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Alle kan være
med til at præge
Vision 2015
» Vi ønsker ikke at være

en topstyret forening,
hvor det kun er nogle få,
der er med til at træffe
beslutningerne
Susanne Andersen
formand for
Tandlægeforeningen

T

andlægeforeningen har de seneste fem år arbejdet med afsæt i foreningens
Vision 2010. Mange af visionens politiske mål er nået, andre arbejder vi
stadig med, og atter andre har vi måttet opgive. Sådan er det, når man
søger indflydelse – man får opfyldt nogle af sine ønsker, men ikke dem alle.
Nu er vi godt i gang med at udvikle en Vision 2015. Processen har allerede varet
et stykke tid, for i Tandlægeforeningen lægger vi vægt på, at alle har mulighed for at
komme til orde. Vi ønsker ikke at være en topstyret forening, hvor det kun er nogle
få, der er med til at træffe beslutningerne.
Det har været hovedbestyrelsens ønske at indhente så mange input som muligt til
arbejdet med at nå frem til en Vision 2015. TF’s udvalg og kredsforeninger er blevet
inviteret med ind i processen og har haft lejlighed til at bidrage med forslag og idéer
til den kommende vision.
Planen er nu, at hovedbestyrelsen fremlægger et forslag på TF’s hovedgeneralforsamling i november 2010. Og der vil være åbent for input indtil sidste øjeblik, idet
TF’s medlemmer er velkomne til at komme med forslag og kommentarer på efterårets
kredsgeneralforsamlinger.
Det vil derfor ikke være et fuldstændig færdigt og endeligt forslag, som hovedbestyrelsen fremlægger forud for kredsgeneralforsamlingerne. Og helt frem til selve hovedgeneralforsamlingen vil vi forholde os åbne over for kommentarer og ændringsforslag.
Jeg vil gerne takke for de mange gode input, som vi har modtaget fra udvalg og
kredsbestyrelser. Jeg håber, at alle vil kunne genfinde egne input i hovedbestyrelsens
forslag – om end vi naturligvis ikke har kunnet få samtlige input med.
Der er dog i næsten alle de modtagne bidrag noget fælles tankegods – eller en rød
tråd, om man vil. Langt de fleste giver udtryk for, at der bliver gjort en rigtig god indsats for medlemmerne i Tandlægeforeningen, og at den store udfordring er at gøre det
tydeligt over for alle kolleger, hvor meget de i realiteten kan bruge deres forening til.
Andre gennemgående nøgleord er fællesskab, faglighed, sundhed og økonomisk
ansvarlighed. Og så er der fuld opbakning bag, at Tandlægeforeningen også i fremtiden
skal være foreningen for alle tandlæger.

Foto: Jeppe Carlsen
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Gør hverdagen lettere …

Sikker
sommerferie!!!

For yderligere information vedr. årsrejseforsikring
Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk
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Tandlægeforeningen indgår
samarbejde med Diabetesforeningen
Tandlægeforeningen og Diabetesforeningen har indgået en hensigtserklæring om et formelt samarbejde.
Grundlaget for samarbejdet er en fælles interesse i at arbejde for at udbrede information til diagnosticerede
diabetikere om god oral sundhed og forebyggelse af oral sygdom. Desuden vil de to foreninger samarbejde om
at forebygge udvikling af diabetes hos raske danskere.
Et af de projekter, som man bl.a. satser på, er en pjece om diabetes og tandproblemer, men også mere konkrete
ting som informationsdeling og faglig rådgivning er en del af det nye formelle samarbejde.
Hensigtserklæringen mellem de to sundhedsorganisationer kommer, samtidig med at Sundhedsstyrelsen
lancerer en ny webudgivelse, »Tal på diabetes i kommunerne«, hvor det er muligt at vurdere antallet af diabetikere
både med og uden komplikationer i hver enkelt kommune.
www
Læs mere på SST.dk

Sundhedsstyrelsens
nye regler for
blodprøver
er en ommer
»Måling af blodværdier og fingerpriktest må kun udføres af læger«. Det var budskabet i de nye regler for blodprøvetagning, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde
i marts måned. Helt uforståeligt, mente Tandlægeforeningen og gik ind i sagen.
– Vi var fuldstændig uforstående over for de ændrede
regler, da tandlægerne løbende er blevet opfordret til at
screene patienter for bl.a. diabetes, kolesteroltal samt
blodprocent. Og det ville ikke længere være muligt med
de nye regler. I yderste konsekvens ville det jo være direkte til skade for patientsikkerheden, ligesom det også
kunne betyde en unødvendig forlængelse af behandlingen, hvis patienten skulle henvises til egen læge, forklarer Ole Marker, underdirektør i Tandlægeforeningen.
Men Tandlægeforeningens dialog med Sundhedssty-

relsen har nu ført til, at styrelsen har trukket i land og
oplyser, at tandlæger godt kan »foretage undersøgelser,
herunder priktest, der er relevante for den aktuelle
tandbehandling«. Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at tandlægen skal journalføre undersøgelsen,
herunder indikationen for at lave undersøgelsen, og
hvis tandlægen finder noget behandlingskrævende,
skal patienten henvises til egen praktiserende læge.
Sådan som det altid har været.
Baggrunden for de ændrede regler var Sundhedsstyrelsens ønske om at indskærpe reglerne om blodprøver
over for bl.a. kostvejledere, fitnessinstruktører, massører og sygeplejersker i helbredsfirmaer.
Læs mere om de nye regler for blodprøvetagning på
Sundhedsstyrelsens webside sst.dk.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9
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Vidste du at …

… 784 unge har søgt om optagelse på én
af de to tandlægeuddannelser via kvote 2 i
2010? De skal kæmpe om de 17 ledige
pladser, som svarer til 10 % af det
samlede optag. Ansøgerne bliver bl.a.
vurderet på karakterer, erhvervserfaring,
uddannelse og deres motiverede
ansøgning.
Kilde: Tandlægeskolen i København og
Studieadministrationen på Aarhus Universitet.

VOXPOP

35 % mener, at de kommunalt ansatte bliver klemt i kravet
om efteruddannelse

Tallet er et resultat af afstemningen
på Tandlaegebladet.dk af voxpopspørgsmålet fra forrige nummer af
Tandlægebladet. 17 brugere deltog i
afstemningen, og 29 % mener ikke,
at de kommunalt ansatte bliver klemt
i kravet om efteruddannelse. 35 %
svarer »ved ikke«.
Deltag i afstemningen af dette nummers
voxpop-spørgsmål (se side 693) på
Tandlaegebladet.dk

Bertel Haarder vil
ikke give penge til
snorkeskinner
I blad nr. 6 fortalte Tandlægebladet historien om Bent
Vesterled, der selv måtte
betale for en snorkeskinne
mod en invaliderende
snorken. Derimod fik han
betalt utallige lægebesøg,
søvnundersøgelse og en
operation – det var bare
uden effekt i modsætning til
snorkeskinnen, der rent faktisk
har hjulpet.
På opfordring af Tandlægebladet
har det radikale medlem af Folketingets
Sundhedsudvalg, Lone Dybkjær, spurgt indenrigs- og
sundhedsministeren, hvorfor patienter, der hjælpes med
snorkeskinne, skal betale behandlingen selv, mens andre
behandlinger, fx iltapparat, betales af det offentlige.
Svaret fra Bertel Haarder lyder bl.a., at den politiske
prioritering betyder, at der er egenbetaling i voksentandplejen, mens der er et vederlagsfrit tilbud i sammenhænge, hvor manglende kontakt med sundhedsvæsenet
kan have alvorligere konsekvenser for borgeren.
Ministeren tilføjer også, at tilskuddet i voksentandplejen er tilrettelagt med sigte på at fremme og fastholde
gode tandplejevaner i befolkningen, og han henviser i
øvrigt til særlige tilskudsordninger og til § 82 i lov om
aktiv socialpolitik (LBK 946 01/10/2009), som giver
kommunerne mulighed for at yde tilskud til tandbehandling hos personer med lav indkomst.
Indenrigs- og sundhedsministeren har også indhentet
svar fra Sundhedsstyrelsen, som bl.a. skriver:
»Der er god videnskabelig evidens for effekten af
snorke-/apnøtandbøjlen under forudsætning af, at bøjlen
udføres af en tandlæge. Der er ikke tilskud til udførelsen
af snorke-/apnøtandbøjler hos tandlæger, og patienten
skal derfor afholde hele udgiften til behandlingen selv.«

www
Læs artiklen om Bent Vesterled
»Det er fuldstændig urimeligt« på Tandlaegebladet.dk.
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Smilet er (måske) vejen til magten!

Foto: LEON NEAL/ Scanpix Denmark

En meningsmåling fra British Dental Health
Foundation har vist, at mere end halvdelen af
briterne bedømmer en person ud fra vedkommendes smil. En anden meningsmåling, som blev
udført under den nylige britiske valgkamp, viste,
at den konservative leder, David Cameron, havde
valgkampens mest indtagende smil. 38 % af vælgerne bedømte hans smil som det bedste, mens
33 % stemte på Labours Gordon Brown, og 29 %
på Nick Clegg.
Til sammenligning fik de konservative ved
valget 36,1 % af stemmerne. Labour fik 29,1 %,
og liberaldemokraterne 23 %.

Internationalt forskningsnyt

Stadig brug for proteser

Foto: Winnie Brodam

Flere ældre, flere proteser og helst også flere implantater. Det
er konklusionen af en nyligt publiceret artikel i tidsskriftet
Gerodontology.
Ifølge artiklen har man diskuteret, om fremtidens tandlæger overhovedet skal beskæftige sig med at fremstille
helproteser. Man har også talt om helt at fjerne helproteser
fra tandlægestudiets curriculum – med henvisning til det
faldende antal tandløse voksne.
Denne amerikanske artikel påpeger imidlertid, at behovet
for protetik formentlig vil stige i de kommende år, når de
»store generationer« bliver gamle. De amerikanske forskere

præsenterer epidemiologiske undersøgelser, som indikerer,
at antallet af tandløse voksne i USA vil stige fra 35,4 millioner
i 2000 til 37,9 millioner i 2020.
Hovedindholdet af artiklen fra Gerodontology er imidlertid, med henvisning til et antal kliniske studier, at påpege, at
implantatprotetik giver større tilfredshed og bedre livskvalitet end konventionel helprotetik, og at tandlæger derfor bør
tage den behandling med i betragtning.
Kommentar af professor, dr.odont. Flemming Isidor
fra Tandlægeskolen i Århus:
– I Danmark er andelen af ældre individer, som er tandløse,
faldet kraftigt de senere årtier. Derfor er antallet af tandløse
også faldet. Selv med den forventede stigning i antallet af
ældre i befolkningen er det ikke sandsynligt, at der vil ske
en stigning i antallet af helt tandløse i Danmark. Der vil dog
stadig være mange tusinde individer, der vil være helt tandløse og derfor har brug for protetiske erstatninger. Det er i
den sammenhæng vigtigt at huske på, at man ikke kan lave
sufficient implantatprotetik på tandløse, hvis man ikke kan
lave en helprotese.
Turkyilmaz I, Company AM, McGlumphy AE. Should edentulous patients be
constrained to removable dentures? The use of dental implants to improve
the quality of life for edentulous patients. Gerodontology 2010; 27: 3-10.
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Pressemeddelelse fra Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd/Nordisk Kulturfond sendt kl. 16:49 mandag d. 21. juni 2010.

Ministre styrker kontrollen
med nordiske tandlæger
Nu skal patientsikkerheden i Norden styrkes. Det har de nordiske sundhedsministre besluttet på Nordisk Ministerråd i juni
måned for bl.a. at undgå flere episoder
med »farlige læger«, sådan som medierne
har rapporteret om i løbet af foråret.
Inden årets udgang skal der derfor
være en øget adgang til udveksling af
information om hidtidig virksomhedsudøvelse, når nordiske statsborgere ansøger
om autorisation som læge eller tandlæge
i andre nordiske lande.

Hidtil har landenes myndigheder ikke
løbende udvekslet oplysninger om kritik
og om skærpede tilsyn, påbud, virksomhedsindskrænkninger og lignende over
for sundhedspersoners virke. Det har
heller ikke været muligt for landenes
sygehuse at få adgang til sådanne oplysninger om stillingsansøgere fra andre
nordiske lande.
– Med dette vigtige tiltag sikrer
man, at landenes myndigheder og sygehuse også får adgang til oplysninger

om tidligere problemer i fx den enkelte
læges virksomhed, det kan være afgørelser, hvor lægen har fået alvorlig
eller gentagen kritik fra den nationale
patientklageinstans, siger indenrigs- og
sundhedsminister Bertel Haarder fra
mødet i Nordisk Ministerråd for socialog sundhedsministre.
Den udvidede adgang til informationer kommer til at omfatte tandlæger,
læger, sygeplejersker og andet autoriseret sundhedspersonale.

Internationalt forskningsnyt

Implanterede tandskabeloner mangler
parodontalmembran

Foto: Winnie Brodam

Nye tænder, dyrket i petriskåle, har længe været fremtidsmusik. Men nu mener amerikanske forskere, at de har fundet en
vej til at danne nye tænder direkte på det sted, hvor de gamle
er mistet – og med kroppens egne stamceller.
Forskerne implanterede bioprintede tandskabeloner
direkte i ekstraktionsalveoler på rotter. Hver skabelon, som
var behandlet med vækstfaktorer, tiltrak de lokale alveolære stamceller fra den pågældende rotte. Efter ni uger var
der dannet tilløb til et parodontalligament samt ny knogle
imellem skabelonen og alveoleknoglen. Forskerne håber,

at de hermed har fundet en metode, som indebærer færre
komplikationer end transplantation af stamcellederiverede
»nye tænder«.
Kommentar af lektor, ph.d., Henrik Løvschall,
Tandlægeskolen i Århus:
– Det er interessant, at lokalt bindevæv ved såkaldt cellhoming danner forbindelse til tandskabelonen. Vækstfaktorer stimulerer tilsyneladende både lokalt støttevæv og
knoglemodellering omkring implantatet ud fra stamceller.
Dog bør vi nok erkende, at de nye løse bindevævsadhærencer omkring tandskabelonerne i dette studie desværre
ikke ligner pardontalmembraner. Der mangler både tætte
kollagene fibre i form af Sharpeys tråde og integration af
sådanne kollagen-fibriller i et cementlag på overfladen af
tandskabelonen. Så det klogeste er nok stadig at bevare de
rigtige tænder.

Kim K, Lee CH, Kim BK, Mao JJ. Anatomically Shaped Tooth and Periodontal Regeneration by Cell Homing. J Dent Res 2010. (Online before print).
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Abstract

En opdatering af klinisk evidensfor den cariesforebyggende e ffekt
af fluoridholdige geler, mundskylninger og lakker
Sven Poulsen, Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Pædodonti

Formål
At foretage en opdatering af den evidens, der for øjeblikket er
tilgængelig over den cariesforebyggende effekt af fluoridholdige
geler, mundskylninger og lakker i systematiske reviews.
Metode
Gennemgangen blev baseret på en søgning på tre elektroniske databaser (PubMed 2000 to 2008, EMBASE 2000- 2009, Cochrane
2000-2008) med anvendelse af en søgestreng, der var identisk
med den, der er anvendt i et tidligere publiceret Cochrane-review
over den cariesforebyggende effekt af lokal fluoridbehandling.
Kun randomiserede og semi-randomiserede trials blev inkluderet.
Resultater
Der identificeredes fire studier over effekten af fluoridholdige
geler, et over effekten af fluorskylninger og et over effekten af

fluoridholdige lakker. Den procentuelle cariesreduktion i det permanente tandsæt var i overensstemmelse med de estimater, der
tidligere er fundet i Cochrane-reviews, medens den procentuelle
cariesreduktion i det primære tandsæt er mere usikkert bestemt.
Kun en enkelt trial omfattede flere forskellige koncentrationer og
kunne ikke finde nogen forskel i effekten.

Konklusion
Den cariesforebyggende effekt af de tre metoder er velbeskrevet i det permanente tandsæt, men dårligere belyst i det
primære tandsæt. Betydningen af valg af fluoridforbindelse
for den cariesforebyggende effekt er ikke kendt.

Poulsen S. Fluoride-containing gels, mouth rinses and varnishes: an update of
evidence of efficacy. Eur Arch Paediatr Dent 2009; 10: 157-61.

Professionelt, enkelt og nemt
Rekvirer et start-kit og så er du i gang

Danmarks stærkeste leverandør af protetik
OVERSEA LABS, BOX 277, 8600 SILKEBORG, DANMARK. TEL. 87 22 31 20. FAX 86 80 55 99
WWW.OVERSEALABS.COM
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Abstract

Periapikal røntgenundersøgelse og Cone Beam CT-scanning til at
bedømme den periapikale knogledefekt en uge og 12 måneder efter
rodresektion
René Christiansen, Erik Gotfredsen, Lise-Lotte Kirkevang og Ann Wenzel, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Oral Radiologi og Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti

Formål
At sammenligne periapikal røntgenundersøgelse og Cone Beam
CT-scanning (CBCT) anvendt til at bedømme periapikale knogledefekter efter rodresektion.
Metoder
50 patienter (58 tænder) med en persisterende apikal parodontitis på en rodfyldt tand (incisiv, hjørnetand eller præmolar) blev
behandlet med rodresektion. En uge og 12 måneder postoperativt
blev der foretaget en CBCT (NewTom 3G, Quantitative Radiology) og en periapikal optagelse af tanden (Digora Optime, Soredex). Tre observatører diagnosticerede og målte den periapikale
knogledefekt på de periapikale optagelser og på CBCT-snittene i
det koronale og sagittale plan.
Resultater
En uge postoperativt blev arealet af den periapikale defekt målt
af alle observatører på alle billedtyper og alle tænder. Defekten
blev målt til at være 10 % mindre på de periapikale optagelser
(gennemsnit = 12,4 mm2, SD = 8,2) end på CBCT-snittene i det
koronale plan (gennemsnit = 13,0 mm2, SD = 7,8), hvilket var
statistisk ikke-signifikant (P = 0,58). 12 måneder postoperativt

(n = 52) var der stor variation mellem observatørerne med
hensyn til, om de registrerede en persisterende defekt på de
periapikale optagelser og ligeledes på CBCT-snittene. Den gennemsnitlige overensstemmelse mellem de periapikale optagelser
og CBCT-snittene i det koronale plan var 67 %, og flere defekter
blev registreret på CBCT end på de periapikale røntgenbilleder
af alle observatører.

Konklusioner
I gennemsnit blev den periapikale knogledefekt efter
rodresektion målt 10 % mindre på periapikale optagelser
sammenlignet med CBCT-snit i det koronale plan en uge
postoperativt. Flere persisterende defekter blev registreret et
år efter operationen på CBCT-snittene end på de periapikale
billeder, men det er uvist, hvordan denne information er
relateret til tandens prognose efter rodresektion.

Christiansen R, Kirkevang L-L, Gotfredsen E, Wenzel A. Periapical radiography
and cone beam computed tomography for assessment of the periapical bone defect
1 week and 12 months after root-end resection. Dentomaxillofac Radiol 2009;
38: 531-6.

Deltag i debatten!
– Skriv dit eget indlæg eller stil spørgsmål på Medlemsfora på TDLNET.
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Ganske god bog om delproteser
Jones JD, Garcia LT.
Removable partial dentures.
A Clinician’s Guide
Wiley-Blackwell 2009, 255 sider, ill.
ISBN: 978-0-8138-1706-4.
Pris i DKK 664 inkl. moms

På trods af at færre tænder mistes, stiger behovet for aftagelige
proteser i USA. Det skyldes stigende befolkningstal og stigende
levealder. Når der er flere ældre individer, er der flere delvist
tandløse med behov for partiel protetik. I årtier frem vil der således være en betydelig del af voksenbefolkningen, der har behov
for delproteser. Det samme gælder også for Danmark. Her har vi
dog en tro på, at det mere vil blive fast protetik på tænder eller
implantater end aftagelige proteser, der vil blive efterspurgt i
fremtiden; men det kan jo hurtigt ændre sig fx med en langvarig
finanskrise. Derfor er viden om og evne til at fremstille delproteser
stadig betydningsfuldt for danske tandlæger. Denne bog henvender sig til den praktiserende tandlæge og
er tænkt som en klinisk
Hvis man kan abstrahere
vejledning ved behandfra de indimellem anderledes
detaljer i konstruktionerne,
ling med delproteser.
er der mange nyttige oplysDer er et godt og omfatninger at hente for en kliniker,
tende afsnit om beder gerne vil hente ny inspihandlingsplanlægning
ration omkring behandling
ved den delvist tandmed delproteser
løse patient. Ligeledes
er der et meget detaljeret afsnit om protesekonstruktion. Eksempelvis beskrives anvendelsen af passiv retention og føringsplaner (guide planes)
grundigt. Specielt føringsplaner bruges generelt set sikkert for
lidt i Danmark. På nogle punkter er konstruktioner anderledes
end normalt i Danmark. Der gives mange praktiske tips, ligesom
der er et omfattende kapitel omkring reparation af delproteser.
Bogen slutter af med en gennemgang med mange illustrationer
af en række repræsentative patienttilfælde. Generelt set er der
mange fotos i bogen, ligesom brugen af mange skemaer er med
til at give et relativt let overblik. Hvis man kan abstrahere fra de
indimellem anderledes detaljer i konstruktionerne, er der mange
nyttige oplysninger at hente for en kliniker, der gerne vil hente ny
inspiration omkring behandling med delproteser.

»

Søger du en
ny medarbejder?

Flemming Isidor

– Gå ind på Dentaljob.dk og opret
en jobannonce
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VOXPOP

Hvad bør
enhver nyuddannet tandlæge vide?
Tandlægebladet præsenterer i dette nummer de nyuddannede tandlæger fra de to
tandlægeskoler (se siderne 736 og 737). Men hvilket arbejdsliv kan de se frem til, og
hvilke gode råd bør de have med ud i deres nye arbejdsliv? Tandlægebladet har
spurgt tre erfarne tandlæger.

Pernille
Bekker-Gregersen

Meriam El Galei

Hvad ville du gerne have vidst,
da du blev tandlæge?
– Jeg manglede viden om tandlægeydelserne, og jeg var bl.a. forvirret
omkring alle deres forskellige navne og
omkring, hvordan de i det hele taget
hænger sammen. Sammenholdt med
hastigheden på klinikken og den korte
tid, der er til hver patient, var det en
udfordring at bevare overblikket i begyndelsen.

