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INTERV IEW
Det er de døde selv, der viser vejen
For nogle indtræffer døden under så voldsomme omstændig
heder, at det er umuligt at identificere dem. Følg en lille gruppe 
tandlæger på et kursus, hvor de tager de første skridt ind i 
retsodontologiens verden og undervises i, hvordan dødes 
identitet kan fastsættes ud fra tandsættet.

Sune Demant har taget en specialistuddannelse, vundet Den 
Store Bagedyst og skrevet en ph.d., mens han samtidig med har 
arbejdet fuldtids. Hans ADDdiagnose gør, at han konstant bliver 
bombarderet med indtryk, og det er bl.a. det, som inspirerer ham.
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leder

gruppe fagpolitisk aktive yngre tand-
læger. Simpelthen for at blive klogere på, 
hvad de synes, at Tandlægeforeningen gør 
godt, og hvad vi kan blive bedre til.  

 Noget af det, som flere yngre tandlæger 
har påpeget overfor mig, er tonen i vores 
fællesskab og i fagpolitik. De oplever en 
tone, som er så hård og uforsonlig, at 
de ikke gider engagere sig og debat-
tere. Jeg oplever det også i vores fælles 
digitale mødested på Facebook, hvor nog-
le debatter bliver meget ubehagelige, og 
hvor det ikke længere handler om at lyt-
te, spørge og blive klogere. Det kan være 
svært at få øje på, at nogen bliver klogere 
af sådan en debat.  

 Vi har alle et ansvar for at sikre, at vo-
res fællesskab er et rart sted at være, 
og at der er plads til, at meninger brydes, 
men at vi også kan grine sammen bagef-
ter. Og hvis vi ikke formår det, risikerer vi 
at tabe fremtiden. For hvem har dog lyst 
til at engagere sig i et fællesskab, hvor øj-
nene ikke er på bolden? 

 Så mit ønske for 2023 er, at vi alle har 
fokus på vores fælles tone, at vi er kon-
struktive og lyttende og går ind i diskus-
sioner med ønsket om at blive klogere.  

 Jeg tror, det vil gavne vores fællesskab, 
gøre det stærkere, og i sidste ende vil det 
gavne mulighederne for at varetage vo-
res fællesinteresser. Og så kommer vores 
fremtidige kollegaer også til at fejre Tand-
lægeforeningens 200-års jubilæum. ♦

SUSANNE  KLEIST 
Formand for Tandlægeforeningen

ørst og fremmest vil jeg ger-
ne ønske jer alle et rigtig 
godt nytår.   

Og hvilket nyt år det bliver 
her i Tandlægeforeningen. 
Til november kan vi fejre 
150-års jubilæum, og der-

med kan vi også fejre, at vi er en af de æld-
ste faglige organisationer i landet.  

Det synes jeg, vi kan være stolte af. For 
det viser, hvilket stærkt kit vores faglige 
fællesskab er gjort af. 

 Når man retter blikket tilbage, er der 
heller ikke nogen tvivl om, hvad vores 
fællesskab har betydet for faget. Det var 
fx Tandlægeforeningen, som var ban-
nerfører for en formaliseret akademisk 
tandlægeuddannelse, som uden tvivl 
har været afgørende for fagets udvikling 
og betydning i samfundet. Ligesom Tand-
lægeforeningen siden 1873 har kæmpet 
for at sikre gode arbejdsforhold – både når 
det kommer til økonomi og arbejdsmiljø. 

 I min optik er der ingen tvivl om, at 
man står stærkere, når man står sam-
men. Hvad er alternativet? At stå alene 
og opnå hvad?  

 I de her år oplever vi dog nogle særlige 
udfordringer. Mange går på pension, 
og yngre generationer af tandlæger har 
måske sværere ved at se værdien af vores 
faglige fællesskab, og vi har også svært 
ved at engagere yngre kræfter i fagpolitik. 

  Det er en udfordring, som jeg tager me-
get alvorligt, for vi skal også have en stærk 
forening, når den næste generation skal 
fejre 200-års jubilæum.  

 Jeg har derfor bl.a. taget initiativ til at 
holde et fokusgruppemøde med en stor 

F Vi har alle et 
ansvar for vores 

fællesskab

Vores tone er  
blevet for hård
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D
en stramning af det 
sundhedsfaglige 
tilsyn – også kal-
det ”Strammerpak-
ken”, som Folketin-
get vedtog i 2016 
– har haft massive 
og utilsigtede kon-
sekvenser. Sådan 

lyder det i et brev fra Tandlægeforenin-
gen og Lægeforeningen til indenrigs- og 
sundhedsminister Sophie Løhde på bag-
grund af en evaluering af Styrelsen for 
Patientsikkerheds sundhedsfaglige til-
syn, som Sundhedsministeriet for nylig 
har offentliggjort. 

”Tilsynets ageren spænder ben for til-
lid, åbenhed og læring,” står der bl.a. 
i brevet til Sophie Løhde, der selv var 
sundhedsminister i 2016. 

De to foreninger understreger, at det 
er vigtigt med en fagligt stærk tilsyns-
myndighed i Danmark, som kan gribe 
ind mod de brodne kar, men som også 
kan finde den rette balance og især har 
fokus på at forbedre patientsikkerheden 
gennem åbenhed og læring. 

”Balancen hos styrelsen har desværre 
været skæv og mistænkeliggørende over 
for sundhedspersoner bredt set alt for 
længe, og det spænder ben for bedre pa-

EVALUERINGEN AF STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHEDS SUNDHEDSFAGLIGE TILSYN, 
der i 2016 blev strammet efter politisk ønske, afslører problemer og manglende  
tillid til den måde, tilsynet forvaltes på. Det mener Tandlægeforeningen og 
 Lægeforeningen, der foreslår en hurtigtarbejdende taskforce.

