød – pulpotomi
Hvis det ikke er muligt at færdiggøre en mekanisk udrensning af
en smertende tand, skal den eksponerede og inﬂammerede kronepulpa behandles operativt med en nød-pulpotomiprocedure.
Formålet med pulpotomi er at fjerne vævet i pulpakammeret
uden at penetrere vævet i rodkanalsystemet. Anvendelsen af et
diamantbor uden skærende spids er velegnet. Efter adgang til
pulpakammeret anvendes langsomt roterende bor for at fjerne
pulpavævet til kanalindgangene, idet airrotoren hurtigt kan
ødelægge den normale anatomi ved kanalindgangene (13).
Den smertedæmpende effekt er blevet undersøgt efter pulpotomi og mellemseanceindlæg med tør steril vatpellet eller
med en vatpellet fugtet med kamferklorfenol, cresatin, eugenol
eller saltvand. Patientens smertesymptomer blev målt én, syv og
30 dage efter behandling. Forsøget viste ingen forskel mellem
tør eller fugtet vatpellet mht. smertelindring (14). Behandling
med pulpotomi fører til smertelindring i 90 % af de behandlede
tilfælde. Det er altså væsentligt at informere patienten om, at
udeblevet effekt kan forekomme (14). Tykkelsen af den provisoriske fyldningscement har vist sig at være vigtig, når endodontisk
behandling udføres over ﬂere omgange. Endelig skal den provisoriske fyldning have en mindste tykkelse på 6 mm for at kunne
aﬂukke oplukningskaviteten bakterietæt (15).
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En undersøgelse af effekten af pulpotomi ved nekrotiske tilfælde med apikal opklaring uden pus fra kanalen og uden bløddelshævelser viste smertelindring som ved den akutte irreversible
pulpitis (16). I en lignende pilotundersøgelse ved Odontologisk
Institut, Københavns Universitet blev smerten, bedømt ud fra en
100 mm visuel analog skala (VAS), gennemsnitligt reduceret fra
godt 80 og til under 25 på andendagen efter den akutte oplukning
både for de vitale og nekrotiske tilfælde, dvs. også hvor den akutte
pulpitis var kombineret med en apikal opklaring. Anvendelsen af
akut oplukning til smertelindring på nekrotiske tænder har ikke
været dansk tradition. På linje med internationale guidelines har
anbefalingen ved apikal parodontitis været en instrumentering
til endeligt rodmål og svarende til minimum størrelse 25 apikalt
(17), men anbefalingen er ikke behæftet med høj forskningsmæssig evidens. Ved anvendelse af en sådan nødpulpotomi er det
derfor vigtigt ligesom ved de vitale tilfælde over for patienten at
understrege, både at total smertelindring ikke altid kan forventes,
og at ny tid er påkrævet til endelig behandling.
Uden tidsnød – pulpektomi
Den bedste smertereduktion ved inﬂammeret vital pulpa ses
efter udførelse af pulpektomi (18,19), hvor al pulpavæv fjernes i
pulpakammer og radikulært. Anvendelsen af delvis pulpektomi
kan ikke anbefales, da den fører til større forekomst af postoperativ smerte (19). Problemerne med den delvise pulpektomi er
formodentlig, at man traumatiserer allerede inﬂammeret væv, og
der opstår blødninger som følge af ruptur på de større blodkar i
pulpavævet (19). Pulpaekstirpation ved akutte smerter kan også
være årsag til langvarige neuropatiske smerter (dentale fantomsmerter, Tandlægebladet nr. 3, 2010).
Akut pulpitis – apikal opklaring
En apikal parodontitis udvikler sig almindeligvis symptomfrit
(20), og inﬂammationen af det periapikale væv er forårsaget af
den nekrotiske bakterieinﬁcerede rodkanal (21). Omvendt kan en
patient henvende sig med stærke smerter og røntgenologisk apikal
opklaring, hvor pulpa ﬁndes vital. (Fig. 6). Her er diagnoser som
pulpoparodontitis (22) eller pulpitis irreversibilis cum parodontite
apicale anvendt (17). Nedbrydningsprodukterne i forbindelse med
den delvise pulpanekrose kan tænkes at overføre det elektriske
stimulus fra en pulpatester til en kanal med vitalt væv i en delvis
nekrotisk ﬂerrodet tand (23). Herudover kan selve pulpatesten
være behæftet med ”falske positive svar”, hvor pulpa reelt er nekrotisk, men responderer positivt på testen, fordi enkelte nervetråde
stadig fungerer (24), eller årsagen kan være spredning af stimulus,
til gingiva, det parodontale væv eller nabotanden (25).
Kombinationen af en vital pulpa og en apikal parodontitis
er formentlig et billede på, hvordan situationen er, lige før den
pulpale nekrose er total. Det må forventes, at en glidende overgang fra delvis nekrose i pulpa til total nekrose med periapikal
inﬂammation indtræder mere som reglen end undtagelsen, men
at vi kun opdager det i klinikken, når processen er forbundet med

Patient tilfælde med diagnosen:
Pulpitis irreversibilis cum parodontite apicale acutae
A

B

C

Fig. 6 En patient med
smerter hele natten kommer
til behandling af 7- (profund
caries). Røntgenbillede viser
periapikal opklaring svarende
til den distale rod af 7- (A).
Diagnose: Pulpitis irreversibilis cum paradontite apicale
acutae. Ekskavering er
påbegyndt og skal færdiggøres inden den akutte oplukning iværksættes (B). Under
oplukning til pulpa ses klinisk
et fokalt område med pus i
det blødende væv, og som
samlet understreger en kraftig
inﬂammation i pulpa (C).
Fig. 6 A patient with pain
during the night arrives for
treatment of 47 (deep caries).
Radiograph shows periapical
radiolucency at the distal root
of 47 (A). Diagnosis: Pulpitis
irreversibilis cum paradontite
apicale acutae. Excavation
is initiated and needs to be
completed before emergency
access preparation is started
(B). During pulpal access
a focal area with pus is
observed within the bleeding
tissue, underlining a severe
inﬂammation in the pulp (C).

smerter. Det synes ikke muligt alene på baggrund af kliniske tegn
at adskille situationen fra en klassisk pulpitisdiagnose (22).
Antibiotika som led i smertelindring ved vital og
nekrotisk pulpa med apikal parodontit
Da der ﬁndes en speciﬁk immunrespons i pulpa mod bakterier
i profund caries, kunne man tænke sig, at antibiotika ville virke
på smerter forårsaget af ubehandlet caries (26). Det har imidlertid vist sig , at antibiotika ikke er bedre end placebo til at lindre
smerter (27), og der skal derfor ikke forventes en effekt, der kan
tilskrives antibiotika. Som en konsekvens heraf er det kun et fåtal
endodontiske specialister i USA (~17 %), der udskriver antibiotika ved en vital symptomgivende tand (28).
Behandlingen af akut parodontitis apicalis tilsiger at kontrollere spredning af infektion samt opnå smertelindring. Det
væsentligste i behandlingen af den akutte parodontitis apicalis er
mekanisk udrensning af det lokale irritament evt. suppleret med
incision eller drænage eller ultimativt ekstraktion, hvis tanden i
øvrigt er væsentlig destrueret (29).
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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Ved disse tilstande medfører antibiotika ingen yderligere reduktion af de periapikale smerter (30,31). Antibiotika er derfor
kun indiceret ved almene symptomer som fx feber og hastigt
progredierende hævelse. Bidrager velkendte medikamenter til
smertelindring? I et randomiseret forsøg, hvor bl.a. Ledermix og
calciumhydroxid blev sammenlignet ved postoperative tilfælde,
der efterfølgende blussede op med smerter, kunne der ikke påvises nogen forskel, hvad angik smertelindring (32).
Således tyder det på, at den lokale behandling, eventuelt
kombineret med analgetika, er tilstrækkelig til at klare de ﬂeste
symptomatiske endodontiske infektioner.

Patienttilfælde med fraktureret tand
A

B

Postoperative smerter
Smerter opstået mellem to endodontiske behandlingsseancer
Man har forsøgt at beskrive den akut opblussede endodontiske
infektion opstået mellem to tandlægebesøg på følgende måde
(33,34): Inden for få timer eller dage efter en endodontisk
procedure har patienten signiﬁkant øget smerte, hævelse eller
begge dele, og problemet er af en sådan karakter, at patienten har
kontaktet tandlægen, som beslutter, at patienten må komme til
et ellers ikke planlagt besøg. Besøget involverer et aktivt indgreb,
som kan indebære incision, drænage, oplukning af tand, kanaludrensning, udskrivning af relevant medicin eller en orienterende
samtale om problemet.
Den akut opblussede infektion er sjældent livstruende til trods
for en ofte meget voldsom smertekarakter. Den er lokalt relateret
til tanden samt det periorale væv, men kan spredes til de fasciale
vævsrum. Incidensen er mellem 1,5 og 5,5 % (34-36) og er knyttet til en række præoperative faktorer, der er afhængige af den
initiale diagnose. Det er vanskeligt at deﬁnere den præcise årsag,
men der kendes risikofaktorer. En vigtig prædisponerende faktor
er pulpanekrose med apikal absces med smerte og/eller hævelse.
Denne kombination har større sandsynlighed for at udvikle den
akutte infektion end alle andre kombinationer af pulpale og periapikale diagnoser. Dette kunne tyde på, at det er den periapikale
immunologiske status, som prædisponerer tilstanden (33). I den
forbindelse kan det nævnes, at en ﬁstel stort set er identisk med
et fravær af en akut infektion, fordi den formodentlig reducerer
niveauet af inﬂammatoriske mediatorer og herved forebygger
smerteudvikling.
Smerter opstået efter afsluttet endodontisk behandling
Følgende tekniske faktorer bør overvejes, hvis der er opstået smerter efter en endodontisk behandling, efter rodfyldning og koronal
forsegling: Suprakontakter, for kort eller for lang rodfyldning,
fraktur af instrumenter, parietal perforation og rodfraktur. De
ﬂeste af disse faktorer kobles til bakteriel kontaminering. Ved
insufﬁciente rodfyldninger kan infektion fortsat være til stede,
og postoperativ smerte vil i disse situationer være knyttet til en
persisterende inﬂammation. En rodfyldning, der er ekstruderet
apikalt, er typisk konsekvensen af en mekanisk overinstrumentering af rodkanalen, hvilket i sig selv kan medføre postopeTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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Fig. 7. -6 periapikal
og juxtaradikulær
opklaring (A). Den
nekrotiske pulpa blev
fjernet og Ca(OH)2
indlagt. Imidlertid
udvikledes en absces,
og tanden blev
ekstraheret (B). Afkalket rodkomponent fra
en anden fraktureret
tand med bakterier i
parodontalspalten (til
højre) og i frakturspalten (C).
Fig. 7. 36 with a periapical and juxtaradicular lesion (A). Root
canal instrumentation
was performed and
calcium hydroxide
used as an interappointment dressing.
However the patient
appeared with a swelling and an abscess
and the tooth was
extracted (B). A decalciﬁed section from
another fractured
root showing bacteria
in the periodontal
membrane (right) and
in the crevice (C).

rative smerter. På længere sigt er den lange rodfyldning tillige
forbundet med en dårligere prognose, fordi rodfyldningen ikke er
bakterietæt (37). Udvikling af postoperativ smerte vil igen være
infektiøst betinget. Ortograd fjernelse af rodfyldningsoverskud
kan ikke altid udføres med succes, og der kan blive behov for
ordination af et analgetikum, og hvis smerten er voldsom med
infektion til stede et antibiotikum. Kirurgisk revisionsbehandling
er en tredje løsning.
Vertikale rodfrakturer kan ses i rodbehandlede tænder og
symptomerne er oftest vage, men der kan opstå pocher svt. frakturlinjen og evt. røntgenologiske forandringer lateralt for den
pågældende rod (Fig. 7). Behandlingen vil typisk være ekstraktion
enten af den pågældende rod eller af hele tanden.
Afsluttende betragtninger
Ved akut smertebehandling af tænder med vitale eller nekro-
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tiske pulpae uden pus og bløddelshævelser synes meget at tale
for et enten-eller-koncept. Enten afholder man sig fra at rense
radikulært, eller også tilsigter man en fuldstændig mekanisk
udrensning af rodkanalsystemet. Hvilket princip man vælger,
styres primært af det aktuelle tidspres på klinikken. Den biologiske basis for den høje succesrate hvad angår smertelindring på
vitale tænder skyldes, at indgrebene er effektive til at reducere
tilstedeværelsen af inﬂammatoriske mediatorer i pulpavævet,
herunder det forhøjede interstitielle vævstryk i forbindelse med
den akutte inﬂammation.

Abstract (English)

Treatment of acute pulpal and periapical pain
To master an emergency pain strategy is central within our profession and will create a relationship in which the patient has
conﬁdence in the dentist. A rational strategy must be related to
whether there is time to carry out the ﬁnal treatment or whether
the time only allows a pain relieving procedure. An update in
relation to local anaesthesia will be given. Note, that for 1/3 of
the patients the optimal effect will be reached after as long as 15
min. latency time or more. The emergency-pulpotomy without
negotiating the root canals seems to be an effective and simple
pain relieving procedure in relation to both the vital pulp as well
as the necrotic pulp (swelling and pus cases not included). The
use of a partial pulpectomy procedure combined with various
medicaments cannot be recommended. Antibiotics will not reduce pain in relation to pulp inﬂammation. Antibiotics will not
create additional pain relief, if conventional treatment is carried out. In the vast majority of endodontic post operative cases,
pain can be related to a persistent microbial contamination. The
treatments may include not only conventional and endodontic
retreatments, but also extraction of the tooth. The biological basis
for the high success following emergency pulpotomy procedures
in teeth is related to the reduction both in tissue pressure and in
the level of inﬂammatory metabolic substances which initially
have activated the peripheral terminal pain receptors.
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Smertekontrol
efter oral kirurgi

Abstract

Smertekontrol
efter oral kirurgi
Oral kirurgi medfører altid en større eller
mindre vævsskade med deraf følgende
postoperative gener, typisk hævelse, trismus og smerte. Det er i såvel patientens
som tandlægens interesse, at disse symptomer minimeres mest muligt. Derfor er
der behov for en række koordinerede tiltag
præ-, intra- og postoperativt, som beskrives systematisk i denne artikel. I de fleste
tilfælde kan der opnås tilfredsstillende
smertestillende effekt af enkeltstofbehandling med non-steroide antiinflammatoriske
stoffer (NSAID), og her er ibuprofen velegnet som standardpræparat. Såfremt dette
ikke er tilstrækkeligt, kan der suppleres
med paracetamol og evt. tramadol. Også
anvendelse af langtidsvirkende lokalanalgetikum (fx bupivakain (Marcain)), glukokortikoid og andre metoder til at reducere
de postoperative gener beskrives.
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irurgiske indgreb i mundhulen og på kæberne medfører
en større eller mindre vævsskade med deraf følgende
postoperative symptomer, herunder hævelse, trismus og
smerte (1,2). Vævsskaden efter et oralt kirurgisk indgreb initierer
en inﬂammatorisk reaktion med frigivelse af en række inﬂammationsmediatorer, som også er vigtige og nødvendige elementer
i den efterfølgende sårhelingsproces (2,3). Endvidere aktiveres en
speciel gruppe nervereceptorer (nociceptorer) og smerteledende
afferente nerveﬁbre. Resultatet heraf er de klassiske inﬂammationstegn, hævelse, rødme, varme, smerte og nedsat funktion.
Smerte efter et traume, inklusive et kirurgisk traume, er fra
naturens side en hensigtsmæssig adfærdsstyrende reaktion, idet
det traumatiserede område beskyttes mod bl.a. bevægelse (funktion), og hermed minimeres risikoen for yderligere vævsskade. Det
er imidlertid muligt at reducere de postoperative symptomer uden
at påvirke helingen efter det kirurgiske indgreb, såfremt patienten
informeres om simple adfærdsregler postoperativt, herunder at beskytte operationsområdet mest muligt på trods af symptomfrihed.
Symptomerne efter oral kirurgi varierer og er afhængige af en
lang række faktorer, inklusive det kirurgiske indgrebs karakter og
omfang samt patientens perception af og reaktion på disse symptomer. Flere undersøgelser har vist, at patienterne er påvirket
betydeligt efter kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar (4,5).
De hyppigste gener er smerte, nedsat gabeevne samt problemer
med tygning og synkning i en begrænset periode.
Insufﬁcient smertekontrol kan medføre langvarige og evt.
permanente ændringer i centralnervesystemet, kaldet central
sensibilisering, med risiko for udvikling af en kronisk smertetilstand (neuropatisk smerte). Da de postoperative gener varierer
meget i intensitet og varighed, er det nødvendigt at lægge en
individuel plan for den postoperative smertekontrol. En sådan
plan indeholder en række koordinerede tiltag før, under og efter
oral kirurgi, herunder evt. løbende justering af den postoperative
smertekontrol. Smertekontrollen involverer også hensyntagen
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til en række psykologiske aspekter, inkl. den store individuelle
variation i såvel smertetærskel som smertetolerance.
I denne artikel beskrives vigtige præ-, intra- og postoperative
metoder til at opnå optimal smertekontrol. De vigtigste metoder
er omtalt i Tabel 1.
Gennemgangen er baseret på en systematisk litteratursøgning i elektronisk database (Medline/PubMed) ved anvendelse
af følgende søgeord: ”Postoperative pain” og ”oral surgery”.
Formål med smertekontrol
Formålet med den postoperative smertekontrol er naturligvis at
reducere de postoperative symptomer, primært smerte, mest muligt. I den forbindelse er det vigtigt at vælge ét eller ﬂere effektive
analgetika med færrest mulige bivirkninger. Smertekontrollen
involverer en række farmakologiske, psykologiske og adfærdsregulerende tiltag.
Præoperative tiltag
Patientinformation
En vigtig faktor for at opnå tilfredsstillende smertekontrol er, at
patienten er grundigt informeret om operationens forløb og det
sandsynligste postoperative forløb. Enkelte patienter foretrækker
minimal information om operationen. Det er imidlertid vigtigt, at
patienten alligevel opnår en vis viden om det operative indgreb,
idet alle patienter er mere trygge, såfremt de er bekendt med, hvad
der forestår. Bange patienter er vanskeligere at smertebehandle
sufﬁcient såvel intra- som postoperativt end patienter, som føler sig
trygge. Endelig er det også vigtigt, at patienten bibringes en realistisk forståelse for, hvad der kan forventes postoperativt, herunder
information om de hyppigst forekommende komplikationer og
nødvendige forholdsregler, såfremt komplikationer skulle opstå.
Informationen gives mundtligt, men ikke alle patienter husker eller forstår alle de givne informationer. Derfor er skriftlig
information et nødvendigt supplement. Det kan være en fordel at
udlevere den skriftlige information i forbindelse med forundersøgelsen. Herved får den enkelte patient mulighed for at få afklaret
eventuelle tvivlsspørgsmål inden operationen.
Der er som tidligere anført stor individuel variation i omfanget
af hævelse, trismus og smerte efter oral kirurgi, men de ﬂeste
patienter er mest smertepåvirkede inden for de første 12 timer
med maksimal smerte (smerte-peak) 3-5 timer postoperativt efter
kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar (6-9). Herefter falder
smerteintensiteten hurtigt i de ﬂeste tilfælde. Derimod ses en
gradvis øget ødematøs hævelse, som oftest er mest udtalt efter 1½
døgn, og som ikke er direkte korreleret til smerteintensiteten. Hævelsen er som regel forsvundet efter syv dage. Der er rapporteret
forskellige resultater vedrørende trismus, men maksimal trismus
ses normalt 2-3 dage postoperativt. Det er vigtigt at informere om,
at trismus normalt aftager langsommere end hævelsen.
Sedering
De ﬂeste patienter er nervøse i varierende grad før et kirurgisk indTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

greb i mundhulen eller på kæberne. De ﬂeste kirurgiske indgreb
kan gennemføres uden sedering, men det er ofte en fordel for såvel
patienten som operatøren at sedere meget nervøse patienter. Et
sedativum kan også være en fordel ved større og langvarige kirurgiske indgreb, fx knogleopbygning og implantatindsættelse, samt
ved fjernelse af retinerede tænder hvor en langvarig operation
kan forudses. Imidlertid kan operatøren med simple psykologiske
midler ofte berolige selv meget nervøse patienter, således at sedering kan undgås. Måske ville hyppigere anvendelse af sedering
alligevel i mange tilfælde være hensigtsmæssigt for såvel patienten
som behandleren. Dette skal imidlertid planlægges præoperativt,
idet patienten skal have en ledsager med til at følge sig sikkert
hjem efter operationen. En væsentlig fordel ved sedering er, at
patienterne generelt har færre smerter postoperativt og dermed
mindre behov for analgetika (10). En anden og væsentlig fordel
er, at patienterne ofte har amnesi for operationen.
Benzodiazepiner har en effektiv sederende, angstdæmpende
og muskelafslappende effekt med lille risiko for bivirkninger. De
hyppigst anvendte benzodiazepiner er diazepam, midazolam og
triazolam. Der er ikke væsentlige kliniske forskelle i virkningen af
disse, men halveringstiden er meget forskellig. Således er plasmahalveringstiden 2-3 døgn for diazepam og 2-3 timer for triazolam
(11). Derfor anvender forfatterne til denne artikel triazolam til
sedering af voksne patienter ved behov (dosis: 0,125-0,25 mg, 1
time præoperativt). Ved ældre og svagelige patienter samt patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion bør dosis ikke overstige
0,125 mg, idet overdosering kan medføre hæmmet respiration
og cirkulation. Således anvendes triazolam kun med forsigtighed
ved nedsat leverfunktion og respirationsinsufﬁciens og ikke ved
svær respirations- og leverinsufﬁciens samt graviditet og amning.
Patienterne reagerer ikke ens på den samme dosis, og underdosering kan have den modsatte effekt af den ønskede. Dette
kaldes paradoksvirkning og er selvfølgelig uhensigtsmæssigt,
hvorfor det kan være relevant med supplerende dosis præ- eller
intraoperativt.
Tidligere blev kvælstofforilteanalgesi ofte anvendt alene eller
som supplerende sedation, men i dag anvendes kvælstofforilteanalgesi imidlertid næsten udelukkende til børn.
Intraoperative tiltag
En række intraoperative forhold har direkte indﬂydelse på det
postoperative forløb.
Patientkontakt
Ved alle behandlinger er et tillidsfuldt forhold mellem patient og
behandler vigtigt. Det er imidlertid særlig vigtigt ved oral kirurgi.
Løbende kontakt med patienten er en væsentlig forudsætning for,
at patienten føler sig tryg under operationen, bl.a. fordi ansigtet
ofte er tildækket for at kunne udføre operationen aseptisk. Endvidere kan musik være en behagelig form for distraktion, og ro
på klinikken er særdeles tillidsskabende og dermed vigtigt, for at
patienterne føler sig trygge.
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Skånsom kirurgisk teknik
En væsentlig intraoperativ faktor er anvendelse af skånsom kirurgisk teknik, herunder især effektiv køling og skylning med sterilt
saltvand, anvendelse af skarpe bor og instrumenter samt skånsom
bløddelshåndtering. Det er vigtigt, at alle kirurgiske faser udføres
således, at det kirurgiske traume bliver mindst muligt. Det er de
ﬂeste operatørers kliniske erfaring, at de postoperative smerter
kan være mere intense efter en langvarig og kompliceret operation. Der er dog rapporteret forskellige resultater vedrørende
betydningen af såvel operationens varighed som kompleksitet på
intensiteten af de postoperative smerter (1). Dette understreger,
at en lang række faktorer påvirker patientens opfattelse af de
postoperative gener, inklusive smerte. Det er imidlertid interessant, at patienter opereret om formiddagen har færre smerter
postoperativt end patienter opereret om eftermiddagen (12).
Lokalanalgesi
Effektiv lokalanalgesi er selvfølgelig vigtigt for at undgå smerte
intraoperativt, men også for at hindre såkaldt prægning af smertebaner med deraf øget smerteoplevelse postoperativt. Patienten
skal sikres forståelse for, at der gøres alt for at opnå smertefrihed,
og at dette er muligt, men at supplerende analgesi kan være nødvendigt. Derfor kontrolleres løbende, at indgrebet ikke er smertevoldende. Patienten informeres endelig om, at smertefrihed ikke
er ensbetydende med fravær af ubehag.
Det ligger uden for rammerne af nærværende artikel at give
en systematisk gennemgang af de lokalanalgetika, som anvendes
ved oral kirurgi. Dog anvendes i de ﬂeste tilfælde lidokain tilsat
adrenalin. De ﬂeste lokalanalgetika har en virkningstid på 1-2
timer. Som tidligere anført er de ﬂeste patienter mest smertepåvirkede inden for de første 12 timer postoperativt med maksimal
smerte 3-5 timer postoperativt (6-9). Såfremt der forventes kraftige postoperative smerter, kan bupivakain (Marcain 5 mg/ml
med adrenalin 5 μg/ml) med fordel anvendes, idet dette stof har
en virkningstid på op til otte timer. Derfor er patienterne smertefrie i den periode, hvor smerteintensiteten er størst. Initiale
undersøgelser tyder på, at anvendelse af bupivakain reducerer behovet for analgetika postoperativt, og at patienterne foretrækker
bupivakain frem for lidokain (13-17). Bupivakain er imidlertid
udelukkende kommercielt tilgængelig i hætteglas og ikke i tubuler
til tubulesprøjter.
Postoperative tiltag
Patientinformation
Omhyggelig patientinformation, inklusive information om operationens forløb og eventuelt uventede fund og utilsigtede hændelser, er vigtigt, for at patienterne føler sig trygge postoperativt.
Dette involverer ofte gentagelse af mange af de informationer, der
blev givet præoperativt. I den forbindelse er det vigtigt at erindre,
at præoperativ information om uventede fund og utilsigtede hændelser opfattes som information. Hvis det samme budskab gives
postoperativt efter uventede fund eller utilsigtede hændelser,

vil informationen kunne opfattes som en bortforklaring eller en
dårlig undskyldning.
Et vigtigt element er som tidligere nævnt forholdsregler ved
komplikationer. Inden for normal arbejdstid kontakter patienterne selvfølgelig klinikken, men information om muligheden
for akut hjælp på Tandlægevagt eller skadestue er vigtigt. Mange
patienter er særligt bekymrede for blødning og stærk smerte postoperativt, hvorfor det er vigtigt at fokusere på disse elementer.
Det er også ofte formålstjenligt at informere om, at hævelse og
ﬁbrinbelægning ikke er ensbetydende med infektion.
I særlige tilfælde kan det være relevant at give patienterne mulighed for at kontakte operatøren privat pr. telefon. Forfatterne til
nærværende artikel udleverer ofte deres private telefonnummer
til nyopererede patienter. Det er yderst sjældent, at patienterne
har behov for at anvende denne mulighed, men de betragter det
som en stor sikkerhed og tryghed. Mange klinikker kontakter ligeledes patienterne pr. telefon dagen efter operationen eller samme
aften. Det er ikke sjældent, at patienterne har misforstået en del af
den tidligere givne information eller har supplerende spørgsmål.
Analgetikum
Næsten alle patienter har behov for analgetikum postoperativt. De
hyppigst anvendte analgetika gennemgås i dette afsnit, inklusive
anbefaling af et systematisk regi til gradueret smertekontrol. Uafhængigt af valget af analgetikum er det vigtigt at være opmærksom
på kontraindikationer og interaktioner med andre lægemidler. De
væsentligste vil blive omtalt i dette afsnit, og der henvises i øvrigt
til Lægemiddelstyrelsens Interaktionsdatabase (18).
En mulighed for at foretage en grov sammenligning af den
analgetiske effekt af forskellige analgetika er at anvende ”Oxford
League Table” (19). Sammenligningen er især baseret på NNTværdien, som betyder ”Number Needed to Treat”. En NNT-værdi
på ﬁre betyder, at for hver ﬁre patienter, som behandles med det
pågældende analgetikum, vil en patient opnå mindst 50 % smertelindring. Selvom et stort antal meget forskellige analgetika er
kommercielt tilgængelige i dag, er det kun relevant at anvende få
af disse som standard til smertekontrol efter oral kirurgi.