Hvad ville du gerne have vidst,
da du blev tandlæge?
– Jeg ville gerne have vidst mere om
det økonomiske aspekt i at skulle være
selvstændig erhvervsdrivende i et liberalt erhverv. Det lærer vi ikke på uddannelsen, selvom de fleste havner der. Fx
har vi intet lært om sygesikringsoverenskomsten, og den manglende viden
er et problem.

Hvad ville du gerne have vidst,
da du blev tandlæge?
– At man nogle gange må erkende,
at man ikke kan gøre alle tilfredse. Fx
betyder tidspresset på klinikken samt
patienternes økonomiske overvejelser
og prioriteter, at man indimellem ikke
kan lave den fagligt optimale behandling – det kan dog også være en faglig
udfordring i sig selv.

Hvilket godt råd vil du give de
nyuddannede tandlæger?
– For mig var samarbejdet med en meget erfaren klinikassistent en kæmpestor
hjælp, og hende lærte jeg rigtig meget
af. Og når jeg selv havde fri, gik jeg også
nogle gange ind for at kigge min chef
over skulderen og se, hvilke arbejdsrutiner han havde i behandlingen af patienterne, fx hvordan han ordnede en krone.

Hvilket godt råd vil du give de
nyuddannede tandlæger?
– Nyuddannede skal huske at fastholde
et fagligt fællesskab og få et godt kollegialt netværk, så de har nogle at sparre
og diskutere hverdagens udfordringer
med. Det gør jeg selv med mine kolleger, det lokale tandlægeselskab i Varde
og kvalitetscirklen.

Tandlæge, Fredensborg, dimitteret 2002
fra Tandlægeskolen i København

Hvilket godt råd vil du give de
nyuddannede tandlæger?
– Mit råd til de nyuddannede er, at de
virkelig bare skal spørge deres erfarne
kolleger alt det, de kan, da det kan
hjælpe dem til at få et bedre overblik.

Tandlæge, Fredensborg, dimitteret 2007
fra Tandlægeskolen i Århus

Haughe
Hein Hansen

Tandlæge, Varde, dimitteret 1993
fra Tandlægeskolen i Århus

» Når jeg selv havde fri, gik jeg nogle

gange ind for at kigge min chef over skulderen og se, hvilke arbejdsrutiner han havde
i behandlingen af patienterne, fx hvordan
han ordnede en krone
Meriam El Galei, tandlæge, Fredensborg
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Nye tiltag skal fremtidssikre fagligheden
i Tandlægebladet
Et af varemærkerne for Tandlægebladet skal være faglig kvalitet.
Når man læser Tandlægebladets manuskriptvejledning for de
faglig-videnskabelige artikler, vil man se, at bladet modtager
forskellige typer af artikler: originalartikler, oversigtsartikler,
kasuistikker, korte fokusartikler og sekundærartikler. Disse artikeltyper er alle velkendte og internationalt accepterede i den
sundhedsvidenskabelige litteratur. Tandlægebladets redaktion
har lagt vægt på, at alle artikeltyper bør overholde internationalt accepterede kvalitetsstandarder, såvel indholdsmæssigt som
formmæssigt. Begrundelsen herfor er redaktionens ambition om
at bringe videnskabelige artikler af høj kvalitet i Tandlægebladet
og opnå, at artiklerne bliver indekseret i internationale databaser,
dvs. at de bliver registreret i disse, således at man bl.a. gennem
litteratursøgninger i internationale databaser kan finde artikler,
som er publiceret i Tandlægebladet. Tandlægebladets artikler
var frem til 1992 indekseret i National Library of Medicine’s
database PubMed, og det er en målsætning at opnå dette igen.
Lykkes det, vil det være mere attraktivt for vores forskere at publicere videnskabelige resultater i Tandlægebladet, idet artiklerne
så vil tælle med i bibliometriske opgørelser, som bl.a. delvis er
grundlaget for nationale bevillinger til forskning. Artiklerne i
Ugeskrift for Læger registreres i PubMed, som derved i dag giver
den medicinske forskning et bevillingsmæssigt fortrin i forhold
til den odontologiske forskning.
For at blive optaget i PubMeds database kræver det en ansøgning, hvor man kan dokumentere, at Tandlægebladet lever op
til de ovenfor nævnte kvalitetsstandarder. Men det er ikke nok!
Bladet skal også gerne have sin egen faglige profil samt være rettet mod en faglig læserkreds, som vil have gavn af vores faglige

tidsskrift. Redaktionen har derfor i nogen tid arbejdet med at give
Tandlægebladet en særlig faglig karakter. Første punkt er som
nævnt at bringe artikeltyper, som er internationalt anerkendte.
Andet punkt er at bringe artikler af forskellige typer, hvor det kliniske perspektiv er tydeligt, tredje punkt er at bringe flere numre
med kliniske temaer, der indeholder en række oversigtsartikler,
som er relevante for den kliniske hverdag, fjerde punkt er at
bringe flere interessante kasuistikker, som klinikeren kan lære
noget af, og femte punkt er at bringe kliniske sekundærartikler,
som har været bragt i den internationale litteratur. Dette sidste
forsøges nu for første gang i Tandlægebladet med to artikler, der
i år har været bragt i Journal of American Dental Association.
Den ene af disse artikler drejer sig om præcision og stabilitet
af alginater og bringes i dette nummer af Tandlægebladet; den
anden artikel har fokus på amerikanske tandlægers holdning til
medicinsk screening af patienter på tandklinikken og bringes i
næste nummer.
Med dette grundlag for Tandlægebladets faglighed er det vores
håb, at bladet bliver interessant for tandlæger mere bredt i Skandinavien, hvorfor der også må fastholdes en sproglig alsidighed
i bladet med artikler på engelsk og skandinaviske sprog ud over
dansk. Med denne redaktionelle linje er det hensigten at sikre
danske tandlæger den bedst mulige løbende faglige opdatering
til gavn i sidste ende for patienterne. Målsætningen for ansøgning
om optagelse i PubMed er 2012, hvor den ovenfor beskrevne faglige redaktionelle politik gerne skal være på plads.
Nils-Erik Fiehn
Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør
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Alginate impression materials

Accuracy and
dimensional
stability of
extended-pour
and conventional
alginate impression
materials

Abstract

Stability of alginate
impression materials
Bachground - The authors conducted a
study to determine if two irreversible hydrocolloid impression materials (Cavex
ColorChange, Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands; Jeltrate Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material,
Dentsply Caulk, Milford, Del.) stored for five
days were dimensionally accurate.
Methods - The authors modified Ivorine
teeth (Columbia Dentoform, Long Island
City, N.Y.) on a Dentoform model (1560
series model, Columbia Dentoform) to allow measurements of tooth and arch width.
They made impressions and generated
casts immediately and at five additional
times. They recorded tooth and arch widths
on the casts and compared the measurements with those for the standard model.
Results - Compared with measurements
for the model, the greatest measured difference in casts was 0.003 inches for Cavex
ColorChange (extended-pour alginate) and
0.005 inches for Jeltrate Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material
(conventional alginate). The percentage of
dimensional change ranged from -0.496 to
0.161 percent for the extended-pour alginate and from -0.174 to 0.912 percent for
the conventional alginate.
Conclusions - Results of analysis of variance and paired t tests indicated that when
generated immediately and at day 5, casts
produced from both impression materials
were not statistically different from the standard model (P < 0.05).
Clinical implications - When stored properly, both alginate materials can produce
accurate impressions at day 5 for diagnostic casts and for fabrication of acrylic appliances.
This article was originally published in Journal of American Dental Association 2010; 141: 32-9.
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iagnostic casts provide valuable information for diagnosis, treatment planning, patient education and consultation with other dental care providers. Clinicians also can
use diagnostic casts for fabrication of custom trays and removable
prostheses. The vast majority of diagnostic casts are produced
by making an impression with an irreversible hydrocolloid (or
alginate) and casting it in a type III gypsum product (1).
Alginate impression materials consist of a powder that when
mixed with water forms a fast-setting gel. The reactive constituents of alginates are sodium or potassium salts of alginic acid
and calcium sulfate that when mixed with water form a sol.
The calcium replaces the monovalent sodium and potassium
cations, allowing cross-linking of alginic salts and resulting in
gel formation. Manufacturers add filler and smaller amounts of
other proprietary ingredients to control consistency, setting time,
elasticity, strength and dimensional stability.
Compared with nonaqueous materials (such as polyethers and
addition and condensation silicones), alginates are inexpensive.
However, alginate impressions may undergo expansion by
absorbing water (imbibition) or shrinkage by losing water
through evaporation and continued reaction of the sol (syneresis).
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Imbibition, syneresis and water evaporation may result in the
production of inaccurate casts.
For decades, dental professionals were taught that casts produced from alginate impressions must be generated immediately
or within 12 minutes after the impression is removed from the
patient’s mouth (1-12). Researchers have recommended immediate pouring of a gypsum product into the impression because
there is no adequate storage method for any hydrocolloid impression material (8,10). Furthermore, Rudd and colleagues (5) and
Phoenix and colleagues (6) reported that clinicians should never
immerse alginate impressions in a liquid or wrap them in a damp
paper towel. According to Morrow and colleagues (3), the most
common error made in using alginate impression materials is not
pouring the gypsum product into the impression immediately.
Wrapping an impression in a wet paper towel is not an acceptable
alternative to pouring the gypsum product immediately (5,6).
Eissmann and colleagues (4) reported that the alginate imbibes
moisture from the paper towel, and uneven weight or pressure
from the towel may cause distortion. Morrow and colleagues (3)
and Eissmann and colleagues (4) described a method of fabricating a humidor in which to store alginates for as long as 30
minutes before generating a cast from the impression.
The alginate impression material used at Virginia Commonwealth University School of Dentistry, Richmond, is Jeltrate
Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material (Dentsply
Caulk, Milford, Del.). After disinfecting an impression, students in
the dental school typically wrap the impression loosely in a damp
paper towel when they are unable to generate a cast immediately.

When one of us (T.A.I.) asked instructors to cite the scientific
evidence that supports this protocol, they were unable to provide
substantiating proof other than to cite this as conventional practice. Newer irreversible hydrocolloids are marketed with claims of
dimensional stability and accuracy of as long as five days.
One such material is Cavex ColorChange (Cavex Holland BV,
Haarlem, Netherlands), which features a three-step chromatic
shift from the beginning of mixing (blue) to placement in the tray
(pink) to complete setting (white).

Dentoform model

Fig. 1. Dentoform model (Columdia Dentoform, Long Island
City, N.Y.) with embedded ball bearings and stops made of
Triad Denture Base Material (Dentsply Trubyte, York, Pa.),
which allowed the tray to be seated in a reproducible manner.

Mean tooth width

Mean tooth width
(inches)

0.504
0.502
0.500

Dentoform

0.498

Cavex ColorChange

0.496

Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless
Alginate Impression Material

0.494
0

1

2

3

4

5

Day

Fig. 2. Mean tooth width. The Dentoform model is manufactured by Columbia Dentoform, Long Island City, N.Y.
Cavex ColorChange impression material (extended-pour alginate) is manufactured by Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands.
Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material (conventional alginate) is manufactured by Dentsply Caulk,
Milford, Del.
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Alginate impression materials

Table 1

Tooth width characteristics
Day

Mean tooth
width, inches1

95% CI2

P value3

Percentage of dimensional change

No. of specimens within 0.003 inches
of standard model measurements

Cavex Colorchange4
0

0.495

0.495-0.500

0.982

0.161

5

1

0.495

0.492-0.497

0.011

-0.496

1

2

0.496

0.493-0.498

0.124

-0.228

4

3

0.495

0.493-0.498

0.066

-0.309

4

4

0.497

0.494-0.499

0.387

-0.054

5

5

0.497

0.495-0.500

0.619

-0.649

3

Jeltrate Plus Antimicrebial Dustless Alginate Impression Material5
0

0.496

0.494-0.499

0.183

-0.174

4

1

0.499

0.496-0.501

0.442

0.362

5

2

0.499

0.496-0.501

0.506

0.335

2

3

0.501

0.498-0.503

0.019

0.778

2

4

0.502

0.499-0.504

0.005

0.912

1

5

0.500

0.495-0.503

0.051

0.671

3

Standard error of the mean = 0.00126
Cl. Confidence interval
Cosparing estimated spean with actual tooth width of 0.497 inches. A P value < 0.05 indicates that the mean is significantly different from the actual tooth width.
4
Cavex ColorChange impression material (extended-pour alginate) is manufactured by Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands
5
Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material (conventional alginate) is manufactured by Dentsply Caulk Milford, Del.
1
2
3

The purpose of this study was to determine if the two impression materials produce dimensionally accurate casts when the
clinician delays pouring the gypsum product into the impression
for up to five days by using specified storage conditions.
Materials and methods
We modified a Dentoform model (1560 series model, Columbia
Dentoform, Long Island City, N.Y.) by mechanically embedding
a portion of ball bearings 3 millimeters in diameter in the facial
surfaces of teeth nos. 3 and 14 and a single ball bearing in the
lingual surface of tooth no. 14 and by using acrylic resin for retention. The measured distance from the greatest convexity of
the ball bearing on the facial surface of tooth no. 3 to the greatest
convexity of the ball bearing on the facial surface of tooth no. 14
was 2.345 inches, and we designated it as the arch width. The
measured distance from the greatest convexity of the ball bearing
on the facial surface of tooth no. 14 to the greatest convexity of
the ball bearing on the lingual surface was 0.497 inches, and we
designated it as the tooth width.
One of us (T.A.I.) placed a light-body impression material
(Aquasil Ultra LV Regular Set Smart Wetting, Dentsply Caulk)
in the gingival embrasures of the model to prevent locking and
subsequent tearing of the alginate impression materials. He
added four columns of Triad Denture Base material (Dentsply
Trubyte, York, Pa.) to the model to create stable stops for the
impression trays; this also allowed the operator (J.N.) to seat
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9

the impression trays in an accurate and reproducible position
(Fig. 1).
The operator (J.N.) modified large perforated maxillary trays
(COE Spacer Trays, GC America, Alsip, Ill.) by adding dental
impression compound (Kerr, Orange, Calif.) to the palatal and
posterior border areas of the trays. In addition to confining the
impression material to the tray, the dental impression compound
enabled the operator to place a uniform 6 mm of impression material in the palatal vault. He applied proprietary tray adhesives
for the two impression materials and allowed them to dry for five
minutes before making the impressions.
The operator (J.N.) weighed the impression materials (31
grams for Jeltrate Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression
Material [conventional alginate] and 30 g for Cavex ColorChange
[extended-pour alginate]) and stored them in airtight specimen
jars. Following the manufacturers’ recommendations, he placed
the proper amount of tap water in a mixing bowl and added the
impression material to it. He then folded the powder into the
water and mixed it by hand for five seconds, followed by vacuum
mixing (Twister Evolution Pro, Renfert, Hilzingen, Germany)
for 30 seconds at 400 revolutions per minute and 30 pounds
per square inch of vacuum. The operator loaded the impression
materials in the trays and wiped a small amount of material over
the occlusal, facial and lingual surfaces of the modified teeth. He
seated the trays on the model until they rested firmly against the
stops made with the Triad Denture Base material.
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Table 2

Arch width characteristics
Day

Mean arch
width, inches1

95% CI2

P value3

Percentage of dimensional change

No. of specimens within 0.003 inches
of standard model measurements

Cavex Colorchange4
0

2.348

2.345-2.350

0.177

0.117

5

1

2.342

2.340-2.345

0.003

-0.111

1

2

2.343

2.341-2.345

0.014

-0.082

4

3

2.344

2.342-2.346

0.084

-0.043

4

4

2.345

2.343-2.347

0.454

0.009

5

5

2.346

2.344-2.348

0.846

0.037

3

Jeltrate Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material

5

0

2.346

2.343-2.348

0.637

0.023

4

1

2.347

2.345-2.350

0.306

0.100

5

2

2.347

2.345-2.350

0.332

0.097

2

3

2.350

2.347-2.352

0.006

0.193

2

4

2.348

2.345-2.350

0.195

0.114

1

5

2.348

2.345-2.350

0.214

0.111

3

Standard error of the mean = 0.00111
Cl. Confidence interval
Cosparing estimated mean with actual arch width of 2.345 inches. A P value < 0.05 indicates that the mean is significantly different from the actual arch width.
4
Cavex ColorChange impression material (extended-pour alginate) is manufactured by Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands
5
Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material (conventional alginate) is manufactured by Dentsply Caulk Milford, Del.
1
2
3

Mean arch width

Mean arch width
(inches)

2.552
2.550
2.548

Dentoform

2.546

Cavex ColorChange

2.544

Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless
Alginate Impression Material

2.542
0

1

2

3

4

5

Day

Fig. 3. Mean arch width. The Dentoform model is manufactured by Columbia Dentoform, Long Island City, N.Y.
Cavex ColorChange impression material (extended-pour alginate) is manufactured by Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands.
Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material (conventional alginate) is manufactured by Dentsply Caulk,
Milford, Del.
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Water bath
The operator (J.N.) placed a 1-kilogram weight on the impression
tray and placed the entire assembly in a water bath (Teledyne
Hanau, Buffalo, N.Y.) at 37˚C. The conventional alginate remained in the water bath for three minutes, while the extendedpour alginate remained for 15 seconds after it changed from pink
to white. He removed the assemblies (model and tray) from the
water bath, removed the trays from the models and lightly shook
the trays to remove excess water.
Storing impressions
The operator stored the impressions that were not poured immediately in plastic zipper storage bags at room temperature (23˚C).
Before storage, he wrapped the conventional alginate impressions
in damp paper towels by using 12 milliliters of tap water per towel
to simulate the protocol taught at our institution. Following the
manufacturer’s instructions, he did not wrap the extended-pour
alginate impressions in paper towels but simply sealed them in
plastic zipper storage bags.
Casting impressions
The operator cast the impressions via the single-pour technique
in a type III gypsum product (Microstone, Whip Mix, Louisville,
Ky.) by vacuum mixing 140 g of powder (prepackaged) with 40
mL of tap water. He vibrated the stone gently into the impression,
beginning at tooth no. 1 and advancing along the arch to avoid
incorporating voids before filling the palate. The operator placed
the remaining stone in a large model former (Wholesale Dental
Manufacturing & Supply, Tustin, Calif.), inverted the impression
and placed it into the model former. He cast the impressions immediately after removal from the model and at five additional
periods (day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5). The operator stored
the gypsum casts in a humidor for 45 minutes before separating
the cast from the tray. He allowed all casts to dry for 24 hours
before examining and measuring them. He made five samples of
each material from each period for a total of 60 casts.
Recording measurements
The operator recorded tooth and arch widths to the nearest 0.001
inch by measuring the greatest distance between convexities of
the ball bearings or their cast reproductions. He used a dial caliper
(model 505-637, Mitutoyo America, Aurora, Ill.) to measure the
tooth and arch widths, ensuring that the caliper remained parallel
to the horizontal plane of the model. The same operator made all
impressions, casts and measurements. To reduce human error and
increase precision, the operator measured and recorded both arch
and tooth widths three times for each cast to calculate the mean
amount and percentage of dimensional change.
Statistical analysis
We used a repeated-measures mixed-model analysis to assess the
measured values for each material on each day. The assessment
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included effects for materials, for time and for the two-way interaction between materials and time. We performed separate analyses for arch width and tooth width by using statistical software
(JMP version 8, SAS Institute, Cary N.C.). We tested differences
between the estimated means and the true values at a P = 0.05.
Results
Table 1 presents the mean tooth widths, 95 percent confidence
intervals, P values (compared with the standard model) and
percentage of dimensional change, and Fig. 2 shows the mean
tooth widths. Similarly, Table 2 and Fig. 3 show the results for
arch width. As Figs. 2 and 3 indicate, the extended-pour alginate
tended to produce slightly smaller casts than the standard model,
while the conventional alginate produced slightly larger casts.
Casts made from the conventional alginate yielded tooth
widths that were significantly different from those of the model
when generated on days 3 and 4, while arch widths were significantly different on day 3 only. Casts made from the extended-pour
alginate yielded tooth widths that were significantly different
from those of the standard model only when generated on day 1
and arch widths that were significantly different on days 1 and
2. When generated immediately and at day 5, casts produced by
both impression materials were statistically accurate with regard
to arch and tooth width compared with the model.
Table 3 shows the comparison between the two impression
materials.
Discussion
Impression materials should be accurate and remain dimensionally stable until cast in a gypsum product. Accuracy is the ability
to reproduce a true measured value, and dimensional stability is
the ability to maintain accuracy across time. The processes that
influence alginate dimensional stability are expansion due to
water absorption (imbibition), shrinkage due to evaporation of
water and syneresis (continued reaction of the sol). The first two
processes depend primarily on storage conditions, and syneresis
is affected by the proprietary constituents of the alginate (13).