Evaluering af 
”Strammerpakken” 
kalder på handling

tientsikkerhed. Det er hverken patienter 
eller sundhedsprofessionelle tjent med,” 
lyder det i brevet til ministeren.

Ifølge Tandlægeforeningens formand 
er tandlægers retssikkerhed i det nuvæ-
rende tilsyn i dag uhørt dårlig:

– Dialogmuligheden, inden der udste-
des en sanktion, er fuldstændig uden be-
tydning, og samtidig har tandlægerne 
ingen ankemulighed for en af de hyp-
pigst anvendte sanktioner. Kendsgernin-
ger, der i høj grad bidrager til tandlæ-

TEKST ANNE BURLUND

TANDLÆGER OG LÆGER I BREV TIL SUNDHEDSMINISTEREN: 

Tilsynets 
ageren spænder 

ben for tillid, 
åbenhed og 

læring
TANDLÆGEFORENINGEN OG 

LÆGEFORENINGEN

gers oplevelse af utryghed, og det gav-
ner bestemt heller ikke læring eller pa-
tientsikkerheden, lyder det fra Susanne 
Kleist.

Behov for dialog og taskforce
Derfor er der ifølge de to foreninger et 
presserende behov for at indlede en dia-
log om, hvordan det kan sikres, at tand-
læger, læger og andre sundhedspersoner 
kan føle sig trygge og have tillid til, at 
deres tilsynssag behandles objektivt, ret-
færdigt og gennemsigtigt, hvis de kom-
mer i tilsyn. 

Tandlægeforeningen og Lægeforenin-
gen foreslår derfor, at der meget hur-
tigt nedsættes en taskforce, som bl.a. 
skal etablere et mere gennemsigtigt og 
lyttende og mindre ”truende” tilsyn og 
arbejde for at optimere information og 
kommunikation til sundhedspersoner, 
der er underlagt et tilsyn.

Tandlægeforeningen og Lægeforenin-
gen bør ifølge de to foreninger indgå i 
taskforcen, som de gerne ser afslutter 
sit arbejde inden sommerferien. 

Tandlægebladet har forsøgt at få en 
kommentar fra sundhedsminister So-
phie Løhde, men hun har ikke ønsket at 
udtale sig, før hun har sendt et officielt 
svar på brevet fra de to foreninger.♦

T  ∕  nyhed
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svarer, at de oplever flere 
udskydninger/aflysninger 
sammenlignet med for et 
år siden.

 69,7 %
svarer, at de udskudte/aflyste
tider skyldes inflationen.

 93,7 %

340
Så mange bornholmske patienter har været nødsaget til at tage til 

tandlægeklinikken Tandvårdsakademin i Ystad, da flere tandlægeklinikker på 
Bornholm har lukket for tilgang af patienter på grund af tandlægemangel. 

Kilde: Bornholms Tidende

TandlægeTryghed 
vinder retssag  

over PTO
EN RÆKKE UDSAGN OG 

 REKLAMER FRA PTO var vildle-
dende og i strid med loven. Det 
fastslog Sø- og Handelsretten 

den 11. januar 2023. Retten gav 
TandlægeTryghed ret i alle 

 dens påstande, og PTO skal nu 
betale 25.000 kr. i erstatning og 
85.500 kr. i sagsomkostninger 

til TandlægeTryghed.

Inflation betyder aflyste 
tandlægebesøg
70 % af klinikejerne oplever en stigning i antallet 
af patienter, der melder afbud eller   udskyder deres 
behandling sammenlignet med sidste år, hvor antallet 
af patienter  allerede var lavere pga. pandemien. Det 

viser en rundspørge, Tandlægeforeningen har foreta-
get. Blandt dem, der oplever en stigning i aflysninger, 
mener ni ud af 10, at forklaringen skal findes i den 
stigende inflation.

Kilde: Tandlægeforeningen har foretaget en rundspørge blandt 600 klinikker.

Det oplever klinikejerne

 ∕    T update
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Kritik af 
formandscitat  
i DR-historie

EN RÆKKE TANDLÆGER KRITISERER TANDLÆGEFORENINGENS 
 FORMAND for at sætte spørgsmålstegn ved de frie priser i køl-
vandet på en DR-historie om, at flere og flere danskere dropper 
tandlægen på grund af inflationen.

Susanne Kleist understreger, at hendes citat er taget ud af en 
sammenhæng, og at de frie priser hverken kan eller skal være 
til diskussion. DR har ifølge Susanne Kleist efterfølgende er-
kendt, at der var skåret hårdt i citatet, og at en central pointe, 
hvor det økonomiske ansvar blev placeret hos landets politikere, 
var blevet udeladt. 

Historien om, at landets klinikejere oplever et stigende antal af-
lysninger resulterede i over 100 medieomtaler i form af artikler, 
TV- og radioindslag og debatindlæg fra bl.a. politikere, hvor vig-
tigheden af regelmæssig tandpleje var i fokus. 

TILBAGEBLIK 

1961
Odontologisk identifikation 

– samarbejdet med politi 
og retsmediciner

VED STORE IDENTIFICERINGSOPGAVER fore-
tager politi, retsmediciner og retsodonto-
log deres undersøgelsesarbejde mere eller 
mindre uafhængigt af hverandre, men det 
samlede identifikationshold mødes dagligt 
for at gøre status op. Til at fastholde den til 
ethvert tidspunkt rådende situation kan dia-
grammer, som de i fig. 15 og 16 viste, være 
til stor nytte. Sådanne diagrammer anvend-
tes første gang under identificeringsarbej-
det efter den store ulykke i Torontos havn i 
september 1949, hvor passagerskibet ”S/S 
Noronic” brændte og 118 mennesker om-
kom (Grant, Prendergast & White, 1952). 

Pedersen PO, Keiser-Nielsen S. Retsodontologi 

 (English Summary). Tandlægebladet 1961;65:604-5.