Non-steroide antiinﬂammatoriske stoffer
Som standardbehandling anvendes non-steroide antiinﬂammatoriske stoffer (NSAID) (3,20,21), der har en analgetisk, antiinﬂammatorisk og antipyretisk effekt. NSAID er en stor og heterogen
gruppe af præparater med forskellig kemisk struktur, men med en
række fælles farmakologiske egenskaber (3,11,21,22). Alle i dag
anvendte NSAID medfører risiko for ventrikelblødning, ventrikelperforation og arterielle tromboser, dog især ved langvarig indtagelse. Dette er uafhængigt af, om disse administreres peroralt
eller rektalt. Det skønnes, at mere end 100 personer i behandling
med NSAID i Danmark hvert år dør på grund af gastrointestinale
komplikationer. Risikoen er imidlertid som anført størst ved langtidsbrug samt hos patienter med kardiovaskulær sygdom og hos
ældre patienter samt patienter i systemisk glukokortikoidbehandTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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ling. Dette ændrer imidlertid ikke på, at NSAID anbefales som
standardbehandling efter oral kirurgi, idet korttidsanvendelse
sjældent giver anledning til bivirkninger (3,22).
Der er udført en lang række undersøgelser, som har vist
god effekt af alle NSAID ved akutte smertetilstande, inklusive
smerte efter oral kirurgi (3,21,22). Der er ikke påvist væsentlige
analgetiske forskelle på de forskellige NSAID, og der synes heller ikke at være væsentlige forskelle i bivirkningsforholdene ved
korttidsbehandling. Ved langtidsbrug synes ibuprofen at give
anledning til færre gastrointestinale komplikationer end ﬂere
af de andre NSAID. For ca. 10 år siden blev de såkaldte selektive
COX-2-hæmmere introduceret i Danmark. Disse selektive COX2-hæmmere medførte mindre risiko for gastrointestinale komplikationer end andre NSAID. Imidlertid er ﬂere COX-2-hæmmere
ikke længere kommercielt tilgængelige pga. betydelig risiko for
tromboemboliske bivirkninger, især ved langtidsbrug. COX-2hæmmere kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anbefales til
smertekontrol efter oral kirurgi, selvom der er tale om korttidsbehandling, idet velafprøvede alternativer er tilgængelige. En nyligt
publiceret dansk registerundersøgelse viste en dosisafhængig
øget risiko for død og akut myokardieinfarkt ved anvendelse af
COX-2-hæmmere og diclofenac (23). Dette var også tilfældet for
ibuprofen i døgndoser på mere end 1.200 mg, dog i mindre grad
end COX-2-hæmmere og diclofenac.
Derfor bør NSAID, inklusive ibuprofen, anvendes i den lavest
mulige effektive dosis i den kortest mulige tid. Ibuprofen indeholder såvel en aktiv som en ikke-aktiv såkaldt enantiomer. Dexibuprofen er den aktive S-enantiomer af ibuprofen. Det er imidlertid
på nuværende tidspunkt uvist, om dexibuprofen med fordel kan
anvendes til postoperativ smertekontrol efter oral kirurgi frem
for ibuprofen, som indeholder både den aktive S-enantiomer og
den inaktive R-enantiomer.
Der er en række tilstande, hvor anvendelse af ibuprofen og
andre NSAID er kontraindiceret (3,11,21). De væsentligste er
frisk gastrointestinal blødning, svær hjerte- og leverinsufﬁciens,
svær hypertension, svær nyreinsufﬁciens og svær trombocytopeni.
Endvidere er alle NSAID kontraindiceret ved astma eller allergiske
symptomer udløst af et eller ﬂere NSAID eller acetylsalicylsyre.
Endelig bør NSAID som tidligere anført anvendes med forsigtighed hos ældre patienter, patienter i systemisk glukokortikoidbehandling samt patienter med tidligere ventrikelulcus. Ved
anamneseoptagelsen er det derfor vigtigt at opnå information
om tidligere gastrointestinale komplikationer relateret til brug
af NSAID.
Der er generelt for NSAID påvist en let øget risiko for spontan
abort og hjertemisdannelser ved anvendelse i 1. trimester (11).
I 3. trimester kan NSAID reducere den renale gennemblødning
hos fosteret med ledsagende mangel på fostervand (oligohydramnion), fremkalde en lukning af ductus arteriosus intrauterint,
som kan føre til pulmonal hypertension hos den nyfødte, samt
hæmme uteruskontraktionen med sen eller forlænget fødsel til
følge. Endvidere øges blødningsrisikoen i selv lave doser hos såTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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For bedst mulig smertedækning efter kirurgiske indgreb er
der behov for en række koordinerede tiltag præ-, intra- og
postoperativt. I de ﬂeste tilfælde kan der opnås tilfredsstillende
smertestillende effekt af enkeltstofbehandling med non-steroide
antiinﬂammatoriske stoffer (NSAID), og her er ibuprofen velegnet som standardpræparat. Hvis det ikke er tilstrækkeligt,
kan der suppleres med paracetamol og evt. tramadol. Også
langtidsvirkende lokalanalgetikum (fx bupivakain (Marcain)),
glukokortikoid og andre metoder til at reducere de postoperative gener kan være relevante. Uanset valget af analgetikum
er det vigtigt at være opmærksom på kontraindikationer samt
interaktioner med andre lægemidler. Se Lægemiddelstyrelsens
Interaktionsdatabase (www.interaktionsdatabasen.dk).

vel moderen som barnet. Ved graviditet anvendes NSAID derfor
normalt ikke til behandling af postoperative smerter efter oral
kirurgi. Hvis NSAID ønskes anvendt i få dage, vælges ibuprofen,
idet bivirkningsforekomsten for dette NSAID er bedst undersøgt.
Tilsyneladende kan NSAID anvendes uden problemer til ammende ved korttidsbrug (11), men de ﬂeste foretrækker på trods
heraf paracetamol.
Et stort antal lægemidler har interaktion med vitamin Kantagonisterne warfarin og phenprocoumon (24,25). Alle i dag
anvendte NSAID øger virkningen af vitamin K-antagonisterne.
Derfor skal NSAID, hvis muligt, undgås til patienter i behandling
med vitamin K-antagonist (22,24,25). Som erstatning anvendes
paracetamol, 2-4 g dagligt. Behandling med paracetamol vil
imidlertid som alle andre smertestillende behandlinger føre til
en gradvis dosisrelateret stigning i INR-værdien. Denne stigning
kan være forårsaget af interaktion, men nedsat fødeindtagelse og
dermed nedsat indtagelse af vitamin K er formentlig i de ﬂeste
tilfælde den egentlige årsag. Hvis der gives smertebehandling i
ﬂere dage, bør INR-værdien derfor kontrolleres efter 3-4 dage.
Der er påvist en signiﬁkant positiv relation mellem dosis og
den smertestillende effekt for ibuprofen i doser fra 50 mg til 400
mg (26). Imidlertid er den analgetiske varighed ved de lave doser
kort, hvorfor det ikke er relevant at anvende disse. Der er gennemført få undersøgelser, som har undersøgt den analgetiske effekt
af ibuprofen 600 mg efter kirurgisk fjernelse af 3. molar (27).
Den smertestillende effekt af ibuprofen 600 mg synes at være
lidt større end ibuprofen 400 mg. Det er dog usikkert, om denne
forskel er klinisk relevant. Endvidere må der forventes ﬂere bivirkninger efter anvendelse af ibuprofen 600 mg end ibuprofen 400
mg. Forfatterne til nærværende artikel anvender rutinemæssigt
ibuprofen 400 mg x 4 dagligt eller 600 mg x 3 dagligt. Såfremt patienten tidligere har haft god analgetisk effekt af et andet NSAID,
bør dette imidlertid i de ﬂeste tilfælde foretrækkes.
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Smertekontrol
Præoperative tiltag
Patientinformation
• Operationen og sandsynligst postoperativt forløb
• Hyppigst forekommende komplikationer og nødvendige forholdsregler
Sedering ved behov
• Triazolam, normalt 0,125-0,25 mg
Intraoperative tiltag
Tillidsfuldt forhold, løbende kontakt med patienten,
musik, ro på klinikken
Skånsom kirurgisk teknik
Effektiv lokalanalgesi, inklusive løbende kontrol af virkning
Langtidsvirkende lokalanalgetikum (Bupivakain med
adrenalin) ved behov
Postoperative tiltag
Patientinformation
• Operationens forløb og eventuelle uventede fund og
utilsigtede hændelser
• Forholdsregler ved komplikationer
Analgetikum, standardbehandling
• Ibuprofen, 400 mg x 4 eller 600 mg x 3 dagligt
• Evt. suppleret med paracetamol, 1 g x 4 dagligt
• Evt. suppleret med tramadol, 50 mg x 4 dagligt
Glukokortikoid ved behov
• Methylprednisolon, 32 mg præoperativt samt 16
mg om morgenen og 16 mg om aftenen dagen efter
operationen
• Forholdsregler ved komplikationer
Andre tiltag
• Begrænset fysisk aktivitet 1-2 dage postoperativt
• Evt. ispose, 10-20 minutter en gang i timen det
første døgn
Tabel 1. Oversigt over vigtige præ-, intra- og postoperative
metoder for optimal smertekontrol.
Table 1. Overview of important pre-, intra-, and postoperative methods for optimum pain control.

Paracetamol
Som erstatning af eller supplement til NSAID kan paracetamol
anvendes (3). Nærværende forfattere anvender i overensstemmelse med en nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel 1 g x 4
dagligt under forudsætning af normal lever- og nyrefunktion (28).
Den analgetiske effekt af paracetamol er mindre end NSAID. Det
er således vist, at 1 g paracetamol har en NNT-værdi på ca. ﬁre, og
den tilsvarende værdi for NSAID er 2-3 (19). Såfremt paracetamol
anvendes i stedet for NSAID, kan der med fordel suppleres med
lavpotent opioid (3,29). Paracetamol i kombination med codein
er således kommercielt tilgængeligt, og den analgetiske effekt
er signiﬁkant øget i forhold til paracetamol alene, uden at dette
tilsyneladende øger risikoen for bivirkninger signiﬁkant (29). Forfatterne til denne artikel anvender kombinationen af paracetamol
1 g og codein 60 mg x 4 dagligt. Anvendelse af lavpotent opioid,
inklusive tramadol, vil i øvrigt blive omtalt i det næste afsnit.

Paracetamol har ingen eller meget begrænset antiinﬂammatorisk effekt (22), og selvom paracetamol sjældent medfører
bivirkninger i terapeutiske doser, anbefales i de ﬂeste tilfælde
fortsat NSAID som analgetikum efter oral kirurgi. Intensiteten af
de postoperative smerter synes som hovedregel afhængig af det
kirurgiske traumes art/størrelse. Således er smerteintensiteten
generelt større efter kirurgisk fjernelse af 3. molar end efter parodontalkirurgi (7). Det er derfor vigtigt at vurdere det kirurgiske
traume ved planlægning af den postoperative smertebehandling,
selvom der som tidligere nævnt ikke altid er en direkte sammenhæng mellem det kirurgiske traumes art/størrelse og behovet for
postoperativ smertebehandling.
Paracetamol er som tidligere anført kontraindiceret ved
alvorlig lever- eller nyreinsufﬁciens, men kan anvendes ved såvel graviditet som amning (11). Der er data for mange tusinde
eksponerede gravide, og der synes ikke at være overhyppighed
af uønskede fosterpåvirkninger. Derfor foretrækkes paracetamol
frem for NSAID ved graviditet og amning.
Tramadol og codein
Såfremt der er behov for yderligere smertekontrol end NSAID
evt. suppleret med paracetamol, kan der suppleres med lavpotent opioid. Tidligere blev codein anvendt, men i dag anvendes
i stigende grad tramadol. Forfatterne til denne artikel anvender
tramadol 50 mg x 4 dagligt ved behov.
Den analgetiske effekt af tramadol er blevet vurderet i et stort
antal undersøgelser (30,31). Der er imidlertid få undersøgelser,
som har vurderet den analgetiske effekt af såvel tramadol som
codein i kombination med NSAID (3). Tramadols virkningsmekanisme er mere kompleks end codeins, idet den analgetiske effekt
ikke udelukkende er relateret til en opioideffekt. Den analgetiske
effekt af tramadol synes således højere end codein uden øget
risiko for bivirkninger (19).
Tramadol bør generelt, som andre opioider, anvendes med
forsigtighed. Risikoen for tilvænning og misbrug efter korttidsbrug
er imidlertid meget lille. Tramadol kan som alle andre opioider
medføre en række bivirkninger, især obstipation, kvalme, svimmelhed, træthed, utilpashed og opkastning (11,30,31). Disse
komplikationer forekommer ofte, hvorfor lavpotente opioider ikke
anvendes som standardbehandling. Ligesom ved codein er anvendelse af tramadol ikke forenelig med bilkørsel og maskinbetjening.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at 5-10 % af befolkningen har en genetisk nedsat såkaldt CYP2D6-aktivitet i leveren
med deraf følgende nedsat analgetisk effekt af såvel tramadol
som codein (11,30,31). Dette enzym er nemlig afgørende for
omdannelsen af såvel tramadol som codein, således at de opnår
en analgetisk effekt. Endvidere kan tramadol øge virkningen af
vitamin K-antagonister, og tramadol bør ikke anvendes ved graviditet og amning, idet den aktuelle viden om potentielle risici
er mangelfuldt belyst. Endelig bør tramadol ikke anvendes ved
svær lever- og nyreinsufﬁciens samt til patienter i behandling med
MAO-hæmmere (11,30,31). Det samme er tilfældet for codein.
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Acetylsalicylsyre
Acetylsalicylsyre (ASA) anvendes ikke mere til smertekontrol efter
oral kirurgi. Acetylsalicylsyre og NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne. Imidlertid er hæmningen irreversibel ved
acetylsalicylsyre. En anden væsentlig årsag til ikke at anvende
acetylsalicylsyre ved smertekontrol efter oral kirurgi er, at acetylsalicylsyre i de anvendte doser ikke har den samme antiinﬂammatoriske virkning som NSAID. Imidlertid er ASA et analgetikum,
som meget sjældent giver anledning til bivirkninger. Således har
mange gigtpatienter været i livslang behandling med ASA uden
bivirkninger.
Dosering og behandlingsregi
Alle farmaka til postoperativ smertekontrol efter oral kirurgi
udviser en såkaldt ”ceiling-effect”. Herved menes, at den anbefalede dosis giver maksimal analgesi, og at øget dosis udelukkende
medfører længere analgetisk effekt samt ﬂere og mere alvorlige
bivirkninger.
Det er fortsat lettere at forebygge end at behandle postoperativ
smerte. Derfor er fast medicinering umiddelbart postoperativt
vigtigt, og afhængigt af det kirurgiske indgreb må fast smertekontrol i form af NSAID anbefales de første 2-3 dage postoperativt.
Herefter kan analgetika indtages efter behov. Efter 3-4 dage er
NSAID ofte ikke nødvendigt eller kan erstattes med paracetamol,
idet smerteintensiteten på det tidspunkt er aftaget markant.
Det diskuteres ofte, om NSAID-behandlingen skal initieres
præ- (preemptive analgesia) eller umiddelbart postoperativt
(3,32,33). Der synes ikke at være øget risiko for intraoperativ
blødning, og ud fra et teoretisk synspunkt burde initiering præoperativt være mest optimalt. Det er imidlertid ikke entydigt vist,
at der er forskel på, om medicineringen med NSAID initieres præeller umiddelbart postoperativt. Det synes imidlertid vigtigt, at
der er en høj NSAID-plasmakoncentration på det tidspunkt, hvor
effekten af lokalanalgesien ophører. Den maksimale plasmakoncentration efter indtagelse af ibuprofen opnås efter 1-2 timer.
Glukokortikoid
Effekten af glukokortikoider er blevet undersøgt i en lang række
undersøgelser efter især kirurgisk fjernelse af mandiblens 3.
molar (21,34). Der er opnået forskellige resultater, men der er
i de ﬂeste undersøgelser identiﬁceret nedsat hævelse og trismus
som følge af en hæmning af en lang række centrale faktorer i
den inﬂammatoriske proces. Derimod er det fortsat usikkert,
om anvendelse af glukokortikoid reducerer smerteintensiteten
postoperativt. Der er anvendt forskellige administrationsveje,
enten i tabletform eller som injektion intramuskulært i musculus
masseter. Der er også anvendt forskellig dosering, men oftest
anvendes methylprednisolon.
Det er ikke relevant at anvende glukokortikoid ved alle kirurgiske indgreb i mundhulen (21). Såfremt der forventes betydelig smerte, hævelse og trismus, synes det imidlertid relevant
at anvende glukokortikoid. Forfatterne til nærværende artikel
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anvender i sådanne tilfælde methylprednisolon i tabletform. Der
gives 32 mg en time præoperativt samt 16 mg om morgenen og
16 mg om aftenen dagen efter operationen. Imidlertid anbefales
3-5 dages behandling i en nyligt publiceret oversigtsartikel (21).
Det er velkendt, at der ved langtidsbehandling med glukokortikoider opstår en række bivirkninger (11), men det er ikke tilfældet
ved korttidsbrug (21). Imidlertid bør selv korttidsbehandling
ikke anvendes ved grøn stær (glaukom) samt såvel insulinkrævende som ikke insulinkrævende diabetes mellitus. Da der ved
behandling med glukokortikoider under graviditet er øget risiko
for fosterskader, bør korttidsbehandling med glukokortikoider
i sådanne tilfælde ikke anvendes ved oral kirurgi. Ligeledes bør
ammende ikke behandles med glukokortikoider ved oral kirurgi.
Andre tiltag
For at minimere de postoperative gener mest muligt er begrænset
fysisk aktivitet vigtigt de første 1-2 dage postoperativt afhængigt
af det operative indgrebs karakter. Nogle anvender ispose postoperativt med henblik på at minimere de postoperative gener,
inklusive hævelse. Det blev konkluderet i en nyligt publiceret
oversigtsartikel, at effekten af applikation af ispose er mangelfuldt
dokumenteret (35). Der er imidlertid enighed om, at is skal appliceres i 10-20 minutter, idet hudtemperaturen på normalt 33 °C skal
sænkes til 10-15 °C for at opnå en eventuel effekt. Der er enighed
om, at isposen skal appliceres umiddelbart postoperativt, men
der er ikke enighed om, hvor lang tid der er behov for at applicere
isposen, eller hvor lang tid der skal gå mellem hver applikation.
En pose med frosne ærter eller majs kan anvendes den første
dag postoperativt, hvor den frosne pose appliceres 10-20 minutter
en gang i timen, såfremt der forventes betydelig postoperativ
hævelse. For at opnå maksimal køling fugtes servietten omkring
posen med vand. Da fedtvæv som bekendt virker isolerende,
appliceres den frosne pose længere ved udtalt adipositas. Det er
imidlertid tankevækkende, at en nyligt publiceret randomiseret
undersøgelse viste samme analgetiske effekt efter applikation
af nedkølet som ikke nedkølet gelpose (36). Det kan derfor ikke
udelukkes, at en eventuel effekt af ispose mere skyldes en egentlig
kompression end en nedkøling af vævene. Det skal imidlertid
understreges, at undersøgelsen ikke involverede evaluering af
trismus og hævelse.
Med henblik på, om laser med fordel kan anbefales i forbindelse med postoperativ smertekontrol efter oral kirurgi, er der
behov for yderligere undersøgelser. Akupunktur medfører måske
en analgetisk effekt, såfremt denne bliver givet af en uddannet
akupunktør på et modtageligt individ. Placeboeffekten er sandsynligvis i sådanne tilfælde stor.
Efter kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar er patienterne
ofte generet af dårlig smag og lugt (5). Endvidere ses ofte en
defekt distalt for 2. molar i forbindelse med suturfjernelse en
uge postoperativt. Derfor er der ofte behov for instruktion i brug
af skyllesprøjte med henblik på skylning to gange dagligt med
saltvand eller alm. kogt postevand, indtil defekten er helet.
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Utilstrækkelig smertekontrol
I de ﬂeste tilfælde kan der opnås tilfredsstillende smertekontrol
ved anvendelse af ovenstående retningslinjer. Såfremt smertelindringen er utilstrækkelig, må årsagen hertil identiﬁceres.
Oftest er der tale om komplikation i form af akut infektion eller
alveolitis sicca dolorosa. Når disse tilstande behandles sufﬁcient
samtidig med den analgetiske behandling, opnås som hovedregel
hurtig smertelindring. Er det ikke tilfældet, kontaktes patientens
egen læge mhp. supplerende behandling med højpotent opioid.
Ved alveolitis sicca dolorosa er den eneste effektive behandling
ofte ilæggelse af meche vædet let med eugenol. Der er imidlertid
risiko for påvirkning af nervus alveolaris inferior, lokal knoglenekrose samt kronisk osteomyelitis. Derfor bør eugenolmeche
anvendes restriktivt.