Free water
Water in an alginate gel is either free or bound. The free water is
trapped among the filler particles and is susceptible to volumetric
increases or decreases as a result of evaporation or imbibition.
The amount of water lost through evaporation may be regained
through imbibitions (10). One may speculate that movement
of free water is explained easily, but nothing could be further
from the truth. Nallamuthu and colleagues (14) explained that
water loss depends on diffusion kinetics, decreases in entropy
and changes in Gibbs free energy. Furthermore, complex osmotic
pressures and gradient changes existing between the gel, sol and
environment are specific for different alginate materials depending on proprietary ingredients (15).
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Bound water
Syneresis is the result of a rearrangement of cross-linked alginic
polymer chains to a more stable configuration, resulting in exudation of the formerly bound water. This water movement may
occur rapidly even in 100 percent humidity. Using nuclear magnetic resonance spectroscopy and moisture sorption isotherms,
Fellows and Thomas (16) proposed that alginates with a higher
ratio of calcium to sodium lose water more rapidly than do alginates with a lower ratio of calcium to sodium even though they
exhibit greater dimensional stability. In addition, these authors
(16) observed improved dimensional stability with alginates that
contain higher ratios of filler to alginic polymer and lower-weight
molecular polymer chains.
Chromatic alginates such as Cavex ColorChange contain additives that control the pH. The initial mix of chromatic alginates
usually is alkaline, with a pH approximating 11 that decreases to
near neutrality when set (13). The influence of these additives on
dimensional stability has not been examined, to our knowledge,
but it may have a beneficial role.
Dimensional changes
The behavior of the two impression materials with regard to dimensional changes across five days is, therefore, multifactorial
and material specific. These factors include syneresis, movement
of free water via evaporation and imbibition, ratios of calcium to
sodium and filler to polymer, molecular weight of alginic polymers and other proprietary constituents. Consequently, dimensional change as it relates to syneresis is controlled, to a large extent,
by the manufacturer of the impression material.
From this discussion, we might expect that the dimensional
stability of the two impression materials differs. With regard to
the conventional alginate material, the greatest discrepancy from
the standard model was 0.005 inches (125 µm), which occurred in tooth width when casts were generated on day 4 and in
Table 3

Comparison of Cavex ColorChange1
with Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless2
impression materials
Day

Tooth width P value3

Arch width P value3

0

0.353

0.477

1

0.020

0.003

2

0.122

0.011

3

0.004

0.001

4

0.009

0.129

5

0.084

0.283

 avex ColorChange impression material (extended-pour alginate)
C
is manufactured by Cavex Holland BV, Haarlem, Netherlands
2
Jeltrade Plus Antimicrobial Dustless Alginate Impression Material
(conventional alginate) is manufactured by Dentsply Caulk Milford, Del.
3
A P value < 0.05 indicates a statistically significant difference between
the two products
1

arch width when casts were generated on day 3. The greatest
discrepancy demonstrated by the extended-pour alginate material was 0.003 inches (approximately 75 µm), which occurred in
arch width when casts were generated immediately and on day 1.
It is apparent that casts produced from the extended-pour alginate are more accurate when they are not generated immediately,
while casts produced from the conventional alginate are more accurate when generated before day 2. The results of a recent study
by Sedda and colleagues (17) support the benefits of generating
the casts produced from the conventional alginate sooner.
An initial increase in arch width occurred with both impression materials (0.003 inches for the extended-pour alginate and
0.001 inches for the conventional alginate). A net contraction in
the material usually follows the formation of the insoluble gel, and
the contraction may continue even if the impression is immersed
in a liquid (10). In addition, both impression materials may have
undergone shrinkage as a result of syneresis and water evaporation
after being removed from the water bath. If the impression material
is bonded firmly to the tray, shrinkage will result in the impression
material’s being pulled toward the tray and palatal areas, causing
an increase in tooth and arch widths. During imbibition, the opposite phenomenon occurs, with the impression material’s swelling
resulting in smaller dimensions of the gypsum cast.
The conventional alginate material exhibited a statistically
significant increase in tooth width on days 3 and 4 and in arch
width on day 3. This was followed by a moderate decrease in
dimensions (0.002 inches) by day 5. The operator had wrapped
the impressions in damp paper towels, which may not have compensated for the combined effects of evaporation and syneresis.
After producing initially larger cast dimensions (day 0), the
extended-pour alginate material experienced a significant decrease in tooth and arch widths on day 1, but returned to the
standard dimensions of the model on day 5. Immediately after
gel formation, a large volume of free water may have been held
by the filler in the extended-pour alginate material, causing the
impression to swell and resulting in smaller cast dimensions. From
day 1 through day 5, evaporation of free water may have helped
these impressions shrink, resulting in larger casts until they nearly
reproduced the measurements of the standard model on day 5.
Clinical acceptability
For casts to be clinically acceptable, we considered a mean of 0.003
inches (75 µm) to be the greatest allowable deviation from the standard model’s tooth and arch width measurements. In addition, we
decided that three of the five specimens should meet this standard.
Although clinicians do not use irreversible hydrocolloids for fixed
prosthetic treatment, we selected 0.003 inches because investigators (18,19) conducting in vivo and in vitro studies determined that
the range of marginal discrepancy that is clinically acceptable for
cast and ceramic restorations is between 27 and 83 µm. Tables 1
and 2 show the number of specimens in each experimental group
that met our standard of clinical acceptability. The extended-pour
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9

VIDENSKAB & KLINIK 701

Alginate impression materials

alginate material met our standard for all periods except day 1 for
tooth and arch widths. The conventional alginate material produced fewer than three acceptable specimens on days 2, 3 and 4
with regard to arch and tooth widths.
American Dental Association (ADA) specification no. 18 (dental alginate impression material) (20) does not stipulate the maximum allowable percentage of dimensional change for alginate
impression materials. However, ADA specification no. 19 enumerates the maximum allowable dimensional change for elastomeric
impression materials to be 0.40 percent for polysulfides and 0.60
percent for silicones (21). Therefore, we compromised and chose
0.50 percent maximum allowable dimensional change to be the
standard in this study. Casts produced from the extended-pour
alginate impression material did not exceed this parameter at
any period. The percentage of dimensional change ranged from
-0.496 to 0.161 percent (Tables 1 and 2). However, casts produced
from the conventional alginate impression material exceeded the
parameter on day 3 (0.778 percent), day 4 (0.912 percent) and
day 5 (0.671 percent) with regard to tooth width. These findings
support the generation of casts from the conventional alginate
impression material no later than day 2.
Our protocol involving the use of a model with convex embedded landmarks worked well and was more clinically applicable
than use of the ADA specification no. 18 die with three ruled lines
of 25 µm, 50 µm and 75 µm widths (20). Our protocol included
careful precautions to ensure a uniform material thickness by
customizing palatal vaults of stock trays with impression compound and seating the trays in a reproducible manner. The largest bulk of impression material usually is in the palatal region.
Excess material in this region may undergo more dimensional
change than it does in other areas that contain a thinner amount
of material (9).
Using a dial-caliper micrometer, which is accurate to 0.001
inch (25 µm), and measuring the greatest distance between two
convex surfaces three times was a reliable technique for measuring dimensional accuracy. Techniques involving the use of optical
microscopes, which are capable of discerning as little as 1 µm and
much more precise than dial calipers, are not representative of
common clinical applications. Dimensional discrepancies as small
as several micrometers are clinically insignificant because the
crystalline structure of the gypsum products cannot reproduce
such detail (22).
The dimensional accuracy of casts produced from alginates also
is influenced by factors other than syneresis, evaporation, imbibition and proprietary constituents controlled by the manufacturer.
Random errors may arise from many sources when a clinician
makes an impression and generates a gypsum cast. Such sources
include incorrect ratios of gypsum powder to water, alginate unsupported by the tray, movement of the tray during gelation, alginate
debonding from the tray, incorrect removal of the tray from the
mouth and prolonged contact of the alginate with the gypsum product (9). Dental gypsum products exhibit a net expansion during
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setting. Microstone has a maximum net expansion of 0.12 percent
(23), which may partly negate the effects of imbibition.
In addition, stresses occur in alginate impression materials
during gelation when unequal pressures are applied to the tray.
Within a short time after the clinician removes the tray from the
mouth, these stresses are relaxed, resulting in a distorted impression (9). Johnson and colleagues (24) also reported distortion
of the mandible ranging from 100 to 500 µm during impression
making. This distortion is larger than the greatest dimensional
changes recorded for both impression materials in our study.
Furthermore, fabrication of acrylic prostheses introduces additional and possibly significant random errors.
In this study, both impression materials, when stored properly,
are dimensionally stable enough for fabrication of diagnostic
casts, occlusal splints, acrylic appliances and possibly removable
partial denture frameworks. The decades-old tenet that alginate
impression materials must be poured immediately and never be
immersed in a liquid, wrapped in a damp towel or stored before
casting in gypsum no longer may be valid for every alginate impression material if stored adequately for limited times.
Conclusion
The dimensional accuracy of casts produced from the two alginate
impression materials is time and material dependent. Under specified storage conditions, both impression materials used in this
study produced casts that were statistically accurate compared
with the Dentoform model at day 5. However, for best results,
gypsum products for Jeltrate Plus Antimicrobial Dustless Alginate
Impression Material should be poured no later than day 2 and
those for Cavex ColorChange may be poured after day 2.
The extended-pour alginate material had the tendency to
produce smaller casts and the conventional alginate material
produced larger casts. The extended-pour alginate material did
not exceed our standard of 0.50 percent dimensional change at
any time. However, the conventional alginate exceeded it with
regard to tooth width at days 3 (0.778 percent), 4 (0.912 percent) and 5 (0.671 percent). The extended-pour alginate met
our standard of producing three of five casts within 0.003 inches
of the standard model’s dimensions at all periods except day 1.
The conventional alginate met this standard when casts were
generated immediately and on days 1 and 5.
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“ Mange patienter lider af isninger,
selvom det er helt unødvendigt ”
Tandlæge Kristin Sandaa Møller

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

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

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

C13014 2010/02

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

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

Sensodyne ved den daglige tandbørstning.3
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Tandsundhed
for brugere af
praksistandplejen
i 2000-2008

Abstract

Tandsundheden i
voksentandplejen er
tydeligt forbedret
Formål – At beskrive udviklingen i tandstatus og carieserfaring blandt 25-årige,
40-årige og 65-årige brugere af praksistandplejen i perioden 2000-2008.
Materiale og metode – Data vedrørende
tandsundhed fra sygesikringens ydelsesregister registreret i voksentandplejen i perioden 2000-2008 for i alt 681.198 voksne
i aldersgrupperne 25, 40 og 65 år.
Resultater – Der observeredes en stigning i det gennemsnitlige antal tænder for
alle aldersgrupper i perioden 2000-2008.
Den største stigning var hos de 65-årige
med en stigning fra 21,1 gennemsnitligt tilstedeværende tænder i 2000 til 23,9 i 2008.
Det gennemsnitlige antal tænder med ubehandlet caries var for alle aldersgrupper lavt
og faldt kontinuerligt i perioden fra 2000
til 2008. Det gennemsnitlige antal tænder
med fyldninger og ubehandlet caries var for
de 65-årige næsten konstant ca. 13 i hele
perioden, mens der for de 40- og 25-årige
sås et næsten lineært fald fra henholdsvis 13,5 til 9,5 og fra 7,1 til 5,1.
Konklusion – Tandsundheden blandt 25-,
40- og 65-årige brugere af voksentandplejen er tydeligt forbedret de seneste ni
år. Den årlige kontinuerlige forbedring i
tandstatus og tandsundhed viser, at den
positive udvikling i tandsundheden, som er
observeret i børnebefolkningen, fastholdes
ved overgang til voksentandpleje i praksissektoren.
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Denmark

ystematisk overvågning af tandsundheden i befolkningen
er et centralt element i den overordnede planlægning og
evaluering af tandplejen i Danmark. Praksistandplejen
for voksne er den mest omfattende tandplejeordning i Danmark
med 2,7 mio. patienter pr. år og et samlet årligt offentligt tilskud
på 1,36 mia. kr. De organisatoriske og økonomiske rammer for
praksistandplejen fremgår af overenskomst om tandlægehjælp
indgået mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønningsog Takstnævn. Overenskomsten er tilrettelagt med udgangspunkt
i det sundhedsmæssige synspunkt, at det er hensigtsmæssigt at
foretage regelmæssige diagnostiske tandeftersyn, og der sigtes
mod at fremme og fastholde regelmæssige tandplejevaner i
befolkningen. Endvidere søges at give et tilbud om basal sammenhængende tandpleje, der inspirerer den enkelte til at bevare
tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand gennem hele
livet (1).
Fra og med 1972 blev der gradvist indført systematisk forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge. Samtidig blev
der udviklet og implementeret et landsdækkende systematisk
indberetningssystem – Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) – med henblik på løbende overvågning
af børnenes tandsundhed kommunalt, regionalt og nationalt
(2). Den kommunale tandplejes indberetningssystem er i international sammenhæng ganske unik og har i næsten 40 år givet
de centrale sundhedsmyndigheder og kommunerne et solidt
grundlag for evaluering og planlægning af tandplejetilbuddet
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for børn og unge. Et lignende systematisk indberetningssystem
af tandsundhedsforhold for voksne i praksistandplejen har ikke
været etableret.
Den nuværende viden vedrørende tandsundhedsforhold hos
voksne er baseret på systematiske regelmæssige interview- og
spørgeskemaundersøgelser af repræsentative udsnit af den danske voksenbefolkning (3,4) samt enkelte klinisk-epidemiologiske
undersøgelser af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (5-7). Disse undersøgelser har over tid dokumenteret en
reduktion i antallet af tandløse voksne og voksne med aftagelige
proteser. Herudover er der sket en forøgelse af gruppen af voksne
med 20 eller flere naturlige tænder (4,8). Den samlede carieserfaring (DMFT) er i gruppen af 35-44-årige og 65-74-årige reduceret
med 20-30 % over en 25-årig periode. Den påviste reduktion
blandt de 65-74-årige skyldes overvejende en reduktion i antallet
af ekstraherede tænder på grund af caries (6). Derudover er der
blandt værnepligtige mænd vist en betydelig reduktion over tid i
antal tænder med ubehandlet caries og fyldninger samt tænder,
der er mistet på grund af caries (9). Endelig har undersøgelser
vist, at socialt, økonomisk eller helbredsmæssigt dårligt stillede
i højere grad end andre har et stort tandplejebehov (8,10-13).
Overvågning af tandsundheden for den del af voksenbefolkningen, der benytter praksistandplejen, er vigtig for både de
centrale og de regionale sundhedsmyndigheder samt politiske
beslutningstagere. Oplysninger om udviklingen i tandsundheden
kan bidrage til evaluering, kvalitetsudvikling og planlægning af
praksistandplejen, herunder overenskomstmæssige forhold. Et systematisk indberetningssystem af tandsundheden for voksne brugere af praksistandplejen blev etableret ved overenskomst mellem
Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening
9. juni 1999, hvoraf det fremgår, at praktiserende tandlæger skal
foretage registrering af »oplysninger, der giver grundlag for at
få viden om status for og udviklingen i tandsundheden« (14).
Det blev besluttet, at der fra år 2000 for tre aldersgrupper indsamles data vedrørende tandstatus og carieserfaring, og at data
opbevares og bearbejdes af Sundhedsstyrelsen. I 2003 blev de
første resultater af de indsamlede data publiceret som en mindre
tabelsamling (15). Nærværende artikel er Sundhedsstyrelsens
rapportering af udviklingen i tandstatus og cariesforekomst
blandt 25-, 40- og 65-årige brugere af sygesikringstandplejen i
årene 2000-2008.
Materiale og metode
Registrering af tandsundhed i voksentandplejen
I henhold til cirkulære af 11. januar 2000 fra Sygesikringens
Forhandlingsudvalg gøres det obligatorisk for alle tandlæger,
der er tilsluttet overenskomst om tandlægehjælp fra og med 1.
januar 2000, at registrere tandsundhedsforhold for voksne, der
var fyldt henholdsvis 25, 40 og 65 år på registreringstidspunktet.
Dette blev ændret ved cirkulæreskrivelse af 11. september 2000
fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, således at der fra og
med 1. oktober 2000 blev registreret tandsundhedsoplysninger
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Der er sket betydelige forbedringer i tandsundheden for voksne brugere af praksistandplejen de seneste 9 år. De 25- og
40-årige har fx sjældent tandtab, og antal tænder med fyldninger og ubehandlet caries er faldende. De 65-årige bevarer
i højere grad egne tænder, men har et uændret relativt højt
antal tænder med fyldninger. Derfor bør praksistandplejen
tilpasses de ændringer, der er i befolkningens tandsundhed,
for at man kan sikre størst mulig sundhedsgevinst for de
tilgængelige ressourcer.

hos voksne, der i det aktuelle kalenderår fyldte 25, 40 og 65 år.
Registrering af tandsundheden blev foretaget i forbindelse med
en regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU) eller en diagnostisk forebyggende grundydelse (DFG) af den ydelsesgivende
praktiserende tandlæge, men inden en eventuel behandling blev
påbegyndt. Der skete registrering af: 1) »antal naturlige tænder«
inkluderende antal naturlige tandrødder samt visdomstænder,
2) »antal carierede tænder« inkluderende antal tænder med
behandlingskrævende caries, uanset om cariesangrebet var primært eller sekundært. En tand med sekundær caries blev således
registreret som en carieret tand. 3) »antal fyldte tænder« blev
opgjort uafhængigt af fyldningernes størrelse eller antal i den
enkelte tand, og en kronet tand blev tillige opgjort som en fyldt
tand. Registrering af tandsundhedsforhold foregår via afregningsblanketten til sygesikringen.
Dataudtræk
Udtræk af de registrerede data vedrørende tandsundhed fra
ydelsesregistret blev foretaget for alle år i registreringsperioden
2000-2008 på baggrund af individets fødselsår. For registreringsåret 2000 blev der således foretaget udtræk af tandsundhedsdata
for individer født i 1975 (25 år), 1960 (40 år) og 1935 (65 år),
og tilsvarende udtræk blev foretaget for de efterfølgende registreringsår. I alt blev udtrukket for år 2000 (n = 47.761), 2001
(n = 97.946), 2002 (n = 87.631), 2003 (n = 83.122), 2004 (n
= 86.137), 2005 (n = 85.172), 2006 (n = 71.641), 2007 (n =
71.821), 2008 (n = 75.029). Antallet af individer, der blev udtrukket for år 2000, var mindre end for de andre år, på grund af
at udtrækket blev foretaget på baggrund af fødselsår og ikke alder
på undersøgelsestidspunktet, som var udvælgelseskriterium i de
første tre fjerdedele af registreringsåret. Videre ses der et mindre
antal registreringer i perioden 2006-2008 som en følge af, at det
årlige antal registreringer fra den nuværende Region Midtjylland
reduceres fra ca. 12.000 til 800. Årsagen til dette tab af data er
ikke klarlagt.
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Bearbejdelse af data
Databearbejdelsen blev foretaget i programpakken SPSS version
17 (Statistical Package for the Social Sciences). Data vedrørende
tandsundhed blev derefter renset for logiske fejl. Rensning af data
for logiske fejl medførte en reduktion i antal individer på 8563.195 pr. år, og i alt i perioden 2000-2008 blev 17.125 individer
sorteret fra. For samtlige registreringsår i perioden 2000-2008
forekom der for alle aldersgrupper samlet kun 75 tandløse ud af

681.198 personer. På denne baggrund begrænses nærværende
opgørelse af tandsundhedsdata til individer med forekomst af
naturlige tænder. DFT-indekset blev beregnet, og der blev efterfølgende opgjort frekvensfordelinger.
Resultater
Antal tænder
I alle tre aldersgrupper ses en stigning i det gennemsnitlige antal

Tandstatus og aldersgrupper

Gennemsnitligt antal tænder
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Fig. 1. Det gennemsnitlige antal naturlige tænder for de 25-, 40- og 65-årige i perioden 2000-2008.
Fig. 1. The average number of natural teeth for the 25-, 40- and 65-year-olds in years 2000-2008.

Gennemsnitligt antal tænder med caries

Tænder med ubehandlet caries og aldersgrupper
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Fig. 2. Det gennemsnitlige antal tænder med ubehandlet caries (DT) for de 25-, 40- og 65-årige i perioden 2000-2008.
Fig. 2. The average number of teeth with decay (DT) for the 25-, 40- and 65-year-olds in year 2000-2008.
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tænder gennem perioden fra år 2000 til 2008. Blandt de 25-årige
ses en mindre stigning i det gennemsnitlige antal tænder fra
henholdsvis 29,6 til 30,1, og en tilsvarende stigning ses fra 28,3
til 28,9 blandt de 40-årige. Den største stigning var at se blandt
de 65-årige med et gennemsnitligt antal tænder på 21,2 i 2000
stigende til 23,9 i 2008. Stigningen i det gennemsnitlige antal
tænder var for alle aldersgrupper tilnærmelsesvis lineær med en
varierende stigningsgrad (Fig. 1).

Ved gruppering efter antal tænder i henholdsvis i) 28 eller
flere tænder (28+), ii) 20-27 tænder og iii) færre end 20 tænder
(< 20) var der blandt de 65-årige et fald på 12,2 % i andelen
med < 20 tænder samt et mindre fald på 3,3 % i andelen af ældre
med 20-27 tænder. Samtidig blev der konstateret en tilsvarende
stigning (15,5 %) blandt dem, der havde 28+ tænder. Blandt
de 40-årige var gruppen med < 20 tænder forsvindende lille i
alle kohorter, medens der kunne ses en stigning på 6,9 % i andel

Tænder med fyldninger og aldersgrupper

Gennemsnitligt antal tænder
med fyldninger

14
12
10
8
6
25-årige

4

40-årige

2

65-årige

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Registreringsår

Fig. 3. Det gennemsnitlige antal tænder med fyldning (FT) for de 25-, 40- og 65-årige i perioden 2000-2008.
Fig. 3. The average number of teeth with filling (FT) for the 25-, 40- and 65-year-olds in years 2000-2008.

Sunde tænder og aldersgrupper
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sunde tænder
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Fig. 4. Det gennemsnitlige antal sunde tænder uden caries og fyldning for de 25-, 40- og 65-årige i perioden 2000-2008.
Fig. 4. The average number of healthy teeth with no decay and fillings for the 25-, 40- and 65-year-olds in years 2000-2008.
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af personer med 28+ tænder og et tilsvarende fald i gruppen
med 20-27 tænder. Blandt de 25-årige havde næsten ingen <
20 tænder, og i perioden steg andelen af de 25-årige med 28+
tænder med 3 %.
Carieserfaring
Det gennemsnitlige antal tænder med ubehandlet caries (DT)
var for alle aldersgrupper lavt, og DT ses at falde kontinuerligt
i perioden fra 2000 til 2008 (Fig. 2). Det største fald ses for de

65- og 40-årige fra henholdsvis 0,9 i år 2000 til 0,4 i 2008 for
de 65-årige, og fra 1,0 til 0,5 for de 40-årige, mens faldet for de
25-årige var lidt mindre fra 1,1 til 0,8. Som det fremgår af Fig. 3,
er det gennemsnitlige antal tænder med fyldninger for de 65-årige
næsten konstant ca. 13 i hele perioden, mens der for de 40- og
25-årige ses et næsten lineært fald på henholdsvis 12,5 til 9,0
og fra 6,0 til 4,2. Parallelt hermed ses for alle aldersgrupper en
lineær stigning i det gennemsnitlige antal sunde tænder (Fig. 4).
Af Fig. 5, 6 og 7 fremgår den relative fordeling af individer i

65-årige, tænder med caries og fyldninger
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Fig. 5. Den procentvise fordeling (%) af de 65-årige i forhold til antal tænder med caries og fyldninger i perioden 2000-2008.
Fig. 5. The relative distribution (%) of the 65-year-olds in relation to number of teeth with decay and fillings in years 2000-2008.