PRIORITÉR DET INTERKOLLEGIALE SAMARBEJDE på 
klinikken. Patienterne mærker, når de ansatte er i 

symbiose, og det skaber tryghed. Uddelegér, hvor det 
giver mening, så workflow på klinikken optimeres. Sørg 

for at kalibrere og følge op jævnligt med dine kolle-
gaer. Samarbejde med tandplejeren er alfa og omega, 
og  fælleskonsultationer ved både større og mindre 

 krævende behandlingsplaner har vist sig at være en 
meget gavnlig metode til at opnå gode, langsigtede, 

prognostiske resultater på vores klinik.

LOUISE KALTOFT 
Ansat hos Dentalklinikken 
i København

 IDENTIFIKATION.  Fig. 16 viser, at nu kun 

er tre uidentificerede (Grant, Prendergast 

& White, 1952).

T  ∕  update
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Tandlægeforeningen får mange henvendelser om, hvordan ydelserne i BUT skal forstås og 
bruges korrekt. Der er særligt nogle ydelser, der skaber udfordringer, og som Tandlægefor-
eningens sundhedsfaglige rådgivning får en del spørgsmål til. Kommunernes håndtering af 
ydelserne i BUT og brugen af ydelserne ude på klinikkerne er desværre ikke ensrettet. Vi vil 
derfor over de kommende måneder sætte fokus på tanken og indholdet bag de forskellige 
ydelser i BUT.

Følg  
Tandlægebladet

 BAGGRUND:  Overenskomst for 
 tand pleje for børn og unge under 
18 år hos alment praktiserende 
tand læger (BUT) mellem Tandlæge
foreningen og Kommunernes Lands
forening er for mange af ydelserne 
identiske med de ydelser, som der 
gives tilskud til i voksentandplejen. 
Dog er der en håndfuld af ydelser, 
som er helt specielle for målgruppen 
og BUT. Ydelsen ”Førstegangsbesøg” 
er en af dem og anvendes helt spe
cifikt, som navnet beskriver, første 
gang du ser patienten på klinikken, 
men der er undtagelser for brugen, 
som kan forvirre mange.

   VÆR OPMÆRKSOM PÅ:  Du kan kun 
anvende ydelsen ved barnets før
ste besøg hos tandlægen, hvor der 
 optages en generel medicinsk og 
social anamnese samt foretages 
 diverse odontologiske registreringer, 
der muliggør en sufficient journal  op
tagelse for en ny patient på klinikken. 
Af BUT fremgår samtlige elementer 

i ydelsen. Du er kun berettiget til 
 honorar for førstegangsbesøg én 
gang, og ydelsen kan ikke anven
des, hvis du har modtaget journal, 
røntgenbilleder, indberetningsko
pier (OCRbilag) og andet relevant 
materiale vedrørende barnet/den 
unge første gang, den pågældende 
modtages i behandling i henhold 
til overenskomsten. Ligeledes kan 
du heller ikke anvende ydelsen ved 
senere tandlægeskift, da oplysnin
gerne fra dette forudsættes at følge 
barnet til den nye tandlæge.

 OG HUSK:  Førstegangsbesøg inklu
sive journaloprettelse (ydelseskode 
0205) indeholder ikke en klinisk 
undersøgelse af patienten, og du er 
derfor berettiget til at tage den sam
men med en SU. 

Er du i tvivl eller har behov for yderligere 
rådgivning, så kontakt Tandlægeforenin-
gen på fagliginfo@tdl.dk

Vi har aldrig 
været ude i 

noget, der er 
så ekstremt. 

Heller ikke 
under corona

SUSANNE KLEIST
Formand for Tandlægeforeningen

Til dr.dk, der 27.12. bragte historien 
om, at syv ud af 10 tandlæger ople-

ver, at patienter udskyder eller aflyser 
tandlægebesøget – formentlig pga. 
inflationen. Ifølge Susanne Kleist er 

det overraskende og bekymrende, og 
hun advarer om, at det kan få store 

konsekvenser for vores tandsundhed. 

25 %
af folk med diabetes har 
pga. inflationen sparet 
på behandlinger som fx 

tandlægebesøg. 
Kilde: Diabetesforeningen 

”Førstegangsbesøg” 
-ydelsen
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Læs mere og tilmeld dig på Tdlnet.dk

Nyt fra Tdlnet

TANDLÆGEFORENINGEN:  
KOMMENDE KURSER

Vidste du at …
 … SOM MEDLEM AF TANDLÆGE-
FORENINGEN har du mulighed 
for at få op til 12 timers gratis 
psykologhjælp, hvis behovet 
for hjælp skyldes erhvervsrela
terede forhold. Det kan fx være 
en konflikt på arbejdspladsen 
eller psykisk pres pga. en disci-
plinærsag.

Læs mere på Tandlægetryghed.dk/
tandlaegerne/stoettefonden

Styrelsen for Patientsikkerhed:  
Invitation til informationsmøde om  

tilsyn på tandklinikker 2023

1.055
klik

 
Pulje skal udvide 

kapaciteten i børne- og 
ungdomstandplejen

De første midler i puljen til 
udvidelse af kapaciteten i 

den kommunale børne- og 
ungdomstandpleje udmøntes 
nu. 29 kommunale projekt

ansøgere har fået tilsagn om 
at få del i puljens midler for 

2022 og 2023, som tilsammen 
udgør 119,2 mio. kr.

 

Tandlægeforeningen 
medvirkede i stor DR-historie

DR bragte den 27. december 
en række indslag om, at flere 

patienter fravælger tand
lægen pga. stigende inflation. 
Baggrunden var en rundspørge, 

som Tandlægeforeningen  
står bag.

 
TF’s Tandskadeerstatning: 

Derfor modtager du faktura 
på acontobeløb 

Alle klinikejere har i sidste 
uge modtaget opkrævning til 
aconto indbetaling til Tand

lægeforeningens Tandskade
erstatning. Få overblik over 
årsagen til indbetalingen på 

Tdlnet.dk.