Abstract (English)

Pain control after oral surgery
Oral surgery always induces various degrees of tissue damage causing postoperative discomfort, including swelling, trismus, and
pain. It is in the interest of the patient as well as the surgeon to
reduce these symptoms as much as possible. A series of coordinated actions are needed pre-, intra-, and postoperatively to achieve
these objectives, and such measures will be described systematically in the present paper. Sufﬁcient pain control can in general be
obtained with non-steroidal anti-inﬂammatory drugs (NSAID) as
monotherapy, and ibuprofen is the drug of choice in most cases.
Additional prescription of paracetamol (acetaminophen) as well as
tramadol may be advisable. Also the use of long-lasting local analgesic (for example bupivacaine) and glucocorticoid as well as other
measures to minimise the postoperative discomfort are described.
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Temporomandibulær dysfunktion
(TMD) – smerter
fra kæbeled og
tyggemuskler

Abstract

Smertekarakteristik for
kæbeled og tyggemuskler
Temporomandibulær dysfunktion (TMD)
er den hyppigste årsag til kroniske orofaciale smerter. Sådanne smerter fra kæbeled
og tyggemuskler findes hos ca. 10 % af
befolkningen, men anses kun for at være
behandlingskrævende hos ca. 3 %. Det
er karakteristisk, at smerterne provokeres
eller forværres ved kæbefunktion som høj
gabning eller langvarig tygning. Fra kæbeleddet optræder de som smertejag eller
borende smerter lige foran øret og fra tyggemusklerne som murrende, trykkende og
pressende smerter med diffus udbredelse.
Smerterne fra kæbeleddet er moderate
til svære i intensitet ved smertevoldende
tilstande som kæbeledsartrose og svage
til moderate ved myoser og myalgi i tyggemusklerne. Der er ingen direkte kausal
behandling for smerterne, men det naturlige forløb er som regel gunstigt for lidelser
lokalt i kæbeleddet, selvom tilstandene kan
være langvarige. De kan i de fleste tilfælde
reduceres eller lindres med god effekt ved
farmakoterapi med paracetamol og ibuprofen. I tillæg hertil kan anvendes fysiurgiske
metoder, herunder bidskinner, ligesom information og rådgivning er meget væsentligt for patientens smerteoplevelse.

Merete Bakke, lektor, specialtandläkare, dr. et lic.odont, Afdeling for
Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet
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emporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion (TMD) omfatter en række afvigende eller patologiske
tilstande i tyggemuskler og kæbeled og dertil relaterede
strukturer, herunder generelle lidelser i muskel-, skelet- og nervesystem. På engelsk-amerikansk har man derfor med fuld ret
betegnet TMD som en paraplybenævnelse (”umbrella term”)
for forskellige lidelser og sygdomme, hvor fællesnævneren er
orofaciale smerter og hæmmet kæbefunktion.
Orofaciale smerter med kæben i ro, dvs. hvilesmerter, kan
have ﬂere årsager, eksempelvis parodontitis apicalis chronica,
mens smerter relateret til kæbefunktion, der provokeres eller
aggraveres under høj gaben eller efter langvarig tygning, er
karakteristiske for kæbeled og tyggemuskler (1). Omkring en
fjerdedel af alle amerikanere har haft orofaciale smerter inden
for det sidste halve år, heraf har 12 % haft tandsmerter, som er
den hyppigste form for akutte orofaciale smerter (2). Den hyppigste form for kroniske orofaciale smerter er TMD. Omkring
10 % vil opfylde kriterierne for at have TMD (3), men en dansk
opgørelse har vist, at langt færre, nemlig 3 %, har TMD, der er
behandlingskrævende (4). Generelt gælder det, at forekomsten
af TMD er lavest hos børn. Hyppigheden af symptomer stiger gennem teenageårene (5) og synes igen at falde hos ældre på trods
af, at frekvensen af kliniske fund og degenerative forandringer
i kæbeleddet øges med alderen (6). Endvidere er forekomsten
af symptomer og kliniske fund generelt højere hos kvinder end
hos mænd (7,8). Smerterne i forbindelse med TMD er sjældent
årsag til fravær fra arbejde eller skole, men de kan være meget
generende og plagsomme samt hæmme koncentration og daglig
livsførelse, med nedsat livskvalitet til følge (4).
Ætiologien for TMD er multifaktoriel. Kendte risikofaktorer eller disponerende faktorer er først og fremmest køn og alder. Hertil
kommer generelle ledsygdomme, ledhypermobilitet og tidligere
kæbetraumer, og i et beskedent omfang også okklusion, specielt
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posteriort tandtab og unilateralt krydsbid (9,10). Bruksisme
anses derimod ikke for en væsentlig, disponerende faktor (11).
Det er usikkert, om psykosociale forhold kan disponere til visse
former for TMD, men der er tæt sammenhæng mellem tilstande
som depression og somatisering og forekomsten af myofascial
smerte (12), og der synes at være en positiv sammenhæng mellem antallet af patienters smertelokalisationer og -tilstande og
sværhedsgraden af deres depression (13).

Faktaboks I
Deﬁnition af temporomandibulære funktionsforstyrrelser
vedtaget af Neuroscience Group, International Association for Dental Research (IADR) i 2002
The Neuroscience group of the IADR recognizes that
temporomandibular disorders (TMDs) encompass a
group of musculoskeletal and neuromuscular conditions
that involve the temporomandibular joint (TMJ) or joints,
the masticatory muscles, or both. The signs and symptoms associated with these disorders are diverse, and
may include difﬁculties with chewing and other orofacial
functions. They also are frequently associated with either
acute or persistent pain, and the chronic forms of TMD
pain may lead to absence from or impairment of work or
social interactions, resulting in an overall reduction in the
quality of life.
Based on the evidence from clinical trials as well as experimental and epidemiologic studies:
1) It is recommended that the differential diagnosis of TMDs
or related orofacial pain conditions should be based primarily on information obtained from the patient’s history,
clinical examination, and when indicated, TMJ radiology
or other imaging procedures. The choice of adjunctive
diagnostic procedures should be based upon published,
peer-reviewed data showing diagnostic efﬁcacy and
safety. Currently, standard medical diagnostic or laboratory tests that are used for evaluating similar disorders
may also be utilized when indicated with TMD patients.
Other diagnostic tests that may be proven in future
scientiﬁc reports to show the sensitivity and speciﬁcity
required to separate normal subjects from TMD patients
or to distinguish among TMD subgroups may be useful.
In addition, various standardized and validated psychometric tests may be used to assess the psychosocial
dimensions of each patient’s TMD problem.
2) It is strongly recommended that, unless there are speciﬁc
and justiﬁable indications to the contrary, treatment of
TMD patients initially should be based on the use of
conservative, reversible and evidence-based therapeutic
modalities. While no speciﬁc therapies have been proven
to be uniformly effective, many of the conservative modalities have proven to be at least as effective in providing
palliative relief as various forms of invasive treatment,
and they present much less risk of producing harm.
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Den neurofysiologiske baggrund for smerter fra kæbeled og tyggemuskler
Som tidligere nævnt er TMD i en eller anden form den væsentligste
årsag til kroniske smerter i den orofaciale region, og TMD relateres
også ofte til tilbagevendende hovedpine af spændingstypen. En
række degenerative, autoimmune, allergiske, metaboliske, infektiøse
og iskæmiske tilstande og overbelastninger kan forårsage skade i de
muskuloskeletale væv og medføre smerte (14). Selvom denne smerte
oftest forbindes med sådanne skadevoldende påvirkninger, er det
karakteristisk for TMD, at der tilsyneladende ikke altid er nogen
vævsskade eller anatomiske ændringer i tyggemuskler og kæbeled,
der kan forklare smerterne, og at en stor del af patienterne med
orofaciale smerter også har smerter og besvær i andre regioner (15).
Kæbeledskapsel, synovia, periost, spongiøst knoglevæv, muskler samt sener og ligamenter er tæt innerveret med C-polymodale
og Aį-mekanosensitive nociceptorer med høj tærskel, som signalerer potentiel eller aktuel vævsskade, mens ledbrusk, discus og
kompakt knoglevæv ikke er forsynet med nervetråde knyttet til
smertesansningen (14). Fra de perifere nociceptorer i tyggeapparatet løber smerteinformationen centralt til de sensitive trigeminuskerner, specielt subnucleus caudalis, og transmitteres derefter videre til hjernestammen, thalamus og en række kortikale
områder i hjernen. Subnucleus caudalis modtager konvergerende
ﬁbre fra andre hjernenerver samt fra det cervikale plexus, hvilket
kan være en medvirkende årsag til den relativt hyppige forekomst
af meddelte smerter fra andre væv og strukturer i hovedregionen,
og lokale forbindelser via interneuroner til de motoriske kerner i
hjernestammen kan udløse beskyttelsesreﬂekser (11, 16). Smerteinformationen sendes ikke passivt, men reguleres af supraspinale
neuroner, der blandt andet udgår fra den periakvæduktale grå
substans i mesencephalon, og som kan hæmme eller fremme
impulsledningen (17).
I normalt sundt væv er mange af nociceptorerne tavse (”slumrende” nociceptorer). Ved langvarige eller gentagne vævsskader
opstår en neurogen inﬂammation med perifer sensibilisering, og de
tavse nociceptorer aktiveres. Ved vedvarende aktivering af nociceptorerne kan der også ske en central sensibilisering og en form for
”prægning” af de centrale, trigeminale smertebaner. Disse sensibiliseringsprocesser kan medføre sænket smertetærskel samt persisterende og spontan smerte. Hvis disse påvirkninger medfører mere
varige neuroplastiske ændringer svarende til subnucleus caudalis,
og aktiviteten i de descenderende antinociceptive baner samtidig
er nedsat, bliver tærskelsænkningerne længerevarende, og der kan
opstå kroniske orofaciale smerter og hovedpine. Smertesystemet
skal derfor opfattes som et ﬂerstrenget system med en indbygget
dynamik og plasticitet, hvor systemet til stadighed ændrer karakter
ved hæmmende og fremmende påvirkninger. Samspillet mellem
disse påvirkninger er både afgørende for, at smerten kan ophøre,
når påvirkningen stopper, og for at smerten eventuelt fortsætter
(17). Denne kompleksitet giver også mulighed for, at den principielt
samme nociceptive aktivitet kan opleves forskelligt fra person til
person (11).

316 VIDENSKAB & KLINIK
OVERSIGTSARTIKEL

Faktaboks II
Smerter relateret til kæbefunktion hos patienter med kæbeledsbesvær (1) og i epidemiologiske undersøgelser (7,8)
Provokation eller forværring af kæbesmerter ved tygning
af hårde fødeemner eller ved maksimal gabning
• TMD-patienter

80-90 %

• Befolkningen generelt 1-5 %

Symptomer og kliniske fund i kæbeled og tyggemuskler
Ved kæbeledssmerter ﬁndes ofte hyperalgesi. En sådan hyperalgesi af led er en følge af perifer sensibilisering og en ikke-infektiøs
inﬂammationstilstand opstået som resultat af immunologiske
og neurogene processer samt mekanisk påvirkning på grund af
øget intraartikulært tryk eller abnorm ledposition (14). Der er
også ofte allodyni, hvor der fremkaldes smerte ved påvirkninger,
der ikke er skadevoldende som let tryk og kuldepåvirkning. Belastninger og småtraumer påvirker hele tiden kæbeleddets væv,
således at der opstår skader og slitage. Da kæbeleddet har stor
kapacitet til regeneration, sker der udbedring af skaderne og
adaptation til påvirkningerne. Hvis påvirkningerne imidlertid
overstiger denne kapacitet, eller hvis denne kapacitet er reduceret
på grund af inﬂammation, aldring eller andre tilstande, vil der
ske degenerative forandringer.
Smerterne fra kæbeleddet er lokaliseret til øre og kind og
føles almindeligvis som smertejag under funktion og i hvile som
borende smerte af moderat til svær intensitet. Kæbeledssmerter
ved maksimale bevægelser og tygning af hårde fødeemner er
karakteristisk hos patienter med kæbeledsbesvær, men ﬁndes
sjældent i befolkningsundersøgelser (7,8) og langt hyppigere hos
unge voksne end hos ældre (6).
Samtidig med ledsmerten sker der en påvirkning af de motorneuroner, der forsyner underkæbens lukkemuskler, således
at gabeevnen nedsættes reﬂektorisk, ligesom den maksimale
aktivering af lukkemusklerne og dermed sammenbidskraften
reduceres (18,19). Mellem 5-10 % af befolkningen (7,8) har nedsat gabeevne, og generelt er gabeevnen lavere hos ældre end hos
unge (6). Hos voksne regnes gabeevnen for nedsat, hvis den er
mindre end 40 mm (inkluderet det vertikale overbid). Måling af
den maksimale gabeevne er en meget reproducérbar undersøgelsesmetode, men selvom mobiliteten tit er nedsat ved smertende
tilstande i kæbeleddet i form af kæbeledsartrose og polyartitter,
eller som følge af intraartikulære mekaniske hindringer som permanente discusdisplaceringer, er sammenhængen ikke altid helt
entydig. Fx kan tilstande som infektioner ved visdomstænderne
og traumefølger også være forbundet med nedsat kæbemobilitet
som følge af smertebetingede reﬂekser.
De almindeligste symptomer fra kæbeleddet ved TMD er
lydfænomener i forbindelse med kæbebevægelser. Knæk- samt

knase- og gruslyde (krepitation) ﬁndes ved klinisk undersøgelse
hos omkring 10-25 % af alle voksne (7,8), og forekomsten øges
med alderen. Lydfænomener ﬁndes således 5-6 gange hyppigere
i gruppen af ældre end hos unge voksne (6). Lydene forekommer
hyppigt alene, men kan også være ledsaget af eller være til stede
samtidig med smerter fra leddet, men lydene kræver ikke behandling i sig selv. Displaceringer af kæbeledsdiscus er en almindelig
årsag til knæklyde, og krepitation kan skyldes kæbeledsartrose
eller polyartritter, fx arthritis rheumatoides.
Akutte smerter i muskulatur er ofte en naturlig følge af uvant
eller kraftig fysisk aktivitet, men ved smerter i muskler som en
kronisk lidelse eller ved langvarige smerter kan der sjældent
påvises massive overbelastningssituationer. Tænderskæren har
tidligere været tillagt stor betydning for udvikling af muskelsmerter, men regnes i dag for mere usikker, ikke mindst fordi
hovedparten, 85-90 % af befolkningen, i alt fald i perioder skærer
tænder om natten (20), og den samlede varighed af episoder med
tænderskæren i løbet af natten hos langt de ﬂeste er under 10
min. og belastningsniveauet mindre end ved tygning af blødt tyggegummi. De karakteristiske smerter i tyggemusklerne er typisk
mere eller mindre konstante over en længere periode, de svinger
fra en fornemmelse af let diffus svaghed, stivhed, træthed eller
spænding til moderate murrende, strammende, trykkende og
pressende smerter, og de kan være forbundet med nedsat funktion (10).
Smerter fra tyggemusklerne er typisk bilaterale, lokaliseret
til kinder, kæber, tindinger eller føles som en stram ring omkring
hovedet, men smerterne kan være forårsaget af lokale faktorer,
meddelte smerter eller generaliserede smertetilstande som ﬁbromyalgi. Ved lokale faktorer kan smerterne desuden være et rent
muskelproblem eller sekundært til kæbeledsbesvær. Ømhed af
tyggemuskler undersøges primært ved manuel palpation, men
denne undersøgelsesmetode er ikke særlig præcis. Således varierer den fundne muskelømhed ganske betydeligt, 5-70 %, i epidemiologiske undersøgelser (7,8). Man kan anvende muskelblokade
med lokalanalgetika til hjælp til at lokalisere smertende muskler.
Lokal ømhed, eventuelt med samtidig konsistensforandring, vil
typisk i Danmark blive betegnet som myosis eller myalgia. Den
engelsk-amerikanske benævnelse ”ﬁbrositis” indikerer, at musk-

Fakta boks III
De hyppigste kliniske fund i kæbeled og tyggemuskler
i epidemiologiske undersøgelser hos voksne (7,8)
• Palpationsømhed af tyggemusklerne

5-70 %

• Knæk og krepitation fra kæbeleddet
ved kæbebevægelser

10-25 %

• Nedsat gabeevne (< 40 mm)

5-10 %
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len kan have en hårdere konsistens end normalt. I engelsk og amerikansk litteratur ﬁnder man desuden ofte betegnelsen ”tender
point” eller ”tender site”, dvs. et ømt punkt hvorfra der udløses
lokale smerter ved palpation, og betegnelsen ”trigger point”, dvs.
et ømt punkt hvorfra der kan udløses meddelte smerter (10).
Diagnostik og vurdering af smerter ved de almindeligste former for TMD
For at lette diagnostikken skal der indhentes systematiske
anamnestiske oplysninger om smertekarakteristika. Denne beskrivelse omfatter lokalisation, debut, forløb, karakter, intensitet,
variation, hyppighed, provokerende, aggraverende og lindrende
faktorer samt evt. ledsagesymptomer. Til hjælp til vurdering af
smerternes intensitet kan man bruge en visuel analogskala, hvor
patienten på en 10 cm eller 100 mm skala fra ingen til den værst
tænkelige smerte kan angive det aktuelle niveau. Hertil kommer vurdering af eventuelt forbrug og effekt af smertestillende
medicin for tilstanden.
En hurtig screening for TMD-lidelser kan foretages i forbindelse med sygesikringens regelmæssige diagnostiske undersøgelse
(RDU) i form af den såkaldte initiale bidfunktionsundersøgelse
(IBU), som tidligere har været beskrevet i Tandlægebladet (21).
Den omfatter både punkter om smerte og om hæmmet funktion. Er
screeningen positiv, foretages en mere dybtgående undersøgelse,
som fører til diagnostik og eventuel behandling. En sådan screening bør principielt udføres på alle nye tandlægepatienter. Selv
hvis symptomerne ikke umiddelbart synes behandlingskrævende,
bør de journaliseres og observeres. Til hjælp til undersøgelse, diagnostik og forståelse af baggrunden af smerter generelt, herunder orofacial smerte og TMD, kan anvendes bøgerne ”Orofacial
Pain – guidelines for assessment, diagnosis, and management”
(10) og ”Smerter – baggrund, evidens og behandling” (22) og
med henblik på undersøgelse og diagnostik af orofacial smerte og
TMD ”Klassiﬁkationer af temporomandibulære funktionsforstyrrelser og dertil relateret hovedpine og ansigtssmerter” (23) eller
det internationale forskningssystem ”Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders” (24,25).
De følgende diagnoseklassiﬁkationer er baseret på ovenstående referencer.
Discusdisplaceringer
Subluxatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis er en tilstand med temporær anterior forskydning af discus
med initialt, reciprokt knæk i kæbeleddet, eventuelt med intermitterende ﬁksationer. Ved reciprokt knæk forstås et knæk ved både
åbne- og lukkebevægelsen. Der kan være moderate smertejag i
forbindelse med lydene, men den maksimale gabeevne er normal.
Dislocatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis acuta er en tilstand med permanent anterior forskydning
af discus med pludselig nedsat gabeevne, som opstod samtidig
med, at de tidligere knæklyde forsvandt. Der er typisk svage til
moderate smerter og ømhed ved forsøg på at forcere gabeevnen.
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Det kan være svært at bestemme årsag og præcis smertelokalisation hos patienter med kroniske smerter i kinderne,
da der er ﬂere strukturer, der kan give smerterne fx tænder,
tyggemuskler, kæbeled og spytkirtler. Det er derfor vigtigt med
henblik på de differentialdiagnostiske overvejelser at kende
til smertekarakteristika for de forskellige strukturer. Denne
oversigt beskriver kæbeled og tyggemuskler.

Dislocatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis chronica er en tilstand med permanent anterior forskydning af
discus, hvor der tidligere har været nedsat gabeevne, som opstod
samtidig med, at de tidligere knæklyde forsvandt. Gabeevnen er
normaliseret, typisk efter ﬂere måneder, og der er ingen smerte
eller ømhed af betydning.
Kapselømhed
Periarthritis articulationis temporomandibularis er en tilstand
med moderat palpationsømhed af kæbeleddet, som ikke er relateret til generelle ledsygdomme eller infektion. Ingen lydfænomener eller reduceret gabeevne.
Kæbeledsartrose
Arthrosis articulationis temporomandibularis incipiens eller
acuta er en tilstand med moderate til svære smerter i hvile og
under funktion, nedsat gabeevne og ledsagende muskelømhed.
Der kan endvidere være brud på lamina compacta og erosioner
af ledhovedet på kæbeledsrøntgen. Der er tale om den første fase
i et artroseforløb med meget aktive degenerative og smertevoldende processer, der blandt andet kan opstå efter forudgående
discusdisplacering eller kæbetraumer. Betegnelsen incipiens kan
anvendes, hvis den kliniske tilstand passer på denne artrosefase,
men har normal radiologi, og acuta ved påviste knogleforandringer radiologisk. Arthrosis articulationis temporomandibularis
(næste fase i artroseforløbet) er en tilstand med moderate smerter under funktion, krepitation i kæbeleddet samt radiologiske
forandringer som erosioner, afﬂadninger og skleroseringer. Hvilesmerter og muskelømhed er således aftaget og gabeevnen øget,
selvom der stadig er funktionssmerter. Arthrosis articulationis
temporomandibularis vetus er den ”udbrændte” artrosetilstand,
hvor kæbeleddet efter nogle år igen er stabilt med nogenlunde
symptomfrihed og normaliseret gabeevne og med krepitation
og radiologiske forandringer med afﬂadning og sklerosering
som eneste fund.
Smerter og ømhed i tyggemusklerne
Myosis musculorum masticatorium – Myalgia musculi er en lokal
tilstand med ømhed og almindeligvis svag til moderat smerte
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Faktaboks IV
De almindeligste TMD-tilstande med latinske diagnosebetegnelser (23,26), tilsvarende gængse engelske betegnelser og gruppering efter Research Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders (24,25)

Kæbeledsbesvær (”TMJ articular disorders”)
Discusdisplaceringer
• Subluxatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis (”disc displacment with reduction”,
”reducing disc displacement”) RDC gruppe II A
• Dislocatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis acuta (”disc displacment without reduction”, ”permanent disc displacement”, ”closed lock”)
RDC gruppe II B (med nedsat gabeevne)
• Dislocatio disci ad anteriorum articulationis temporomandibularis chronica (”disc displacment without
reduction”, ”permanent disc displacement”) RDC
gruppe II C (uden nedsat gabeevne)
Kapselømhed
• Periarthritis articulationis temporomandibularis
(”arthralgia”, ”synovitis”, ”capsulitis”) RDC gruppe A
Kæbeledsartrose
• Arthrosis articulationis temporomandibularis incipiens
eller acuta (”osteoarthritis”) RDC gruppe B
• Arthrosis articulationis temporomandibularis evt. Arthrosis articulationis temporomandibularis vetus (”osteoarthrosis”) RDC gruppe C

Tyggemuskelbesvær (”masticatory muscle disorders”)
Myoser (lokaliserede)
• Myosis musculorum masticatorium – Myalgia musculi,
fx temporalis (”ﬁbrositis”) RDC gruppe 1 A (uden nedsat
gabeevne) og B (med nedsat gabeevne)
Myogene ansigtssmerter
• Dolores faciei myogenici (”myofasical pain”)
RDC gruppe 1 A (uden nedsat gabeevne) og B (med
nedsat gabeevne)

i hvile og efter langvarig kæbefunktion lokaliseret til enkelte
tyggemuskler, eventuelt sekundært til kæbeledsbesvær. Dolores
faciei myogenici (”myofascial pain”) er en tilstand med konstante
smerter og ømhed fra mange muskler og kan føles som hovedpine,
og der kan være triggerpoints i muskler og sener. Endvidere kan
generelle muskelsmerter også involvere tyggemusklerne som fx
ved ﬁbromylgia.
Behandling af smerter ved de almindeligste former
for TMD
Behandlingsmålet er at lindre hvilesmerter og hæmme smerte ved
funktion. Der er ingen egentlig kausal behandling for smerterne,
men det naturlige forløb er som regel gunstigt for lidelser lokalt

i kæbeleddet, selvom tilstandene kan være langvarige. Behandlingen skal ideelt være evidensbaseret, dvs. baseret på videnskabelig dokumentation. Findes der ikke tilstrækkelig videnskabelig
dokumentation, må man følge de aktuelle anvisninger for ”god
klinisk praksis”. Det sidste er som ved mange andre sygdomme det
almindeligste ved TMD. Det er hensigtsmæssigt at begynde med
den mest simple behandling, og derefter kontrollere effekten nøje
samt justere behandlingen svarende til resultatet. Smerterne kan
i de ﬂeste tilfælde reduceres eller lindres med god effekt ved farmakoterapi, specielt paracetamol og non-steroide antireumatika,
NSAID, men det er væsentligt at gennemgå kontraindikationer og
bivirkninger i relation til den aktuelle patient inden ordination
(27). I tillæg hertil kan anvendes fysiurgiske metoder, herunder
bidskinner, samt rådgives med henblik på kæbefunktion. Selv ved
tilsyneladende simple TMD-tilstande kan der være en vanskeligt
behandlelig restgruppe med kroniske smertetilstande, som kræver henvisning til patientens læge og samarbejde med neurologer,
psykologer eller psykiatere.
I det følgende findes relevante forslag til smertebehandling ved TMD i dansk tandlægepraksis og evt. fysioterapeuter.
Førstevalg til svage og moderate smerter ved de degenerative
kæbeledslidelser og til tyggemuskelsmerter er paracetamol (28,
29). Paracetamol giver signiﬁkant mindre smertereduktion, men
er ikke behæftet med de samme gastrointestinale, renale og kardiovaskulære bivirkninger som NSAID. Paracetamol kan tages
efter behov, p.n., maksimalt 1 g x 3-4 dagligt, eventuelt som fast
ordination med regelmæssige mellemrum for at opnå ”steady
state” i plasmaet. Er den analgetiske effekt af paracetamol ikke
tilstrækkelig, eller er patientens smerter moderate til stærke, kan
der i stedet ordineres NSAID, som ud over smertehæmning også
har en antiinﬂammatorisk virkning. NSAID har større potens,
men må også anvendes med større forsigtighed. Bemærk også, at
NSAID interagerer med ﬂere lægemidler. For nærværende anbefales nonselektive COX-hæmmere som ibuprofen, 400 mg x 3-4 dagligt, primært som 3-4 ugers ”kur” (29), og der opnås sædvanligvis
først fuld effekt af præparatet efter en lille uge. Ved meget stærke
smerter, som kan forekomme ved den aktive kæbeledsartrose,
kan der eventuelt suppleres med intraartikulær injektion med
glukokortikoid (10), primært hvor kombinationen af NSAID og
fysiurgiske behandlingsmetoder som bidskinne og varme ikke
har haft tilstrækkelig effekt. På grund af injektionstraumet vil
der være forbigående smerter, og som ved alle intraartikulære
injektioner er der også en minimal risiko for bakteriel artritis.
Der skal derfor anvendes huddesinfektion og kirurgiske handsker
i forbindelse med disse injektioner. Der gives methylprednisolon
eller betamethason, 0,5 ml, maksimalt tre gange med mindst en
måneds interval (27).
Som supplement til smertebehandlingen af kæbeled og
tyggemuskler ved simple TMD-tilstande kan også anvendes fysiurgiske metoder som natligt brug af ﬂad stabiliseringsskinne,
reﬂeksfrigørende stabiliseringsskinne (på engelsk-amerikansk
”interocclusal stabilization appliance” eller ”flat-plane bite
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splint”) (10,30), som kan give en vis reduktion af hvilesmerter
(31), samtidig med at skinnen, mens den anvendes, medfører en
temporær ændring af sammenbidsposition og belastningsforhold
i kæbeleddet samt strækning af underkæbens elevatormuskler
(30). Hjemmebehandling med varme, 10 min x 2 dagligt, med
infrarød varmelampe eller varmepude bliver også anvendt som

supplement til anden smertebehandling. Endvidere giver det
sig selv, at omhyggelig information til patienten om tilstanden,
prognose og behandlingsmuligheder samt rådgivning om, hvad
patienten i øvrigt selv kan gøre fx med henblik på kostvalg og
kæbefunktion, er utroligt værdifuld og har en gunstig indvirkning
på patientens smerteoplevelse.