40-årige, tænder med caries og fyldninger
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Fig. 6. Den procentvise fordeling (%) af de 40-årige i forhold til antal tænder med caries og fyldninger i perioden 2000-2008.
Fig. 6. The relative distribution (%) of the 40- year-olds in relation to number of teeth with decay and fillings in years 2000-2008.
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aldersgrupperne i forhold til antal tænder med caries og fyldning
(DFT-værdi). For årene 2000-2007 ses en næsten uændret relativ
fordeling af de 65-årige i forhold til antal tænder, der er fyldt
eller carieret. I 2008 ses dog en lille reduktion i andelen af ældre
med 20 eller flere tænder med caries og fyldninger, mens der
ses en mindre stigning i andelen, der har cariesfrie tænder. For
de 40-årige ses i perioden imidlertid en gradvis forskydning i
fordelingen af antal tænder med fyldninger og caries, således
at andelen med 10 eller flere tænder med caries eller fyldninger gradvist reduceres, mens der sker en stigning i andelen af
40-årige med ingen eller få tænder med caries og fyldninger. For
de 25-årige ses en markant stigning i andelen med ingen eller få
tænder med caries og fyldninger, mens andelen med flere end
seks tænder med caries og fyldning er gradvist faldende.
Diskussion
Nærværende undersøgelse viser, at der i det seneste årti er sket en
markant forbedring i tandstatus og carieserfaringen hos voksne
brugere af praksistandplejen. Der er sket en kontinuerlig stigning i det gennemsnitlige antal tænder særligt hos de ældre og
midaldrende voksne. Carieserfaringen er faldende hos de yngre
og midaldrende voksne, og forekomsten af ubehandlet caries er
generelt lav. Praksistandplejen viser således positive resultater.
Man har tidligere konstateret, at stort set alle, der modtager overenskomstmæssige tandplejeydelser via praksistandplejen, også
modtager en undersøgelsesydelse (16), hvorfor de her beskrevne
patientpopulationer kan betragtes som repræsentative for de
borgere, der benytter praksistandplejen.
Af Tabel 1 fremgår, at aldersgrupperne ikke er ligeligt repræsenteret, og at mønstret ændrer sig over tid. Blandt de 65-årige

er der en konstant repræsentation på 45-50 % af befolkningen,
medens der blandt de 40-årige ses et fald fra ca. 50 til ca. 33 %
af totalbefolkningen i den aktuelle periode. Endelig viser deltagelsen blandt de 25-årige et fald fra ca. 40 til ca. 25 % i perioden.
Disse tal kan imidlertid godt tages som udtryk for den del af
befolkningen, som går regelmæssigt til tandlæge, idet tidligere
undersøgelser (16,17) har vist, at såfremt man ser på forbruget
af undersøgelsesydelser over en længere tidsperiode, modtager
70-80 % af befolkningen regelmæssigt en diagnostisk ydelse,
men ikke nødvendigvis hvert år. De manglende data fra Region
Midtjylland i perioden 2006-2009 vurderes i betragtning af det
store årlige datamateriale ikke at medføre systematiske bias i
opgørelsen af tandsundheden på landsplan. De beskrevne undersøgelsespopulationer kan imidlertid ikke betragtes som værende
repræsentative for alderssvarende tværsnit af hele befolkningen,
idet data kun indeholder information om betandede brugere af
praksistandplejen. Det er dokumenteret i tidligere undersøgelser
(16,17), at deltagelse i praksistandplejen er relateret til socioøkonomiske forhold som fx indkomst, uddannelse, og etnicitet. Det
kan derfor forventes, at nærværende data i forhold til voksenbefolkningen er underrepræsenteret med hensyn til personer med
lav indkomst, kort eller ingen uddannelse samt personer af anden
etnisk oprindelse. Det er endvidere tidligere påvist, at tandsygdomme og tandtab er hyppigere forekommende hos personer med
lav indkomst og kort eller ingen uddannelse (4,6,8). Resultatet i
nærværende undersøgelse forventes på denne baggrund i forhold
til alderssvarende tværsnit i den samlede voksenbefolkning at
tegne et for optimistisk billede af udviklingen i tandsundheden.
Selv blandt erfarne og trænede tandlæger kan der ved klinisk cariesdiagnostik forekomme en betydelig intereksaminær
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Fig. 7. Den procentvise fordeling (%) af de 25-årige i forhold til antal tænder med caries og fyldninger i perioden 2000-2008.
Fig. 7. The relative distribution (%) of the 25-year-olds in relation to number of teeth with decay and fillings in years 2000-2008.
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Registreringsår, fødselskohorte og antal

25-årige
Reg. år
2000

40-årige

65-årige

Årgang

Undersøgte

Befolkningstal

%

Årgang

Undersøgte

Befolkningstal

%

Årgang

Undersøgte

Befolkningstal

%

1975

19.960

76.001

22,3

1960

18.830

77.412

24,3

1935

10.118

47.900

21,1

2001

1976

30.842

69.752

44,2

1961

40.619

77.324

52,5

1936

23.290

49.579

47,0

2002

1977

25.654

66.743

38,4

1962

36.346

79.357

45,8

1937

22.662

50.978

44,5

2003

1978

23.628

67.195

35,2

1963

34.759

83.619

41,5

1938

22.166

52.443

42,3

2004

1979

23.568

64.618

36,5

1964

36.679

85.318

43,0

1939

23.617

52.547

44,9

2005

1980

22.019

62.961

35,0

1965

36.917

87.181

42,3

1940

24.632

54.756

45,0

2006

1981

16.559

59.249

27,9

1966

31.854

89.871

35,4

1941

22.273

56.077

39,7

2007

1982

16.321

59.722

27,3

1967

29.267

83.565

35,0

1942

25.364

62.692

40,5

2008

1983

16.787

58.972

28,5

1968

28.555

78.116

36,6

1943

28.894

66.289

43,6

Tabel 1. Antal undersøgte fordelt på fødselskohorte (årgang), befolkningstælling i de enkelte fødselskohorter opgjort i registreringsåret
(Danmarks Statistik) og den procentvise andel, som de undersøgte udgør af hver national fødselskohorte (%).
Table 1. Number of persons registered in relation to birth cohort and the national population data in year 2000-2008.

variabilitet. Det er dog påvist, at dataindsamling baseret på
journalinformationer kan anvendes i stedet for data fra surveys
indsamlet af trænede og kalibrerede undersøgere, blot materialet
er tilstrækkeligt stort (18). Det skønnes endvidere, at der ikke er
sket afgørende faglige ændringer vedrørende cariesdiagnostik i
perioden 2000-2008. Det omfattende foreliggende datamateriale
vurderes således at være pålideligt.
For de 25- og 40-årige ses manglende tænder relativt sjældent. Hos de 25-årige findes færre end 28 tænder hos ca. 5-6 %,
mens dette er tilfældet for 18-19 % af de 40-årige. I nærværende
datamateriale var det ikke muligt at få oplysninger om årsagen
til, at tænder mangler, og manglende tænder indgår derfor ikke i
beregningen af den samlede carieserfaring. Der kan være mange
forskellige årsager til manglende tænder, fx aplasi, ekstraktioner
på grund af tandregulering, traumer, cariesfølger eller parodontale lidelser. Årsag til manglende tænder er formodentlig
afhængig af alderen og tandsygdomsforekomsten i populationen.
De 25-årige har i den aktuelle undersøgelse lav forekomst af caries, og parodontitis forekommer kun sjældent i ung alder (7).
Manglende tænder kan således mest sandsynligt forklares med
fx aplasi, traumer eller ekstraktioner på grund af tandregulering.
En nyligt publiceret undersøgelse fandt, at 7,4 pct. af 8.138 danske
børn i alderen 9-12 år havde agenesi – manglende tandanlæg –af
en eller flere blivende tænder (19). Litteraturen viser forskellige
resultater med hensyn til de hyppigste årsager til manglende
tænder. En canadisk undersøgelse peger på flere ekstraktioner
pga. parodontale lidelser end pga. caries (20), mens skotske og
norske resultater omvendt viser relativt flere ekstraktioner pga.
caries. Dog påvises en stigning i antallet af ekstraktioner pga.

parodontale lidelser med alderen (21,22,28).
De foreliggende resultater viser en markant reduktion af
tandtab blandt de 65-årige i perioden. Videre ses generelt lav
forekomst af ubehandlet caries og en reduktion i antallet af tænder med caries og fyldninger blandt de 40-årige og de 25-årige.
Det gennemsnitlige antal tænder med caries og fyldninger var
dog konstant i undersøgelsesperioden blandt de 65-årige, men
antallet af tænder uden fyldning eller caries blev forøget i alle tre
aldersgrupper. Udviklingen forventes at medføre en yderligere
reduktion i behandling af caries og følger heraf blandt de yngre
og midaldrende voksne. De ældre bevarer i højere grad egne tænder, men har stor tidligere carieserfaring, der kræver vedvarende
vedligeholdelsesbehandling.
I nærværende rapport følges sygdomsudviklingen fra år 2000
til 2008 ved tre aldersserier (25, 40 og 65 år) hver bestående af ni
årlige tværsnitsundersøgelser af ni forskellige fødselskohorter. Inden for hver aldersserie kan de ni forskellige fødselskohorter have
været eksponeret for særlige samfundsmæssige eller strukturelle
forhold, som kan have påvirket fødselskohortens orale sundhed,
den såkaldte kohorteeffekt. For de 65-årige kan reduktionen i
tandtab således tænkes at være et resultat af en opvækst med øgning i velstanden i samfundet og en mere regelmæssig deltagelse
i tandpleje for de senere årgange. De samme forhold kan være
gældende for reduktionen i antallet af tænder med fyldninger for
de 40- og de 25-årige. I artiklen anvendes sygdomsmålet »antal
tænder« som er uforanderligt over tid. En person, der har mistet
en tand, vil altid i statistisk øjemed have mistet denne tand, og
sygdom akkumuleres således over tid. Det samme er aktuelt ved
sygdomsmålet »antal tænder med fyldninger«, dog ikke hvor en
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9
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fyldt tand mistes. Den øgede forekomst af tandsygdomme blandt
de ældre i forhold til de yngre kan således skyldes længere tids
eksponering over for risikofaktorer og akkumulering af sygdom
over tid.
I Sverige er antallet af tandløse personer mellem 40 og 70 år
faldet fra 16 % i 1973 til 1 % i 2003. Antal tænder med fyldninger
er reduceret generelt i den svenske voksenbefolkning med undtagelse af gruppen af 60-80-årige, som har flere fyldte tænder end
tidligere. Det gennemsnitlige DFT i den svenske undersøgelse
svarer til DFT i nærværende undersøgelse for samme aldersgrupper i samme periode (23). Norske undersøgelser viser ligeledes i
perioden 1975 til 2002 en reduktion i tandløshed fra 15,7 % til 0,7
% for de 35-59-årige, og fra 52,9 % til 16,4 % for personer på 60
år eller ældre. I samme periode ses en stigning fra 78,2 % til 91,7
% i andelen af de 35-59-årige nordmænd, der har 20 eller flere
tænder (24). En oversigt over tandsundhedstendenserne blandt
befolkningerne i Europa peger videre på en betydelig reduktion
i antallet af tandløse voksne (25,26).
Hvad der har forårsaget denne påpegede forbedring i cariessituationen og i antal tænder i den vestlige verden gennem de
seneste 30 år, har været genstand for megen diskussion blandt
internationale eksperter på området (27). Det er almindelig
anerkendt, at caries er en multifaktoriel sygdom, samt at udbredelsen af fluor er den væsentligste faktor, der har bidraget
til cariesreduktion (27). Der har desuden været divergerende
opfattelser af, hvad der i øvrigt har påvirket tandsundheden (kost,
plakforekomst, salivas sammensætning, tandplejesystemet etc.)
(27). Forbedring af befolkningens levevilkår er ligeledes blevet
fremhævet som medvirkende til forbedringen og i forlængelse
heraf den betydelige rolle, som det omgivende miljø spiller for
befolkningens tandsundhed (26-29).
På trods af de reservationer, der kan anføres med hensyn til
undersøgelsespopulationernes repræsentativitet, anses de overordnede tendenser med hensyn til en stigning i antal tænder
og reduktion i forekomsten af caries og fyldninger især hos de
yngre og midaldrende som værende så konsistente, at de kan
overføres til den almene befolkning. Den nedgang i omfanget af
tandsygdommene hos børn og unge, som har været kendt i flere
år, synes nu også via denne undersøgelses resultater at kunne
noteres i voksenbefolkningen. Undersøgelser viser, at store dele af
voksenbefolkningen har nydt godt af regelmæssig tandpleje i barneårene; tre fjerdedele af voksne i alderen 35-44 år har deltaget i
det kommunale tilbud om børnetandpleje, mens en fjerdedel har
fulgt tandpleje hos privat tandlæge. Også halvdelen af 65-74-årige
danskere har deltaget i regelmæssig tandpleje i barneårene (4).
Den årlige kontinuerlige forbedring i tandstatus og carieserfaring
for alle aldersgrupper bekræfter således, at den positive udvikling
i tandsundhed også fastholdes ved overgang til praksistandplejen
i voksenalderen. Det danske tilbud om tandpleje synes således at
sikre sammenhæng og kontinuitet for brugerne ved overgangen
fra børne- og ungdomstandpleje til praksistandpleje.
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Konklusion
Udviklingen i tandsundheden blandt yngre, midaldrende og ældre voksne brugere af voksentandplejen er tydeligt forbedret de
seneste ni år. Forbedringen ses hovedsageligt som en reduktion
i tandtab for de ældre, mens den for de yngre og midaldrende
voksne primært viser sig som en nedgang i antal tænder med
ubehandlet caries og fyldninger. Den årlige kontinuerlige forbedring i tandstatus og carieserfaring bekræfter, at den positive
udvikling i tandsundheden hos børn fastholdes ved overgang til
voksentandplejen i praksis.

Abstract (English)

Oral health for users of private dental practice from 2000 to 2008
Objectives – The objectives of the present report was to describe
trends in dental status and caries experience among 25-, 40- and
65-year-old Danes who utilized private dental praxis in the period
2000-2008.
Material and Methods – Data from The National Health Insurance Service Registry recorded in private practice in the period
2000-2008, comprising 681,198 adults in total.
Results – In all three age-groups the average number of teeth
increased during the period. The largest difference was seen
among 65 year-olds with the average number of teeth present,
raising from 21.1 in 2000 to 23.9 in 2008. The average number of
teeth with untreated caries (DT) was low for all age groups and
DT was continuously decreasing in the period from 2000 to 2008.
For the 65-year-olds the average number of teeth with untreated
caries and fillings (DFT) was 13 in 2000, and almost consistent
during the period, while DFT for the 40- and the 25 year-olds were
linear decreasing from 13.5 to 9.5 and 7.1 to 5.1, respectively.
Conclusions – Among Danish adults utilizing oral health care
delivered by private dental practitioners, dental status and dental
caries experience were improved from year 2000 to 2008. The
continuous improvement in oral health shows that the positive development in the oral health situation observed among children
is maintained in adulthood.
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Cochrane-review

Reparere fyldninger
eller skifte ud?
To nye Cochrane-reviews har ledt efter evidens for, hvor
radikalt man skal gå til værks ved defekte amalgameller kompositfyldninger.
Winnie Brodam

Reviewerne fandt ingen studier, som levede op til Cochranes
krav om randomisering og kontrol. Derfor må de nøjes med at
konkludere, at der er behov for veldesignede studier både af det
fyldningstekniske og af, hvordan patienter forholder sig til spørgsmålet: ny fyldning eller reparation af den gamle.
Kommentar af professor Asbjørn Jokstad, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry,
University of Toronto, Canada:
– Reviewerne har undersøgt, om der findes randomiserede,
kontrollerede studier, som afklarer, om defekte amalgam- eller
kompositfyldninger i molarer bør repareres eller revideres med
det identiske fyldningsmateriale. De fandt ingen egnede studier
– og det er måske godt det samme, for forfatterne skriver ikke,
hvad de mener med ”defective”.
Hvorfor én type fyldningsmateriale ikke skulle kunne kombineres med en anden, er et mysterium – og dertil kommer, at det
hævdes, at alle fyldninger har et ”finite life-span”, hvad det så end
betyder. Desuden diskuterer forfatterne slet ikke, at intentionen
med en fyldning primært er at beskytte og bevare resttand efter
et cariesangreb eller efter traume.
Undertegnede mener, at reparation eller revision af en fyldning først bliver aktuelt, når der er øget risiko for plakbetinget
tandsygdom, symptomer, ny caries eller traume. Ellers bør fyldninger forblive intakte eller til nød korrigeres med tanke på reduktion af plakakkumulering. Totalvurderingen inkluderer hensyn

til patientens tidligere og nuværende risikoadfærd og egetansvar
for oral hygiejne, tandsættets totaltilstand og enkelttænders og
-fyldningers kvaliteter.
Det er et centralt forskningsetisk koncept, at interventionsstudier kun kan gennemføres, når både deltagere og forskere er
genuint usikre, hvad angår fordele og ulemper ved valg af studiets
kontrol og den eksperimentelle del. Det kan ikke totalt udelukkes,
at der kan være enkeltsituationer, hvor en fyldning ikke længere
bevarer resttanden, og hvor både patient og tandlæge er oprigtigt
usikre eller indifferente, mht. hvad der er den optimale intervention. Men der må være tale om meget begrænsede tilfælde, og med
det som perspektiv overlader jeg det til den kvalificerede læser at
bedømme sandsynligheden for, at dobbeltblinde, randomiserede,
kontrollerede, kliniske studier om denne problemstilling vil blive
gennemført i fremtiden.

Læs mere om temaet her:
1.	Chadwick B, Treasure E, Dummer
P, Dunstan F, Gilmour A, Jones R
et al. Challenges with studies
investigating longevity of dental
restorations – a critique of a systematic review. J Dent 2001; 29:
155-61.
2.	Jokstad A, Bayne S, Blunck U,
Tyas M, Wilson N. Quality of dental restorations. FDI Commission

Project 2-95. Int Dent J 2001; 51:
117-58.
3.	H ickel R, Roulet JF, Bayne S,
Heintze SD, Mjör IA, Peters M et
al. Recommendations for conducting controlled clinical studies of
dental restorative materials. J
Adhes Dent 2007; 9 (Suppl 1):
121-47.
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Abstract

Background
Amalgam is a common filling material for posterior teeth, as with any restoration amalgams have a finite life-span. Traditionally replacement was the ideal approach to treat defective amalgam restorations, however, repair offers an alternative more
conservative approach where restorations are only partially defective. Repairing a restoration has the potential of taking less
time and may sometimes be performed without the use of local anaesthesia hence it may be less distressing for a patient
when compared with replacement.
Objectives
To evaluate the effectiveness of replacement (with amalgam) versus repair (with amalgam) in the management of defective
amalgam dental restorations in permanent molar and premolar teeth.
Search strategy
For the identification of studies relevant to this review we searched the Cochrane Oral Health Group Trials Register (to 23rd
September 2009); CENTRAL (The Cochrane Library 2009, Issue 4); MEDLINE (1950 to 23rd September 2009); EMBASE (1980
to 23rd September 2009); ISI Web of Science (SCIE, SSCI) (1981 to 22nd December 2009); ISI Web of Science Conference
Proceedings (1990 to 22nd December 2009); BIOSIS (1985 to 22nd December 2009); and OpenSIGLE (1980 to 2005).
Researchers, experts and organisations known to be involved in this field were contacted in order to trace unpublished or
ongoing studies. There were no language limitations.
Selection criteria
Trials were selected if they met the following criteria: randomised or quasi-randomised controlled trial, involving replacement
and repair of amalgam restorations.
Data collection and analysis
Two review authors independently assessed titles and abstracts for each article identified by the searches in order to decide
whether the article was likely to be relevant. Full papers were obtained for relevant articles and both review authors studied
these. The Cochrane Collaboration statistical guidelines were to be followed for data synthesis.
Main results
The search strategy retrieved 145 potentially eligible studies, after de-duplication and  examination of the titles and abstracts
all but three studies were deemed irrelevant. After further analysis of the full texts of the three studies identified, none of the
retrieved studies met the inclusion criteria and all were excluded from this review.
Authors’ conclusions
There are no published randomised controlled clinical trials relevant to this review question. There is therefore a need for
methodologically sound randomised controlled clinical trials that are reported according to the Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT) statement (www.consort-statement.org/). Further research also needs to explore qualitatively the
views of patients on repairing versus replacement and investigate themes around pain, distress and anxiety, time and costs.
Sharif MO, Merry A, Catleugh M, Tickle M, Brunton P, Dunne SM, Aggarwal VR. Replacement versus repair of defective restorations in adults: amalgam. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 2. Art. No.: CD005970. DOI: 10.1002/14651858.CD005970.pub2.
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Abstract

Background
Composite filling materials have been increasingly used for the restoration of posterior teeth in recent years as a tooth coloured
alternative to amalgam. As with any filling material composites have a finite life-span. Traditionally, replacement was the ideal
approach to treat defective composite restorations, however, repairing composites offers an alternative more conservative
approach where restorations are partly still serviceable. Repairing the restoration has the potential of taking less time and may
sometimes be performed without the use of local anaesthesia hence it may be less distressing for a patient when compared
with replacement.
Objectives
To evaluate the effectiveness of replacement (with resin composite) versus repair (with resin composite) in the management
of defective resin composite dental restorations in permanent molar and premolar teeth.
Search strategy
For the identification of studies relevant to this review we searched the Cochrane Oral Health Group Trials Register (to 23rd
September 2009); CENTRAL (The Cochrane Library 2009, Issue 4); MEDLINE (1950 to 23rd September 2009); EMBASE (1980
to 23rd September 2009); ISI Web of Science (SCIE, SSCI) (1981 to 22nd December 2009); ISI Web of Science Conference
Proceedings (1990 to 22nd December 2009); BIOSIS (1985 to 22nd December 2009); and OpenSIGLE (1980 to 2005).
Researchers, experts and organisations known to be involved in this field were contacted in order to trace unpublished or
ongoing studies. There were no language limitations.
Selection criteria
Trials were selected if they met the following criteria: randomised or quasi-randomised controlled trial, involving replacement
and repair of resin composite restorations.
Data collection and analysis
Two review authors independently assessed titles and abstracts for each article identified by the searches in order to decide
whether the article was likely to be relevant. Full papers were obtained for relevant articles and both review authors studied
these. The Cochrane Collaboration statistical guidelines were to be followed for data synthesis.
Main results
The search strategy retrieved 279 potentially eligible studies, after de-duplication and  examination of the titles and abstracts
all but four studies were deemed irrelevant. After further analysis of the full texts of the four studies identified, none of the
retrieved studies met the inclusion criteria and all were excluded from this review.
Authors’ conclusions
There are no published randomised controlled clinical trials relevant to this review question. There is therefore a need for
methodologically sound randomised controlled clinical trials that are reported according to the Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT) statement (www.consort-statement.org/). Further research also needs to explore qualitatively the
views of patients on repairing versus replacement and investigate themes around pain, anxiety and distress, time and costs.
Sharif MO, Catleugh M, Merry A, Tickle M, Dunne SM, Brunton P, Aggarwal VR. Replacement versus repair of defective restorations in adults: resin composite.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 2. Art. No.: CD005971. DOI: 10.1002/14651858.CD005971.pub2.
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Husk at fortælle det til

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

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

Med ca. 1.600 tandlæge
klinikker og et samlet areal på
43.000 km2 er Danmark et lille
tandlægeland. Alligevel kan der
være store forskelle i daglig
dagen på de danske tand
klinikker. I dette og de to næste
numre sætter Tandlægebladet
spot på kontraster i danske
tandlægers arbejdsliv i seri
en »Tandlægeliv i kontrast«.
For at undersøge forskelle i
tandlægers arbejdsliv zoomer
vi i hvert nummer ind på to
tandlæger, der arbejdsmæs
sigt er hinandens modpoler. I
dette nummer er det betydnin
gen af klinikkens geografiske
placering for arbejdslivet, der
er i fokus, når vi besøger en
tandlæge i storbyen og en
tandlæge på landet. I de kom
mende numre vil vi sætte fokus
på, hvordan patientgrundlaget
påvirker arbejdslivet, samt
hvad det betyder for arbejds
livet at indgå i et klinikfælles
skab i modsætning til at være
på en enmandsklinik.