SVAR: Nej, det kan du ikke. Hver an-
sættelse tæller for sig. For at timerne 
kan tælles med, skal du have haft 
360 timer i minimum tre måneders 
ansættelse, for at du kan bruge ti-
merne til din optjening af tilladelse 
til selvstændigt virke. 

Husk at få din arbejdsgiver/over-
tandlæge til at underskrive Styrelsen 
for  Patientsikkerheds attest.

Kontakt Tandlægeforeningen 
for  rådgivning på tlf.: 70 25 77 11

Jeg er ved at optjene 
timer til tilladelse til 

selvstændigt virke 
i børnetandplejen i 
to kommuner. Kan 
jeg lægge timerne 

sammen?

Odense SV
Patienters tilskudsmuligheder  

– Klinikadministration
Tilmeldingsfrist 1. februar

Børkop
Ledelsesakademi  

– modul 2
Tilmeldingsfrist 6. februar

Odense
Systematisk parodontal behandling  

– del 1
Tilmeldingsfrist 20. februar
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Optimér dit TRIOS-workflow 
med integration til DentalSuite
Er du vant til at arbejde med patientdata i DentalSuite? Og vil du have et endnu 
smartere workflow, når du scanner med TRIOS? Så har vi godt nyt til dig.

Som noget helt nyt kan du nu oprette patienter i din 
TRIOS-software med ét enkelt klik i DentalSuite. Vi har 
integreret de to systemer for at gøre dit digitale workflow 
hurtigere og nemmere. 

Større frihed ved flere TRIOS-brugere
Løsningen bliver skræddersyet til din kliniks behov, og 
er I flere TRIOS-brugere på klinikken, er der mulighed for 
endnu flere fordele: 

  Vælg selv, hvilken skærm, I vil scanne fra 
 – PC, unit eller TRIOS Move.

  Brug flere TRIOS-scannere samtidig på klinikken 
 – med fuld adgang til patientdata.

  Få adgang til patientens digitale aftryk når og hvor,  
 det passer jer – også hjemmefra.

Book en demo og oplev mulighederne
Vil du vide mere om mulighederne? Kontakt os på  
43 66 44 44, eller læs mere på vores hjemmeside, hvor  
du også kan booke en gratis demo af integrationen. 

Scan QR-koden for 
at booke en demo 
på vores hjemmeside

KUN HOS PLANDENT!

DentalSuiteTRIOS



TEKST ANNE BURLUND

FOTO  TANDPLEJEN KØBENHAVNS KOMMUNE

D
en 15. januar var det hundrede 
år siden, at Børne- og Ungdoms-
tandplejen i  Københavns Kom-
mune åbnede sin første tandkli-

nik på Ny Carlsberg Vejens Skole – som 
den kun tredje kommune i landet. Kli-
nikken findes stadig den dag i dag – men 
skolen har skiftet navn til Vesterbro Ny 
Skole. I januar 1923 skrev Tandlægebla-
det, at klinikken havde ”udmærket ind-
rettede, rummelige og lyse Lokaler” og 
fungerede som en ”Heldagsklinik, der 
beskæftiger en Forstander og 3 Assi-
stenter”. 

Efter planen skulle klinikken det før-
ste år foretage systematisk behandling 
af alle børn i 1. og 2. klasse i Vesterbro-
distriktet, og i slutningen af 1920’erne 
forventede man at have behandlet alle 
distriktets børn, ca. 13.000 i alt. ”Til Ind-
retning og Instrumentering af foreløbig 
4 Operationsservicer er bevilget 56.000 
Kr., og til Klinikkens Drift er budgette-
ret 40.000 Kr. aarligt,” fortalte Tand-
lægebladet. 

I sin indvielsestale betonede klinik-
kens forstander, Bloch-Jørgensen, at 
 arbejdet med børn ikke behøvede at væ-
re vanskeligt: ”Arbejdet gaar som Regel 
for sig uden Graad og Tænders Gnidsel; 
man gør sig blot til Venner med Børnene, 
saa er alle Vanskeligheder overstaaet.”

Igennem det næste århundrede for-
bedres tandsundheden for børn og unge  
markant. I 2022 har 95 % af alle syv-
årige nul huller i deres seksårstænder, 
mens det gjaldt for 33 % af børnene i 1. 
klasse i 1930’erne. I 2023 tager Køben-
havns Børne- og Ungdomstandpleje sig 
af 115.000 børn og unge. Det er dobbelt 
så mange som i 1934, hvor skoletand-
plejen tog sig af ca. 58.000 børn.♦

Kilde: Tandlægebladet 1923;27:87-8 og Køben-

havns Kommunes presseafdeling.

T  ∕  detaljen
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Zendium styrker mundens naturlige forsvar
Se mere på zendium-learninghub.dk

*Daly S. et al. reported in J. Dent. 80 (2019) S26-S32

Med Zendium Professional kan du passe på planeten, 
mens du passer på dit tandkød. Se her hvordan:

99,9% af tandpastaen 
er bionedbrydelig

Mindst 60% bioplast
i tandpastatuber

BIONEDBRYDELIGE 
INGREDIENSER

90% genanvendt pap 
til tandpastaæsker

GENANVENDT PAP TUBE AF BIOPLASTIC

Zendium Professional Pro Gums + Sensitivity
•     Lindrer og forebygger følsomhed
•     Forebygger tandkødsproblemer

Zendium Professional Pro Gums + Clinical Fresh 
•     Forebygger tandkødsproblemer
•     Forebygger halitosis i op til 12 timer

De to Zendium tandpastaer er:
•     Effektive mod anaerobe bakterier
•     Reducerer vækst af patogene bakter-

ier  
i den modne biofilm

•     Fremmer gingival sundhed og et  
balanceret oralt mikrobiom*

•     Har en optimeret formulering med  
en højere koncentration af glukose  
oksidase

Indeholder 1450 ppm NaF

Pro Gums fra Zendium
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PIERCING AF DIVERSE LEGEMSDELE er et meget udbredt fæ
nomen i tiden. For øreflippen er praksissen så almindelig, 
at det snarere er reglen end undtagelsen, at yngre kvinder 
har fået foretaget dette indgreb. Orale piercinger er knap så 
almindelige, og det er nok meget godt, for en ny undersøgelse 
har dokumenteret, at der ofte forekommer alvorlige skader 
i forbindelse med disse piercinger. 