Abstract (English)

Temporomandibular disorders (TMD) – pain from the temporomandibular joints and the masticatory muscles
Temporomandibular dysfunction (TMD) is by far the most common cause of long-lasting and chronic orofacial pain. About
10 % of the population suffers from pain from the temporomandibular joints (TMJ) and masticatory muscles. However,
treatment is only needed in fewer, probably in only about 3
%. Characteristically, this pain is provoked or aggravated by
jaw function and movements such as maximal jaw opening
and chewing movements. TMJ pain is often experienced as
stabbing and squeezing pain in front of the ear, whereas mas-

ticatory muscle pain is more diffuse and is felt as a feeling of
pressure or tightness or fatigue. There is no causal treatment
for the pain, but the natural course is normally favourably for
local TMJ conditions, although the course may be prolonged.
In most cases, the pain can be reduced or eliminated effectively
by pharmacological treatment with paracetamol and ibuprofen,
and intraarticular injections with corticosteroids. In addition,
conservative treatment, including physical therapy, exercises,
and ﬂat stabilisation bite splints, are together with information,
reassurance, and provision of advice important to diminish the
pain experience in the patients.
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SMERTER FRA KÆBELED OG TYGGEMUSKLER

“ 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
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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”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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Burning mouth
syndrome

Abstract

Behandling af patienter
med mundbrand
Burning mouth syndrome (BMS) er karakteriseret ved en brændende smerte i
mundslimhinden, der persisterer over længere tid uden påviselig lokal eller systemisk
årsag. BMS ses hyppigst hos kvinder og
er sædvanligvis ledsaget af mundtørhed
og smagsforstyrrelser. Adskillige lokale,
systemiske og psykiske faktorer er blevet
undersøgt i relation til BMS, men ætiologien
forbliver uafklaret. Flere nyere undersøgelser tyder dog på, at BMS er en neuropatisk
smertetilstand, om end det endnu ikke er
klarlagt, om det drejer sig om en perifer
eller central neurogen dysfunktion. Udredning af BMS omfatter udelukkelse af en
lang række lokale og systemiske årsager
til de orale brændende smerter. Behandlingsmulighederne er begrænsede som
følge af den mangelfulde indsigt i årsagsmekanismerne. Lokal behandling med
clonazepam har vist sig at have lindrende
effekt på BMS, men kan være forbundet
med toleransudvikling og afhængighed.
Tidlig intervention i form af information om
syndromets karakter og symptomatologi
synes væsentlig for prognosen. Endvidere
kan psykologisk intervention herunder kognitiv adfærdsbehandling være nødvendig
for at styrke patientens psykosociale funktionsniveau. Interdisciplinært samarbejde er
afgørende ikke blot for at sikre optimal udredning og behandling af BMS, men også
for at øge indsigten i de årsagsmæssige
sammenhænge og dermed iværksættelse
af evidensbaseret behandling.

Anne Marie Lynge Pedersen; lektor, ph.d., Afdeling for Oral Medicin,
Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Mette Rose Jørgensen, tandlægestuderende, prægraduat forskningsårsstuderende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk
Institut, Københavns Universitet

E

n lang række forskellige lokale og systemiske sygdomme
kan være ledsaget af en sviende og brændende fornemmelse i mundslimhinden. Hvis den sviende og brændende
fornemmelse persisterer over længere tid, og mundslimhinden
fremtræder upåfaldende, og der ikke kan påvises objektive kliniske tegn på lokal eller systemisk sygdom, benævnes tilstanden
mundbrand eller ”burning mouth syndrome” (BMS) (1-4). Patienter med klager over brændende smerter i mundslimhinden
udgør ofte en betydelig diagnostisk og terapeutisk udfordring i
den odontologiske klinik. Den sviende og brændende fornemmelse er hyppigt ledsaget af andre symptomer, hvoraf mundtørhedsfornemmelse og smagsforstyrrelser udgør de mest almindelige
(2,4). Som ved andre kroniske smertetilstande er livskvaliteten
og den generelle helbredsopfattelse ofte væsentligt forringet
(5,6). BMS optræder hyppigst hos kvinder og debuterer typisk i
50-års-alderen (2). Årsagen til og de patogenetiske mekanismer
ved BMS er endnu ikke fuldstændig klarlagt. En lang række nyere
undersøgelser tyder på, at BMS er en neuropatisk smertetilstand,
hvori formentlig indgår såvel en central som perifer neurogen
dysfunktion. Den psykiske komponent udgør også en væsentlig
del af sygdomsbilledet (7,8). På baggrund af den øgede forekomst
af angst, depression og kroniske stressreaktioner hos patienter
med BMS og tilstandens prædilektion for kvinder samt den for
BMS næsten patognomoniske lokalisation af de brændende
smerter i mundhulen, er det for nylig foreslået, at BMS er relateret til en dysregulation af hypothalamus-hypofyse-binyrebark
(HPA)-aksen samt ændringer i produktionen af steroider (fra
binyrebarken og kønskirtlerne) og af neuroaktive steroider (9).
I denne oversigtsartikel gennemgås aktuel viden om forekomst, symptomatologi, differentialdiagnostiske sygdomstilstande, mulige ætiologiske faktorer og patogenetiske mekanismer, diagnostik samt behandlingsmuligheder ved BMS.

Emneord:
Burning mouth
syndrome;
xerostomia;
taste disorders;
etiology;
treatment

Demograﬁ
Kendskabet til den faktiske incidens og prævalens af BMS er
beskedent. Flere af de foreliggende undersøgelser er endvidere
behæftet med den svaghed, at de er foretaget på udvalgte kohorTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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ter af patienter, ikke skelner mellem mundbrandssymptomer og
egentlig BMS og ikke anfører inklusionskriterier, dvs. kliniske og
parakliniske undersøgelser anvendt for at udelukke lokale eller
systemiske årsager til de brændende symptomer.
Ifølge en svensk epidemiologisk undersøgelse forekommer
BMS hos 3,7 % tilfældigt udvalgte personer i alderen 20-69 år,
med en prævalens hos mænd på 1,6 % og 5,5 % hos kvinder (10).
Forekomsten af BMS øges med stigende alder for både mænd og
kvinder (10). Internationalt varierer den estimerede prævalens
mellem 0,7 og 4,6 % (7). BMS rammer overvejende kvinder i
50-60-års-alderen og således særlig markant hos menopausale
kvinder, uanset om menopausen er naturligt biologisk betinget
eller udløst kirurgisk ved ooforektomi (7). Kønsratioen varierer
fra 3:1 til 16:1 (7).
Symptomer ved BMS
Den sviende, brændende smerte ved BMS er i 75-80 % af tilfældene lokaliseret til de forreste to tredjedele af tungen. Herudover
kan der være gener fra tungeryggen, tungens siderande, den forreste del af den hårde gane samt læbernes inderside (2,4,7,11).
Den brændende smerte optræder oftest bilateralt og på mere
end et sted i mundslimhinden (11). Det er bemærkelsesværdigt,
at rapporteringen af de brændende symptomers lokalisation er
overordentlig konsistent patienterne imellem.
Symptomerne persisterer ofte over ﬂere måneder eller år
(2,4,11). Der er rapporteret om delvis spontan bedring af symptomerne hos 50-66 % af patienterne efter 6-7 år karakteriseret
ved en ændring i smertemønstret fra konstante til episodiske
brændende symptomer (7,11).
Hos de ﬂeste patienter er symptomerne svage ved opvågning,
men forværres gradvis i løbet af dagen og kulminerer om aftenen
(2,4,11). Intensiteten af den brændende smerte er beskrevet som
værende moderat til hård (11). På en visuel analog skala fra 0
(ingen smerte) til 10 (uudholdelig smerte) er smerteintensiteten
gennemsnitlig 8 (12,13). Træthed, anspændthed og tale aggraverer symptomerne, mens fødeindtagelse, indtagelse af kolde
drikke og optagethed af arbejde lindrer symptomerne hos ca.
50 % af patienterne (11). Over halvdelen af patienterne har et
gennemsnitligt dagligt lægemiddelforbrug på ca. ﬁre præparater,
primært anxiolytika/hypnotika, men også indtagelse af analgetika er almindeligt (14,15).
Hos ca. 60 % af patienterne debuterer symptomerne spontant.
Omtrent en tredjedel af patienterne rapporterer debut af symptomer i relation til tandlægelig behandling, og andre patienter i
forbindelse med traumatiske livsbegivenheder (5,7).
Mere end to tredjedele af patienterne klager over mundtørhed
(11) og over en tredjedel har smagsforstyrrelser i form af ændret
smagsintensitet eller en persisterende bitter og/eller metallisk
smag (11).
BMS-patienter har ﬂere uspeciﬁkke helbredsgener, bl.a. hovedpine, migræne, svimmelhed, nakke- og rygsmerter, irritabel
tyktarm og uterine blødningsforstyrrelser og søvnforstyrrelser,
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

ligesom der er rapporteret om mere udtalte menopausale gener,
end raske kontrolpersoner (11).
Ætiologi, patogenetiske mekanismer og differentialdiagnostiske tilstande
Ætiologien og de patogenetiske mekanismer er endnu ikke
fuldstændigt klarlagt, men BMS udgør formentlig et samspil
mellem biologiske (neurofysiologiske og -endokrinologiske) og
psykologiske faktorer (2,4,7).
Tabel 1 viser en lang række lokale, systemiske og psykologiske
faktorer som er blevet undersøgt i relation til BMS, men uden der
er påvist egentlig kausalitet. Flere af de i tabellen nævnte tilstande
er ofte ledsaget af synlige kliniske forandringer og brændende
fornemmelse i mundslimhinden, hvorfor de i højere grad skal
betragtes som tilstande af differentialdiagnostisk betydning ved
udredning for BMS end egentlige ætiologiske faktorer. Flere nyere
undersøgelser tyder på, at BMS er en neuropatisk smertetilstand,
hvori indgår såvel en perifer som en central dysfunktion. I nedenstående gennemgås nogle af de studier, der sandsynliggør
en neurogen patofysiologi ved BMS, hvori indgår et kompliceret
samspil mellem smagsløg, tungepapiller, spytkirtler, blodkar og
nociceptorer, og som kan bidrage til at forklare tilstedeværelse og
betydning af de for BMS karakteristiske symptomer som smerter,
smagsforstyrrelser og xerostomi.
Xerostomi, nedsat spytsekretion og ændret spytsammensætning
Omkring 25-60 % af patienterne med BMS klager over mundtørhed (10,11,13), men i de ﬂeste tilfælde er der ikke påvist forskelle
i den ustimulerede og tyggestimulerede helspytsekretion og den
ustimulerede/stimulerede parotissekretion hos BMS-patienter
og raske kontrolpersoner (15-19). Dette er overraskende set i
lyset af den udbredte forekomst af angst og depression blandt
BMS-patienter og den markante indtagelse af anxiolytika og/
eller antidepressiva, som er hyppige årsager til xerostomi og/
eller hyposalivation.
Xerostomi kan dog være betinget af ændringer i spyttets sammensætning og viskositet (20). Således er det for nylig vist, at
koncentrationen af totalprotein i helspyt og ekspressionen af
proteiner med lav molekylær vægt er reduceret hos BMS-patienter
(21). Tidligere undersøgelser har dog ikke påvist afvigelser i helog parotisspyttets proteinsammensætning hos BMS-patienter
sammenholdt med raske kontrolpersoner (18,19). Endvidere er
der fundet højere koncentrationer af natrium, kalium, klorid,
calcium, fosfat og amylase i helspyt hos BMS-patienter end hos
raske kontrolpersoner (21), men reduceret indhold af magnesium
(22). Det er muligt, at den ændrede smagsperception og den orale
smerte inﬂuerer på spyttets sammensætning.
Forstyrrelser af smerteperception
BMS er karakteriseret ved, at den brændende smerte er lokaliseret til områder i den forreste del af mundhulen, hvor densiteten
af nerveender er stor. Smerteperceptionen er knyttet til de frie
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Differentialdiagnostiske forhold
Lokale tilstande
• Temporomandibulære funktionsforstyrrelser.
• Orale dys- og parafunktioner, mandibulær dysfunktion,
tungepres.
• Uhensigtsmæssigt udformede proteser.
• Oral candidiasis.
• Bakteriel kolonisering på tungen med Helicobacter
pylori.
• Virale infektioner som herpes simplex og herpes zoster.
• Tandlægelig behandling, herunder antibiotisk behandling.
• Mundslimhindeforandringer bl.a. lichen planus og lingua
geographica.
• Allergiske reaktioner bl.a. over for methylmethacrylat
monomer, nikkelsulfat, kobolt og kviksølv samt konserveringsmidler, aromastoffer og andre tilsætningsstoffer i
fødevarer og kosmetiske produkter som tandpasta.
• Xerostomi, nedsat spytsekretion og/eller ændret spytsammensætning.
• Neurogene traumer, herunder skade på chorda tympani.
Systemiske tilstande
• Ernæringsforstyrrelser, vitamin- og mineralmangeltilstande (jern, zink, B-vitamin, folinsyre).
• Immunologiske forstyrrelser: forøget sænkningsreaktion,
reumafaktorer og antinukleære antistoffer, ændret niveau af serum interleukin-2 og tumor necrosis factor-Į.
• Autoimmune sygdomme, herunder Sjögrens syndrom.
• Hormonelle ændringer: menopause, østrogenmangel og
ændringer i kortisol.
• Stofskifteforstyrrelser, herunder især hypothyroidisme.
• Diabetes mellitus.
• Lægemiddelbivirkninger, især angiotensin-converting
enzyme (ACE)-hæmmere, levothyroxin og en række
antihypertensiva.
Psykogene faktorer
• Angst og depression, neuroser herunder kankrofobi og
personlighedstræk.

Tabel 1. Lokale og systemiske faktorer, som er af differentialdiagnostisk betydning ved udredning for BMS (7).
Table 1. Local and systemic factors of differential diagnostic
relevance to BMS.

nerveender i mundslimhinden, der fungerer som nociceptorer.
De nociceptive nerveﬁbre udgøres af umyeliniserede C-ﬁbre og
myeliniserede A-delta ﬁbre, der primært ﬁndes i bindevævet og
omkring det subepiteliale nerve-kar-plexus.
Nyere undersøgelser tyder på, at BMS er en neuropatisk smertetilstand (23,24). Neuropatiske smerter ledsages ofte af somatosensoriske forstyrrelser, idet non-nociceptive A-beta-nerveﬁbres
aktivitet vil være forøget. Der er således påvist øgede sensoriske

tærskler og smertetærskler ved stimulation med argonlaserlys,
herunder øgede smertetærskler for såvel termiske som mekaniske
smertestimuli hos patienter med BMS sammenholdt med matchede kontrolpersoner (25,26). Andre studier har imidlertid ikke
fundet somatosensoriske afvigelser i relation til taktil sansning,
topunkts diskrimination, temperaturopfattelse og stereognostisk
kapacitet i den orofaciale region hos patienter med BMS (27,28).
Herudover er der påvist øget kuldeudløst vasokonstriktion i
mundslimhinden sv.t. områder med brændende symptomer (29),
øget excitabilitet af blinkereﬂeksen (en hjernestammereﬂeks, som
står under dopaminerg inhibitorisk kontrol), tegn på allodyni og
hypoæstesi hos patienter med BMS (24,30) samt lav dopaminerg
aktivitet i striatum, som er en del af basalganglierne i midthjernen, der antages at være involveret i vores smerteoplevelse og
-erfaring (31). Lav dopaminerg aktivitet i corpus striatum kan
være associeret med smertetilstande som BMS. Et nyere studie
har vist, at BMS-patienter har lavere aktivitet i visse områder af
hjernen efter termisk stimulation af nervus trigeminus undersøgt
vha. funktionel ”magnetic resonance imaging” sammenholdt med
patienter uden smerter (32).
Forstyrrelser af smagsperception
Smagsperceptionen af salt, sødt, surt og bittert kan være ændret hos
patienter med BMS (2,7,11). Smagen af bittert og surt er ofte forstærket, mens smagsintensiteten af sødt og salt er nedsat (2,33,34).
Endvidere har BMS-patienter større vanskeligheder med at skelne
mellem forskellige smagsstimuli end kontrolpersoner (33).
Det er hævdet, at beskadigelse af smagssystemet kan udløse en
central inhibering af afferente smerteﬁbre fra nervus trigeminus
resulterende i intensiverede orale brændende smerter (34). Nogle
BMS-patienter udviser tegn på beskadigelse af chorda tympani,
og smerteintensiteten hos disse patienter er fundet proportional
med antallet af fungiforme papiller på tungen. BMS-patienter
med den mest intense smerteoplevelse synes også at være ”supertasters” (34). ”Supertasters” er i stand til smage en særlig bitter
smagssubstans kaldet PROP (6-n-propyl-thiouracil), men de får
samtidig en mere intens brændende fornemmelse i mundhulen,
især ved indtagelse af fx chilipeber (34,35). Applikation af lokalanalgetikum (dyclonine hydroklorid) har vist reduktion i den
ændrede/persisterende smag hos patienter med BMS, hvorimod
den orale brændende smerte forværredes eller forblev uændret
hos to tredjedele af patienterne (36). For nylig er det hævdet, at
hypothyroidisme hos patienter med BMS inﬂuerer på smagsperceptionen og dermed på det somatosensoriske system tilknyttet
nervus trigeminus (37).
Der er ikke påvist forskel i niveauet af ”calcitonin gene-related
peptide” i helspyt hos patienter med BMS og raske kontrolpersoner, hvilket tolkes som tegn på en nervus trigeminus-degeneration
(38). Calcitonin gene-related peptide spiller en væsentlig rolle for
modulering af smertetransmissionen i det trigeminovaskulære
system. Et andet nyere klinisk kontrolleret studie har vist, at der
i tungeslimhinden hos patienter med BMS er en signiﬁkant opreTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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gulering og øget ekspression af ”transient receptor potential vanilloid 1” (TRPV1) sammenlignet med raske kontrolpersoner (39).
BMS-patienterne oplevede en mere intens sviende og brændende
smerte i mundslimhinden efter påvirkning med capsaicin (fra chilipeber) med selektiv effekt på TRPV1 end kontrolpersoner (39).
TRPV1 er en calcium-permeabel, non-selektiv kationkanal, der
bl.a. ses lokaliseret til de umyeliniserede nociceptive C-ﬁbre, og
som sensibiliseres via aktivering med fysiske og kemiske stimuli
bl.a. capsaicin og varme (39). Capsaicin har en nedregulerende
effekt på substans P ved bl.a. at reducere antallet af C-ﬁbre eller
ved at gøre disse nerveﬁbre mere tolerante (40). En øget forekomst af TRPV1 hos BMS-patienter vil medføre en øget sensitivitet
for capsaicin bl.a. pga. tilstedeværelsen af substans P. Substans P
er et excitatorisk neuropeptid, der er involveret i nociception og
transmission af information vedrørende vævsskade fra perifere
receptorer til centralnervesystemet.
Psykogene faktorer
Adskillige undersøgelser baseret på såvel selvadministrérbare
psykometriske test som klinisk strukturerede interviews har vist,
at mere end halvdelen af patienter med BMS har psykiatriske
forstyrrelser især i form af depression og/eller angst, kankrofobi
eller personlighedsforstyrrelser (7). Hos de ﬂeste BMS-patienter
synes den depressive episode eller den generaliserede angstreaktion først at optræde efter at diagnosen BMS er stillet (41). Andre
undersøgelser ﬁnder ikke signiﬁkant forekomst af psykiatrisk
symptomatologi eller særlig personlighedsproﬁl hos BMS-patienter (5,8,42). BMS-patienters sensoriske smerte synes i ﬂere
tilfælde ikke at kunne associeres til psykologiske dysfunktioner,
og at de observerede psykiatriske forstyrrelser må antages at være
reaktive (12,43).
Nogle psykometriske undersøgelser antyder, at BMS-patienter
frembyder overvejende neurotiske personlighedstræk (8,12). Der
er således påvist positiv korrelation mellem smerteniveau og en
neurotisk personlighedsproﬁl, men det konkluderes, at det psykologiske billede er en følge af smertetilstanden (12). Herudover
er der rapporteret om svære kontaktproblemer, herunder isolationstendens, somatisering, dysfori og angst hos BMS-patienter
(8). Andre personlighedstræk associeret til BMS er aleksitymi,
dvs. at patienten har vanskeligheder med at identiﬁcere og bearbejde psykisk ubehag gennem den form for mentalisering, som
sædvanligvis bearbejder og derved neutraliserer mentalt ubehag
(44). Tilstedeværelsen af aleksityme træk kan have betydning
for BMS-patientens evne til at differentiere mellem mentale og
fysiske stimuli. Det er endnu uafklaret, om den psykogene komponent er en væsentlig ætiologisk og patogenetisk faktor ved BMS,
eller om angst/depression skal opfattes som sekundære følger af
at være kronisk smertepatient.
Diagnostik
Diagnostik af BMS er i høj grad fokuseret på at udelukke lokale og
systemiske medicinske sygdomstilstande som årsagsfaktorer til
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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Patienter med vedvarende, daglige, sviende, brændende
smerter i mundslimhinden, især lokaliseret til forreste del af
tungen, bør udredes for BMS (mundbrand). Årsagen til BMS
kendes ikke, men nyere forskning tyder på, at BMS er en
neuropatisk smertetilstand. Diagnostik af BMS er baseret på
udelukkelse af en række lokale og systemiske tilstande, og
foregår derfor ofte i samarbejde med patientens læge og/eller
speciallæge. En grundig patientanamnese er væsentlig, efterfulgt af relevant udredning, med henblik på tidlig intervention
med særlig vægt på information om syndromets karakter og
evt. henvisning til psykolog.