TANDLÆGELIV
I KONTRAST
Tekst: Gitte Almer Nielsen
Foto: Lizette Kabré
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PERiFERI: Et kig ud ad vinduet
fra tandklinikken giver et flot vue
ned ad Søndergade i Nakskov.

... på landet

LAND vs. BY. Den ene er placeret i et udkantsområde, mens den anden
har adresse i centrum af København. Dermed er de to tandklinikker i
henholdsvis Nakskov og København hinandens geografiske modpoler.
Men hvor stor er kontrasten mellem at arbejde i en by som Nakskov
med knap 14.000 indbyggere og i København med ca. 530.000 ind
byggere? Tandlægebladet har besøgt de to klinikker for at tegne et
billede af forskellene mellem at arbejde på landet og i byen.

TANDLÆGELIV
I KONTRAST
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... i byen

CENTRUM: Stemningen af storby
florerer på den smalle Hovedvagts
gade i centrum af København.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9
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» De mange faglige
udfordringer gør mit
arbejde rigtig sjovt
Bent Søndergaard,
tandlæge, nakskov

... på landet
Hvem:........................... Tandlæge Bent Søndergaard, 54 år
Uddannelse:............ 1979 fra Tandlægeskolen i København
Klinik:. ......................... Klinikejer af tandklinikken Tandlægerne i Sønderport
i Nakskov siden 1991.
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» Jeg har altid drømt
om at arbejde i
Københavns centrum

Hans Alfred Juel Jensen,
Tandlæge, København

... i byen
Hvem:........................... Tandlæge Hans Alfred Juel Jensen, 35 år
Uddannelse:............ Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2003
Klinik:. ......................... Ansat tandlæge hos Tandlæge Nicolai Yde,
Hovedvagtsgade 4 i København K, siden 2008.
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... på landet
Hvor mange patienter har du i gennemsnit om dagen?
– Jeg har 25-28 patienter om dagen og skal også godkende omkring
otte tandrensninger, som vores klinikassistenter laver.
Hvor lang tid bruger du på en ny patient?
– Jeg bruger typisk 30 minutter på en ny patient.
Hvilke behandlinger laver du flest af?
– Vi laver rigtig mange cariesbehandlinger og proteser.
Gennemsnitsalderen på klinikken?
– Gennemsnitsalderen på klinikken er 44 år.
Hvor meget er klinikkens husleje?
– Jeg har ingen husleje. Jeg har betalt lånet ud for købet af etagen på
750.000 kr., og jeg udlejer halvparten af arealet til min kompagnon.
Klinikken i Nakskov:
Antal ansatte:...........................Tre tandlæger heraf en som kompagnon, syv klinikassistenter, en
tandplejer
Antal patienter:.......................6.000 patienter
Antal behandlingsrum:.......Fem behandlingsrum
Antal kvadratmeter:.............300 m2

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9

SAMFUND & ARBEJDSLIV 723

... i byen
Hvor mange patienter har du i gennemsnit om dagen?
– Jeg har typisk 10-12 patienter om dagen.
Hvor lang tid bruger du på en ny patient?
– Jeg bruger ca. 45 minutter på en ny patient.
Hvilke behandlinger laver du flest af?
– Jeg laver rigtig mange plast- og kronebehandlinger.
Gennemsnitsalderen på klinikken?
– Gennemsnitsalderen på klinikken er 38,5 år.
Hvor meget er klinikkens husleje?
– 17.000 kr. om måneden.

TANDLÆGELIV
I KONTRAST

Klinikken i København:
Antal
Antal
Antal
Antal

ansatte:...........................To tandlæger, en tandplejer, tre klinikassistenter og en klinikelev
patienter:.......................2.400 patienter
behandlingsrum:.......Fire behandlingsrum
kvadratmeter:.............131 m2
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... på landet
»Jeg tjener penge på mængden
af behandlinger, ikke størrelsen«
Normalt er det ikke de positive historier
fra Nakskov, der fylder medierne. Tværti
mod. Det er i stedet historier om tomme,
faldefærdige huse, sociale problemer og
arbejdsløshed, der hersker fra Lollands
største by. Men denne mandag eftermid
dag er det en anden historie, som tandlæge
Bent Søndergaard vil fortælle til Tandlæ
gebladet. Han er nemlig rigtig glad for sit
arbejdsliv på tandklinikken Tandlægerne
i Sønderport i Nakskov.
Der er da også langt fra mediernes
beskrivelser af faldefærdige huse til den
topmoderne tandklinik, som Tandlæge
bladets udsendte træder ind i. Og det er
samtidig svært ikke at føle sig godt tilpas
på tandklinikken i starten af gågaden, hvor
væggene er udsmykket med malerier af
skiftende lokale billedkunstnere, og hvor
alle er på fornavn.
Bent Søndergaard undrer sig da også
over, at ikke flere tandlæger ser værdien i
at arbejde på landet.
– Der er rigtig gode penge at tjene i
Nakskov, for der er et stort behandlings
behov, samtidig med at konkurrence er
ikkeeksisterende. Jeg bestemmer derfor
selv min omsætning, og jeg har fx beslut
tet, at jeg kun arbejder fire dage om ugen.
Rutineopgaverne har jeg uddelegeret til
klinikassistenterne, der har fået efterud
dannelse, fortæller Bent Søndergaard fra
frokoststuen, der er så stor, at Tandlæge
bladets journalist må kommentere det.
Kortere arbejdsuge
gav øget omsætning
Samtidig indrømmer Bent Søndergaard,
at fordelene ved hans arbejdsliv også kan
være en af ulemperne. For arbejdspresset
har til tider været så stort, at han var oppe
på 40 patienter om dagen. Simpelthen

fordi det var umuligt at tiltrække tandlæ
ger, der kunne aflaste. Og når Bent Søn
dergaard ser tilbage, er han ikke specielt
stolt over den periode, hvor tidspresset
resulterede i lappeløsninger, der gnavede
i baghovedet om aftenen. Paradoksalt nok
er omsætningen steget, efter han er gået
ned i tid. Nu er der nemlig tid til bedre
behandlinger.
Der er god tid til dagens interview, for
Bent Søndergaard holder allerede fyr
aften, og når vi samtidig er så heldige at
blive budt på hjemmebagte småkager med
chokoladestykker til kaffen, så er der ingen
grund til at jappe.
Offentlig i det private
Den afslappede stemning under interview
et er også genkendelig i Bent Sønderga
ards forhold til patienterne. Familiært,
kalder han det, og han synes kun, det er
hyggeligt, når han møder patienter i Brug
sen, også selv om han har oplevet at stå
med en protese i hånden midt mellem alle
madvarerne. Alligevel tager den 54-årige
tandlæge sine forbehold.
– Når man også er offentlig i sit private
liv, må man værne om sit ry. Vi tænker da
fx over, hvor vi holder klinikkens julefro
kost, for man kan hurtigt blive stemplet,
forklarer Bent Søndergaard alvorligt.
En anden af de ting, som Bent Sønder
gaard fremhæver ved sit arbejde, er de
faglige udfordringer. Dem er der nemlig
rigtig mange af i Nakskov.
– Vi skal favne rigtig bredt her i Nak
skov, for vi har jo ikke et hospital eller spe
cialtandlæger lige om hjørnet. Og det er én
af de ting, som gør det rigtig sjovt at arbejde
her – vi kommer jo omkring alle de faglige
aspekter i faget, siger Bent Søndergaard.
Men samtidig er han også godt klar

over, at ikke alle faglige udfordringer er
de samme som i en stor by.
– Vi har forholdsvis unge patienter, der
vælger at få trukket alle tænder ud og få
protese. Folk tror måske, at det ikke sker
længere, men det gør det her, fortæller
Bent Søndergaard, der dog også laver en
masse broer, kroner og implantater.
Kvantitet fylder kontoen
I det hele taget er der mange proteser
på klinikken i Søndergade. Så mange, at
Bent Søndergaard har fundet ud af, det er
nemmere at støbe modellerne selv. Han
har derfor indrettet et gipsrum, men det
burde der også være rigelig plads til i den
300 m2 store klinik.
Mængden af proteser er selvfølgelig en
afspejling af gennemsnitsalderen i Nak
skov, som Tandklinikken i Sønderport
naturligvis også mærker.
– Behandlingerne er ikke i den dyre
ende, og jeg tjener mine penge på mæng
den af behandlinger, ikke størrelsen. Jeg
bliver ofte overrasket, når en patient væl
ger det dyreste alternativ. Derfor præsen
terer jeg også altid det billigste alternativ
først, men faktisk er det en ret sjov faglig
udfordring ikke altid at skulle lave den
behandling, der ligger ligefor, fortæller
Bent Søndergaard og spørger, om vi ikke
vil have en kop kaffe og en småkage mere.
– Ja tak, siger vi naturligvis.
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... i byen
»Patienterne stiller store krav
og tager deres tænder seriøst«
Med en placering klos op ad Kongens Ny
torv er tandklinikken i Hovedvagtsgade
placeret så centralt i København, som
man kan forlange. Men det er ikke kun en
central placering, klinikken kan prale af.
For det kan godt være, at Rådhuspladsen
er den allerdyreste adresse på Matador
brættet. Kongens Nytorv er til gengæld den
fornemste, og et blik rundt på den store
plads afslører da også, at tandklinikken
har prominente naboer som Det Kongelige
Teater, Magasin du Nord og Hotel D’Ang
leterre. Gadebilledet afslører samme grad
af klasse med masser af jakkesæt, slips og
høje hæle, der haster af sted på arbejde i
solskinnet på denne tirsdag morgen.
Inde på tandklinikken i Hovedvagts
gade er der også travlt. Her er tandlæge
Hans Alfred Juel Jensen netop mødt og i
gang med at skifte til kliniktøj i den blot ca.
10 m2 store frokoststue. Imens sidder nogle
af hans kollegaer og får dagens første kop
kaffe ved frokostbordet, og andre går ind
og ud ad døren for at ordne praktiske ting.
For Tandlægebladets medarbejder min
der dagens morgenrutiner i frokoststuen
mest af alt om en menneskelig udgave af
computerspillet Tetris, der går ud på at
arrangere forskelligformede kasser i en
trang boks. Her er boksene blot skiftet ud
med mennesker.

Tid er penge
Men Hans Alfred Juel Jensen klager ikke
over den trange plads, for ham er arbejds
pladsen i centrum drømmen.
– Jeg har altid drømt om at arbejde i
Københavns centrum, hvor der er et godt
klientel og mulighed for store behand
linger. De ved, hvad det er værd at have
sunde tænder, og de stiller tilsvarende
krav. Det giver mig mulighed for optimale
behandlingsløsninger, og jeg får frie tøjler
til at udføre mit arbejde, fortæller Hans Al
fred Juel Jensen, der nu er kommet ud af
tøjet og i kliniktøjet, og fortsætter:
– De er ikke blevet rige ved at smide om
sig med pengene, men når der først er åb
net op, så bliver der ikke sparet, og de kan
sagtens vælge en behandling til 150.000
kr., forklarer Hans Alfred Juel Jensen.
Derfor er hans udgangspunkt også altid
at foreslå den mest optimale behandling,
der som oftest også er den dyreste.
Tandlægebladet fanger Hans Alfred
Juel Jensen i en pause inden dagens første
patient. Alligevel skal interviewet gå lidt
tjept, for ifølge den 35-årige tandlæge vil
dagens første patient formentlig indfinde
sig til tiden. Og tiden er dyrekøbt for pa
tienterne på tandklinikken i Hovedvagts
gade. Her er der nemlig en overvægt af
personer med høj indkomst, der kommer
fra de omkringliggende arbejdspladser.
Proteser og tandlægekort ser han derimod
ikke mange af.
Konkurrencen er
benhård i centrum
Patienternes høje krav til sig selv oplever
Hans Alfred Juel Jensen også til hans
arbejde og hans person. Ikke, at han op
lever det som en belastning. Men derfor
er han også meget opmærksom på at ud
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stråle overskud og troværdighed, og han
er udmærket godt klar over, at i centrum
af København er der aldrig langt til kon
kurrenterne. Et aspekt, som tandlægerne
på Hovedvagtsgade bl.a. har arbejdet
med ved at diskutere konkrete idéer som
fx blodtryksmåling og udlevering af kil
devandsflasker for at give patienterne en
totaloplevelse, når de træder ind i klinik
ken. Her skal patienterne nemlig føle, at
de bliver taget seriøst. En holdning, der
falder fint i tråd med fladskærmen i det
smalle venteværelse, der bl.a. præsenterer
dagens nyheder.
Masser af valg er lig frihed
Det er dog ikke kun de faglige udfordrin
ger, der tiltaler Hans Alfred Juel Jensen
ved arbejdet i centrum af København.
Storbyens anonymitet er et andet vigtigt
element for den unge tandlæge.
– Jeg har tidligere arbejdet i mindre
byer og kender derfor alt til at blive gen
kendt af patienter, og jeg nyder, at jeg ikke
behøver at tage stilling til patienter, når jeg
fx går til eller fra arbejde. Jeg synes samti
dig, at jeg har fundet en ro i at være midt
i det hele, en lokalitet, hvor der er masser
af valg, og alt er i nærheden – så går man
ikke glip af noget, mener Hans Alfred Juel
Jensen, der dagligt tager cyklen på arbejde
gennem det historiske København og over
flere af de adresser, som de fleste genken
der fra Matadorbrættet. Han lander dog
altid på den fornemste.
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Mundhygiejne
forebygger dødsfald
på intensivafdelinger
Tilbage i 2007 påpegede Tandlægebladet, at dårlig mundhygiejne kostede liv
på landets intensivafdelinger. Efterfølgende blev der udarbejdet retningslinjer
for mundhygiejne for respiratorpatienter landet over. Og foreløbige undersø
gelser tyder på, det redder liv.

Foto: © Mediscan/Corbis

Tekst af:
Winnie Brodam
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www
Læs artiklen »Dårlig mundhygiejne koster
liv på danske hospitaler« på Tandlaegebladet.dk.
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I 2007 bragte Tandlægebladet artiklen »Dårlig mund
hygiejne koster liv på danske hospitaler«, som påviste
sammenhængen imellem orale bakterier og ventilato
rassocierede pneumonier.
Sammen med hygiejnesy
geplejerske Elisabeth Lund
fra Skejby Sygehus kon
kluderede Tandlægebladet,
at både sygeplejersker og
sundhedsautoriteter tilsyne
ladende glemte betydnin
gen af god mundhygiejne.

Fakta

VAP koster liv og penge
Ventilator-associated pneumonia (VAP) er defineret
som pneumoni, der opstår efter 48 timers intubation
og mekanisk ventilation. VAP er associeret med en
øget mortalitet på 15-50 % i forhold til respirator
behandlede patienter uden VAP, og det er påvist,
at VAP-patienter i gennemsnit får forlænget deres
ophold på intensivafdeling med mere end seks dage.

Foto: Winnie Brodam

To gange to redder liv
På intensivafdelingen er oversygeplejerske Conny Overgaard
Elmstrøm enig i, at mundpleje er en central del af forebyg
gelsen mod VAP.
– Mange af vore patienter er hjerte-lunge-patienter, som er i
stor risiko for at udvikle VAP. Derfor er mundpleje en vigtig del
af vores forebyggelse. To gange dagligt får patienterne børstet
tænder med fluortandpasta, og to gange får de behandling med
klorhexidin, fortæller hun.
Ifølge Conny Overgaard Elmstrøm regner man med, at 40 %
af alle respiratorpatienterne rammes af VAP, men tallet svinger
meget, alt efter hvilke diagnoser som har bragt patienterne
ind i respiratoren. De, som især rammes af VAP, er de hjertelunge-syge. De, der ligger længe. Og dem har man mange af
på intensivafdelingen på Skejby Sygehus i Århus.
– Mundpleje er en ting, som vi hele tiden arbejder på at
blive bedre til. Vi ved, at bakterier fra munden kan aspireres
til luftvejene og give problemer – og vi ved, at klorhexidin er
en vigtig brik i forebyggelsen, understreger Conny Overgaard
Elmstrøm.

Historien kort fortalt

Foto: Winnie Brodam

atienter på intensivafdelinger risikerer livsfarlige
lungebetændelser, når de ikke får foretaget den nød
vendige mundpleje.« Sådan skrev Tandlægebladet
tilbage i 2007 og pegede samtidig på, at god mund
hygiejne sandsynligvis kunne fjerne mere end halvdelen af
tilfældene af ventilatorassocieret pneumoni (VAP). Det ville
spare både penge og menneskeliv.
På det tidspunkt arbejdede man fra officielt hold på en
række anbefalinger og retningslinjer vedr. VAP, og Tandlæge
bladet påpegede, at man helt havde overset mundplejedelen.
Men i dag indebærer Det Nationale Indikatorprojekt, at
intensivafdelinger skal have retningslinjer for mundhygiejne
hos respiratorpatienter, og fra Skejby Sygehus siger hygiejne
sygeplejerske Elisabeth Lund til Tandlægebladet:
– Mundpleje på vores intensivafdeling »kører på skinner«.
Vi kunne ved prævalensundersøgelse i efteråret 2009 se, at vi
har færre tilfælde af VAP end for fem år siden – og det er en
forbedring, som er sket netop i den periode, hvor mundpleje
er blevet en integreret del af patientpleje og behandlingen.
Elisabeth Lund erkender, at der måske ikke er tale om en
specielt evident undersøgelse. Men den er dog et fingerpeg.
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Tandlægefaglige ekstremer
om bord på den gamle
Storebæltsfærge
På en tidligere Storebæltsfærge, der er omdannet til hospitalsskib,
kommer vestlige tandlæger ud i ekstreme hjørner af tandlægefaget
– helt uden fagligt sikkerhedsnet. Tag med Tandlægebladet til Togo.
Tekst: Freelancejournalist Martin Selsøe Sørensen
Foto: Lizette Kabré

MINDER: Africa Mercy er bygget om, så der i dag er sengeafsnit og operationsstuer, hvor der tidligere var togdæk, men overalt
om bord er der minder om tiden som travl korridor i danske farvande.
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andlæger bliver bedre tandlæger af et ophold
på den gamle Storebæltsfærge Dronning Ing
rid. Det siger de, der har prøvet.
Skibet er omdannet til hospitalsskibet Africa
Mercy og sejler i dag langs Vestafrikas kyst, hvor det
ét år ad gangen ankrer op ved et nyt land, og netop nu
ligger skibet i havnen i Lomé, hovedstaden i Togo. Med
om bord er et hold internationale tandlæger og en fuldt
udstyret tandlægeklinik, der pakkes ud og sættes op på
land i hver ny havn.
Behandlinger på grænsen af det rigtige
En af tandlægerne om bord på Africa Mercy er norske
Dag Tvedt, som bor med sin familie på fire om bord på
skibet og arbejder som cheftandlæge på skibets klinik.
På den ene side har han hevet flere tænder ud end no

gensinde tidligere, men på den anden side har han også
været nødt til at lære nye sider af sit fag – ikke mindst at
kunne håndtere situationer, han ikke ville skulle hånd
tere på en normal tandlægeklinik.
– Jeg ser mærkelige ting, jeg aldrig har set før, og jeg
må vurdere, hvad vi kan gøre. Mange af sagerne ville
være blevet sendt til et hospital derhjemme. Det kan
være en hævelse, der fx kan være en tumor, hvor jeg skal
vurdere, om den er godartet eller ondartet, eller om der
er forandringer i hårdt eller blødt væv. Jeg skal også
vurdere, om jeg kan stoppe en blødning, hvis der opstår
én, og om jeg kan bevare kontrollen. Vi står også med
operationer på patienter, der måske er vågne og har store
smerter. Noget af det medicinske, vi laver, er på grænsen
af det rigtige at gøre, fordi det er så vanskeligt, fortæller
Dag Tvedt.