Brasilianske forskere har udarbejdet en systematisk over
sigt og metaanalyse over forekomsten af skader og bivirk
ninger ved orale piercinger. Analysen er baseret på 54 stu
dier fra seks kontinenter, heraf 15 af høj kvalitet. I alt indgår 
27.963 orale piercinger i materialet. 39 studier omhandler 
tungepiercing, 29 handler om læbepiercing og 11 om andre 
lokalisationer (kind, læbebånd, tungebånd).

34 % af deltagerne havde tandslid, 34 % havde tandfrak
tur, 33 % havde gingivaretraktion, og 27 % havde andre ikke 
nærmere specificerede tandskader i relation til piercingerne. 
Forekomsten af gingivaretraktion var syv gange højere end i 
baggrundsbefolkningen. Af andre komplikationer kan næv
nes smerte, hævelse, infektion, problemer med at tale og 
tygge samt aspiration af smykket i piercingen.

Forfatterne konkluderer, at skader og bivirkninger hyppigt 
optræder i forbindelse med piercinger, og de opfordrer tand
læger til at orientere patienter, der har orale piercinger eller 
overvejer at få det, om disse risici.

Mange skader og 
bivirkninger ved 
orale piercinger

Passos PF, Pintor AVB, Marañón-Vásquez GA et al. Oral manifestations 
arising from oral piercings: A systematic review and meta-analyses. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;134:327-41. 

Gill T, Bahal P, Nibali L. Furcation-involved molar teeth – part 1: prevalence, 
classification and assessment. Br Dent J 2022;233:847-52.  
Gill T, Bahal P, Nibali L. Furcation-involved molar teeth – part 2: 
management and prognosis. Br Dent J 2022;233:923-8. 

Furkaturinvolverede 
molarer kan behandles 
uden ekstraktion

EN BRITISK FORSKERGRUPPE har i to oversigtsartikler samlet 
vores aktuelle viden om diagnostik, behandling og prognose 
for furkaturinvolverede molarer.
    Forfatterne slår indledningsvis fast, at furkaturinvolvering 
medfører en forøget risiko for, at tanden på et tidspunkt mi
stes. De understreger dog også, at dette på ingen måde bety
der, at furkaturinvolverede molarer skal ekstraheres. Der er 
mange tandbevarende behandlinger til rådighed. I de tidlige 
stadier er mundhygiejneinstruktion, opfordring til rygestop 
og professionel rensning af furkaturområderne væsentlige 

tiltag. I mere avancerede 
tilfælde kan det imidlertid 
være vanskeligt eller umu
ligt at foretage en effektiv 
rensning, og rensningen 
kan da med fordel udføres 
under operativ opklapning. 
Ved vertikale knogledefekter 
og inkomplette furkaturin
volveringer kan man opnå 
en hel eller delvis lukning 
af furkaturen gennem re
generativ behandling med 
membran, knogleprodukter 

eller bioaktive stoffer som fx emaljeprotein. Ved komplette 
furkaturinvolveringer er der ikke mulighed for regeneration, 
og man må i stedet overveje resektive kirurgiske behandlinger 
som tunnelering eller rodresektion.
    Med relevant behandling og hyppig vedligeholdelse er der 
gode chancer for, at furkaturinvolverede molarer kan bevares 
funktionsdygtige i mange år. Valget af behandling beror dog på 
en samlet vurdering af patientens motivation, almentilstand 
og økonomi samt behandlerens evner og tandens vigtighed 
for tandsættet.

Rensningen 
kan med fordel 
udføres under 

operativ 
opklapning
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 internationalt forskningsnyt

I TYSKLAND ANBEFALER det videnskabelige selskab for kranio
mandibulær funktion patienter med TMD at dyrke sport. Der 
har imidlertid været en del diskussion om, hvorvidt den ekstra 
belastning, flere ugentlige træningspas kan give oveni en i 
forvejen travl hverdag, i sig selv kan medvirke til udvikling af 
TMD. En pilotundersøgelse, som tyske forskere har gennem
ført, tyder dog ikke på, at dette er tilfældet.

209 kvinder i alderen 1845 år blev rekrutteret ved henven
delse til sportsklubber, fitnesscentre og universiteter i hele 
Tyskland. Kvinderne blev udspurgt om deres idrætsaktivite
ter, og derefter blev der tilfældigt udvalgt tre grupper a 46 per
soner: elitesportsudøvere, motionister og ikkesportsudøvere. 
Disse 138 deltagere udfyldte et spørgeskema om TMDsymp
tomer og havde undervejs mulighed for at stille spørgsmål til 
en af forskerne. 

Blandt elitesportsudøverne var der 52,2 %, som havde symp
tomer på TMD, mens 63,0 % af motionisterne og 60,9 % af ik
kesportsudøverne havde symptomer. Forskellen var dog ikke 
statistisk signifikant (P = 0,5338). Træningshyppigheden så ud 
til at spille en rolle, idet elitesportsudøvere, der trænede tre 
til fem gange om ugen betydeligt oftere angav at have TMD
symptomer end de, der trænede seks gange eller mere (hen
holdsvis 61,5 % og 48,5 %). Samme tendens sås blandt motio
nisterne, hvor der dog kun var meget få, der trænede mere end 
fem gange om ugen.