de brændende smerter. Tabel 2 viser en oversigt over væsentlige
elementer i udredningen, der foretages i samarbejde med patientens læge, specialtandlæge og/eller psykolog.
Behandlingsmuligheder ved BMS
Behandling af BMS er primært rettet mod at lindre de orale gener,
da der endnu ikke ﬁndes kausal behandling. Tidlig intervention i
form af information og/eller psykoterapi synes at være afgørende
for at undgå somatisk overbehandling og ikke mindst at styrke patientens psykosociale funktionsniveau (44). Da de persisterende
og uforklarlige orale brændende smerter kan udløse katastrofetænkning og i nogle tilfælde kankrofobi (7), er det væsentligt,
at patienten meget tidligt i forløbet informeres om syndromets
karakter og symptomatologi. Patienten kan have et meget stærkt
ønske om behandling, og overbehandling i form af resultatløse
endodontiske behandlinger og tandekstraktioner er desværre
set (7,44). Såfremt patienten ikke kan beroliges af information
og somatisk udredning, og hvis det psykosociale funktionsniveau er påvirket af symptomerne, anbefales patienten henvist
til psykologisk udredning og evt. behandling. Endvidere bør det
understreges, at et tværfagligt samarbejde mellem tandlæge,
patientens læge, psykolog eller smerteklinik er helt centralt for at
sikre optimal håndtering af den orale smertetilstand.
Lokal behandling af BMS
Mundskylning med benzydamin hydroklorid (Andolex®) 0,15 %
tre gange dagligt i ﬁre uger havde i et dobbeltblindt randomiseret
studie ingen effekt på de orale brændende symptomer hos BMSpatienter (45).
Mundskylning med en blanding af capsaicin fra chilipeber
(Tabasco®) og vand i blandingsforholdet 1:2 er desuden blevet
forsøgt, men effekten heraf er ikke dokumenteret i klinisk kontrollerede studier (40). Capsaicin udløser desensibilisering af
de polymodale type C-nociceptorer ved først at nedsætte frigørelsen af og derefter hæmme genoptagelsen af substans P fra de
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Patientudredning
Anamnese
• De orale smerters intensitet, karakter, lokalisation, debut
og forløb, evt. ledsagesymptomer som mundtørhed og
smagsforstyrrelser.
• Almene symptomer med fokus på bl.a. hovedpine,
migræne, nakke- og rygsmerter og reﬂuks.
• Psykogene symptomer med fokus på angst, depression,
søvnforstyrrelser, fortvivlelse, irritabilitet, håbløshed,
tristhed og lav selvfølelse.
• Tidligere og aktuelle sygdomme, herunder allergi og
immunologiske forstyrrelser samt psykosocialt stress.
Tidligere og aktuelt medicinforbrug, tobaks- og alkoholforbrug.
Klinisk ekstra- og intraoral undersøgelse
• Kæbeledsfunktion, inspektion og palpation af tyggemusklerne, mundslimhinden, tungens mobilitet og
udseende, tænder og parodontium, evt. protesers
udformning og funktion.
• Supplerende røntgenundersøgelser (ortopanorama- og
enorale røntgenoptagelser).
• Sialometri med måling af den ustimulerede og tyggestimulerede helspytsekretion.
• Undersøgelse for oral candidiasis (skrab).
• Henvisning til serologisk undersøgelse for jern- og
B-vitaminmangeltilstande, inﬂammationstilstande, stofskifteforstyrrelse og blodglukose.
• Henvisning til kemosensorisk undersøgelse, allergologisk udredning, med fokus på dentalmaterialer og/eller
fødevarer og evt. henvisning til neurofysiologisk og/eller
psykologisk udredning.

Tabel 2. Udredning af patienter for BMS.
Table 2. Diagnostic procedures in relation to BMS.

sensoriske nerveender. Længerevarende behandling antages at
medføre depletering af substans P ved at fremkalde degeneration
af C-ﬁbrene (40).
”Lokal” behandling med clonazepam (en 0,5-1 mg tablet,
som lægges på tungen i tre min., hvorefter den spyttes ud igen
2-3 gange dagligt) reducerede de brændende smerter hos 66
% BMS-patienter efter 14 dage og med delvis bedring hos 29 %
efter seks mdr. (46). Clonazepam er et benzodiazepin-derivat og
indebærer derfor risiko for tolerans og afhængighed samt bivirkninger som sedation, depression og nedsat koncentrationsevne.
Virkningsmekanisme af clonazepam antages at være knyttet til
dets evne til at binde sig til GABAA (Ǆ-aminosmørsyre)-receptorkomplekset og derved forøge receptorens følsomhed for GABA,
som er centralnervesystemets mest udbredte, hæmmende neurotransmitter. Clonazepam giver således en indirekte forøgelse af
GABAA-erg-hæmmende neurotransmission og kan derigennem

muligvis påvirke smags-smerte-signal-vejene (2). Præparatet
har imidlertid længere halveringstid end andre benzodiazepiner
og har derfor færre bivirkninger forbundet med afbrydelse af
medicinering som fx abstinenser.
Systemisk behandling af BMS
Tidligere ansås BMS for værende en primær psykogen forstyrrelse af depressiv karakter, hvilket var en væsentlig baggrund for
at anvende tri- og tetracykliske antidepressiva i behandlingen.
Cykliske antidepressiva har senere vist også at have en egentlig
analgetisk effekt via monoaminafhængige smertemoduleringssystemer, herunder effekt på neuropatiske smerter, ud over den
velkendte blokerende effekt på genoptagsmekanismerne for
serotonin og noradrenalin (47). I et klinisk kontrolleret studie
af 253 patienter med forskellige idiopatiske smertetilstande påvistes ingen forskel på smertelindring ved behandling med hhv.
clomipramin (tricyklisk antidepressivum) og mianserin (tetracyklisk antidepressivum) (3,47). I et andet placebokontrolleret
studie havde trazodon (svag serotonin reuptake inhibitor) ingen
effekt på orale brændende symptomer hos BMS-patienter (48)
i modsætning til et nyere åbent studie, hvor paroxetin og andre
serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmere som fx duloxetin
havde gavnlig effekt på brændende smerter (49).
Behandling med antioxidanten Į-liponsyre, et mitokondriecoenzym (600 mg dagligt i to mdr.), har i et dobbeltblindt klinisk
kontrolleret studie vist sig at mindske de brændende symptomer
hos to tredjedele af BMS-patienterne (50).
I et klinisk kontrolleret dobbeltblindt studie med indtagelse
af kapsel med 0,25 % capsaicin tre gange dagligt i en måned
oplevede BMS-patienter i aktiv behandling signiﬁkant bedring
af de brændende smerter. Ca. 30 % havde bivirkninger i form af
brændende smerte i den øvre del af mave-tarm-kanalen (51).
Kombinationsbehandling med clonazepam og gabapentin i
lave doser er forsøgt, men effekten er ikke blevet bekræftet i et
kontrolleret dobbeltblindt studie (2). Gabapentin er et antikonvulsivum, der ofte anvendes i behandlingen af neuropatiske smerter.
Psykologisk intervention
En psykologisk behandling har til formål at korrigere de adfærdsmæssige, kognitive og affektive faktorer, der indgår i en kronisk
smertetilstand (7). Individuel psykoterapi er sædvanligvis ikke
velegnet til BMS-patienter med aleksityme træk, idet denne
terapiform kan være for angstvækkende pga. tilstedeværelse af
førbevidst angst for mentalt sammenbrud i kontakt med psykisk
set svært materiale (7,44). Den fysiske oplevelsesmåde kan således fungere som forsvar mod et sammenbrud i den indre verden.
Derimod synes kognitiv adfærdsterapi at have en gavnlig effekt
på BMS-patienter (3,7,52).
Konklusion og diskussion
Der foreligger en lang række undersøgelser af potentielle ætiologiske faktorer og patogenetiske mekanismer ved BMS, men
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der er ikke påvist entydige somatiske og/eller psykologiske årsagsforhold som kan forklare de brændende symptomer og deres
lokalisation. Imidlertid tyder en række nyere studier på, at BMS
er en smertetilstand, hvori indgår neuropatofysiologiske mekanismer. Denne antagelse bidrager til at forklare tilstedeværelse og
betydning af de for BMS karakteristiske symptomer, dvs. bræn-

dende smerter primært lokaliseret til tungen, smagsforstyrrelser
og xerostomi. Fremadrettet er der behov for interdisciplinært
videnskabeligt samarbejde med henblik på at øge indsigten i de
ætiologiske og patogenetiske mekanismer og dermed fremme
mulighederne for evidensbaserede behandlingsformer.

Abstract (English)

Burning mouth syndrome
Burning mouth syndrome (BMS) is characterised by a burning pain in the oral mucosa which persists over time without
detectable local or systemic cause. BMS occurs most commonly
in women and is usually accompanied by xerostomia and taste
disturbances. Several local, systemic and psychological factors
have been studied in relation to BMS, but the aetiology remains
unclear. Several recent studies suggest that BMS is a neuropathy,
although it is not yet clear whether this is a peripheral or central
neurogenic dysfunction. Diagnosis of BMS includes exclusion of
a wide range of local and systemic causes of oral mucosal burning
pain. Treatment options are limited because of the incomplete

understanding of the etiological mechanisms. Topical clonazepam has been proven effective in some patients with BMS, but
may be associated with tolerance and addiction. Early intervention in terms of information about the symptoms and nature
of the syndrome seems important for prognosis. Furthermore,
psychological interventions including cognitive therapy may be
necessary to strengthen the patient’s psychosocial functional level. Interdisciplinary collaboration is essential not only to ensure
optimum diagnosis and treatment of BMS, but also to improve our
understanding of the etiological mechanisms, and eventually to
implement evidence-based treatment.
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Kommentar till artiklen: »Implantatbehandling
af den medicinsk kompromitterede patient«
i Tandlægebladet 2010, nr. 1
Faglig kommentar

Etablerade medicinska diagnoser bedöms med all rätt vara ett
hot mot lyckad behandling. Ingenting nämns däremot om de hot
en grav ohälsa utgör.
Vi möter i dag en allt större grupp av personer med belastningstillstånd med sin grund i sviktande immunförsvar. Våra
kunskaper i neuro- och psykoimmunologi kan ge oss vägledning
om den enskilde människans sårbarhet.
En »hard-wired« koppling mellan vårt immunförsvar och nervsystem kan förklara den smärtproblematik, som kan bli långvarig
efter invasiva åtgärder.
Information från det immunologiska systemet kan på ett
påtagligt sätt ändra fysiologiska tillstånd. Dessa förändringar
kan uppträda som metabolisk stressaxelaktivitet, beteendeförändringar och kognitiv dysfunktion. Det är ett reversibelt

systemagerande, som kan vara bakgrunden till den sårbarhet,
som påverkar läkning och välbeﬁnnande.
Är några av dessa sköra patienter möjliga att detektera innan
vi behandlar? Troligen till viss grad.
Vår kunskap om genetik-epigenetik borde via noggrann anamnes kunna ligga till grund för att upptäcka var fallgroparna ﬁnns.
Alltså: Inte bara etablerade medicinska diagnoser utan också
ohälsoperspektiv bör vägas in, när vi bedömer utsikterna för ett
gott behandlingsresultat vid implantatbehandling.
Anders Öster
Specialisttandläkare
Konsult vid orofaciala smärtenheten
Tandvårdshögskolan Malmö

Professionelt, enkelt og nemt
Rekvirer et start-kit og så er du i gang
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Danmarks stærkeste leverandør af protetik
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Mikrobiologiske, proteomiske
og immunologiske studier af
aggressiv parodontitis
Et skridt nærmere forståelsen af JP2-klon-associeret aggressiv
parodontitis.
Mette Rylev

B

åde tværsnits- og longitudinelle studier har
vist en stærk association mellem en enkelt
klon (JP2 klonen) af Aggregatibacter (tidligere Actinobacillus) actinomycetemcomitans (Aa)
og aggressiv parodontitis (AgP) hos unge af nordvestafrikansk oprindelse. Kliniske tegn på sygdom
uden JP2-klonens tilstedeværelse rejser dog ﬂere
vigtige spørgsmål: 1) kan yderligere vævsnedbrydning induceret ved en kun forbigående infektion
fortsætte; 2) ﬁndes der en alternativ ætiologi til
AgP i denne population; eller 3) kan nedbrydningen af parodontiet standses som et resultat af immunologisk eliminering af JP2-klonen; ydermere
4) indeholder JP2-klonen andre immunogene
proteiner end leukotoksinet?
En omfattende kortlægning af den subgingivale
mikroﬂora blev foretaget hos otte unge marokkanere (ﬁre med AgP). Kortlægningen blev foretaget
vha. sekventering og fylogenetisk analyse af 2.833
klonede PCR amplicons af fylogenetisk informative 16S rRNA-gener i plakprøverne. Resultaterne
afslørede JP2-klonens økologiske sammensætning hos unge marokkanere med AgP og viste,
at JP2-klonen, selvom den formodentlig er årsag
til sygdommen, udgør en meget lille del af den
komplekse subgingivale mikroﬂora. Ingen øvrige
patientspeciﬁkke sekvenser blev fundet. Samlet
blev 173 bakterielle taxa identiﬁceret i de otte plakprøver, hvoraf 47 % tilhørte endnu ikke kendte og
dyrkbare arter og repræsenterer muligvis nye arter.
De fundne taxa tilhørte otte bakterielle phyla: TM7
(disse bakterier har aldrig været dyrket), Proteobacteria, Firmicutes, Deferribacteres, Actinobacteria,
Spirochaetes, Bacteroidetes, og Fusobacteria.

Kvantitative analyser af serum IgG-antistoffer
mod virulensfaktoren leukotoksin blev udført vha.
et ”enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA).
Sera fra yderligere 14 individer blev brugt som
reference. Bemærkelsesværdigt høje antistofkoncentrationer blev målt mod leukotoksinet, især hos
JP2-positive individer (Fig. 1). Resultaterne peger
på, at sygdomsaktiviteten standses hos nogle patienter som et resultat af elimineringen af JP2-klonen. En hovedårsag til dette kan være dannelsen af
antistoffer mod leukotoksinet fra denne patogen.
Dette er muligvis det første indirekte bevis for, at
det adaptive immunforsvar mod JP2-klonen af Aa
ved AgP kan føre til eliminering af denne patogene
bakterie.
Som en platform for yderligere identiﬁkation
af immunogener fra Aa blev proteomet af en JP2klon (HK1651) undersøgt ved todimensional (2D)
gel-elektroforese kombineret med 2D-immunoblotning. I alt blev 167 prikker identiﬁceret fra proteomkortet, repræsenterende 113 forskellige proteiner, hvoraf de 19 var ydre membranproteiner.
Analyserne, vha. immunoblotning af de 2D-gelseparerede proteiner fremkaldt med sera fra fem
individer med Aa-infektioner og en rask kontrol,
afslørede 32 immunreaktive proteiner. Antistoffer
mod to ikke tidligere beskrevne immunogene ydre
membranproteiner, YaeT (85kDa) og Omp39 (39
kDa), blev fundet udelukkende hos individer med
nuværende eller tidligere JP2-infektion. Opdagelsen af sådanne antigener kan være første skridt på
vejen til udviklingen af diagnostiske redskaber for
JP2-associerede AgP og måske bruges til udvikling
af vaccine mod sygdommen.
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Antistof mod leukotoksin fra Aa.

Ph.d.-afhandlingens delarbejder
I. Rylev M, Kilian M. Prevalence and distribution of principal periodontal pathogens worldwide. J Clin Periodontol
2008; 35 (Suppl. 8): 346-61.
II. Rylev M, Bek-Thomsen M, Reinholdt J, Ennibi O-K,Kilian
M. Microbiological and immunological characteristics of
Moroccan adolescent aggressive periodontitis patients
with and without detectable Aggregatibacter actinomycetemcomitans JP2 Infection. Submitted.
III. Rylev M, Abduljabar AB, Ennibi O-K, Haubek D, Christiansen G, Kilian M, Birkelund S. Proteomic and immunoproteomic analysis of Aggregatibacter actinomycetemcomitans JP2 clone strain HK1651. Submitted.
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Fig. 1. Koncentrationen (μg/ml) af antistof mod leukotoksin fra Aa hos 22 individer af dansk og marokkansk
afstamning fordelt i følgende grupper: A: Nuværende Aa
JP2-infektion, (n = 3), B: Kendt tidligere Aa JP2-infektion
(n = 4), C: Nuværende non-JP2 Aa infektion (n = 5), og
D: Raske og nuværende ingen Aa-infektion. Bjælkerne
indikerer standard error of the mean.

Den afsluttende forelæsning med titlen ”Microbiological,
proteomic, and immunological studies of aggressive periodontitis” fandt sted den 6. november 2009 i Søauditorierne,
Aarhus Universitet. Medlemmer af bedømmelsesudvalget
var: professor, dr.odont. Palle Holmstrup (formand), Aarhus
og Københavns Universitet; professor, ph.d. Ingar Olsen,
Oslo Universitet, Norge, og professor, ph.d. Michael A.
Curtis, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry,
London, U.K.
Hovedvejleder var professor, dr.odont. Mogens Kilian,
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus
Universitet, og vejledere var professor, dr.med. Svend Birkelund, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi,
Aarhus Universitet, og lektor, ph.d. Dorte Haubek, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet.

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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COCHRANE-REVIEW

Ingen evidens for effekt af
proteserensning
Plak på proteser kan inﬂuere på den orale sundhed. Hvis
proteser ikke renses ordentligt, kan det føre til stomatitis,
gingivitis og caries – men man har ikke fundet evidens for,
hvilken rengøringsmetode der er mest effektiv.
Winnie Brodam

M

etoderne til at rense proteser er mange: børstning med
pasta, kemisk rensning med tabletter og væsker eller
måske brug af mikrobølgeovn. Cochranes review har
søgt at ﬁnde den ideelle blandt rensningsmetoderne, men selv
med seks inkluderede studier har de ikke kunnet konkludere noget endeligt. Materialer og metoder er for mangfoldige. Reviewet
nøjes med forsigtigt at antyde, at kemi og protesebørstning med
pasta tilsyneladende er mere effektivt end placebo.
Der mangler forskning på området – især forskning, som sammenligner mekaniske og kemiske metoder, fastslår Cochranes
forfattere.

Kommentar af professor, dr.odont., Flemming Isidor,
Tandlægeskolen i Århus:
– På personer, der anvender delprotese(r) ses ofte mere caries end
på andre med et tilsvarende resttandsæt, men som ikke anvender
delprotese. Dette forhold kan hænge sammen med problemer
med proteserenholdet. Derfor er det væsentligt, hvordan delproteser mest hensigtsmæssigt gøres rene. Forfatterne til dette review
fandt i forhold til inklusionskriterierne ingen artikler, som havde
set på renhold af delproteser og eventuelle bivirkninger, som fx
hvordan kemien påvirker metalstel. Så her ved vi desværre endnu
mindre end ved helproteser.

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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Abstract

Background
Removing denture plaque may be essential for maintaining the oral health of edentulous people. Brushing and soaking in
chemical products are two of the most commonly used methods of cleaning dentures.
Objectives
To evaluate the effectiveness and safety of different methods for cleansing removable dentures.
Search strategy
We searched the following databases: the Cochrane Oral Health Group Trials Register (to May 2009); CENTRAL (The Cochrane
Library 2009, Issue 2); MEDLINE (1965 to May 2009); EMBASE (1980 to May 2009); LILACS (1980 to May 2009); and CINAHL
(1997 to May 2009). There were no language restrictions.
Selection criteria
Randomised controlled trials (RCTs) comparing any mechanical method (e.g. brushing or ultrasound) or chemical (e.g. enzymes, sodium hypochlorite, oral rinses or peroxide solutions) in adults over the age of 18 wearing removable partial dentures
or complete dentures.
The primary outcomes considered were the health of denture bearing areas (soft tissues, periodontal tissues and teeth) and
participants’ satisfaction and preference. Secondary outcomes included denture plaque coverage area, indicators of halitosis
and microbial counts on abutment teeth, soft tissues or denture base or saliva.
Data collection and analysis
Two independent review authors screened and extracted information from, and independently assessed the risk of bias in
the included trials.
Main results
Although six RCTs were included in this review, the wide range of different interventions and outcome variables did not permit
pooling of data in a meta-analysis. Isolated reports indicated that chemicals and brushing appear to be more effective than
placebo in the reduction of plaque coverage and microbial counts of anaerobes and aerobes on complete denture bases.
Authors’ conclusions
There is a lack of evidence about the comparative effectiveness of the different denture cleaning methods considered in this
review. Few well designed RCTs were found. Future research should focus on comparisons between mechanical and chemical
methods; the assessment of the association of methods, primary variables and costs should also receive future attention.
de Souza RF, de Freitas Oliveira Paranhos H, Lovato da Silva CH, Abu-Naba’a L, Fedorowicz Z, Gurgan CA. Interventions for cleaning dentures in adults. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007395. DOI: 10.1002/14651858.CD007395.pub2.
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Træd varsomt …
når du går i fars fodspor
Det gjorde Mette Harbo Flyvbjerg, da hun
overtog sin fars klinik
i Støvring for et år
siden. Og det har været
en god oplevelse. Men
det er ikke altid, at det
forløber så smertefrit,
når klinikken bliver i
familien. Læs om muligheder og faldgruber
på de kommende sider.

Tekst af:
Birgitte Aabo
freelancejournalist

D

u ligner din far!«
Tandlæge Mette Harbo
Flyvbjerg, der overtog sin
fars tredjedel af klinikken
i Støvring for et år siden, får det ofte at
vide. Mange af patienterne har gået hos
hendes far i årtier, og de er tilbøjelige til
at drage paralleller.
– Min far var vellidt og havde en stor
ﬂok trofaste patienter, som jeg har overtaget. Der har da også været enkelte,
som har sagt ting som: »Sådan plejer
din far ikke at gøre.« Men de ﬂeste har
taget godt imod mig. Mange af dem siger: »Det bliver jo i familien.« Den tillid,
de havde opbygget til min far, smitter
af på mig, konstaterer Mette Harbo
Flyvbjerg, der også bruger vendingen,
at hun har »fået meget serveret på et
sølvfad«.
Sådan opleves generationsskifter
i familien også ofte udefra. Det kan
forekomme som en let løsning for fars

dreng eller pige, men er det langtfra
altid. Coach og rådgiver Susanne Gommesen fra ﬁrmaet GM Partner er ikke
i tvivl om, at kliniksalg fra forælder til
barn byder på særlige udfordringer.
– Det er altid ekstra svært, når generationsskiftet foregår i familien. Der
er ting, man tager for givet, og ting, der
ikke kan siges, eller som er svære at
sige. Magtrelationen mellem den nye
og den ældre tandlæge er samtidig en
forældre-barn-relation, og det gør det
mere fristende at lade være at drøfte
tingene til bunds på forhånd, forklarer
Susanne Gommesen.
Forkælet søn
Og får man ikke afklaret, hvordan generationsskiftet konkret skal foregå og i
hvilket tempo, kan det blive en plagsom
og langstrakt omgang. Som det var for
en tandlæge, der ønsker at være anonym:
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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FAKTA

Gode råd før
generationsskifte

– Jeg blev opfattet som den forkælede søn, der ﬁk det hele forærende,
men det føltes bestemt ikke sådan. Vi
havde ikke aftalt, hvordan generationsskiftet skulle foregå, og det resulterede
i, at det hele blev trukket i langdrag i
adskillige år – og med én af mine søskende på sidelinjen, som muligvis følte
sig forbigået, fortæller tandlægen.
Og klinikovertagelsen blev belastende for hele familien.
– Vi kunne aldrig snakke om andet
end klinikken, når vi var sammen med
resten af familien, det var belastende
for alle. Hvis vi havde grebet det anderledes an og haft en plan, var jeg kommet
i gang med at tjene penge og haft en
velfungerende klinik på et meget tidligere tidspunkt, siger tandlægen, der har
forsøgt at fortrænge forløbet og ikke har
lyst til at grave for mange minder frem,
men sammenfattende siger, at det var
»hæsligt«.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

Mangel på faste aftaler er en hyppig
fejl, når generationsskiftet foregår i familien. Den nære relation gør det oplagt
at tænke, at der ikke er nogen grund til
at gå alting igennem; at problemerne
kan tages hen ad vejen, men det er,
ifølge Susanne Gommesen, en meget
dårlig løsning.
– Man skal på forhånd drøfte roller
og ansvar og afklare, hvad man forventer af hinanden, og hvad man vil stille
op, hvis man bliver uenige undervejs,
lyder hendes råd.
Virkede oplagt
Mette Harbo Flyvbjerg og hendes far,
Jens Harbo, havde en tidsplan, før de
gik i gang med generationsskiftet, som
skete på datterens initiativ. Hun havde
arbejdet syv år deltids på kommunale
klinikker og ikke gjort sig tanker om at
overtage farens klinik, før hun var på
sin tredje barsel.