KULTURCHOK: Det er på alle måder noget andet at være tandlæge i Afrika end hjemme i Norge. Cheftandlæge Dag Tvedt
fortæller, at børn, der ikke sidder stille i stolen, får en lussing. – Der var et barn, tolken gav en lussing, og jeg sagde »nej, nej, hvad
gør du«. Så kom moren hen til stolen, fordi hun kunne se, der var uro, og jeg troede, hun ville gribe fat i tolken, fordi han havde
slået hendes barn, men så gav hun barnet en lussing til.
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» Jeg insisterer, men tolkene siger, det ikke er
vigtigt, om folk får at vide, de skal dø. De
siger bare til patienten, at Gud vil beskytte
dem. Det er helt forkert for mig, men det taler
man ikke om

Dag Tvedt, norsk tandlæge
om bord på hospitalsskibet Africa Mercy

Han fortæller om operationer, der har ført til vold
somme blødninger, som er endnu mere alvorlige end
ellers, fordi klinikken ikke har adgang til en blodbank.
Der er ganske vist én på selve skibet, hvor alle ombord
værende er screenet og registreret med blodtype, så
de om nødvendigt kan tilkaldes og donere blod, der
direkte føres over i patienten. Men tandklinikken ligger
ikke på selve skibet, og patienter vil ikke kunne nå hen
til skibet i tide, og derfor må tandlægerne klare sig med
det, de har, og det er i høj grad hinanden.
– Vi er nødt til at vide, hvad vi gør. Jeg har været meget
nervøs for store blødninger, og når det sker, så søger vi
tandlæger hjælp hos hinanden. Det er derfor, vi arbejder
i et stort åbent rum. Vi spørger hinanden til råds og kom
mer over og kigger, hvis der er noget, forklarer Dag Tvedt.
Hver tandlæge har to patienter ad gangen, de er
placeret i hver deres stol med hver en tolk og så tand
lægen, der går frem og tilbage, så længe behandlingen
varer. Det sikrer maksimal udnyttelse af tandlægens
tid, og at så mange patienter som overhovedet muligt
får behandling i den tid, skibet ligger i havn.
For personalet er arbejdstid ikke noget, de går så
meget op i, for de får alligevel ingen løn. Tværtimod
betaler alle for at være med om bord, ikke bare for
dem selv, men også for deres familier. I Dag Tvedts til
fælde betales de små 20.000 kr. om måneden af kirker
hjemme i Norge.
Døden taler man ikke om
Selv om alle kollegerne er internationale, er særligt kon
takten med patienterne styret af, at kulturen i landene er
helt anderledes, end der hvor tandlægerne kommer fra.
– En ting, som har slået mig, er, når patienter er
døende fx på grund af en ondartet svulst, og jeg beder
tolken om at fortælle patienten, hvordan vi vurderer
situationen, så vil tolkene ikke sige det videre. Hvis de
siger til folk, at de skal dø, så bliver det set som deres
skyld, fordi det er dem, der overbringer budskabet. Jeg
insisterer, men tolkene siger, det ikke er vigtigt, om folk
får at vide, de skal dø. De siger bare til patienten, at
Gud vil beskytte dem. Det er helt forkert for mig, men
det taler man ikke om, siger Dag Tvedt.

SCREENING: En titaniumbøjle er trængt ud igennem
underlæben og sidder nu mest uden for munden, bortset
fra de to steder, hvor metallet forsvinder ind gennem
huden og ind i kæben. Det er en halvfærdig operation, der
aldrig er blevet færdig, fordi kvinden undervejs mistede
sine papirer og aldrig kom tilbage efter de sidste
kæbekirurgiske behandlinger. Siden har huden trukket sig
tilbage og lukket til bag bøjlen, der nu sidder og stritter i
fri luft.

HJÆLP: Esther Rose mener selv, at hendes byld skyldes
en tand. Togos sundhedsvæsen er ofte for dyrt og altid util
strækkeligt, så hun har ikke andre muligheder for diagnose
og behandling end den, hun kan få gratis på Africa Mercy.
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En formaliseret turnus
uddannelse er aflyst
Tandlægerne får ikke en formaliseret turnusuddannelse i
denne omgang. Det har Sundhedsstyrelsen netop meddelt.
Yderst kritisabelt, mener Bjørn Haulrig, Tandlægeforenin
gens repræsentant i den arbejdsgruppe, der har udarbej
det et forslag til en turnusuddannelse for tandlæger.

N

yuddannede tandlæger må vinke far
vel til en formaliseret turnusuddan
nelse. Det har Sundhedsstyrelsen for
nylig meddelt den arbejdsgruppe, der
de sidste år har arbejdet på et forslag til en for
maliseret turnusuddannelse til tandlæger. Ifølge
Sundhedsstyrelsen har Indenrigs- og Sundheds
ministeriet gennemgået arbejdsgruppens forslag
samt de økonomiske konsekvenser og begrunder
afslaget med, at man på nuværende tidspunkt ikke
har økonomisk råderum til at igangsætte turnus
uddannelsen.
Tandlægeforeningens repræsentant i arbejds
gruppen, Bjørn Haulrig, forhandlingsudvalgs
formand for Tandlægeforeningens forhandlings
udvalg vedr. overenskomsten med Regionernes

Fakta

Nuværende krav til
nyuddannede tandlæger
For at opnå »tilladelse til selvstændigt
virke« skal de nyuddannede tandlæger,
på linje med tidligere tiders jus, optjene
1.440 timers arbejde på en tandklinik.
Heraf skal de 360 timer gå med at
behandle hhv. voksne og børn/unge.
De 1.440 timer skal være optjent inden
for maks. fire år.
www
Læs mere på Sundhedsstyrelsens webside sst.dk
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Lønnings- og Takstnævn (SYSIFO), er stærkt
utilfreds med Indenrigs- og Sundhedsministeri
ets afslag.
– Det er dybt utilfredsstillende, at Indenrigsog Sundhedsministeriet har forpasset en oplagt
chance for at få indført en formaliseret turnusud
dannelse. Der har været et behov for sådan en
uddannelse i mange år, og nu var den endelig
inden for rækkevidde, forklarer Bjørn Haulrig og
fortsætter:
– Argumentet om manglende økonomi er
urimeligt og et udtryk for underprioritering af
tandlægerne. Se bare på lægernes dyre turnusud
dannelse, som det offentlige finansierer.
Netop lægernes turnusuddannelse viser ifølge
Bjørn Haulrig en skævhed i systemet, hvor tand
lægerne bliver ladt i stikken.
Bjørn Haulrig vil nu tage ministeriets afslag til
efterretning, men mener ikke, at turnusuddan
nelsens arbejdsudvalg kan gøre mere nu.
Tandlægebladet følger sagen.

Kritisabelt. Indenrigs- og
Sundhedsministeriets afslag på en
formaliseret turnusuddannelse for
tandlæger er et udtryk for underprio
ritering af tandlægeuddannelsen. Det
mener Bjørn Haulrig, Tandlægefor
eningens repræsentant i den
arbejdsgruppe, der står bag
forslaget til en formaliseret
turnusuddannelse.
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Sagen kort
Fra Retten i Århus

Tandlæge undgik krav på 223.088 kr.
Drøftelser om et muligt fleksjob førte til, at en tandlæge blev
mødt af et krav på 223.088 kr. Tandlægeforeningen vandt dog
sagen for medlemmet, men opfordrer andre medlemmer til at
henvende sig om personalesager for at undgå lignende sager.
Tekst: Tandlægeforeningens Front Office

Retten i Århus afsagde den 25. maj 2010 dom i en vigtig
sag mellem en privatpraktiserende tandlæge og et med
lem fra HK, der påstod, at hun var blevet ansat i fleksjob.
Striden drejede sig om, hvorvidt der var indgået aftale
om fleksjob samt krav om løn i en opsigelsesperiode på
to måneder, godtgørelse for diskrimination på grund af
handicap og godtgørelse for manglende ansættelsesbe
vis, i alt 223.088,90 kr.
Sagsforløbet: Tandlægen havde i en periode gennem
Århus Kommune haft en uddannet klinikassistent i ar
bejdsprøvning på klinikken, fordi klinikassistenten havde
nedsat arbejdsevne efter en operation. Formålet med ar
bejdsprøvningen var en afklaring af, om klinikassistenten
ville kunne klare at arbejde i et fleksjob på klinikken, men
da arbejdsprøvning ikke indebærer en ansættelsesaftale,
var der ikke indgået en sådan aftale.
Efter flere forlængelser af arbejdsprøvningen blev

Fakta

Fakta om fleksjob
•P
 ersoner med varige begrænsninger i
arbejdsevnen kan få tilbudt fleksjob.
• Løn- og arbejdsvilkår ifølge overenskomst
på området skal respekteres.
• Virksomheden betaler løn og modtager et
løntilskud fra det offentlige.
Husk, at der skal oprettes ansættelseskon
trakt i overensstemmelse med loven om
ansættelsesbeviser.

muligheden for fastansættelse undersøgt, og kommu
nen bevilgede, at klinikassistenten kunne godkendes til
ansættelse i et fleksjob.
Vilkårene for ansættelsen af klinikassistenten blev
drøftet på et møde mellem Tandlægeforeningens med
lem, klinikassistenten og kommunens jobkonsulent. Der
blev imidlertid aldrig opnået enighed om vilkårene for
ansættelsen.

Fakta

Kort om ansættelsesbevisloven
og forskelsbehandlingsloven
•A
 rbejdsgiver har pligt til at lave et ansæt
telsesbevis, hvis den ugentlige arbejdstid
overstiger otte timer, og hvis ansættel
sesforholdets varighed er længere end en
måned.
• Arbejdstageren tildeles en godtgørelse på
højst 13 ugers løn, hvis det manglende el
ler mangelfulde ansættelsesbevis konkret
har haft betydning for arbejdstageren.
Under skærpende omstændigheder er
godtgørelsen op til 20 ugers løn.
• Forskelsbehandlingsloven beskytter bl.a.
mod forskelsbehandling pga. hudfarve,
tro, handicap, alder og politisk anskuelse.
• Retspraksis viser, at arbejdsgiver i
ekstreme tilfælde pålægges at betale
godtgørelse på op til 12 måneders løn for
diskrimination.
Læs mere på TDLnet.dk
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» Lønmodtagerorganisationerne har et

stort fokus på sager, der involverer
påståede overtrædelser af
forskelsbehandlingslovgivningen og
ansættelsesbevisloven – i begge tilfælde
lovgivning, som indeholder mulighed for
tilkendelse af store godtgørelser til
lønmodtagere

Flux forebygger
karies og giver
stærke tænder

Tandlægeforeningens Front Office

Alligevel skrev jobkonsulenten i referatet fra mødet, at
tandlægen gerne ville ansætte klinikassistenten i et vika
riat. Tandlægen kendte imidlertid ikke til vilkårene for
en fleksjobaftale og havde i øvrigt adskillige forbehold
omkring den eventuelle ansættelse. Derfor udspecifi
cerede tandlægen umiddelbart efter mødet alle klinik
assistentens arbejdsvilkår, herunder arbejdstider. Det
udløste en sygemelding fra klinikassistenten, fordi hun
var utilfreds med arbejdsplanen, og på den baggrund
meddelte tandlægen kommunen, at klinikassistenten
ikke længere skulle møde på klinikken.
Sagen i Retten i Århus: Netop jobkonsulentens referat
spøgte under hele retssagen. Men i tandlægens forsvar
påpegede Tandlægeforeningen, at der aldrig havde be
stået et ansættelsesforhold, og at klinikassistenten som
følge heraf heller ikke var blevet afskediget af tandlægen.
Derfor gav de krav, som HK havde rejst i sagen på vegne
af klinikassistenten, ingen mening. Og da HK ikke kunne
løfte bevisbyrden for, at der var indgået en ansættelses
aftale, vandt Tandlægeforeningen sagen.
Sagen skal bl.a. ses i lyset af, at der i lønmodtageror
ganisationerne er et stort fokus på sager, der involverer
påståede overtrædelser af forskelsbehandlingslovgivnin
gen og ansættelsesbevisloven – i begge tilfælde lovgivning,
som indeholder mulighed for tilkendelse af store godtgø
relser til lønmodtagere, hvis rettigheder er blevet krænket.
Derfor bør tandlæger søge rådgivning hos Tandlæge
foreningen i alle personalesager for at undgå at blive kastet
ud i både tidsmæssigt krævende og – hvis man dømmes
– meget økonomisk byrdefulde sager. Og hvis man skal
ansætte en person i et fleksjob, bør man altid søge rådgiv
ning hos Tandlægeforeningen inden forhandlinger med
kommunen. Derudover bør man altid sikre sig bevis for de
eksakte vilkår, som man vil stille som krav for etableringen
af et fleksjob. På den måde minimerer man risikoen for at
komme ud i et langt og krævende retsopgør.

• Eneste mundskyl
med 0,2% NaF
• Styrker emaljen
• Hæmmer plak
• Har en frisk smag
af cool mint
• Giver frisk ånde
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Højt fluorindhold
forebygger bedre end lavt
Kliniske studier påviser, at tandpasta med højt fluorindhold forebygger karies bedre end med lavt indhold - det
samme antages at gælde ved fluorskylninger*. 0,2%
NaF giver ca. 4 gange så meget fluor som 0,05% NaF.
Flux mundskyl anbefales som supplement til den daglige tandbørstning til voksne og børn over 12 år med
øget risiko for karies.
*kilde: SBU 2002: At forebygge karies

Hvem har fordel af et mundskyl
med højt fluorindhold?
Patienter med:
• Meget karies, fyldninger og protesekonstruktioner
• Tandregulering
• Følsomme tandhalse
• Nedsat saliva sekretion
• Nylig parodontologisk behandling
• Øget risiko for dentale erosioner

www
På TDLnet.dk har Tandlægeforeningens eksterne advokat,
Jacob Sand, som bistod foreningen i sagen, lavet en
mere udførlig beskrivelse af sagen.
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Vigtigt at vide
Patientforsikringen
styrker tandlægers retssikkerhed
På HGF i 2009 blev det besluttet, at der skulle være
mulighed for, at mangelsansvaret i patientforsikringssagerne skulle kunne underkastes en ekstra vurdering.
Der er derfor lavet en forretningsgang, der giver mulighed for, at vurderingen af mangelsansvar prøves af
yderligere to tandlægekonsulenter, eller hvis det ønskes,
af to besigtigelsestandlæger.
Denne yderligere vurdering af mangelsansvaret vil
af mange tandlæger opleves som en styrkelse af deres
retssikkerhed. Det er dog vigtigt at huske på, at hvis
mangelsansvaret ønskes efterprøvet, kan der af de nye
konsulenter/besigtigelsestandlæger træffes en anden

afgørelse, der kan indebære såvel en fritagelse for mangelsansvaret som en skærpelse.
Den nye forretningsgang vil betyde en længere sagsbehandlingstid, men disse sager vil have en ekstra høj
prioritet, og der er lavet forskellige foranstaltninger for
at imødegå en forlængelse af afgørelsen.
Jahn Legarth og
Jan A. Frederiksen
Hhv. formand for Praksisforsikringen og
HB-repræsentant i praksisforsikringsudvalget

Sådan undgår du annoncehajer
Sommerferien er højsæson for
ihærdige sælgere, der vil have
tandlæger til at annoncere i
telefonbøger, blive optaget i
erhvervsguider på nettet eller
lignende. De kan være svære at
slippe uden om, for deres salgsmetoder er ofte aggressive, og
man ender nemt med at betale
store regninger for at blive optaget i fx en erhvervsguide på nettet, som besøges af ganske få.
Tandlægeforeningens Front
Office har samlet et par gode råd
til, hvordan man slipper uden om
hajernes net:
• Bestil eller betal ikke uden
videre for annoncering eller
optagelse i medier, du ikke
kender.

• Hvis du alligevel beslutter dig
for at bestille eller betale, så
sørg for at få udleveret materiale om oplag, målgruppe,
prisliste etc.
• Får du en regning for noget,
du ikke har bestilt, og som du
ikke ønsker at købe, bør du
skriftligt afvise betaling med
begrundelse for afvisningen
af regningen. Tjek denne webside: annoncehajer.dk, hvor
du kan se forslag til afslag.
• Husk, at du skal beholde originalfakturaen og kopi af brevet,
så du har dokumentationen i
orden, hvis der skulle komme
flere henvendelser fra samme
firma.

• Indfør arbejdsgange på
klinikken, så regninger ikke
bare betales uden videre. Det
bedste er, at én bestemt person
ser/attesterer alle regninger.
• Hvis du vælger at bestille
en annoncering/optagelse,
bør du vente med at betale
regningen, til du kan se, at din
annonce er udkommet. Ifølge
forbrugerombudsmanden må
der ikke udsendes faktura, før
mediet er udkommet.
• Du bør bede firmaet om at
sende dig et eksemplar af
mediet – ikke bare en kopi af
din annonce – det kan man let
snyde med.
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Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offent
liggjort i Tandlægebladet, bedes De venligst
kontakte os senest 3 måneder før fødsels
dagen. Ønsker De på et senere tidspunkt
igen at få offentliggjort en rund fødselsdag,
bedes De igen kontakte os senest 3 måne
der før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth
Pedersen Foldberg, Tandlægeforeningen, tlf.
70 25 77 11.

Dorte Jeppe-Jensen, Frederiksberg,
29. august.
60 år

Kirsten Veldt Nissen, Kolding,
12. august.
Sten Nørbæk, Viborg, 16. august.
Tage Lotz, København S, 18. august.
Pia Aisen, Israel, 18. august.
Ole Bent Pedersen, Nyborg, 22. august.
Birgitta Aue, Brøndby Strand,
27. august.
70 år

Fødselsdage 9. august –
29. august 2010

Kurt Apostel Andersen, Greve,
10. august.
Kirsten Christensen, Frederiksberg C,
10. august.
Arne Berner, Svendborg, 20. august.
75 år

30 år

Nabil Channir, København NV,
10. august.
Søren Tange Kristensen, København S,
18. august.
Jeanette Bak Nielsen, Hirtshals,
19. august.
Louise Hannecke, Frederikssund,
19. august.

Jens Ove Andreasen, Birkerød,
19. august.
Claus Schultz, Vejle Øst, 21. august.
Kjeld Kjærsgaard, Hellerup, 28. august.

– Skriv dit eget indlæg eller
stil spørgsmål på Medlemsfora
på TDLNET

80 år

Jørgen Darum, København SV,
12. august.
Bent Bruun Nielsen, Næstved,
17. august.

40 år

Lene Rosbjerg Diernæs, Skanderborg,
12. august.
Eva Lauridsen, Værløse, 17. august.
Mette Thastum, Højbjerg, 22. august.
Camilla Ulrich, Svaneke, 29. august.

Deltag i
debatten!

Fordi du vil have de bedste
produkter til den laveste pris

85 år

Erik Kaas Vad, Hadsund, 16. august.
90 år

Clara Skak, Holte, 20. august.

50 år

Michael Skov, Kgs. Lyngby, 10. august.
Søren Hansen, Grenå, 11. august.
Helle Annette Larsen, Brøndby Strand,
14. august.
Charlotte Hanson, Liseleje, 19. august.
Lis Thylstrup Christiansen, Fredericia,
20. august.
Henrik Sommer, Ringkøbing,
26. august.
Susanne Tagmose, København K,
27. august.
Kirsten A. Steffensen, Øster Vrå,
29. august.
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9

Dødsfald
Rigmor Møller Andersen, født 1922,
kandidateksamen 1945.
Margit Kjær-Kristoffersen, født 1935,
kandidateksamen 1960.
Steen Brøndberg, født 1937,
kandidateksamen 1961.

850 kr

MK krone

670 kr

www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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Nyuddannede tandlæger
fra Tandlægeskolen i København 2010
Foto Jeppe Carlsen

1.	Agnetha Eva Ruud
2.	Ann Kristine Hostrup-Henriksen
3.	Jeanette Mathiassen
4.	Tina Koerner Nissen
5.	Laura Damsgaard
6.	Bestan Diyanay
7.	Sabah Sundoo
8.	Sahar Dadras
9.	Mathilde Kim Schmidt Karnov
10.	Minu Takiar
11.	Camilla Heerdegen Lyhne
12.	Hanne Emilie Ilsøe
13.	Maria-Louise Stokholm Knudsen
14.	Ingun Midjord
15.	Malene Høgild Langdahl
16.	Vibeke Groule
17.	Pernilla H. van Gilse van Der
Pals
18.	Mie Pernille Olsen
19.	Kirstine Rahbek Wehner
20.	Ina Helgesdatter Aslaksen
21.	Mette Hørberg
22.	Margret Holm
23.	Linette Lorentsen
24.	Thea Irbil
25.	Mehreen Safdar
26.	Karin Birgitte Jensen
27.	Christel Kragerup
28.	Ida Marie Björksten
29.	Sigrid Dalsgaard Knudsen

30.	Kristine Arnholdt Thorlacius
31.	Kristin Thorud
32.	Gisken Angelfoss
33.	Julie Hasselsager Gyldensted
34.	Louise Kieffer-Kristensen
35.	Mette Rose Jørgensen
36.	Marie Poulsen Marcussen
37.	Anna Patricia Greenin
38.	Martha Yoon Balslev-Olesen
39.	Mette Tutolt Nielsen
40.	Signe Holm
41.	Frida Ulrika Cornelia Hammar
42.	Marie Lundbak Ravn
43.	Michael Sørensen
44.	Jesper Askholm

45.	Jacob Tranberg Lefolii
46.	Pierre Lafrenz
47.	Terje á Toftini
48.	Martin Berg
49.	Maria Frost-Adamsen
50.	Søren Rødsgaard Lauesen
51.	Mortan I Hamrabyrgi
52.	Karin Nilsson
53.	Amir Bahari-Bandari
54.	Danijel Zonjic
55.	Kristian Boel Thomsen
56.	Valdemar Hein
57.	Ulrik Damsgaard
58.	Alexander Tran
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Nyuddannede tandlæger
fra Tandlægeskolen i Århus 2010
Foto: Ole Hein Pedersen
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Jesper Sogaard Andersen
Mette Volf Andersen
Thomas Andersen
Sara Baram
Kristina Dissing Bojer
Mikael Juul Bonde
Vibeke Orts Borch
Anne Baltzer Carlsen
Christian Brøndum Dalby
Amela Drljevic
Brian Frøjk
Katrine Degnbol Gerdes
Julie Vestergaard Glavind
Matilde Schade Grølsted
Penille Kathrine Hansen
Line Hougaard Hassingboe
Anne Venø Hastrup
Christian Kerting Iversen
Sara Vissing Jakobsen
Camilla Krarup Jensen
Helle Jensen
Morten Tang Jensen
Pemille Mørup Jørgensen
Ditte Vogt Knudsen
Line Husted Kristensen
Anne Voigt Lauridsen
Jacob Steno Winsløw Lindberg
Carina Lins
Kathrine Frost Mathiasen
Katrine Spange Mortensen
Abir Mohamad Mustapha
Berit Silberg Nielsen
Sanne Nielsen
Mehdi Nourbakhsh
Benjamin Nyborg
Christian Olesen
Camilla Petri Petersen
Pemille Plehn
Peter Rasbech
Jesper Kjerri Rasmussen
Astrid Toft Rosholm
Alexander Schmidt
Andreas Hald Simonsen
Kristofer Fillip Nikolai Svendsen
Eva Kristine Ringstad Swenson
Hanne Sørensen
Mette Teglhus
Mette Kirstine Thorsdal
Mette Thostrup
Anne-Mette Wegge-Larsen
Niels Østervemb

738 SERVICE
NAVNE

Højeste gennemsnit
i København

Tandlægeforeningen har
fået ny forhandlingschef
Foto Jeppe Carlsen

ØSTLIGT FLID: Søren Rødsgaard Lauesen og
Malene Høgild Langdahl fik højeste gennemsnit
blandt henholdsvis de mandlige og de kvindelige
studerende på Tandlægeskolen i København.
Som anerkendelse for deres flid fik de begge
5.000 kr. fra Colgate.