Forfatterne forklarer den relativt høje forekomst af TMD
symptomer hos motionister med, at disse ofte i modsætning 
til eliteudøvere ikke overvåges af veluddannede trænere og 
dermed lettere kommer til at udsætte sig selv for ufysiologi
ske belastninger igennem længere tid. På baggrund af under
søgelsen anbefaler forfatterne patienter med TMD at dyrke 
sport, men de understreger, at træningen bør foregå under 
kyndig vejledning.

kommentar

– På trods af ihærdig dataindsamling og en interes
sant hypotese må det desværre konkluderes, at 
ovenstående studie ikke holder, hvad det lover.

Forfatterne konkluderer og anbefaler specifikke 
træningsmetoder og hyppigheder under fysiote
rapeutisk kontrol på trods af, at deres data på in
gen måde støtter dette. Studiet er et tværsnitsstudie 
på selekterede individer, og data på forekomsten af 
TMDsymptomer er indsamlet uden at gøre brug af 
validerede spørgsmål, hvilket sandsynligvis kan for
klare den meget høje forekomst af TMDsymptomer 
hos alle grupper af deltagere. Der synes også at være 
signifikant aldersforskel mellem grupperne, hvilket 
gør sammenligning i TMDforekomst mellem grup
per problematisk.

Forfatternes statistiske analyse giver ikke anled
ning til at forkaste deres nulhypotese, som er, at der 
ikke er forskel mellem grupperne. På trods af dette 
indeholder artiklen en lang række ikkeunderbygge
de anbefalinger og konklusioner vedrørende effek
ten af fysisk træning på TMD, men tager man deres 
data i betragtning, har det desværre karakter af ren 
spekulation.   

Sportsudøvere har sjældnere  
symptomer på TMD – eller har de?

PROFESSOR, DR.ODONT.  
LENE BAAD-HANSEN
Institut for Odontologi og Oral Sundhed,  
Aarhus Universitet
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Freiwald HC, Schwarzbach NP, Wolowski A. Impact of sports on 
temporomandibular dysfunction: a comparison of competitive and 
recreational female athletes as well as female non athletes. Clin 
Oral Invest 2022;26:5313-23. 



dansk forskningsnyt

Demant S, Schoenmaker T, van Erck SMG, Dabelsteen 
S, de Vries TJ, Bjørndal L. Intra-pulpal connective 
tissue formation and the advanced carious lesion: Is 
chondrogenesis and heterotopic ossification a response to 
pulpal inflammation? Int Endod J 2022;55:1212-24.  

Brusk i pulpa 

EN FORSKERGRUPPE FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET (Odonto
logisk Institut) og universitetet i Amsterdam har som de første 
i verden beskrevet forekomst af brusklignende væv i pulpa.

46 permanente molarer blev ekstraheret på grund af omfat
tende carieslæsioner og efterfølgende undersøgt radiologisk 
og histologisk. I ca. halvdelen af tænderne kunne der i pulpa 
påvises radioopake områder, som histologisk blev diagnosti
ceret som enten pulpasten (n = 15) eller ektopisk minerali

seret bindevæv (n = 21). 
Det mineraliserede bin
devæv lignede bruskvæv 
og var relateret til fore
komst af inflammation 
i pulpa (P = 0,002; OR = 
17,77), hvilket ikke var til
fældet for pulpastenene. 

Forfatterne påpeger, at 
det ikke er muligt at skel
ne mellem pulpasten og 
mineraliseret bindevæv 
på konventionelle rønt
genoptagelser, men at 
forekomst af mineralise
ret materiale i pulpa på 

en tand med stærkt profund caries sandsynligvis repræsen
terer ektopisk mineraliseret bindevæv og er et tegn på in
flammation i pulpa.

Det er sandsynligt, at pulpavæv in vivo kan undergå me
taplastisk transformation til en brusklignende fænotype, da 
det er vist in vitro, at pulpaceller kan differentiere til såvel 
kondrogene som osteogene celler.

46 permanente 
molarer blev 
ekstraheret 
på grund af 
omfattende 

carieslæsioner

FORSKERE FRA DE ODONTOLOGISKE INSTITUTTER ved Kø
benhavns Universitet og Aarhus Universitet har undersøgt, 
hvordan de første bølger af COVID19pandemien påvirkede 
økonomien og patienttilgangen på de danske tandklinikker.

I marts 2021 blev der udsendt et spørgeskema til 1.728 
danske tandlægepraksisser, hvoraf 581 (33,6 %) besvarede 
spørgsmålene.

79 % af klinikkerne angav, at de havde oplevet nedgang i pa
tienttilgang, og det var især ældre og kronisk syge patienter, 
der valgte tandlægebesøgene fra. 84,4 % havde konstateret 
fald i omsætning; men for de flestes vedkommende lå omsæt
ningstabet på under 20 %. 15,8 % fandt dog, at økonomien 
var belastet, og 32,1 % oplevede, at patienterne var mindre 
villige til at betale for store behandlinger. 

Det var især små praksisser, enkeltmandspraksisser og 
praksisser uden specialtandlæger eller henvisningstandlæ
ger, der blev hårdest ramt på økonomi og patienttilgang. Lo
gistisk regressionsanalyse afslørede, at klinikker uden hen
visninger havde en odds ratio på 2,34 (CI: 1,324,14) for stor 
omsætningsnedgang sammenlignet med henvisningsklinik
ker. Tilsvarende havde små klinikker en odds ratio på 1,92 for 
belastet økonomi sammenlignet med store klinikker.

Forfatterne konkluderer, at pandemien påvirkede både 
patienttilgang og omsætning på danske tandklinikker, og at 
store og mere specialiserede klinikker kom bedst igennem 
den økonomiske krise. 

Øzhayat EB, Bahrami G, Rosing K. Impact of the Covid-19 
pandemic on dental practices in Denmark, Acta Odont 
Scand 2022;80. https://doi.org/10.1080/00016357.2022.2
096923 [Online ahead of print].