Få tjek på selskabsstrukturen.
Er klinikkens selskabsform/ejerforhold optimale i forhold til det
skattetekniske og generationsskiftet, eller skal noget ændres?
Spørg din revisor til råds i god tid.
Tag det bedste. Som ung tandlæge må man være forberedt på
at blive sammenlignet og holdt op
mod sin far/mor af både patienter og personale. Det kan virke
irriterende og blokerende i forhold
til den fornyelse, man er opsat på
at praktisere – men det indebærer også fordele at overtage en
etableret klinik. Benyt dem.
Begræns fagsnakken i familien.
Det kan være belastende for
resten af familien, hvis parterne i
et generationsskifte trækker fagsnakken med ind i privatsfæren.
Vær bevidst om ikke at lade den
fylde for meget.

FOTO: AJS NIELSEN

Aftal detaljerne. Hvor lang skal
en eventuel periode med overlap
være? Hvornår er overtagelsen
endelig? Sæt dato på. Hvordan
er rollefordelingen mellem den
nye og gamle tandlæge? Når
overtagelsen er sat i gang, vil den
unge typisk gerne have ansvaret
efter en kortere periode.
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Træd varsomt …
når du går i fars fodspor

STORE FORVENTNINGER. Der er en masse
forventninger fra patienterne, når man overtager
klinikken efter sin far. Mette Harbo Flyvbjerg har dog
mest oplevet det positivt.

– Da følte jeg mig parat
kollega forlod for at give
Jeg har jo ikke mulighed for at
til at få egen klinik, og
plads til næste generation.
være den anonyme nye tandlæge,
det virkede oplagt, at det
To år senere overtog Jens
der gør det hele på en ny måde
skulle være min fars. Vi
Christian Bloch klinikken
med det samme. Når man overbor tæt på, og han havde
og betalte derefter et fast
tager efter sin far, revolutionerer
beløb til sin far hver måned.
en velfungerende klinik,
man ikke det hele fra dag ét
Faren blev ved at arbejde, til
siger Mette Harbo FlyvMETTE HARBO FLYVBJERG,
han var 82 år i 1997, så de to
TANDLÆGE, STØVRING
bjerg, der er enebarn og
nåede at arbejde sammen i
bor 10 minutters kørsel
fra klinikken.
10 år. Og selv efter den tid
– Min far var meget opmødte Palle Bloch, der blev
taget af, at jeg skulle være helt sikker på, at det var det 87 år, indimellem op for at behandle helt specielle parigtige for mig. Han insisterede på, at jeg skulle arbejde tienter som sin gamle barnepige, der blev over hundrede
som hans assistent på prøvetid i tre måneder, så jeg havde år gammel og ikke skulle tvinges til at skifte tandlæge.
mulighed for at trække mig og fortryde det hele. Da prøvetiden var gået, købte jeg de første 40 % af min fars del Halvandet års parløb
På klinikken i Støvring nåede Mette Harbo Flyvbjerg at
af klinikfællesskabet, fortæller hun.
arbejde sammen med sin far i halvandet år, før han, helt
Tandlæge i fem generationer
efter planen, blev købt endeligt ud ved årsskiftet 08/09.
Da den nu 46-årige tandlæge og klinikejer Jens Christian
– Vi gik ikke op og ned ad hinanden, men vi delte
Bloch, København, overtog efter sin far i en slægt med klinikassistent. Jeg har stor respekt for min fars evner,
mange tandlæger gennem fem generationer, foregik det men kunne godt mærke, at han er uddannet i en anden
på en helt anden måde. Det var ikke aftalt, hvornår den tid. Det giver sig bl.a.udslag i, at jeg bruger ﬂere mategamle Bloch skulle pensioneres – i det hele taget var der rialer og inddrager patienterne mere, giver dem ﬂere
ikke mange formulerede aftaler, men Jens Christian valgmuligheder, fortæller Mette Harbo Flyvbjerg.
Bloch betegner alligevel generationsskiftet som smerJens Harbo sagde ﬂere gange til sin datter, at hun
tefrit.
skulle sige til, hvis hun blev træt af parløbet. I så fald
– At vi kunne gøre det på den måde, skyldes nok, at var han villig til at lade hende købe sig ud tidligere end
min far aldrig bremsede mig i noget. Han lod mig fuld- planlagt.
stændig tage over og sagde bare: »Så gør vi det,« når
– Jeg ville ikke skubbe ham ud, og i overgangsfasen var
jeg kom med idéer, og var i det hele taget meget lydhør, jeg lidt tilbageholdende af respekt for hans arbejde. Men
efter en tid kunne jeg mærke, at det begyndte at krible i
fortæller Jens Christian Bloch.
Han rykkede 23 år gammel ind i et lokale, som farens ﬁngrene efter at overtage de sidste 60 % af klinikken. De

»
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to andre tandlæger, som min far startede
op med, var gået på pension, så jeg var
den sidste, før generationsskiftet var
gennemført på hele klinikken. Vi trængte
til bedre faciliteter, men kunne ikke begynde at bygge, før min far ikke længere
var med i det økonomisk, siger hun.
Jens Harbo gik på efterløn som 62årig efter 37 år med klinik i Støvring. Da
han gik på efterløn, gik udbygningen af
klinikken i gang.
– Min far syntes, det var meget
spændende, og har fulgt meget med.
Han ved også noget om rørføringen og
den slags, så det har været godt at have
ham i baghånden. Det kan det også
være i andre situationer – fx hvis jeg
ikke kan ﬁnde en gammel journal eller
lignende, så har jeg en familiær hotline
at trække på.

– Jeg har stadig en klinikassistent,
som har arbejdet her i 40 år og har
kendt mig, fra jeg var seks år. Det går
ud over respekten, at en ansat nærmest
har set en få skiftet ble – der er en meget
fri tone imellem os, siger Jens Christian
Bloch.

Forventningspres
Til gengæld betyder familierelationen
også, at Mette Harbo Flyvbjerg føler, at
der er ekstra forventninger at leve op
til, nu hvor hun har overtaget sin fars
livsværk – både fra omgivelserne og
hende selv.
– Jeg har jo ikke mulighed for at
være den anonyme, nye tandlæge, der
gør det hele på en ny måde med det
samme. Når man overtager efter sin
far, revolutionerer man ikke det hele fra
dag ét. Man er nødt til at gøre det lidt
efter lidt og bevise, at man også har en
ekspertise og kundskaber, som måske
ikke er helt magen til ens fars, men også
noget værd, siger hun.
Af og til føler Mette Harbo Flyvbjerg,
at hun kender både ansatte og patienter lige lovlig godt. Således har en af
receptionisterne kendt Mette, fra hun
blev født, og to af klinikassistenterne
var også ansat, da Mette hjalp til i klinikken efter skoletid.
– Det virker, som om de har taget
min tilbagevenden til klinikken som
lidt af en selvfølge og synes, det er hyggeligt, siger hun.
Også Jens Christian Bloch har medarbejdere, der har kendt ham fra ganske
lille.

Næste generation
Når Mette Harbo Flyvbjerg gør status,
er hun ikke i tvivl om, at der er ﬂere fordele end ulemper ved at bygge videre
på sin fars klinik, som hun har et stærkt
tilhørsforhold til.
– Jeg har jo haft min gang i klinikken, siden jeg var barn. Det føles næsten
som mit andet hjem, siger hun, hvis far
var første tandlæge i familien.
Jens Christian Bloch oplever i dag, at
der også på langt sigt kan være fordele
ved at overtage efter sin far.
– Vi har patienter, som møder op
og siger: »Jeg har 50-års jubilæum på
klinikken!« og giver os en ﬂaske rødvin.
Patienter, der er oppe i 90’erne, som begyndte hos min farfar. Ham arbejdede
min far sammen med, da han begyndte
som tandlæge. Det er meget hyggeligt
at tænke på, synes Jens Christian Bloch.
Han har dog ikke nogen forestilling
om, at hans egen søn skal være tandlæge – og så alligevel.
– Det kunne være meget ﬁnt, hvis
han havde lyst til det. Men det må han
selvfølgelig fuldstændig selv bestemme
til den tid. Indtil videre er han fem år,
men jeg siger da for sjov til ham, at han
skal være tandlæge ligesom far, når han
bliver stor, siger Jens Christian Bloch.
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» Jeg blev opfattet som den
forkælede søn, der ﬁk det
hele forærende, men det
føltes bestemt ikke sådan […]
Vi kunne aldrig snakke om
andet end klinikken, når vi var
sammen med resten af
familien, det var belastende
for alle
ANONYM TANDLÆGE

NY DOBBELTVIRKENDE
GUM® PAROEX®
FOR EN BEDRE MUNDPLEJE
Forebygger gingivitis
Reducerer plakdannelse
Den første klorhexidintandpasta
til langtidsbehandling med ﬂuor
og frisk smag

r mere
brug fo
der har g tandpasta!
Til dem
li
e
d
almin
end en

FÅS PÅ APOTEKET
www.SunstarGUM.com
Sunstar | Fyn/Jylland 25 64 70 76 | Sjælland/Øerne: 21 20 54 45

338 SAMFUND & ARBEJDSLIV

ÅRSKURSUS 2010
Fra den 15.-17. april løber årets Årskursus af stablen.
På de næste sider kan du se, hvad du bl.a. kan opleve.

Åbningen 2010:

Nyt årti – nye
udfordringer

Nyt adgangstegn
og navneskilt
På grund af et øget deltagerantal til Årskursus er
det for første gang blevet nødvendigt at lukke for
adgangen til sessioner, når de tilgængelige pladser
er taget. Det skal derfor nemt kunne kontrolleres,
hvilke sessioner du har booket plads på, og tidligere
års papirbilletter erstattes derfor af et magnetkort.
Det giver samtidig mulighed for, at du kan få
tilsendt sms’er med information om dine kurser og
tider – noget, som mange har efterspurgt.
Ved ankomsten til Bella Center »tjekker du ind«
– og herefter vil du kunne modtage sms’er, hvis du
har givet lov til det ved tilmeldingen.

Der er netop taget hul på et nyt årti, og åbningsdebatten sætter på den baggrund spot på de udfordringer, det vil bringe
for tandlægestanden. Til at tegne linjerne og stille
de provokerende spørgsmål kommer cand.mag., ﬁlosof,
Morten Albæk, vicedirektør og chef for marketing og kundeoplevelser hos Vestas.
Morten Albæk vil komme med sit bud på, hvordan 10’erne kommer til at se ud. Vil tandlægerne
møde patienter, der piller
mindre i egen navle og siger farvel til
»solkonge-syndromet« for i stedet at vende tilbage til en sund ærgerrighed? Og hvordan kan en tandklinik lære noget af
en stor vindmølleproducent som
Vestas om, hvordan man ruster
sig til 10’erne?
Få Morten Albæks analyse
til åbningsseancen, hvor der
også vil være debat.
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SCANDEFA
ﬂytter
Messen holder ﬂyttedag for at få mere plads
og vil nu være i Hal C, hvor der tidligere år har
været fælles frokost.
De nye lokaliteter byder bl.a. på
Hotel
en ny central markedsplads midt i
hallen, som vil være rammen om
ﬂere aktiviteter.

Hjertestarter
på tilbud
Tandlægeforeningen har lavet en
rabataftale med ﬁrmaet Cardia, der
giver medlemmer af foreningen et
særlig godt tilbud på en hjertestarter. Cardia er til stede i Centerhallen, hvor de sælger hjertestarteren
til speciel messepris. For kun 11.500
kr. kan du få en hjertestarter inkl. vægbeslag til klinikken. Produktet vil også
blive vist på session nr. 20.

Berendsen
Textil Service
Tandlægeforeningen har netop indgået en landsdækkende rammeaftale med Berendsen Textil
Service om vask og leje af kliniktøj
(se s. 342), som gør det
muligt at leve op til de
forventede regler vedr.
håndtering af kliniktøj
(omtalt i sidste nummer af Tandlægebladet). Firmaet vil være til
stede ved Årskursus for at
vise kliniktøj samt drøfte
mulighederne for at indgå
aftale om tøjvask.
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Indgang
til udstilling
Indgang
Årskursus
deltagere

SundhedsDoktor
Tandlægeforeningen har fået en ny ﬁrmaaftale med
SundhedsDoktor. Slå vejen forbi i messeområdet i Hal
C og hør om aftalen, og benyt samtidig lejligheden til
et mini-sundhedstjek, hvor du får målt dit blodtryk,
kolesterol osv.

iPhone til 1 kr.
Sonofon har ændret navn til Telenor og har
udarbejdet en ny ﬁrmaaftale til tandlægerne.
Kom forbi i Centerhallen tæt ved Tandlægeforeningens torv og få orientering
om den nye aftale – og måske et godt
messetilbud. Som medlem af Tandlægeforeningen kan man få en Apple
iPhone 3GS 16GB til særlig messepris:
1 kr. Tilbuddet indebærer Mobildeal
Forening til 499 kr./md. Medlemsaftalen giver dig op til 17,5 % rabat
på Mobildeal Forening.
Kom og hør mere på Telenors
messestand i Centerhallen.
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ÅRSKURSUS 2010
15.-17. april

Frokosten
Tidligere års evalueringer viser, at det er svært at gøre
alle glade, hvad angår frokosten. Nogle synes, at det
er dejligt med en fælles frokost – andre ønsker
selv at vælge fra Bella Centers restauranter.
Som noget nyt kan man derfor i år fravælge den fælles frokost, hvilket dog kan betyde,
at man slet ikke får noget at spise – medmindre
man da selv har madpakke med. Bella Center kan
nemlig ikke love, at der vil være salgssteder og mad nok
ud over den fælles frokost, da der er mange andre i Bella
Center, som bruger cateringen ud over deltagerne på
Tandlægeforeningens Årskursus.
Lørdag er den fælles frokost erstattet af en
frokostpose, der uddeles i Centerhallen på
markedspladsen – hvis du har bestilt i
forvejen.

Find en elev!

Som noget helt nyt vil der bag SKT-standen
i Centerhallen blive indrettet et åbent
auditorium, der fredag kl. 13.00-14.00 og
lørdag kl. 10.00-11.00 vil være samlingssted for tandlæger, der ønsker at høre om
lærepladser til klinikassistenter.

Messeaviser
Torsdag og fredag morgen udgiver
Tandlægebladet en messeavis med
dagsaktuelle nyheder fra Scandefa.
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FAGLIGT PROGRAM:
FO

TO

RODBEHANDLINGER

E
INNI
:W

Tid: Torsdag kl. 9.00-12.00

HAR DU STYR PÅ DIN MEDICIN?
Tid: Torsdag og lørdag kl. 9.00-12.00

Som en opfølgning på Symposium 2009 kommer specialtandlæge Jan Tagesen
for at se på både tandlægens og patienternes medicinskab med fokus på odontologien. Sessionen bliver afholdt både torsdag og lørdag.

SCANNERE TIL ODONTOLOGIEN
– ER DET NØDVENDIGT?
Tid: Torsdag kl. 14.00-16.00

Cone Beam-teknologien er ved at ramme dansk odontologi i stor stil, og kigger man mod andre
europæiske lande og USA, vil det ændre den måde, tandlægen arbejder på i fremtiden.
På Årskursus kommer en af landets førende eksperter og fortæller, hvad der er op og ned – og
ikke mindst nødvendigt for tandlægen i forhold til denne teknik.
Sessionen er ikke kun for de få, som har en scanner eller overvejer at købe én – men faktisk
endnu mere til alle dem, som ikke kender ret meget til teknikken.

FOTO: WINNIE BRODAM

Særlige kurser
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Vær opmærksom på de fire aktiviteter, der er annonceret i programmet,
men som ikke har noget med tilmeldingen til Årskursus at gøre (se s. 20
i programmet).
• Kursus fredag kl. 9.00-12.00
00 og ig
igen kl. 14.00-17.00: »Endo hands-on
!
FLYST
masterclass« med Gilberto
erto
oADebe
Debelian
Debelian,
sponsoreret af Zacho-Rønvig.
• Informationsmøde om FDI-rejse til Brasilien 2010 fredag kl. 13.00-14.00.
• Specielt program for 50+ lørdag kl. 9.00-12.00: »Pension og økonomi«
samt foredraget »Bevar livskvaliteten som pensionist«.
• TUG-generalforsamling lørdag kl. 13.00-14.00.
Ingen af arrangementerne kræver tilmelding.

BRODAM

Efterspørgslen efter gode endodontikurser er stor, og i år bliver der
mulighed for en hel formiddag i selskab med eksperter fra ind- og
udland. Lars Bjørndal, Martin Trope, Gilberto Debelian og Gunnar
Dahlén har alle sagt ja til at medvirke i denne session.
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Ny medlemsrabataftale
om tøjvask
Tandlægeforeningen har lavet en aftale med Berendsen Textil Service,
der giver medlemmerne mulighed for fordelagtige priser på bl.a. tøjvask

S

om omtalt i sidste nummer
af Tandlægebladet ventes
Sundhedsstyrelsen snart
at indføre nye krav til vask
og håndtering af kliniktøj (se boks).
På mange klinikker vil det betyde,
at man må ændre praksis – nogle
mere end andre – afhængigt af, hvordan man har indrettet sig i dag. For
nogle vil udfordringen ligge i, at man

ikke længere må tage snavset kliniktøj med hjem for at vaske det. For
andre vil det være kravet om, at man
skal skifte tøj hver dag, der vil skabe
behov for ændrede procedurer.
Tandlægeforeningen har på den
baggrund lavet en medlemsrabataftale med ﬁrmaet Berendsen Textil
Service, som alle medlemmer af foreningen kan benytte. Aftalen indebærer muligheder for at
købe en række ser vicer
hos Berendsen Textil Service – bl.a. vask, leje og/
eller køb af kliniktøj.
Aftalen giver tandlægerne fordelagtige priser,
forklarer underdirektør i
Tandlægeforeningen Ole
Marker.
– Vi kan ikke ændre
på, at Sundhedsstyrelsen
indfører skær pede krav,
men vi kan støtte tandlæ-

gerne i at kunne leve op til dem, siger
han.
Ole Marker afviser ikke, at en
specifik tandklinik muligvis vil
kunne ﬁnde et lokalt vaskeri, som
kan tilbyde en bedre aftale i forhold
til det speciﬁkke behov, som den pågældende klinik har. Det, Tandlægeforeningen har lagt vægt på i forhold
til aftalen med Berendsen Textil Service, har været, at den dels er landsdækkende, dels at den retter sig mod
så bredt et spektrum af tandklinikker
som muligt – også mindre klinikker,
som muligvis vil være blandt dem,
der får de største udfordringer med
at leve op til de nye krav.

Berendsen Textil Service vil være til
stede i Bella Center i forbindelse med
Årskursus, hvor man kan få nærmere
informationer om produkter og priser.

FAKTA

Nye krav
• 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 vaskes enten 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).
Forslaget er ved redaktionens slutning endnu i høring,
og ovenstående er således blot de forventede ændringer.
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Kurskatalogen hösten 2010

Har vi kursen
för dig?

Spar penge!

UTBILDNING HÖSTEN 2010
KURSKATALOG FRÅN SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND

Tjek din bilforsikring – prøv
Tryghedsordningernes nye bilberegner.
En bilforsikring skal passe til netop
dig, din økonomi og din bil.
Tandlægernes Tryghedsordninger
tilbyder gennem Tryg Gruppeforsikring en fordelagtig bilforsikring til
tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen.
Tandlægernes Tryghedsordninger
kan hjælpe dig med at sammensætte
din forsikring, så den passer præcis
til dig.
Bortset fra den lovpligtige ansvarsforsikring bestemmer du selv, hvilke
yderligere dækninger du ønsker. Der
kan vælges mellem følgende:
• Kaskoforsikring
• Udvidet Glas
• Bilsavn
• Værdiforringelse
• Førerforsikring
• Udvidet Tryg Vejhjælp
• Selvrisiko
Prisen på forsikringen beregnes individuelt ud fra bl.a. alder, køn, bopæl,
biltype og antal kørte kilometer. Herved tilgodeses den enkelte bilist mest
muligt (se priseksempler i boks).

Erfaringen i det første år
med den nye forsikring har
vist, at ni ud af 10 biler bliver billigere ved at ﬂytte til
en bilforsikring tegnet gennem Tryghedsordningerne
end i deres nuværende
selskab.
Ønsker du at høre mere om bilforsikringen eller at få beregnet prisen for
din bil, kan du enten kontakte Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf.
nr. 39 46 00 80 eller selv benytte bilberegneren på Tryghedsordningernes
hjemmeside www.tdl-tryghed.dk/
forsikringer.
For at kunne gøre brug af den
fordelagtige bilforsikring gennem
Tandlægernes Tryghedsordninger
kræver det, at du tegner yderligere
to forsikringer i Tryg Gruppeforsikring. Det betyder, at du skal tegne
en familieforsikring og mindst en af
følgende forsikringer: villaforsikring,
fritidshusforsikring eller ulykkesforsikring. Prisen på disse forsikringer
kan du også få oplyst hos Tandlægernes Tryghedsordninger.
FAKTA

Priseksempler

103 KURSER TOTALT
11 UTLANDSKURSER, 6 DIPLOMKURSER, 25 NYA KURSER
SISTA ANMÄLNINGSDAG 22 APRIL

www.tandlakarforbundet.se

Läs allt om våra kurser och gör
din anmälan på vår hemsida

www.tandlakarforbundet.se

Fordi du vil have de bedste
produkter til den laveste pris

850 kr

• Mand på 45 år med en Peugeot 207 SW, valgt selvrisiko på
2.500 kr. + ansvar og kaskoforsikring – årlig præmie 4.456 kr.
• Kvinde på 30 år med en VW Passat TDI,
valgt selvrisiko på 5.000 kr. + ansvar og
kaskoforsikring – årlig præmie 4.202 kr.

MK krone

670 kr
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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Opsigtsvækkende dom fra byretten
giver klinikassistent medhold
Tandlægeforeningen har netop tabt en principiel sag i byretten på vegne af et
medlem. En klinikassistent på deltid ﬁk medhold i, at hun ikke måtte afskediges, efter at hun havde afvist at gå op i tid. Hun blev tilkendt ni måneders løn i
godtgørelse. Sagen ankes nu til Landsretten.

K

linikassistenten (K) havde været ansat 15 år
på klinikken i en deltidsstilling på 24 timer.
På klinikken var der yderligere tre klinikassistenter ansat. Disse var ligeledes – af forskellige private årsager – ansat på deltid, men alle med en
ugentlig arbejdstid på mellem 32 og 34,75 timer.
I juli 2008 tilbyder klinikejerne K en fuldtidsstilling,
idet der er behov for at få tilført ﬂere klinikassistenttimer
til klinikken, og hun er den klinikassistent, der har færrest timer, og samtidig er klinikejerne bekendt med, at
de øvrige klinikassistenter ikke ønsker fuld tid.
K afviser tilbuddet om at gå op i tid og bliver derefter
opsagt, fordi klinikejerne herefter er nødt til at ansætte
en ny medarbejder på fuld tid.
Byretten kom frem til, at klinikejerne ikke havde
overvejet andre løsninger end at sætte K op i tid.
Dette uanset at de øvrige klinikassistenter i retten forklarede, at de ikke kunne eller ville gå op i tid.
Det afgørende var, at klinikejerne valgte at opsige K, da
de havde fået besked om, at hun ikke ville gå op i tid, og
at man ikke havde undersøgt/afdækket, hvilke andre
muligheder der evt. kunne være, og at man ikke havde

taget en reel snak med det øvrige personale om, hvilke
muligheder der var for at få dækket timerne.
På trods af, at dommeren i præmisserne anfører, at
der ikke er domspraksis for, at godtgørelsen skal
ligge på niveau med godtgørelser efter ligebehandlingsloven, gives der alligevel ni måneders løn i
godtgørelse.
Tidligere niveau i sager om deltidsloven har givet
godtgørelse svarende til ca. 3-4 måneders løn med
henholdsvis seks og 14 års anciennitet.
Godtgørelsen i denne sag går ud over, hvad vi
tidligere har set i denne type sager.
Tandlægeforeningen har derfor valgt at gå videre med
sagen og anke den til Landsretten.