Tina Raben Skaarup overtog 1. juni stillingen som forhand
lingschef i Tandlægeforeningen efter Henrik Hoffmann, der
har valgt at gå på pension efter 22 år i foreningen.
Tina Raben Skaarup er uddannet advokat og har bl.a.
været branchedirektør i Dansk Industri og ansættelseschef
i HTS Handel Transport og Service, som var den næststørste
arbejdsgiverforening i Danmark før fusionen mellem HTS og
Dansk Industri i 2008. Her var den 45-årige advokat overens
komstansvarlig på flere områder, bl.a. HK-området. Det er
derfor en erfaren forhandlingschef, som Tandlægeforeningen
byder velkommen, og den nye forhandlingschef ser da også
frem til arbejdet.
– Min ambition er at være med til at sikre, at Tandlæge
foreningen fortsat er organisationen for alle tandlæger, samt
sikre en optimal service og interessevaretagelse, fortæller
Tina Raben Skaarup, der også har en fortid i Ledernes Ho
vedorganisation, hvor hun bl.a. fik sin advokatbestalling.
Men Tina Raben Skaarup har også en fortid som elitegolf
spiller, og hun er fortsat en ivrig golfspiller med handicap
4. Et handicap, som er lavere end både hendes mands og
14-årige søns handicap, og det er noget, som glæder Tand
lægeforeningens nye forhandlingschefs konkurrencegen.
Tina Raben Skaarup kan træffes på e-mail trs@tdl.dk
eller telefon 33 48 77 19.

Foto Jan Stjerne

Foto: Jan Stjerne

Højeste gennemsnit
i Århus

VESTLIGT FLID: Niels Østervemb fik det højeste
gennemsnit på Tandlægeskolen i Århus. Den
nyuddannede tandlæge deltog dog ikke i dimissio
nen, da han er rejst til USA for at fortsætte
uddannelsen på College of Dentistry, University of
Iowa. Han er som første udlænding nogensinde
optaget på postgraduate uddannelse i General
Practice Residency. Som anerkendelse for højeste
gennemsnit modtog Niels Østervemb diplom og
gavekort.

NYT ANSIGT:
Tina Raben Skaarup er
Tandlægeforeningens
nye forhandlingschef,
og med en uddannelse
som advokat og erfaring
fra bl.a. Dansk Industri,
Ledernes Hovedorgani
sation og HTS Handel
Transport og Service er
det en erfaren forhand
lingschef, som fremover
skal være med til at
sikre optimal service og
interessevaretagelse i
Tandlægeforeningen.
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Folk og praksis

Drømmen blev til virkelighed
Foto: Thomas Yde

– Tandlægeklinikken i Ryesgade 29 i Århus har altid været min
drømmeklinik, siger tandlæge Janne Lethan, der allerede som helt
nyuddannet tandlæge kiggede på klinikkens vinduer og drømte om
at eje netop dén en dag. Klinikken lå nemlig i den by, som hun havde
studeret i, og som hun gerne ville fortsætte med at bo og arbejde i.
Nu den 15. juni 2010, 12 år efter at hun blev uddannet fra Tand
lægeskolen i Århus, er drømmen endelig gået i opfyldelse. Den
38-årige tandlæge slog til, da et partnerskab i Ryesgade med tand
læge Susanne Groth blev sat til salg, efter at den forrige klinikejer
skulle på pension.
– Jeg har villet være klinikejer i mange år og ønsket den myn
dighed, der er forbundet med det, og som man ikke har på samme
måde som ansat tandlæge, siger Janne Lethan, der bl.a. har arbejdet
otte år i Hadsten.
– Da min drømmeklinik så blev sat til salg, måtte jeg slå til.
Hun bliver derfor nu medejer af en klinik, som hun ikke tidligere
har arbejdet i, og det er en stor fordel ifølge den nye klinikejer.
– Jeg tror, det er svært at gå direkte fra at være tandlægeassistent
og til at være arbejdsgiveren, der nogle gange skal tage de upopulære
beslutninger, siger Janne Lethan.
– Nu træder jeg med det samme ind som leder og som autoritet,
slutter hun, og det sker oven i købet i den klinik, hun altid har drømt
om at eje.

INDFALDSVINKEL: Janne Lethan, der har
overtaget partnerskab af tandlægeklinikken i
Ryesgade i Århus, har den samme indfaldsvinkel
som sin partner, Susanne Groth, til, hvordan de
skal behandle patienterne, og det ser den nye
klinikejer som en fordel for et godt samarbejde.

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?
– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 10 2010:
Deadline: 10. august 2010
Udkommer: 25. august
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 11 2010:
Deadline: 7. september 2010
Udkommer: 22. september 2010
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk

KURSER UDBUDT AF FORENINGER,
SKOLER OG FAGLIGE SELSKABER

2010
AUGUST
Udvidet profylakse – tandrensning

5-dages kursus for tandklinikassistenter
Dato: 16.-19.8. og den 1.10.10
arrangør: SKT, København
info: www.skt.ku.dk (efteruddannelse
tandklinikassistent)
Medlemsmøde, Region
Hovedstaden (København)

Dato: 16.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Susanne Andersen,
Joakim Lilholt, Ole Marker og
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Medlemsmøde, Region Sjælland
(Ringsted)

Dato: 17.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Susanne Andersen,
Joakim Lilholt, Ole Marker og
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

SKT’s sommerskole

Brasilien – FDI World Dental

Spændende kurser for hele

Association

tandplejeteamet

Dato: 28.8.-12.9.10
Arrangør: Tandlægeforeningen i samar
bejde med OurWorld
Kontakt: efteruddannelse@tdl.dk eller
tilmeld på cwj@ourworld.dk

Halv- og heldagskurser
Dato: 17.-19.8.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre
uddannelse)
Medlemsmøde, Region Midtjylland

SEPTEMBER

(Viborg)

Dato: 18.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Susanne Andersen,
Joakim Lilholt, Ole Marker og
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Scandinavian Society of
Periodontology (conference)

Dato: 2.-4.9.10
Sted: Turku, Finland
Info: http://congress.uto.fi/scsp2010/
index.php
Parodontalbehandling

Medlemsmøde, Region Syddanmark

– hvordan bliver den optimal?

(Middelfart)

Dato: 23.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Susanne Andersen,
Joakim Lilholt, Ole Marker og
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 2.9.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Anne Havemose-Poulsen,
tandlæge, ph.d.
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Pris: 900,Info: Tlf: 44 98 34 20,
program: www.bonering.dk

Medlemsmøde, Region Nordjylland

SOP – Selskabet for Odontologisk

(Aalborg)

Praktik

Dato: 25.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Susanne Andersen,
Joakim Lilholt, Ole Marker og
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 4.-5.9.10
Sted: Hotel Svendborg
Emne: Konflikthåndtering og problem
løsning i tandlægeklinikker
Info: Steen Slot Madsen:
tandsten@youmail.dk, www.sop-net.dk
Infomøde om kvalitetsstyring

Dansk Parodontologisk Selskabs

(Århus)

årsmøde

Dato: 6.9.10, kl. 17.30-20.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Periodontitis: Are the bacteria neces
sarily bad?
Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Forelæsere: Prof. Phil Marsh,
Dr. Iva Stamatova, Prof. Marc Quirynen.
Sprog: Engelsk
Info: www.periodont.dk
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Kvalitetsstyringsforløb efterår
2010 (Slagelse)

Dato: 7.9.10, kl. 10-18 og
8.9.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Autisme

Dato: 10.9.10, kl. 9.30-15.00
Fredericia Messecenter
Arrangør: NFH
Info: www.nfh-danmark.dk
Begynderkursus i akupunktur for
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
Fokus – Protetik til hverdag (Vejle)

Dato: 15.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og
Carsten Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Personalejura fra A-Z (Billund)

Dato: 22.9.10, kl. 17.30-21.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Årets praktiske gang på klinikken
(København)

Dato: 23.9.10, kl. 12.00-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen og
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Systematisk parodontologi, modul
III (København)

Dato: 24.9.10, kl. 13-19 og
25.9.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

4 mm i et lag
Nyhe d !
• Flydende komposit som adapterer til kavitetsvæggene
• 4 mm hærdedybde – færre lag, enkelt og hurtigt
• Kan anvendes sammen med alle methakrylatbaserede
adhesiver og kompositter

For better dentistry

Dentsply DeTrey | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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742 SERVICE
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Kandidataften (København)

Fokus – Protetik til hverdag

Fokus – Plast i kindtænder (Holte)

Dato: 27.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen,
Ole Marker, Christian Carpentier og
Mette Juel Berg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(Vallensbæk)

Dato: 14.10.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og
Jan Frydensberg Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 6.10.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og
Carsten Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Årets praktiske gang på klinikken

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet –

(Middelfart)

Videre i praksis (København)

regler og råd (Århus)

Dato: 28.9.10, kl. 12.00-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen og
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 8.10.10, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mads Lønnerup,
Soulajma Gourani og Kai Møller
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 25.10.10, kl. 18.00-19.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Adi Løie
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fokus – Protetik til hverdag

Situationsbestemt ledelse (Assens)

HK Uddannelsesdag (Middelfart)

(Aalborg)

Dato: 8.10.10, kl. 10-18 og
9.10.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kurt Harries Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.10.10, kl. 9.00-16.45
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Birger Norup,
Mads Lønnerup og Henrik Lesly
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fokus – »Bare« en fortand

Fokus – Kirurgi i praksis

(Fredericia)

(Vallensbæk)

Dato: 12.10.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og
Carsten Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.10.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 29.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og
Carsten Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

OKTOBER
Årets praktiske gang på klinikken
(Århus)

Dato: 5.10.10, kl. 12.00-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen og
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Kandidataften (Århus)

Dato: 5.10.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen,
Ole Marker, Christian Carpentier og
Mette Juel Berg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fokus – Moderne ortodonti
Personalejura fra A-Z (Ringsted)

(Kolding)

Dato: 13.10.10, kl. 17.30-21.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge,
Isabel Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.10.10 kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Michael Holmqvist og
Jørn Perregaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fissurforsegling

Kursus for tandklinikassistenter
Dato: 14.10.2010, kl. 9.00-14.00
Arrangør: SKT, København
Info: www.skt.ku.dk (efteruddannelse
tandklinikassistent)

Fokus – Plast i kindtænder
(Fredericia)

Dato: 28.10.10 kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og
Jan Frydensberg Thomsen
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9
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Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Sammen er vi stærke(re) (Vejle)

Dato: Modul I: 29.10.10, kl. 10-18 og
30.10.10, kl. 9-16
Modul II: 12.2.11, kl. 10-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ulrik Lange
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Videre i praksis (Århus)

Dato: 29.10.10 kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mads Lønnerup,
Soulajma Gourani og Kai Møller
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Ny i praksis (Sorø)

Systematisk parodontologi,
modul I og II (Slagelse)

Dato: Modul I: 29.10.10, kl. 13-19 og
30.10.10, kl. 9-15
Modul II: 19.11.10, kl. 13-19 og
20.11.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 29.10.10, kl. 10-19 og
30.10.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Sven Bak-Jensen,
Christian Holt og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

TOSHIBA aircondition
– professionel indeklima styring

NOVEMBER
Systematisk parodontologi,
modul III (Århus)

Dato: Kontakt Efteruddannelsen for
nærmere dato samt forhåndstilmelding
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

4 0 % d r if t
re i
billige

INdbyGNINGSModeLLeR

LeR

væGModeL

med 2- og 4 vejs indblæsning

2-8 RUMS KØLING

tilbyder
alt lige fra vejledning, salg,
montering, serviceordning til
efter følgende gratis hotline
assistance i brugen af din
kommende aircondition.

LLeR

LoftMode

Ring allerede i dag eller kig ind
– og du er allerede et trygt skridt
nærmere professeinel styring af
jeres indeklima.
Det er det vi er Danmarks førende
markedsleder indenfor.
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Med TOSHIBA
kan alle opgaver løses og
tilpasses ehvert behov, lige
fra det mindste klinikrum til
større klinik- & kontorlokaler.

– Deres garanti for kvalitet
Tlf. 47 31 32 21 - Sjælland
Tlf. 86 88 34 22 - Jylland
Tlf. 65 30 10 58 - Fyn

744 SERVICE
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Nyt kursus for

Konference 2010 for

Personalejura fra A-Z (Aalborg)

sikkerhedsrepræsentanter

klinikassistenter (København)

(Fredericia)

Dato: 5.11.10, kl. 9-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Se program på
www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 10.11.10, kl. 17.30-21.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet –

Fokus – Kirurgi i praksis (Århus)

regler og råd (Kolding)

Dato: 10.11.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato:
Dag 1: 3.11.10, kl. 9-15
Dag 2: 24.11.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest
Kursusgivere: Arbejdsmiljøcenter
Midt-Vest og konsulent fra
Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Symposium 2010 (København)

Dato:
Dag 1: 5.11.10, kl. 9.00-17.00
Dag 2: 6.11.10, kl. 8.30-17.00
Arrangør: Tandlægeforeningen i
samarbejde med Dansk Selskab
for Oral Implantologi
(DSOI)
Kursusgivere: Se program på
www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 9.11.10, kl. 18.00-19.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Adi Løie
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fokus – Moderne ortodonti
Systematisk parodontologi, modul

(Vallensbæk)

IV (København)

Dato: 10.11.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Michael Holmqvist og
Jørn Perregaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 10.11.10, kl. 9-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup og
Mats Jontell
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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Ny i praksis (Sorø)

Årets gang som leder (Middelfart)

Ny i praksis (Kolding)

Dato: 12.11.10, kl. 10-19 og
13.11.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Sven Bak-Jensen,
Christian Holt og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 26.11.10, kl. 10-19 og
27.11.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Lisbet Theilgaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 3.12.10, kl. 10-19 og
4.12.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Sven Bak-Jensen,
Christian Holt og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Har du styr på paragrafferne
Bliv opdateret på arbejdsmiljøet –

(Roskilde)

Kursusdag for offentligt ansatte

regler og råd (København)

Dato: 30.11.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ole Mohr Hovgaard og
Henrik Nielsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

tandlæger (Odense)

Dato: 15.11.10, kl. 18.00-19.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Adi Løie
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 6.12.10, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ann-Elisabeth Knudsen
og Kirsten Dal Wellendorph
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fokus – »Bare« en fortand (Aalborg)
Har du styr på paragrafferne?
(Fredericia)

Dato: 16.11.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ole Mohr Hovgaard og
Henrik Nielsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Fokus – »Bare« en fortand
(Roskilde)

Dato: 16.11.10 kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Peter Lindkvist
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 30.11.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Peter Lindkvist
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

2010

Årsmøde i DSOI

AUGUST

Afholdes i forbindelse med Symposium
i implantologi
Dato: 7.11.10
Sted: Hotel Skt. Petri, Kbh. K
Arrangør: DSOI
Info www.dsoi.dk

KURSER UDBUDT KOMMERCIELT: 2010

2-afteners praktisk arbejdskursus –
implantater

Dato: 18. og 25.8.10, kl. 18.00-21.30
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Arrangør: Tandlæge Henrik Gutte Koch
Info: Tlf.: 44 98 34 20
Program: www.bonering.dk

December
Ideals 2010 Congress

Spiseforstyrrelser (Roskilde)

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik

8th International Dental Ethics and

Dato: 23.11.10, kl. 9-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Casper Aaen, Mille Eiga
ard Andersen og Sverker Toreskog
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(Horsens)

Law Congress

Dato: 2.12.10, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 18.-20.8.10
Sted: Helsinki
Info: E-mail:
ideals2010.congress@tavicon.fi
Tlf.: +358 3 233 0430
Fax: +358 3 233 0444

Ny i praksis (Kolding)

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik

Dato: 26.11.10, kl. 10-19 og
27.11.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Sven Bak-Jensen,
Christian Holt og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(København)
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Dato: 2.12.10, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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September

Info: tlf: 44 98 34 20,
program: www.bonering.dk

oktober

Parodontalbehandling

ESMD 2010 Congress

Teoretisk kursus i kirurgisk

– Hvordan bliver den optimal?

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

implantologi

Panoramarøntgen – tolkning,

World Dental Forum i Macau

fejlkilder og diagnostik

Dato: 9.-17.10.10
Arrangør: Elysee Dental
Kursusgivere: En række internationale
kursusgivere
Info: www.elysee-dental.info

Dato: 2.9.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusgiver: Tandlæge, ph.D.
Anne Havemose-Poulsen
Sted: TandlægeCenter Bagsværd
Info: Tlf.: 44 98 34 20
Program: www.bonering.dk
Gåhjemmøde: Tandklinikken som
en moderne virksomhed

Dato: 8.9.2010, kl. 17.30-20.00
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Tandlæge
Henrik Gutte Koch
Sted: TandlægeCenter Bagsværd
Info: Tlf.: 44 98 34 20,
program: www.bonering.dk
Implantatkirurgi 1

Dato: 8.9.10
Sted: Tinglev
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Dato: 21.9.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusgiver: Hanne Hintze
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Info: Tlf.: 44 98 34 20
Program: www.bonering.dk
Esthetics meets Aesthetics

Emne: Æstetisk og kosmetisk tandpleje
Dato: 23.-25.9.2010
Sted: London Hilton Metropole
Arrangører: AACD, ESCD, GSCD og
BACD
Info: www.escd.info eller
Allan Chor: allanc@tandl.dk
Parodontitis- og periimplantitispatienten

Tandplejerkursus i implantologi

Dato: 9.9.10
Sted: Århus
Forelæser: Tdl. Susanne Dalsgaard
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Dato: 24.9.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com
Implantatkirurgi 2. Operer din egen
patient under supervision

Implantologi og protetik

Dato: 15.-16.9.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education
Gåhjemmøde: Tandimplantologi i
almen praksis

Dato: 16.9.10, kl. 17.30-20.00
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Tandlæge
Henrik Gutte Koch
Sted: TandlægeCenter Bagsværd

Dato: 29.9.10
Sted: Tinglev
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Dato: 2.10.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

Implantologi og protetik

Dato: 26.-27.10.10
Sted: København
Forelæser: Tdl. Per Bergmann
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education
Implantatkirurgi 1

Dato: 29.10.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education
Teoretisk kursus i protetisk
implantologi

Dato: 29.10.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com
The South African Dental
Association
International Dental Exhibition &
Congress

WALT-2010, Bergen

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

Dato: 29.10.-1.11.10
Arrangør: ICC Durban South Africa
Info: www.kogstravels.se
Lokal knogleopbygning
i forbindelse med
implantatbehandling

Dato: 30.10.2010
Arrangør: Straumann Danmark
TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9
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Kursusgivere: Nino Fernandes og
Lars Pallesen
Info: Straumann Danmark,
tlf. 46 16 06 66 eller
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

NOVEMBER
Implantatkirurgi 2. Operer din egen

Avanceret knogleopbygning og
implantatbehandling

Dato: 10.-11.11.10
Sted: København, Rigshospitalet
Forelæsere: Overtdl., spec.tdl., ph.d.
Thomas Kofod, overtdl., spec.tdl. Simon
Storgaard Jensen, overtdl., spec.tdl.,
dr.odont. Poul Vedtofte, overtdl., spec.
tdl., ph.d., dr.odont. Søren Hillerup,
overtdl., spec.tdl., ph.d. Ole Schwartz
Info: www.nobelbiocare.com/education

patient under supervision

Dato:10.11.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Avanceret kirurgi og
knogleopbygning

Dato:13.11.10
Sted: Odense
Forelæser: Specialtdl. Espen Aagaard
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Deltag i debatten!
– Skriv dit eget indlæg eller stil spørgsmål på Medlemsfora på TDLNET
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2011
marts
IDS – Internationale Dental Schau
in Köln

Dato: 22.-26.3.2011
Sted: Köln
Info: www.ids-cologne.de

748 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

Sjælland
Fyn
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37

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

Centrum Tandlægerne Odense og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
E-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Sinusløft, knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. H
 enny 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, Tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
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
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
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
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.
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S-Dent Implantat-Kosmetisk
Tandlægeklinik
Iwona S Johansen
Smedegade 2A, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 14 14
mail@tandklinikken-slagelse.dk
www.sdent.dk
Alle typer implantater. Ossøs
rekonstruktion. Sinus løft.
Immidiate fuldkæbebroer.
Bidrekonstruktion
3D Digital panorama
Specialtandlægerne
Ph.d. Ole Schwartz og
Ph.d. Thomas Kofod
Alt indenfor Tand-, 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
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Tandlæge- & Implantatklinikken
Simon Schlosser/
Svend Fægteborg
Østergade 18,4., 1100 København K
Implantatkirurgi og protetik
www.klinikinfo.dk
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Mobil 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

Kirurgi
Fyn
Klinik for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl.,
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Mulighed for narkose
Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Brædstrup Implantat
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt 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
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
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16

Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling

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

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

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

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

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

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

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

Fyn

Jylland

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

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

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

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

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
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Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
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

Ortodonti
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
Ane Falstie Juul
Nørgårds Allé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
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.
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti

752 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandklinikken
Sønderjylland
CBCT-scanning
Ortodonti
Specialtandlæge i ortodonti
Jan Hanquist Hansen
Storegade 31, 1.
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 62 62 62
specialtandklinikken@mail.dk
www.specialtandklinikken.dk
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti
Sjælland
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandregulering.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

Sjælland

Protetik

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

Fyn

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

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

Parodontalbehandling
Fyn

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

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
EFP-cert.specialist i parodontologi
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51

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

Rodbehandling
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
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Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• 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

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

Æstetisk tandpleje
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
jt@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

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

39 46 00 80

:)

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...
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Stillinger tilbydes
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 10: 9/8
udkommer 25/8
Annoncer til TB 11: 6/9
udkommer 22/9

Privat ansættelse

Savner du medbestemmelse, og
ønsker du at blive en aktiv medspiller?
Så er vi en klinik i hjertet af Lyngby med et sammentømret
team af engagerede og stabile kollegaer, som søger en dygtig
tandlægekollega 25-30 timer pr. uge.
Vi har et højt fagligt niveau, og vi lægger stor vægt på nærvær,
service og kvalitet gennem hele behandlingsforløbet. Det er
derfor vigtigt for os, at du deltager aktivt i kollegial sparring
og søger faglig udvikling på alle niveauer.
Vi har en fri og humoristisk omgangstone og fleksibilitet i
fælles respekt for vores vision.
Du er en åben og uhøjtidelig person, der har lyst til at deltage
aktivt i at skabe dialog og trivsel på klinikken, og du har en
positiv tilgang til vores patienter – dit og klinikkens arbejdsgrundlag. Kort sagt: en rigtig playmaker og holdspiller.