Store og specialiserede 
praksisser kom bedst 
igennem COVID-19-
pandemiens første år

INSTALLÉR APPEN DENTAL SHOOTING, som gør det 
nemt at tage gode kliniske fotos med din telefon. Guides 

på skærmen hjælper med at vinkle kameraet korrekt 
og få præcist det med, der skal være i billedet. Og så 
 beskæres billederne automatisk, så man altid samme 

forstørrelsesgrad og undgår alt for forvrængede fotos. 

TILBAGEBLIK 

1960
Long teeth or not

PARODONTISK BEHANDLING ER IKKE EN PÅ 
FORHÅND FASTLAGT PROCEDURE; det sta-
dium, man har nået i dag, er fremgået af en 
”trial and error”-metode.

Den store fejl ved parodontopati-terapien 
har ofte været, at bogstavelig alt tages un-
der behandling, skønt der jo er udprægede 
grænsetilfælde. 

Hvilke tænder er håbløse?
1. Mål pochedybden – når vi skal have 

kontur på gingiva og et passen-
de  stykke bundet (attached) gingiva, 
er det da muligt rent teknisk at få et 
godt  resultat?

2. Kan patienten holde tanden ren, ef-
ter at lommen er elimineret? En trifur-
kation med lomme fra alle sider er håb-
løs selv for en ækvilibristisk patient; en 
bifurkation kan ligeledes være det: der 
kommer caries, granulationsvæv osv.

3. Er der nok støttevæv, så tanden bliver 
brugbar ved behandlingen?

4. Pt.s indstilling er ligeledes afgørende 
(Well Mrs. Jones, do you want to have 
your teeth longer – or teeth no longer).

 SLIBNING AF TANDRENSNINGS

INSTRUMENT.  Slibningen foretages 

således (Fig. 4 A), ikke således (B).

Kilde: TANDLÆGEBLADET. Parodontologi i dag. 

 Tandlægebladet 1960;64:640-9

JESPER HATT
Konsulent, tandlæge, 
driftsoptimeringscoach og  
blogger på Hattconsulting.com

 A  B 
Mindre smitte med  

COVID-19 end ventet

HELE 52.941 TANDLÆGER FRA 36 LANDE har deltaget i en ny un-
dersøgelse, som endnu en gang slår fast: Tandlæger blev ikke 
smittet med COVID-19 i højere grad end den generelle befolk-
ning. Undersøgelsen, som er offentliggjort i Journal of Dentistry, 
er foretaget fra maj til august 2020. Ifølge undersøgelsen brugte 
ca. 53 % FFP2/N95 masker, og 41 % brugte øjenbeskyttelse. 

T  ∕  update
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SureSmile Clear Aligner Live Course
I samarbejde med IAS Academy 
Fredag 31. marts i Stockholm 
Scan QR-koden og tilmeld dig i dag!

www.dentsplysirona.com/suresmile-contact Foredragsholder Dr Tif Qureshi

Hvor mange af dine patienter 

vil have udbytte af tandretning  
med clear aligners? 

Det er enkelt at komme i gang med SureSmile!

   Et kliniktilpasset certificeringsprogram

   Klinisk grunduddannelse ved opstart 

   Teknisk og klinisk support  

SureSmile®

 50% RABAT

 PÅ DINE FØRSTE 

 3 BEHANDLINGER

DS NEW SureSmile Course ad Tandlaegebladet 272x195 DK.indd   1DS NEW SureSmile Course ad Tandlaegebladet 272x195 DK.indd   1 2023-01-12   14:46:172023-01-12   14:46:17



19  ∕  2023  ∕  127  ∕  1

Godt nytår og velkommen til de nordiske temanumre om en-
dodonti 2023.  Temaet er blevet organiseret af et ad hoc-redak-
tionsudvalg bestående af Sivakami Rethnam Haug (Norge), 
Maria Pigg (Sverige), Lise-Lotte Kirkevang (Danmark), Päivi 
Siukosaari (Finland) og Magnús Friðjón Ragnarsson (Island), 
og Jørn A. Aas (Norge) har varetaget opgaven som koordine-
rende redaktør.  

Det allerførste fællesnordiske tema blev publiceret så tidligt 
som i 1995, og også dengang var emnet endodonti. I forordet til 
det første temanummer betonede redaktørerne, at der var tale 
om en historisk udgivelse, som gav startskuddet til et eneståen-
de nordisk samarbejde. 27 år senere er tiden nu kommet til en 
ny opdatering af endodontiens kliniske og teoretiske aspekter. I 
disse to temanumre præsenterer vi otte artikler med emner, der 
er nøje udvalgt med henblik på at afspejle aktuelle synspunkter, 
evidensbaserede behandlingsprotokoller og relevant informa-
tion til klinikere og forskere såvel som sundhedsmyndigheder. 
Vi har bestræbt os på at samle førende eksperter fra alle nordi-
ske lande om at skrive og udgive disse artikler. Temanumrene 
tjener til at udveksle og kalibrere viden og kliniske rutiner på 
tværs af landegrænserne. 

Endodonti (fra de græske ord endon, der betyder inden i, 
og odous, der betyder tand) er den gren af odontologien, der 
beskæftiger sig med pulpas og de periradikulære vævs morfo-
logi, fysiologi og patologi. På klinisk niveau handler endodonti 
om at bevare eller genskabe sunde forhold i pulpa – eller i det 
mindste i en del af pulpa – samt i de periapikale væv.

Den første artikel i rækken er om pulpabiologi og dækker de 
basalbiologiske forhold og de komplekse reaktioner, der fører 
til inflammation, hypersensitivitet og ikke mindst smerteople-
velse eller tandpine. 

Den anden artikel er om endodontisk diagnostik. Den påpe-
ger, at en korrekt diagnose er en forudsætning for endodontisk 
behandling, og kaster lys på de diagnostiske betegnelser, der 
anvendes i de nordiske lande. 