Indtil vi kender udfaldet af anken, anbefaler Tandlægeforeningen, at du kontakter os, inden du varsler ændringer i
ansættelsesforholdet for dine medarbejdere.

FAKTA

Fakta om deltidsloven:
• Medarbejdere må ikke blive forskelsbehandlet, fordi de er på deltid, eller fordi de afviser at blive overført
fra en fuldtidsstilling til deltid eller omvendt.
• Deltidsansatte må ikke stilles ringere end sammenlignelige fuldtidsansatte.
• Lovens intention er ikke at begrænse en arbejdsgivers ret til at afskedige eller varsle ændringer i
arbejdstiden ud fra et sagligt skøn over behovet for arbejdskraft.
Tekst af:
Isabel Brandt Jensen,
cand.jur.,
Tandlægeforeningen

• Lønmodtageren har ret til godtgørelse, hvis lønmodtageren afskediges, fordi lønmodtageren har afslået
at arbejde på deltid, eller fordi lønmodtageren har anmodet om at arbejde på deltid.
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Tic skaber plads
til nye kunder.

I slutningen af januar erhvervede Tic – Tandteknik
i centrum – gennem søsterselskabet Hellasvägen
Invest AB en stor ejendom i det centrale Malmö i
Sverige med et samlet areal på ca. 3 500 m2 i tre
etageplaner. Her kan vi tage imod nye kunder.
Hovedårsagen til, at Tic nu får denne mulighed
for at ﬂytte og ekspandere er selvfølgelig den store
tillid, som så mange kunder har vist os siden laboratoriet startede i maj 2009.
Der er en stabil tilstrømning af nye kunder, og
vi var faktisk vokset ud af vores nuværende lokaler
allerede i begyndelsen af efteråret 2009.
Ejendommen på Bellevuevägen rummer i
dag kontorer, men et af etageplanerne vil (til at
begynde med) blive bygget om til et tandteknisk

laboratorium i løbet af foråret. På det øverste
etageplan er der konferencelokaler samt en smuk
personalekantine med servering.
Ejendommen er strategisk placeret – den er
lettilgængelig for både personale og kunder med
særdeles gode parkeringsmuligheder og udbygget
kollektiv traﬁk. Vi er meget glade og taknemlige for,
at vi nu får mulighed for at bygge og indrette et
topmoderne laboratorium.
Tic er en fuldservicevirksomhed inden for metalkeramik, helkeramik, aftagelig protetik og implantater, med over 50 erfarne tandteknikere.
Du ﬁnder os – indtil videre – i Danmark og i
Sverige hvor vi allerede samarbejder med mange
veletablerede klinikker.

Her kan vi tage imod nye kunder. Kontakt os, så fortæller vi mere.

Postboks 212

0900 København C Tlf 70 80 78 32

www.ticab.eu

info@ticab.eu
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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.

Nye overenskomster for
klinikassistenter og tandteknikere
Tandlægeforeningen har indgået aftale om nye
overenskomster med HK/Privat og Serviceforbundet/Faglig Puls. Det betyder, at klinikassistenter og
tandteknikere ansat på private tandklinikker får nye
ansættelsesoverenskomster fra 1. marts i år.
Forhandlingerne med Tandplejerforeningen er
brudt sammen, men forventes genoptaget i Forligsinstitutionen efter påske.
Klinikassistenter
For klinikassistenterne betyder den nye overenskomst bl.a., at minimallønnen reguleres som følger:
• Pr. 1. april 2010: 350,00 kr. pr. måned
på alle løntrin
• Pr. 1. april 2011: 310,00 kr. pr. måned
på alle løntrin

Herudover er pensionen hævet med 0,6% pr. 1.
januar 2011.
Arbejdsgiveren betaler 2/3 og klinikassistenten 1/3.
Der er også sket ændringer for klinikassistenteleverne. Læs om dem samt ændringerne for tandteknikere ansat på tandklinikker på TDLNET.
Begge overenskomster er toårige og holder sig
inden for de rammer, der er aftalt på det øvrige
arbejdsmarked.
VIGTIGT! Overenskomstaftalerne er ved redaktionens slutning endnu ikke godkendt af de involverede parter. For Tandlægeforeningens vedkommende
skal Overenskomstudvalg A godkende overenskomsterne, og her kan man vælge at sende dem til urafstemning. Man afventer ligeledes godkendelse fra
modparterne.
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TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER

I Indlæg & debat har Tandlægebladets læsere ordet. Her
kan luftes synspunkter, deles
erfaringer, refereres fra kurser
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:
Spørgsmål til Tandlægebladet (maks. 100 ord), læserbrev
(maks. 500 ord), kommentar
(maks. 500 ord), fagligt referat
af kurser eller møder (maks. 500
ord), essay (maks. 1.000 ord),
kronik (max. 2.000 ord)

Indlæg & debat
Svar efterlyses
Spørgsmål

Vedr. indlæg i Tandlægebladet nr. 15,
2009.
I Tandlægebladets decembernummer
fik undertegnede optaget et indlæg
vedrørende tandlægeuddannelsen i
København. Dette blev i samme nummer kommenteret af professor Birthe
Mehlsen, Tandlægeskolen i Århus.
Mit indlæg indeholdt tre spørgsmål,
det sidste formuleret til institutleder

Lone Schou. Kan der imødeses kommentar/svar fra Lone Schou? Eller
ønsker institutlederen ikke personligt
at debattere om emnet »Tandlægeuddannelsen ved Odontologisk Institut i
København«.
Spørgsmålene fremgår som nævnt i
Tandlægebladet nr. 15, 2009.
M. Finn Smith, tandlæge

For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
»Om Tandlægebladet«.
Synspunkter, som fremsættes
i indlæggene, står for indsenderens egen regning og kan
ikke opfattes som værende
dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens
synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Man kan
kommentere indlæggene ved
enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind
på Tandlaegebladet.dk, hvor
det er muligt at klikke sig frem
til det pågældende indlæg og
kommentere på nettet.
Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.
Redaktionen

Vi lægger fundamentet for livslang læring
Svar

Svar til debatindlæg i Tandlægebladet nr.
15, 2009.
Til Finn Smiths orientering kan jeg
indledningsvis oplyse, at de odontologiske uddannelser både i København
og i Århus netop nu er midt i en akkrediteringsproces. Inden for et halvt års
tid forventer vi at få en egentlig formel
vurdering af uddannelserne inklusive
aftagernes synspunkter.
Lige så længe jeg kan huske, har
der altid været kritik af omfanget af
den kliniske træning i uddannelsen. I
den ny studieordning er der en mindre
reduktion i denne træning ift. tidligere.
Til gengæld er uddannelsen blevet
mere biologisk, og de studerende har
en endnu større viden, der gør dem
bedre i stand til fremover at tilegne sig
ny viden. Vi lægger fundamentet for
livslang læring.
For at øge de studerendes kliniske
manuelle færdigheder har vi netop investeret i 32 topmoderne simuleringsklinikker. Træningen på disse simule-

ringsenheder gør de studerende meget
bedre i stand til at udføre de forskellige
behandlingsprocedurer, når de møder
en egentlig patient. Deres kliniske erfaring og færdigheder forventes derfor at
blive væsentlig øget ift. tidligere, hvor
de nødvendigvis startede med at øve sig
på patienten.
Vi kan ikke garantere for, at der ikke
sker mislykkede eller uheldige behandlinger i praksis. Vi mener, at vi med den
nye studieordning giver de studerende
den bedst mulige basis og træning for
at udføre behandlinger med høj kvalitet
og etik.
I bekendtgørelsen om tilladelse til
selvstændigt virke som tandlæge, paragraf 1 stk. 2, står der: Formålet med
den etårige praktiske oplæring er, at
tandlægen under opsyn og vejledning
af en erfaren tandlæge skal opnå rutine
og klinisk erfaring, der gør tandlægen
egnet til at arbejde selvstændigt som
tandlæge. Ansættelsesforløbet skal
sikre en bred indsigt i de arbejdsproTANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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cesser og rutiner, der knytter sig til
forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. Vi forventer derfor, at
tandlæger, der ansætter nyuddannede kolleger uden ret til selvstændigt
virke, sikrer tilstrækkeligt opsyn og
vejledning til at undgå mislykkede
behandlinger.
Finn Smith spørger »Hvorfor er
det mon ikke kvaliﬁcerende og at-

traktivt at undervise på Tandlægeskolen i København?« Vi er uenige
i denne påstand. For det første er
det ikke vanskeligt at skaffe kompetente undervisere. Økonomisk har
vi svært ved at matche lønninger i
privat praksis, og det afholder måske nogle tandlæger fra at søge ind.
Ved den sidste annoncering efter
kliniske lærere modtog vi imidlertid

et meget stort antal ansøgere. Yderligere er der rigtig mange af vores
undervisere, der melder tilbage i
netop afholdte MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler), at de
ﬁnder det overordentlig interessant
og stimulerende at være her.
Lone Schou,
Institutleder

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi fejrede
sin 25-års fødselsdag
Emnet for årets kursus var: Tandslid – Forebyggelse og Behandling.
Fagligt referat

Selskabets årsmøde den 29.-30.
januar 2010 fandt sted på Hotel Koldingfjord. Efter at formanden, Lone
Nyhuus, havde budt velkommen,
indledte Merete Bakke det faglige
program med en forelæsning om deﬁnitioner og årsager til tandslid. De
ætiologiske faktorer behandledes indgående, bl.a. tændernes arbejdsmiljø,
de kemiske og fysiske forhold i mundhulen, salivas betydning og en række
disponerende enkeltfaktorer. Alt i alt
en grundig oversigt med mange gode
hints til hukommelsen, når man står
over for slidpatienten i klinikken.
Natlig tænderskæren (søvnbruksisme) blev grundigt gennemgået af
Anders Vilmann, der fremhævede,
at denne aktivitet er et naturligt,
fysiologisk fænomen, der rammer alle i større eller mindre grad.
Søvnfysiologiske studier har vist, at
natlig tænderskæren opstår sekundært til en kortvarig opstigning til
et let søvnstadie, som sædvanligvis
optræder 30-50 gange pr. nat. Videre
omtaltes de skader, der kan opstå i
tyggeorganet og mulighederne for
behandling, bl.a. nævntes bidskinner, biofeedback (grindcare), medicamina og stressreducerende terapi.
Næste forelæser var den islandske ernæringsfysiolog Thorbjörg
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

Jensdottir, som arbejder på Tandlægeskolen i København. Foredraget
belyste det meget aktuelle emne
»Forebyggelse af erosioner« og understregede, at en væskes pH-værdi
er et bedre mål end bufferkapaciteten ved bedømmelsen af en drikkevares erosive potentiale. Den erosive
effekt stiger 10 gange for hvert lavere
trin på pH-skalaen! Derefter blev en
lang række læskedrikkes og faste
fødevarers syreindhold og farlighed
gennemgået. Syreholdigt tyggegummi er både kemisk ætsende og
mekanisk slidende og bør selvsagt
ikke bruges. Skulle man driste sig
til at drikke et glas juice, tilrådes det
at vente mindst en time før næste
tandbørstning for at begrænse tabet
af tandsubstans.
Dagens sidste forelæser var
Klaus Gotfredsen, der efter en gennemgang af slidproblemer og behandlingsmuligheder viste en række
eksempler på protetisk behandling af
slidpatienter. Ofte er der tale om et
udtalt slid i frontområdet, hvor det
derfor er vanskeligt at skaffe plads til
en rimelig materialetykkelse ved restaurering af fronttænderne. I disse
tilfælde anbefaledes nogle måneders
brug af Dahl-skinne (tynd, aftagelig
skinne, der dækker overkæbeincisi-

vers og hjørnetænders lingvalﬂader)
for at opnå den fornødne plads. Hyppigt skal der anvendes natbidskinne
efter gennemført behandling.
Den følgende formiddag stod i
patientbehandlingens tegn. Karin
Fejerskov, Liselotte Sonnesen og Lone
Nyhuus viste ved hjælp af glimrende
billedmateriale en række gennemførte slidbehandlinger. Der udspandt
sig i denne sammenhæng en meget
livlig diskussion, som understregede
slidproblemernes aktualitet i praksis.
Sidste emne på programmet
var »Årets patient«: to behandlede
slidpatienter, som blev demonstreret af Anders Vilmann og Niels Max
Thorsen. Diskussionen gik livligt i
grupperne, meget praksisrelevant!
I forbindelse med årskursus afholdtes generalforsamling. Selskabets
anstrengte økonomi diskuteredes,
og der nedsattes en arbejdsgruppe,
der skal fremkomme med forslag til
et nyt mødekoncept.
Et 25-års jubilæumsårskursus,
som var vellykket, hyggeligt, givende
og praksisrelevant.
Hvad vil de næste 25 år bringe?
Thor Troest
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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.

PRAKSIS
Mette Løth Munkholm og Lisbeth Lynderup har indgået klinikfællesskab med
Henny Byskov og Michael Decker på
adressen Tandlægecentret, Boulevarden
5, 9000 Aalborg pr. 1. januar 2010.

Martin Middelfart har overtaget Henrik
Overgaards klinik på adressen Hovedgaden 514, 2640 Hedehusene pr. 1. februar
2010.
FØDSELSDAGE
29. MARTS – 25. APRIL 2010
30 år

Ann Søndergaard Christensen, Løkken,
30. marts.
Mia Lygaard Sørensen, Århus N, 3. april.
Line Severin Scholdan, København S,
4. april.
Martin Kjærgaard, Lemvig, 6. april.
Bo Bjørndal Gravesen, København Ø,
6. april.
Kim Bjørndal Gravesen, København Ø,
6. april.
Lotte Fløystrup, København Ø, 7. april.

Tine Eder, Svendborg, 8. april.
Mille Tuxen Grandeville, København NV,
8. april.
Esben Boeskov Øzhayat, København NV,
9. april.
Andrea Kiib Gundersen, Langå, 13. april.
Christian Arndal, Rungsted Kyst,
15. april.
Eline Øland Andreasen, Thisted,
17. april.
Line Kynde Nielsen, Tilst, 17. april.
40 år

Delia Holmberg, Vordingborg, 6. april.
Louise Rørstrøm, Gentofte, 7. april.
Charlotte Juhl Groule, Valby, 20. april.
Steen Jørgen Skov, Frederiksberg,
21. april.
Lone Lenk-Hansen, Hinnerup, 24. april.

FOLK OG PRAKSIS

Faglig og menneskelig erfaring blev
springbræt til klinikkøb
FOTO: SIF MEINCKE

Martin Boye Middelfart har overtaget tandklinikken Tandlægerne i Hedehusene fra den 1. februar 2010. At den 45-årige
tandlæge, der igennem sin karriere har været vidt omkring,
bl.a. som underviser på Tandlægeskolen i København, ﬁlialleder i Halsnæs Kommune samt privatpraktiserende tandlæge
i 10 år, først nu vælger at skrive klinikejer på visitkortet, er et
helt bevidst valg.
– For mig har det været utrolig vigtigt at få kompetencer
inden for forskellige faggrene, inden jeg købte klinik, siger
Martin Boye Middelfart, der mener, at den faglighed, han har
fået som underviser, og den ledelseserfaring, han har fået i den
offentlige tandpleje, er vigtige kompetencer for at kunne løfte
opgaven som klinikejer.
– Fordi jeg har arbejdet i forskellige faggrene igennem årene,
har jeg samtidig skabt et stort netværk, som jeg fremadrettet
kan bruge til faglig sparring, siger den erfarne tandlæge, der er
glad for, at han har prøvet andre ting af, inden han købte klinik.
– Tanken om at være det samme sted i 30 år har af og til
skræmt mig, og derfor har jeg tidligere fravalgt at købe klinik,
men nu kom muligheden for at overtage den klinik, jeg i otte år
har arbejdet i, og så måtte jeg bare slå til, slutter Martin Boye
Middelfart.

GENERATIONSSKIFTE. Martin Boye Middelfart
overtager ejerskabet af Tandlægerne i Hedehusene
fra sin chef, 68-årige Henrik Overgaard, der stadig
ønsker at arbejde på klinikken og derfor går på deltid.
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50 år

Anne-Gerd Nielsen, Struer, 29. marts.
Tom Holck, Haderslev, 6. april.
Kim V. E. Lindgreen, Aabenraa, 7. april.
Helle Gøtzsche-Larsen, Tyskland, 7. april.
Lise Bygholm, Pandrup, 9. april.
Vibeke Lindberg Kristensen, Aabenraa,
9. april.
Hanne Schierning, København Ø,
10. april.
Kirsten Søndergaard, Frederiksberg C,
11. april.
Eva Krogsgård Jensen, Kværndrup,
11. april.
Kirsten Just Mikkelsen, Grenå, 12. april.
Vivian Lykke Rasmussen, Hadsund,
15. april.
Jan Smedegaard Pape, Odder, 16. april.
Elisa I. Kier-Swiatecka, Skødstrup, 16. april.
Claus Ommen, Odder, 18. april.
Hanne Lindhart Hintze, Åbyhøj, 21. april.
Claus Poulsen, Roskilde, 23. april.
Bernadette Rosta, Valby, 24. april.

Anne-Mette Kromann, Odense NV,
25. april.

Bente Hjorth Hessellund, Fredericia,
16. april.

60 år

75 år

Vibeke Halborg, Borup, 30. marts.
Jon Glavind, Hobro, 2. april.
Sven Tang Kristensen, Varde, 2. april.
Jan Abrahamsen, København K, 2. april.
Peter Lau Jørgensen, Ballerup, 5. april.
Birthe Kiel, Skive, 20. april.
Lene Frøsig, København V, 22. april.
Helene Skau Madsen, Hinnerup,
22. april.

Flemming Lundgren, Helsinge,
29. marts.
Aase Frandsen, Holte, 30. marts.
Knud Erik Jørgensen, København K,
31. marts.
Olaf Nielsen, Værløse, 11. april.
Elisabeth Schlattner, Højbjerg, 13. april.
Ole Henning Jensen, Risskov, 21. april.
80 år

Vibeke Wahlberg, Kongerslev, 21. april.

70 år

Flemming Kjærbo, Holstebro, 1. april.
Eigil Raaby, Hillerød, 2. april.
Cai Gleesen, Vedbæk, 9. april.
Flemming Hansen, København N,
10. april.
Annalis Lauridsen, Skanderborg, 11.
april.
Lars Nybroe, Risskov, 12. april.

85 år

Poul Balslev, Frederiksværk, 22. april.

DØDSFALD
Niels Houlbjerg, født 1949,
kandidateksamen 1973.

Easy Dent A/S, Glarmestervej 20 B, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 50 75, www.easydent.dk, info@easydent.dk
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KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2010:
Deadline: 6. april 2010
Udkommer: 21. april 2010
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 6 2010:
Deadline: 26. april 2010
Udkommer: 14. maj 2010

APRIL

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

FOKUS – Panorama-røntgen
(Kolding)

Systematisk parodontologi, modul II

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

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
Dansk Selskab for Odontofobi

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

Personalejura (Rønne)

Årsmøde

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

Dato: 24.4.10, kl. 9-17
Sted: Odder Parkhotel
Info: Susanne B. Thomsen
E-mail: je.sus@dsa-net.dk
Kursus i supragingival tandrensning
for klinikassistenter

Årskursus

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

FORENINGER, SKOLER,
FAGLIGE SELSKABER:

2010
MARTS

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

Dato: 24.3.10 kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Birthe Krabbe og
Lene Rindal Nielsen
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

Master Class – Mundslimhinde-

Generalforsamling og foredrag

lidelser

Betydningen af kraniofacial vækst
og udvikling af processus alveolaris i
forbindelse med implantatbehandling
af unge.
Dato: 21.4.2010
Foredragsholder: Specialtandlæge,
ph.d. Karin Binner Becktor

Offentlig kursusdag – erosioner

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

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)

MAJ
Personalejura (Kolding)

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
FOKUS – Panorama-røntgen
(Aalborg)

Dato: 6.5.10 kl.18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Faglig temadag –
Adhæsiv og adhæsivteknikker

Dato: 7.5.10 kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Peter Ernst, Neal
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4
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Jessup og Jan Frydensberg Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Situationsbestemt ledelse

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

Journalisering (Roskilde)

Dato: 26.5.10 kl. 18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Den offentlige konference

Dato: 28.5.10, kl. 9-19 og
29.5.10 kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Forårsarrangement

Konference – Sukker og fedme

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

Dato: 7.5.10
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

Neurologiske sygdomme og
tandbehandling

Dato: 28.5.10, kl. 9.30-15
Sted: DGI-byen i København
Arrangør: NFH
Info: www.nfh-danmark.dk

Dato: 4.6.10 kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og
Katja Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Alle vore instrumenter er fremstillet af høj stålkvalitet – målrettet instrumenternes funktion.

INSTRUMENTER

JUNI

kvalitets holdning !
Dvs. at instrumenterne har
den hårdhed eller smidighed
- og ikke mindst korrosionsbestandighed- som er afgørende
for deres respektive ydeevne.
Alle er faktorer der ikke må
kompromitteres, hvis man stiller
høje krav til sit daglige værktøj!
Det sikrer optimale arbejdsbetingelser - og tilfredse patienter.
Desuden er alle instrumenter produceret i Europa og
Nordamerika
under
miljøog etisk forsvarlige forhold
(f.eks.
ikke
børnearbejde).

ZACHO.RØNVIG AS

•

Vi fører en bred vifte af instrumentdesigns for at imødekomme netop dit behov

•

Besøg vores hjemmeside www.zacho-ronvig.com eller ring på Tlf.: 75 89 57 11
for yderligere information.
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Tandlægeskræk (Horsens)

Dansk Parodontologisk Selskabs

Dato: 11.6.10 kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og
Katja Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

årsmøde

AUGUST

Periodontitis: Are the bacteria
necessarily bad?
Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Forelæsere: Prof. Phil Marsh, Prof.
Jukka Meurman, Prof. Marc Quirynen
Sprog: Engelsk
Info: www.periodont.dk

SKT’s sommerskole

Spændende kurser for hele tandplejeteamet.
Halv- og heldagskurser
Dato: 17.-19.8.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

SEPTEMBER
Begynderkursus i akupunktur for

KOMMERCIELT UDBUDTE KURSER:

2010
APRIL
Kursusrejse til Hongkong –

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

tandlæger og tandplejere

Dato: 10.9.10
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: http://dsea.dk/kursus.html
Henv. Mads Bundgaard,
tlf. 32 50 46 50

Matrice

Avanceret implantatkirurgi

Dato: 10.4.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgiver: Alfred Wolthers
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller

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.

For komposit-fyldning
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info.dk@straumann.com
www.straumann.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
Teoretisk basiskursus i kirurgisk
implantologi

Dato: 7.5.10
Sted: Hotel Radisson, Århus
Forelæser: Thomas Jensen, specialtandlæge
Distriktschef Astra Tech
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

FTI2010 – International Dental
Conference

SEPTEMBER

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

ESMD 2010 Congress

AUGUST

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

Ideals 2010 Congress

8th International Dental Ethics and Law
Congress
Dato: 18.-20.8.10
Sted: Helsinki
Info: E-mail:
ideals2010.congress@tavicon.ﬁ
Tlf.: +358 3 233 0430
Fax: +358 3 233 0444

Protetik og kirurgi for teamet

Dato: 17.-18.9.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgiver: Peter Marker og
Henrik Jensen
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

Stilfuld og funktionel
medarbejderbeklædning
Med en serviceløsning får du:
s
s

Image s Kvalitet s Hygiejne s Tryghed s Bekvemmelighed
Besparelse s Fleksibilitet s Leveringssikkerhed

Mød os i
Centerha
lle
på SCAND n
EF
15. - 17. a A
pril
2010

Berendsen
Textil Service A/S
Tlf. 70 13 33 31
info@berendsen.dk
www.berendsen.dk
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WALT-2010, Bergen

Verdenskongres i laser terapi,
Dato: 25.-28.9.10.
Sted: Bergen, Norge
Info: www.walt.nu

OKTOBER
The South African Dental Association

International Dental Exhibition & Congress
Dato: 29.10-1.11.10
Arrangør: ICC Durban South Africa
Info: www.kogstravels.se

Efteruddannelse

HANSENBERG udbyder en række kurser, så klinikassistenter kan
matche fremtidens jobproﬁler på klinikkerne.
Kurser med overskrifter som: Skriftlig
kommunikation – Klinikkens breve
– Praktikansvarlig – Tandrensning
dækker over indhold, som giver klinikassistenter ﬂere redskaber til formidlingsopgaver, koordinerende opgaver
eller udvidelse af de faglige områder,
som de allerede arbejder med.