Stillinger som slås op i Tandlæge
Kig ind på vores hjemmeside www.tandlaegelyngby.dk.
bladet, skal kunne søges på bagVi ser frem til at høre fra dig.
grund af annonceteksten i bladet
– altså uden at man skal søge
Lyngby Tandplejecenter
oplysninger andre steder. Kravet
v. Margit Andersen
til stillingsopslag er at annoncen
45 88 02 34
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested
– korrekt stillingsbetegnelse
– ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er
Tandlæge til deltidsstilling, Amager
mindsteprisen, hvad der svarer til
Eksisterende1deltidsstilling 2 dage om ugen i travl moderne
betalingen for 110 mm, når LyngbyTandpleje_83x105.indd
der
praksis ønskes besat pr. 1. september 2010. Vi forventer du er
henvises til en hjemmeside på
kvalitetsbevidst, serviceminded samt evner at skabe god kemi
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 Tand
lægeforeningen parterne til at
rette henvendelse til Tandlæ
geforeningens sekretariat inden
kontrakten underskrives.

mellem kollegaer og patienter.Vi er 4 tandlæger og 4 klinikassistenter med tilknyttet specialist i kirurgi.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlægerne på Kongelundsvej
Jeanette Christoffersen og Bendt Jakobsen
Kongelundsvej 299, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 77 67

Søger du en
ny medarbejder?
– Gå ind på Dentaljob.dk
og opret en jobannonce
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Samarbejdspartner
Vi kan meget vel have en fælles
interesse. Jeg har en veludstyret, godt indrettet klinik
med ledig kapacitet, da jeg
kun arbejder ca. 20-25 timer
om ugen. Som jeg ser det, den
bedst og fredeligste adresse
beliggende hyggeligt ved vandet i Kbh. K. Hele lejemålet er
på ca. 175 kvm, og består dels
af klinik og dels af tilstødende
lokaler, som har karakter af lejlighed med køkken, bad og toilet på ca. 60 kvm. Derudover er
der privat p-plads i aflåst gård.
Begge dele kan bibeholdes eller
separeres, hvis det er det, der
ønskes. Klinikken er velindrettet med to behandlingsrum
med central sterilisation, venteværelse med reception, hvorfra
stort set hele klinikken kan
overskues. Digital journal og
rtg. Huslejeomkostningerne er
rimelige i relation til placering.
Jeg håber, denne briefing har
vakt din interesse.
En evt. aftale kan ordnes via
mail.: jnkaktus@gmail.com
Jeg ser frem til et forhåbentligt
21/07/10møde.
09.59
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Tandlægestilling i Løgstør
Pr. 1/9-10 er en fuldtidstilling ledig. Vi søger en tandlæge,
gerne med erfaring, som er interesseret i et længerevarende
samarbejde, evt. med kompagniskab til følge.
Vores klinikteam består af 3 fuldtids- og 2 deltidstdl., 2 fuldtidstp’ere samt 6 ka’ere, hvoraf 2 fortrinsvis arbejder i receptionen.
Desuden har vi tilknyttet 1 kirurg ca. 1 gang om måneden. Vi
tilbyder alle former for tandlægebehandling med undtagelse
af OR. Vi lægger stor vægt på kosmetisk tandpleje. Klinikken
ligger i en tidligere praksiskommune, hvorfor vi også behandler
børn. Der er et stort patientpotentiale og konstant tilgang af
nye patienter, og da behandlingsbehovet er stort, vil der være
mulighed for god indtjening.
Du skal være kvalitetsbevidst, engageret i dit arbejde og sætte
patienten i centrum. Desuden må du gerne være i besiddelse
af en god portion humor. Vi tilstræber at gøre klinikken til et
rart sted at være for både ansatte og patienter.
Løgstør ligger i et naturskønt område direkte ved Limfjorden –
ca. 35 min. fra Ålborg og ca. 45. min fra Hobro og Viborg.
Hvis dette har vakt din interesse, bedes du venligst kontakte
os pr. tlf./mail.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
Tandlægerne Bredgade 1, 9670 Løgstør
Peder Jensen og Peter Vinde, tlf. 98 67 18 55
tandlaegernebredgade1@yahoo.dk
Evt. referencer: Mie Jørgensen: 41 19 85 75,
Søren Z. Mikkelsen: 61 33 07 04

ANNONCER

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
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 ✱
Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på at pr. 1. april 2002 skal
den samlede beskæftigelse udgøre mindst 8 timer om ugen for at være
pensionsberettiget.

TANDLÆGE SØGES
Da en af vores tandlæger går på pension, har vi brug for
en rutineret tandlæge 28 timer/uge.
Vi lægger vægt på, at du har:
• Erfaring
• Engagement
• Faglig kompetence
• Fokus på udvikling
• Samarbejdsevner
• Godt humør
Skanderborg Kommunale Tandpleje omfatter 16.800
børn og unge, specialtandpleje for 150 patienter og
omsorgstandpleje for 150. Vi er i alt 60 ansatte.
Ortodonti udføres af vores 4 specialtandlæger.
Stillingen er som udgangspunkt placeret på Stilling Skoles
tandklinik med 3 dage/uge samt med 1 dag/uge på Ry
Tandklinik.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler
om Ny Løn. Tiltrædelse d. 1/11 2010 eller efter aftale.
Vil du vide mere, kan du kontakte distriktsleder
Ulla Krustrup, tlf. 24597540,
eller pr. mail: ulla.krustrup@skanderborg.dk.

Vil du vide mere om stillingsannoncer?

Mail venligst din ansøgning med relevante bilag til
tandplejen@skanderborg.dk, eller send din ansøgning til
Skanderborg Kommunale Tandpleje,
Møllegade 45, 8660 Skanderborg,
så vi har den senest søndag d. 15/8 2010 kl. 12.00.

Kontakt ak@tdl.dk

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført i uge 35 eller 36.
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SERVICE 757
stillinger

Da vores meget dygtige og afholdte
tandlæge Jesper flytter hjem til Jylland,
søger vi hans afløser
Vores klinik er beliggende i Ølby Centeret tæt på Køge by
og lige ved S-tog ( 35 min. fra Kbh.s hovedbanegård – Ølby)
busser, motorvejsafkørsel 32 samt Køges fremtidige supersygehus.
Klinikken er nyindrettet i flotte lokaler og er på 250 kvm.
Vi har 3 velfungerende klinikker, men kan udvide til 5.
Vi bruger Dental Suite.
Teamet består af:
• 3 tandlæger
• 2 tandplejere
• 5 klinik-ass. (heraf 1 elev)
Der er tæt samarbejde med tandplejerne, som udarbejder
behandlingsplaner og overslag, så tandlægerne kan gå
”lige til biddet”, og du får fuld klinik-ass.-assistance. Derved
opnås effektiv arbejdsgang og høj timeomsætning.
Klinikken har meget stor tilgang af nye patienter, som
du primært får tilknyttet. Vi kan som start tilbyde 3 dage
ugentlig, men forventer inden for ca. et år, at stillingen vil
være en fuldtidsstilling.
Vi ønsker langvarigt samarbejde og sparring. For den rette
vil der være mulighed for medejerskab.
Du skal sætte en ære i at lave et flot stykke tandlægearbejde, yde vores patienter optimal service og have god
humor. Vi har en afslappet omgangstone og hyppige sociale
arrangementer.

Tandlæge søges
Albertslund Kommunale Tandpleje søger en tandlæge fra 1. oktober eller snarest derefter. Stillingen
er på 3-4 dage om ugen, men kan også besættes med
mindre timetal.
Yderligere oplysninger fås hos souschef Hanne Sørensen tlf. 43 64 57 26 eller filialleder Arne Hede
Jørgensen 43 96 50 26.
Ansøgningsfrist:
18. august 2010. Ansættelsessamtaler 23. og 24.
august 2010.
Læs hele jobopslaget på
www.albertslund.dk/job
ALBERTSLUND KOMMUNE - for det gode børneliv - for et rigt kulturliv - for et bedre miljø

Stillingen ønskes besat fra 1. oktober 2010 eller snarest
derefter.
Se mere på www.ølbytand.dk.
Ansøgningen sendes til go.on@webspeed.dk.

ANNONCER

Med venlig hilsen
Tandlæge Preben Rohde &
tandplejer Dorthe Graversen
Kontaktdata: Ø
 lby Tandlæge Center
Ølby Center 31. 2
4600 Køge
Hjemmeside: h
 ttp://www.ølbytand.dk.

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Gå ind på tdlnet.dk og
vælg menupunktet »dentaljob.dk«
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758 SERVICE
STILLINGER, KØB OG SALG

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse

Brønderslev Kommunale Tandpleje

Specialtandlæge i ortodonti
Vi mangler en specialtandlæge i ortodonti i Brønderslev
Kommunale Tandpleje. Det er en fast stilling på 2-4 arbejdsdage
om ugen efter nærmere aftale.
Øvrige løn- og ansættelsesvilkår taler vi os til rette om.
Vi er 25 veluddannede og dygtige medarbejdere. Vi er fordelt på
3 moderne klinikker med henholdsvis 5, 4 og 3 behandlingsrum.
Vi vil gerne have dig til at hjælpe med at organisere ortodontien
i vores kommune. Dvs. du vil få væsentlig indflydelse på dit eget
arbejdssted og forhold.
Brønderslev Kommunale Tandpleje behandler 8.200 børn og
unge.
Yderligere oplysninger ved kontakt til
overtandlæge Jesper Hohwy tlf.: 99 45 47 37 eller 28 56 86 90.
E-mail: jesper.hohwy@99454545.dk
Ansøgningsfristen er 30/8-10.
Ansættelsessamtale efter nærmere aftale.

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?

Ansøgning med bilag sendes til:
Brønderslev Kommunale Tandpleje
Nordens Alle 56, 9700 Brønderslev
att. overtandlæge Jesper Hohwy

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn

KØB OG SALG

Generationsskifte
Østjysk enmandspraksis i eget
klinikhus sælges billigt. Klinikhuset kan enten lejes eller købes.
Omsætning 1,2.
Billetmrk. 741
Modtager TBs redaktion

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

København city
Enmandspraksis beliggende nær
Nørreport Station, billig til salg
pga. sygdom. 1/4 mio. inkl. patientkartotek. Klinikken fremstår
pæn, funktionel og velholdt,
med et patientgrundlag tilpasset 3 arbejdsdage. Overdragelse
hurtigst muligt.
Billetmrk. 740
Modtager TB’s annonceafdeling

TANDLÆGEBLADET 2010·114·NR. 9

SERVICE 759
LEVERANDØRHENVISNINGER

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:
• Gennemgang af alle dokumenter, herunder
købsaftale, lejekontrakt, ansættelsesaftaler m.m.
• Udarbejdelse af samarbejdskontrakt
• Oprettelse og stiftelse af selskaber, herunder
holdingselskab
• Rådgivning omkring skattemæssige forhold
• Prisforhandling

FAST PRIS

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
2x60mm_Norman Azzouzi_godkendt.indd 1
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
27/10/09
tlf: 29 62 07 77
Rådgivning om tandlægers
retsforhold. Køb og salg af
klinikker. Kontrakter.

Banker

Finansiering af klinik
Basispakken giver dig
maksimal synlighed

har siden 1997 været vores speciale
”Min tidligere bank forstod ikke
branchens præmisser og natur.
Det gjorde en mindre bank
- nemlig Ringkjøbing Landbobank,
hvor der fra starten var en professionel indgangsvinkel til sagen.
I dag er drømmen om at få min
egen klinik så blevet realiseret”

• 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.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289
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...og få en snak om din nuværende eller
kommende praksis!
Margit Korsgaard
Tlf. 9975 1299

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

Ring til en af os!
Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

Klinikejer Alireza Sahaﬁ, Lyngby

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

15.02

760 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

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

Anne Bonde Kvorning
Århus afdeling
Tlf 96 63 36 91
akv@vestjyskbank.dk

SPAR NORDS

ANNONCER

TANDLÆGETEAM

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk
Ann-Brigitt
Meidahl
Spar Nord
København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Vil du vide mere om

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

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

www.vestjyskbank.dk/sundhed

Kristian Bang
Spar Nord
Frederikshavn
Tlf. 96 20 07 23
krb@sparnord.dk

stillingsannoncer?
Kontakt ak@tdl.dk

dentallaboratorier
Storkøbenhavn

Martin Holbech
Spar Nord Vejle
Tlf. 76 41 47 57
mab@sparnord.dk

www.sparnord.dk/tandlaege

FLÜGGE

DENTALLABORATORIE ApS.
Nørre Farimagsgade 33, 1.th.,
1364 København K.
Tlf. 4587 0123

www.supradent.dk

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

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?

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

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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SERVICE 761
LEVERANDØRHENVISNINGER

Sjælland

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

Midtjylland

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

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

Kim Bay
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
Fyn
8000 Århus C
Tlf.
86
13
19
60
DENTALLABORATORIUM A/S
Mogens LarsenCODENT
SØNDER ALLÉ 33 . BOX 420 . 8100 ÅRHUS C
SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
kimbay@kbd.dk
NDC
TLF.: 86 121426 / 86 121417 . FAX:
86 198315
Dentallaboratorium
SE / CVR-NR.:A/S
DK-1153 7677
CERTIFIED
– eneste CeRtIFICeRet LABORAtORIUM I
codent@codent.dk – www.codent.dk
WWW.CODENT.DK . CODENT@CODENT.DK
DK MeD nORDIC DentAL CeRtIFICAtIOn
Carl Blochsvej 16
Fugl Speciallaboratorium ApS
5230 Odense M
Støbte stel
Nordjylland
Tlf. 66 13 40 88
Lichtenbergsgade 1
www.larsen-dental.dk
8700 Horsens
Aalborg
info@larsen-dental.dk
Tlf. 75 62 88 30
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
europaKroner
Tlf. 98 12 53 03
Postboks 346
Medlem af
Danske Dental Laboratorier

Fugl

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

Alt i Procera og
implantatarbejde
Se mere på www.dalldental.dk
Gl. Aalborgvej 33, 9300 Sæby
Tlf.: 70 26 14 45

lidt friskere - lidt hurtigere











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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

HYGIEJNE

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

INSTRUMENTER

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

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

Dentalopvaskemaskiner

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

Dynamic - over alle grænser
Erhvervsvej 2  2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00  Fax 43 27 15 09
www.miele.dk

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

762 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Revision – ADMINISTRATION

Klinikudstyr – indretning
– INVENTAR

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

Tlf.: 4020 1750 • www.bienair.com

BienAir.indd 1

06/09/07 14:40:00

>>
VI ER DET SPECIALISEREDE ALTERNATIV INDENFOR
TANDLÆGEPRAKSIS:

Scanline

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

· Rådgivning af tandlægeklinikker
· Klinikejerens økonomi
· Klinikanalyse
ÅBYHØJ OG ÅRHUS KONTORERNE SAMLES PÅ
NY ADRESSE:
Sommervej 31 C, 2 sal
8210 Århus V
T 8613 3100

Kunst, logo & Klinik design

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

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

www.rgdrevision.dk
rgd@rgdrevision.dk

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

Få hjælp til klinikkens it
fra itklinik.dk

Inventar til tandlægeklinikker
klinikrum · sterilisation · reception ·
venteværelse · personalerum · kontor ·
graﬁsk proﬁlering

Udarbejdelse af nem og overskuelig
hjemmeside til en pris, der er til at forstå
• Installation af software, hardware, netværk etc.
• Installation af overvågningsudstyr (ip-kamera)
• Akut hjælp ved nedbrud på klinikkens it-udstyr
•

inform a|s
Tel.: +45 98 18 77 00
E-mail: inform@inform-as.dk
www.inform-as.dk

Medlemmer af Tandlægeforeningen
får 10 % rabat i resten af 2010.

Kompressorer

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

itklinik.dk – besøg vores hjemmeside
eller ring 50 20 11 23.

itklinik_83x50.indd 1

ANNONCER

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

10/06/10 12.01

www.pwcglobal.com/dk

Et stærkt alternativ!
Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk
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SERVICE 763
LEVERANDØRHENVISNINGER

Bestil varer eller
informationsmateriale

aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

til klinikken på

www.fiskers-dental.dk
JTA DENTAL
salg & service
ApS
www.colgateprofessional.dk
info@fiskers-dental.dk

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

Revisionscentret
JTA DENTAL salg & service ApS
JTA DENTAL
salg & service ApS

for læger og tandlæger

- det handler om tillid
KaVo Specialisten

om tillid

eller kontakt
Professional Oral Care

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

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

KaVo Specialisten

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Eurocard Tandlæge ann.
Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Udstyr
Klinikindretning
Rådgivning
Røntgenautoriseret
Instrumenter

Vikarservice

Vi er leverandør af:

· Fleksibel arbejdskraft
Udstyr
til tandlægebranchen
Rådgivning
Reparation af:
·
Kvalitet til tiden
Instrumenter
Hekafor reparation
Planmeca
KaVo
m.m.
Specialværksted
af roterende
instrumenter
·
Brug shared service center, så får
Klinikindretning Konkurrencedygtige
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
priser
du væsentlige fordele:
Reparation
af: 92 54 00
Røntgenautoriseret
Telefon:
44

Gør minus-tid
på administration til
plus-tid på patienterne

Altid ajourført bogholderi
Rapportering til tiden
• 100 % tilstedeværelse
• Synliggørelse af reelle
omkostninger

Klinikindretning
Specialværksted
for reparation af
Røntgenautoriseret
roterende instrumenter

•

Heka

Planmeca
KaVo m.m.
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

•

Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Tandlæge
foreningen kan du få
Eurocard Classic,
Eurocard Guld og/eller
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.
Ring til Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere
om tilbudet.

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
Specialværksted
for reparation
af roterende instrumenter

Telefon: 44 92 54 00

Tandplejemidler
21/05/07
Reparation
af: 11:03:10 Vermundsgade 38A, 2 th.
Curaden Scandic ApS
2100 Kbh. Ø · tlf. 52227020
Heka Planmeca KaVo m.m.
www.dentalfocus.dk
Engtoften 11-13
info@dentalfocus.dk
8260 Viby J.
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
info@curaden.dk
www.curaden.dk
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk E-mail: jta@jtadental.dk

TBL-055.indd 1

Sole Business.dk
Møllehaven 11 · 4040 Jyllinge
Tlf. 5576 5574 · www.solebusiness.dk

Service & reparation

olebusiness 40x59.indd 1

Tandex A/S

- mere end god service...

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

www.dentsupport.dk
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Dentalfocus 40x60.indd 1

08/06/10Industrivej
13.14
4

3540 Lynge.
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

Vikarbureauet
for klinikassistenter
• Landsdækkende
Vikarservice
• Nu også for
Tandplejere
• Lidt billigere

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

• Ring fra kl. 6.00 på
tlf. 46 73 30 60
www.vikartoteket.dk

Eurocard,
Holst
Vej 5,
Eurocard,H.J.
Park
Allé 292
2605
www.eurocard.dk
2605Brøndby,
Brøndby, www.eurocard.dk

10/06/10 11.57

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler
www.statoil dk

07/0
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NÆSTE NUMMER
Kasuistik:

Stafne-kavitet blev visualiseret
med Cone Beam-scanning

Læs mere i Tandlægebladet nr. 10

Tandlæge i
landets rigeste
kommune
Foto: Lizette KAbré

Hvordan påvirker
patientgrundlaget arbejdslivet? Følg med
i Tandlægebladets
nye serie om
kontraster i danske
tandlægers arbejdsliv,
når vi i næste nummer
besøger en tandlæge
i landets rigeste
kommune og en
tandlæge i landets
fattigste kommune

Chairside
screening
af patienter

Læs om amerikanske tandlægers holdning
til chairside screening i næste nummer af
Tandlægebladet i en artikel fra Journal of
American Dental Association

Tandlægebladet nr. 10 udkommer den 25. august 2010
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NYHED

NY banebrydende tandpasta
til hypersensitive tænder
Colgate® Sensitive Pro-ReliefTM med
Pro-ArginTM teknologi er den første
tandpasta, som klinisk bevist giver
øjeblikkelig* og varig smertelindring (1-6)
•

Derfor valgte jeg Nordenta

Drømmen
der blev til virkelighed

Giver øjeblikkelig lindring, når den påføres direkte på det følsomme dentinområde med fingerspidsen og masseres
ind i 1 minut(1-3)

•

Kliniske studier viser, at ved 2 gange daglig tandbørstning, giver den signifikant bedre lindring end
en sensitiv kontroltandpasta med kaliumsalte(4-6)

•

Indeholder Pro-Argin™ teknologi, som giver smertelindring på en naturlig måde ved at blokere de åbne
dentinkanaler

•

Indeholder 1450 ppm F- for cariesbeskyttelse
Ved direkte påføring med fingerspids
på tanden i 1 minut.

*

Tandlæge Tove Axelgaard, Silkeborg
”Jeg besluttede i 2009 at starte min egen klinik. Drømmen var at skabe en stor og lys klinik med rummelig
reception, 6 klinikrum med det nyeste udstyr samt tidssvarende lokaler til steril og personale. Sammen med
Peer Schneevoigt fra Nordenta planlagde jeg et projekt, der indebar units fra XO Care, intraorale kameraer,
digital intraoral røntgen samt panoramarøntgen fra Soredex. Desuden indretning og steril fra inform.
Projektet er med Peers støtte blevet koordineret og gennemført på uhyre professionel vis – intet var overladt
til tilfældighederne. Det er i høj grad Nordentas og Peers fortjeneste, at min drøm blev til virkelighed.”
NY innovativ Pro-Argin™ teknologi

Vil du vide mere om Nordentas indretningsprojekter landet over? Så kontakt vores salgsafdeling
på telefon 43 270 270 for at booke et uforpligtende møde på din klinik.

Pro-ArginTM teknologi består af en kombination af arginin og calciumcarbonat,
som blokerer de åbne dentinkanaler ved at initiere dannelsen af et calciumrigt
minerallag på dentinoverfladen.
1 Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123-130 2 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 115-122 3 Schiff T et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 131-136
4 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17-22 5 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 10-16 6 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 137-143
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