Alle kurserne gennemføres under
AMU-lovgivningen.
For klinik og kursist betyder det, at:
• kurserne er kompetencegivende
– der er bevis på den nye viden
• deltagerbetalingen er meget lav
– læs om det enkelte kursus
• der er lønrefusion i kursusperioden
• der er tilskud til kost og logi, hvis
der skal overnattes.

På www.hansenberg.dk er der mere
information om kurser for klinikassistenter og oplysninger om AMU-regler,
lønrefusion, skolen, kursusindhold,
tilmelding til de enkelte kurser og så
videre!

Vælg kursus på HANSENBERG!

HANSENBERG har i 2007 modtaget den internationale kvalitetspris Recognised for Excellence
Skovvangen 28 | 6000 Kolding | Tlf. 7932 0100
hansenberg@hansenberg.dk | www.hansenberg.dk
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Husk at fortælle det til

tandlægeforeningen …
... når du er uden arbejde
Som ledig får du nedsat kontingent.
Så husk at kontakte Tandlægeforeningen, hvis du bliver arbejdsledig.

Ring på 70 25 77 11, eller send en mail til tdl@tdl.dk.
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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 scanning.
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
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Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S

KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@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
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs 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

Privathospitalet Mølholm A/S
Leif Fagernæs
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

362 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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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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 5: 6/4
udkommer 21/4
Annoncer til TB 6: 26/4
udkommer 14/5
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.

STILLINGER TILBYDES
Privat ansættelse

Stabil klinikassistent
søges
Til mindre praksis i det midtjyske søges klinikassistent ca.
30 timer om ugen. Vi er et godt
team med en munter tone. Det
forventes, at du er serviceminded, udadvendt og stabil.Vi kan
tibyde dig en varieret arbejdsdag med mange spændende
udfordringer.
Tiltrædelse d. 15. april 2010.
Tandlæge Mai Ankerstjerne,
Hovedgaden 18
8860 Ulstrup

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

:)

Tandlæge søges snarest
33 timer ugentligt
Travl, alsidig, moderne praksis
i Klinikhuset, Hadsten, søger
rutineret, omhyggelig, dygtig
tandlæge med godt humør og
humoristisk sans til vores team
på 3 tandlæger, 2 tandplejere,
5 klinikassistenter og tilknyttet
specialtandlæge. 4 klinikker,
Aldente, Digora, optimale
personaleforhold i nyrenoveret
klinikhus.
Tandlæge Jens Søndergaard ApS
Tiinghøjvej 7
8370 Hadsten
tlf. 86981505

Tandlæge - Fuldtid Eksisterende stilling Stor, moderne klinik,
Haslev Midtsjælland
Vi søger en dygtig tandlæge
med jus til fuld tid. Der er tale
om en eksisterende stilling med
ca. 1.000 patienter tilknyttet.
Vi er et velfungerende team bestående af 3 tandlæger, 1 tandplejer og 4 klinikassistenter. Vi
satser på et højt fagligt niveau
(bl.a. gennem efteruddannelse)
og rigtig god patientservice.
Vores klinik er moderne med
5 nye behandlingsrum, elektronisk journal og digital røntgen
og er i en spændende udvikling.
Vi har rigtig mange og gode
patienter og stor tilgang. Klinikken ligger i Haslev, centralt
på Midtsjælland, med gode
traﬁkale forbindelser (motorvej og offentlig transport).Vi
tilbyder særdeles gode udviklingsmuligheder både fagligt
og personligt samt en attraktiv
indtjening.Vi ønsker stillingen
besat, men venter gerne på
den rette. Vi ser frem til at høre
fra dig.
Med venlig hilsen
Tandlægerne På Torvet
v/Jacob Valby Bøgeblad
Torvet 1B
4690 Haslev

39 46 00 80
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Tandlæge – Herlev
Eksisterende stilling i travl
moderne praksis ønskes besat
pr. 1. juli 2010. Vi er et velfungerende team bestående af 4
tandlæger og 6 klinikassistenter, som lægger vægt på godt
håndværk, god service samt et
hyggeligt og rart arbejdsmiljø.
Det forventes, at du er en rutineret tandlæge, som har lyst
til at indgå i længerevarende
samarbejde. Mulighed for ﬂeksibilitet omkring timeantal.
Send din ansøgning til
herlevtand@mail.dk
att. Hanne Jakobsen.
Tandlægerne Herlev Centret
Herlev Torv 4, 1. sal
2730 Herlev
Tandlæge søges i Holbæk
centrum
Da vores tandlæge gennem ﬂere år søger nye udfordringer, og
vores tandplejer er gået på barsel min. 1 år søger vi hermed
en tandlæge til en sammensat
stilling på ca. 3,5 dag/uge, fordelt på 2 dages tandlæge og 1,5
dag tandplejer, startende snarest. Der er gode muligheder
for at udvide tandlæge-delen i
stillingen, mens du varetager
tandpleje-delen. Vi er en arbejdsplads på 9 mennesker (3
behandlingsrum) centralt i
Holbæk. Vi prioriterer en rolig
dagligdag med tid til patienterne højt. Har du lyst til at høre
mere, vil vi glæde os til at høre
fra dig.
Ansøgningsfrist 6. april 2010.
Ansøgning sendes til
Tandlægerne Thomas Kofoed
og Jakob Lempert
Smedelundsgade 38, 1.th
4300 Holbæk
eller på mail:
tand-kofoed@tdcadsl.dk
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OFFENTLIG ANSÆTTELSE

STILLINGSKONTROL:
Stillinger mærket med °
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen,
jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.
Stillinger mærket med 4
Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på at pr. 1. april 2002 skal
den samlede beskæftigelse udgøre mindst 8 timer om ugen for at være
pensionsberettiget.

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser
sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon
- i nært samspel med kommunar,
næringsliv og organisasjonar.
Vi skal vere ein god tenesteytar for
innbyggjarane og ein tydeleg medspelar
i utviklinga av fylket. Vårt
samfunnsoppdrag byggjer på verdiane
respekt, likeverd, medråderett,
fellesskapsansvar og open organisasjon.

  
   

Den offentlege tannhelsetenesta omfattar 5 tannhelsedistrikt med 38
tannklinikkar, omlag 200 tilsette og eit brutto driftsbudsjett på om lag
119 mill. kroner i 2010.

Overtannlege
for Ålesund tannhelsedistrikt

ANNONCER

Ålesund, den vakreste byen på nordvestlandet – urbant
miljø. omgitt av fjord og fjell. Kjent som jugendstilby,
med et rikt kafe- og kulturliv som omfatter både musikk
og perfekte alpine forhold. Med flyplass og
hurtigruteanløp er kommunikasjonsforholdene gode.
En utfordrande stilling som overtannlege er nå ledig. Er
du interessert?
Overtannlegen har det faglige og administrative
ansvaret i distriktet, som omfatter kommunene Ålesund,
Giske og Sula, med til sammen 56.000 innbyggere.
Ålesund tannhelsedistrikt har 4 klinikker, med 13
tannlegestillinger, 4 tannpleierstillinger, i alt 35 ansatte.
Overtannlegen inngår i fylkestannlegens ledergruppe.
Stillingen er delt klinisk og administrativ.
Vi vil gjerne knytte til oss en person som:
• har bred klinisk erfaring
• er samfunnsengasjert og utviklingsorientert
• har tilleggsutdannelse innen ledelse/administrasjon
• har lederegenskaper og gode samarbeidsevner
Lønnsvilkår
• Lønn etter avtale
Andre vilkår:
• Pensjonsordning i KLP og ellers vanlige
fylkeskommunale tilsettingsvilkår
• Den som blir tilsett, vil få dekt flytteutgifter etter
nærmere avtale
Nærmere opplysninger om stillingen får du hos
fylkestannlege Anthony Norman Valen, tlf. 71 25 87 70.
Møre og Romsdal fylke nytter elektronisk
søknadsbehandling og vi oppfordrer derfor våre søkere
om å sende inn elektronisk søknad.
Dersom du ikke kan søke elektronisk, kan søknad
sendes til: Møre og Romsdal fylke, Fylkestannlegen,
Fylkeshuset, 6404 Molde
Søknadsfrist: 10. april 2010

frantz.no

Søknadsskjema finner du på www.mrfylke.no/utlysing

Indryk selv din stillingsannonce både i blad og på net.
Gå ind på tdlnet.dk og vælg menupunktet »dentaljob.dk«

Fylkeshuset • 6404 MOLDE • Tlf. 71 25 80 00 • Telefaks 71 25 87 21
E-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no
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Job i Region Midtjylland
Dialog, dygtighed og dristighed
Vores værdier er dialog, dygtighed og dristighed. Vi værdsætter dialogen med patienter, brugere og medarbejdere
og har et højt fagligt niveau i en kultur med plads til udvikling og faglig nysgerrighed.

Tandlæge med ﬂair for ledelse
Manchet: Afdeling og sted – i den rækkefølge!
Afdeling for regional specialtandpleje søger tandlæge til nyoprettet stilling, der omhandler kliniske og
ledelsesmæssige/administrative opgaver (stedfortræder for den ledende overtandlæge).
Hvem er vi:
Den regionale specialtandpleje udfører:
qIÓKUTQFDJBMJTFSFUUBOEQMFKFUJMCÓSOPHWPLTOFNFE
fysiske eller psykiske handicap
qUBOECFIBOEMJOHJHFOFSFMBOÁTUFTJCMBUJMCÓSOPH
unge henvist fra kommunal tandpleje
qLPOTVMFOUGVOLUJPOWFESQBUJFOUFSNFEPSBMFGÓMHFS
af cancerbehandling og Sjögrens syndrom.
Vi er en ung dynamisk hospitalsafdeling præget af
tætte og gode samarbejdsrelationer med kommuner
og region. Vi tror på gode, personlige relationer, et
stærkt engagement og ordentlighed. Vi har masser af
opgaver, overblik over løsningerne og styr på økonomien. Vi synes selv, vi har fat i den lange ende, men vi
hviler ikke på laurbærrene. Vi tilbyder et job i et godt
arbejdsmiljø, og har du de rette kvaliﬁkationer, kan vi
tilbyde en særdeles god løn.
Afdelingen udfører tandbehandling på tre hospitaler
og tre specialtandplejeklinikker og beskæftiger 25
medarbejdere heraf 7 tandlæger. Den regionale
specialtandpleje råder over nye og moderne
tandklinikker
Hvad indeholder stillingen:
Den tidsmæssige fordeling mellem kliniske og
ledelsesmæssige/administrative funktioner vil
afhænge af dine kompetencer og interesser. Vi
tilbyder introduktionsforløb og supervision vedr.
arbejdet på klinikken. Vi søger en tandlæge, som på
det ledelsesmæssige/administrative område har lyst
til at præge den regionale specialtandpleje.

Personaleledelse og –udvikling indgår i dine opgaver.
Afdelingen er i en akkrediteringsproces i henhold til
Den danske kvalitetsmodel, og kvalitetsarbejde vil
indgå i den nye stilling. Tandlægefaglig konsulentfunktion kan indgå i stillingen, der som udgangspunkt
fuldtid, men reduktion i timetal kan forhandles.
Vi forventer du har:
qHPEFLMJOJTLFGÁSEJHIFEFSPHJOUFSFTTFGPS
specialtandpleje
qGPSTUÀFMTFGPSEFTÁSMJHFQSPCMFNFS EFSLBOWÁSF
kendetegnende for vore patienter
qJOUFSFTTFGPSMFEFMTFTNÁTTJHFBENJOJTUSBUJWF
udfordringer og lyst til at præge udviklingen i
landets største afdeling for specialtandpleje.
qHPEFLPNNVOJLBUJWFFWOFSPHNFTUSFSQPTJUJWPH
konstruktivt dialog med patienter, medarbejdere og
samarbejdspartnere.
Se mere om stillingen og afdelingen på:
www.regionshospitaletviborg.dk
Løn - og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst og principperne for Ny Løn.
Der ydes et ledelsesmæssigt tillæg efter forhandling.
Supplerende oplysninger kan indhentes ved
henvendelse til ledende overtandlæge Ole Hovgaard,
tlf. 89 27 35 05.
Ansøgning mrk. 53, sendes til: Afd. for regional
specialtand-pleje. Regionshospitalet Viborg,
Heibergs Allé 4, Postboks 130, 8800 Viborg.
Mail: STP-ledelsen@viborg.rm.dk
Ansøgningsfrist: mandag den 19. april 2010.
Personlighedstest afvikles onsdag den 21. april og
ansættelsessamtale mandag dag 26.april 2010.
Tiltrædelse: 1. juni 2010 eller snarest muligt.

Se stillingsopslag på www.regionmidtjylland.dk/job
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O VERT AN DLÆG E

TANDLÆGE

Vil du være vores nye leder af Tandplejen i Vesthimmerlands Kommune, har du chancen nu.

Forsvaret søger 5 nyuddannede tandlæger til tidsbegrænset ansættelse i perioden 2. august 2010 til 30. september 2011 ved Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU).
Forsvarets tandklinikker er moderne arbejdspladser med
nye units, EPJ og digital røntgen. Du får mulighed for at
arbejde i moderne omgivelser med mange erfarne og
hjælpsomme kolleger i et miljø, hvor vi lægger vægt på
høj faglig kvalitet og service. Ansættelsen omfatter en
grunduddannelse på 2 måneder samt efterfølgende tjeneste som tandlæge i 12 måneder ved en af FSU tandklinikker under supervision. Du har efter ansættelsen mulighed
for at opnå autorisation til selvstændigt virke. Yderligere
oplysninger om stillingerne fås hos stabstandlæge Peter
Morning på tlf.: 39 77 12 43.
Ansøgningsfrist 21. april 2010

Forsvarets Sundhedstjeneste -

Vi søger en tandlæge, der har mod på ledelsesopgaven,
har engagement i fortsat udvikling af den kommunale
tandpleje og deltager i behandling.
Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje har base i
centerbyen Aars.
Her findes den kommunale klinik hvor behandlingen af
1/3 del af kommunens små 10.000 børn og unge foregår. De øvrige 2/3 dele bliver behandlet hos 8 af kommunes private praksis med hvem der er indgået en
fastprisaftale.
Læs mere om stillingen på www.vesthimmerland.dk

Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger ca. 25.000 mænd
og kvinder – med og uden uniform. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling
i verden og et sikkert samfund i Danmark.

LÆS MERE PÅ JOB-I-FORSVARET.DK

Tandlæge
Tandplejen i Rebild søger en tandlæge/cand.odont.
30 timer om ugen.

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

Ansøgere med ønske om færre timer er også
velkomne til at søge.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til: overtandlæge Inge Hald, tlf.
99 88 83 36, e-mail: iinha@rebild.dk

Der vil evt. være mulighed for ﬁliallederfunktion.
Tiltrædelse 1. maj 2010 eller snarest muligt derefter.
Tandplejen har ca. 7500 brugere, 31 ansatte fordelt
med overtandlæge, specialtandlæge, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter på fem klinikker samt en
undersøgelsesklinik.
Vi tilbyder dig
- Team-samarbejde med engagerede medarbejdere
- Velrenoverede klinikker med IT og digital røntgen
- Moderne tandplejeprincipper og gode udviklingsmuligheder.

Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:
Rebild Tandpleje
Att: Overtandlæge Inge Hald
Mastrupvej 75
9530 Støvring
Ansøgningsfristen er mandag den 19. april 2010, og
vi planlægger ansættelsessamtaler i uge 17 og 18.

Vi forventer, at du
- Er fagligt dygtig og serviceminded
- Er rummelig og tolerant
- Har et positivt menneskesyn og humoristisk sans.
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KØB OG SALG

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
Yngre tandlæge – se her:
Har du lyst til egen klinik? Du
kan overtage min på særdeles
favorable vilkår. Klinikken er
veldrevet og beliggende i centrum af større vestsjællandsk by.
Gode parkeringsforhold. Kort
afstand til offentlig traﬁk.
Billetmrk. 737.
Modtager TB’s annonceafdeling

Østjylland
Halvpart af en af landets største
klinikker. Klinikken er forsynet
med alt moderne udstyr, den er
særdeles veldrevet, og den giver
et højt overskud. En ny medejer
vil allerede fra starten få et overskud, der er klart over gennemsnittet. Klinikken har 8 behandlingsrum og en omsætning på
22 mio. kr. på ca. 6.000 patienter
årligt. Sælger ønsker at fortsætte
som ansat i en aftalt periode.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

DPF

Dansk Praksis
Formidling

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

tandlægeforeningen …
... når omstændighederne
taler for det
Du får nedsat kontingent under
barselorlov. Derfor er det vigtigt,
at du husker at oplyse Tandlægeforeningen om det, inden du går på
barsel. Du skal sende foreningen
din vandrejournal.

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

Dansk Praksis
Analyse

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

Moden tandlæge
Ønsker kontakt til kollega, som
søger et alternativ til kliniklukning. Fordomsfri diskussion af
mulighederne under fuld gensidig diskretion ved henv.
til billetmrk. 735.
Modtager TB’s annonceafdeling

Husk at fortælle det til

DPA

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

Spar
30%

Du kan spare 30% når
du vælger alle fem medier

2010

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

Advokatrådgivning ved køb af klinik
Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:
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

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

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

BANKER

&INANSIERINGAFKLINIK
Basispakken giver dig
maksimal synlighed

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

• Standardannonce under Leverandørhenvisninger
et helt år
• Optagelse under Leverandørregister på
www.tandlaegebladet.dk
• 10.000 visninger af bannerannonce på forsiden
af www.tandlaegebladet.dk
• Gratis årsabonnement på Tandlægebladet
Og du kan opnå helt op til 33% rabat
– det kalder vi synlighed for alle pengene.

+ARSTEN.IELSEN
4LF

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

OGF½ENSNAKOMDINNUV¾RENDEELLER
KOMMENDEPRAKSISØ
-ARGIT+ORSGAARD
4LF

Vil du have effektiv kontakt med et købedygtigt erhverv,
så går vejen forbi Tandlægeforeningens medier.
Kontakt Annoncecenter og få mere at vide.

2INGTILENAFOSØ
5FFE(AUBJERG
4LF

5.000 tandlæger læser Tandlægebladet hver gang,
bedste dækning der ﬁndes.
10.000 personer klikker ind på www.tandlaegebladet.dk
hver måned.
1.800 kroner + moms er prisen for et årsabonnement
på Tandlægebladet for ikke-medlemmer

+LINIKEJER!LIREZA3AHAÚ ,YNGBY

4ORVET2INGKÐBING
PRAKSIS LANDBOBANKENDKWWWLANDBOBANKENDKPRAKSIS
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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.

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

41"3/03%4

ANNONCER

5"/%-(&5&".

+ZUUF#MPLBHFS
4QBS/PSEÂSIVT
5MG
KCM!TQBSOPSEEL
Vil du vide mere om

"OO#SJHJUU
.FJEBIM
4QBS/PSE
,CFOIBWO
5MG
BCN!TQBSOPSEEL

stillingsannoncer?
Kontakt ak@tdl.dk

DENTALLABORATORIER
Storkøbenhavn

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

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

www.vestjyskbank.dk/sundhed

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

ZZZVXSUDGHQWGN

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

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

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

XXXTQBSOPSEELUBOEMBFHF

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

)/h**(

'(17$/

9LVNDEHUVPLOKYHUGDJ

+ IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?

Flügge Dental ApsÇ2¥ITHNLYNHKLÇ2¥ILUOH]U2
;SMÇ-H_

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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Sjælland

$OWL3URFHUDRJ
LPSODQWDWDUEHMGH
6HPHUHSnZZZGDOOGHQWDOGN
*O$DOERUJYHM6 E\
7OI

Dental Laboratorium ApS
Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96
MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk
... Vi samler på tilfredse kunder

Fyn

Mogens Larsen
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230 Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk
europaKroner
Postboks 346
5100 Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS

lidt friskere - lidt hurtigere
a
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
Sportsskinner

Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 32 09 69
Kippervig 7 - 8700 Horsens

Midtjylland

Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77
Kim Bay
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Dynamic - over alle grænser
Nordjylland

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

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

Fugl

ANNONCER

Indryk selv din stillingsannonce

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
NDC
CERTIFIED

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk
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Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

både i blad og på net.
Gå ind på tdlnet.dk og
vælg menupunktet »dentaljob.dk«

374 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Kunst, logo & Klinik design

HYGIEJNE

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

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

4LF   s www.bienair.com

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

Dentalopvaskemaskiner

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

Scanline

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

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

ANNONCER

KOMPRESSORER
INSTRUMENTER

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

ZACHO.RØNVIG

A
S
•
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

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

)NVENTAR TIL TANDLGEKLINIKKER
KLINIKRUM q STERILISATION q RECEPTION q
VENTEVRELSE q PERSONALERUM q KONTOR q
GRAlSK PROlLERING

REVISION – ADMINISTRATION

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

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

KLINIKUDSTYR – INDRETNING
– INVENTAR

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

VI ER DET SPECIALISEREDE ALTERNATIV INDENFOR
TANDLÆGEPRAKSIS:
· Rådgivning af tandlægeklinikker
· Klinikejerens økonomi
· Klinikanalyse

ÅRHUS
Kai Ambrosius
Sten Platz
Kim Holst
HOBRO
Claus K. Tilsted

ÅBYHØJ OG ÅRHUS KONTORERNE SAMLES PÅ
NY ADRESSE:
Sommervej 31 C, 2 sal
8210 Århus V
T 8613 3100

www.rgdrevision.dk
rgd@rgdrevision.dk

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 4

SERVICE 375
LEVERANDØRHENVISNINGER

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

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på

.D9R6SHFLDOLVWHQ

www.pwcglobal.com/dk

www.colgateprofessional.dk


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

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

6SHFLDOY UNVWHGIRUUHSDUDWLRQDI
URWHUHQGHLQVWUXPHQWHU

5HSDUDWLRQDI
+HND3ODQPHFD.D9RPP

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

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

VIKARSERVICE

TANDPLEJEMIDLER
SERVICE & REPARATION

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Revisionscentret
for læger og tandlæger

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

aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk
Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

TA ND LÆG EB LA D ET A NNO NCER
Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

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

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

- mere end god service...

www.dentsupport.dk

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

a
s

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

Vikarbureauet
for klinikassistenter

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

Søger du en
ny medarbejder?

Stillingsannoncer

– Gå ind på Dentaljob.dk

i farver bliver set …

og opret en jobannonce
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NÆSTE NUMMER

KVALITETEN AF
AFTRYK BØR
HÆVES
FOTO:WINNIE BRODAM

Kvaliteten af danske tandlægers
aftryk er ikke høj nok. Det
konkluderer en ny dansk
undersøgelse.

Læs om undersøgelsen i næste nummer af Tandlægebladet.

FOTO:WINNIE BRODAM

MED RETSODONTOLOGEN
PÅ ARBEJDE
Dorthe Bindslev identiﬁcerer afdøde
på Retmedicinsk Afdeling på Skejby
Sygehus. Kom med i næste nummer
af Tandlægebladet
TANDLÆGEBLADET NR. 5 UDKOMMER DEN 21. APRIL 2010
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Vi ved hvor vigtig

bakterieforebyggelse
er i et tandlægemiljø

Mød
o
Scan s på
Hal C defa
1-00
8B

Derfor har vi udviklet et klinisk tastatur i hygiejnisk design
Et almindeligt computertastatur er konstrueret, så det er umuligt at gøre rent. Der er således stor risiko
for, at bakterier ikke fjernes effektivt. GreenMatics tastatur er designet, så det lever op til de høje krav

som sundhedssektoren stiller i dag.
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– en tand renere
Lundeager 24 | Postboks 42 | 2791 Dragør | Tel. 7020 4840 | salg@klinisktastatur.dk | www.klinisktastatur.dk
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Profylakse kataloget 2010
Nu er det endnu nemmere at bestille profylakse
produkter hos os!
Nyt samlet profylaksekatalog med alle vores produkter. Og det
bedste af det hele – der er billeder af det meste! Det giver dig
et helt suverænt opslagsværktøj med rigtig mange fordele:
s +OMPLET KATALOG MED ALT I PROFYLAKSE
s 6ARENUMMER OG BESTILLINGSINFORMATION PÍ ALT
s &YLDT MED BILLEDER
Og så er kataloget helt gratis – du skal blot ringe på
43 66 44 44 så sender vi det til dig. Brug det – Gem det!
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