Artikel 3 hedder ”Vitale pulpabehandlinger i tænder med 
profund caries” og dækker de aktuelle behandlingsmuligheder 
med skyldigt hensyn til European Society of Endodontology’s 
retningslinjer for bevarelse af pulpas vitalitet. 

Artikel 4 dækker det altid vigtige emne nødbehandling, som 
er en del af den kliniske dagligdag for næsten alle tandlæger.   

Artikel 5 hedder ”Vurdering af opgavens sværhedsgrad og 
behandlerens evner, samt hvordan og hvornår man henviser”. 
Denne artikel introducerer et nyt værktøj til vurdering af en 
endodontisk opgaves sværhedsgrad, som kan hjælpe klinikeren 
med at tage stilling til, om han/hun selv skal påtage sig opga-
ven eller henvise den til en kollega med større kompetence. Der 

gives desuden vejledning om, hvilke informationer en henvis-
ning bør indeholde.

Artikel 6 handler om optimering af behandlingsresultatet 
og giver mange tips, tricks og anvisninger på, hvordan man kan 
forbedre sin endodontiske succesrate. 

Artikel 7 om usikkerhedsmomenter og beslutningstagning 
inden for endodontien beskriver den komplekse kliniske beslut-
ningsproces, tandlægen må gennemføre, når patienten møder 
op med en beskadiget pulpa, en nekrotisk pulpa med apikal 
parodontitis eller en rodfyldt tand med persisterende apikal 
læsion. 

Den afsluttende artikel 8 har meget passende fået titlen 
”Fremtidige retninger for endodontien”. Den handler om nyska-
belser og teknologiske landvindinger, som klinikere og forskere 
skal holde øje med. Desuden diskuteres uddannelsesinstitutio-
nernes, forskernes, sundhedsmyndighedernes og mediernes 
rolle i, hvordan fremtiden udformes. 

Artiklerne 5 til 8 bringes i næste nummer af Tandlægebladet. 
Lad os til slut bringe et citat af den afdøde professor I.B. 

Bender, der ofte omtales som endodontiens fader: ”This is a big 
issue about a little tissue”. Endodonti er et omfattende fagom-
råde, der drejer sig om et meget lille væv, pulpa. Desværre har 
vi ikke haft mulighed for at inddrage emner som fx rodresorp-
tion, traumer og endodontisk kirurgi, men vores målgruppe er 
alment praktiserende tandlæger, og vi håber, at dette nordiske 
tema vil interessere vores kolleger.  

Vi retter vor varmeste tak til alle forfattere og til de nordiske 
tandlægetidsskrifter, som har gjort det muligt at udgive dette 
fællesnordiske projekt.  

Vi håber, I vil få lige så meget fornøjelse ud af at læse artik-
lerne, som vi har haft med at udgive dem. 
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ELVOM DENTIN er et mineraliseret væv og pulpa 
et løst bindevæv, danner de både udviklings-
mæssigt og funktionelt et integreret kontinu-
um, pulpa-dentin- komplekset, hvor fysiolo-
giske og patologiske reaktioner i det ene væv 
også påvirker det andet. Hvor dentinen udgør 
tandens rygrad, der yder støtte til emaljen, gi-
ver resiliens under okklusale belastninger og 
fysisk beskytter pulpa mod mikroorganismer 

og andre skadelige påvirkninger, reagerer pulpavævet hurtigt 
på de eksterne irritamenter og starter og styrer de forsvarsreak-
tioner, der har til formål at holde tanden i funktion og beskytte 
den imod mikrobiel invasion.

DENTIN
Dentin er et mineraliseret kollagent væv, et nanokrystal-
linsk forstærket kollagenbiokomposit, der består af 70  % 
(efter vægt, 55 % efter volumen) biologisk hydroksylapatit 
(Ca10(PO4)6(OH)2) og 20 % (efter vægt, 30 % efter volumen) 
organiske komponenter (1). Størstedelen af dentinen er in-
tertubulær, dannet af odontoblasterne på overgangen mellem 
dentin og pulpa. Tætheden af tubuli er mindre i roddentin 
end i kronedentin, især i den mest apikale del (2). Peritubu-
lær (intratubulær) dentin dannes i en regulær cirkelform på 
væggene af dentintubuli.

Emalje-dentin-grænsen (EDJ) udgør den mekaniske tilhæft-
ning mellem emalje og dentin. Sammen med den yderste kap-
pedentin, der har en gradvis ændret mineralisationshastighed 
ind mod pulpa, dannes der en “resilienszone” på 500 µm, som 
er nødvendig til forebyggelse af frakturer under kraftig okklu-
sal belastning (1).

Pulpabiologi
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Pulpakomplikationer som følge af caries, omfat
tende slid eller andre eksterne irritamenter kan føre 
til symptomgivende eller asymptomatisk inflamma
tion og efterfølgende til hel eller delvis nedbryd
ning af pulpavæv og nekrose. Behandling af en syg 
pulpa kan tage sigte på at bevare pulpas vitalitet, 
enten helt eller delvis, og kan i så fald betegnes som 
“forebyggende endodonti”. En forståelse af pulpa
dentinkompleksets fysiologi og patologi er en for
udsætning for at kunne stille den rigtige diagnose 
og dermed iværksætte den korrekte behandling. 
Denne oversigtsartikel beskriver den sunde pulpas 
basale struktur og fysiologi og mekanismerne bag 
start og progression af inflammatoriske reaktioner 
i pulpakammerets og rodkanalernes lidet eftergive
lige miljø. Ligeledes diskuteres mekanismerne ved 
smerte og hypersensibilitet og de måder, pulpa
dentinkomplekset kan reagere på ved gentagne 
eller vedvarende smertevoldende påvirkninger. 
Behandlingsmulighederne, der strækker sig fra 
cariesekskavering og kavitetsforsegling over par
tiel eller komplet pulpotomi til fuld endodontisk 
behandling, vil blive omtalt i detaljer i andre ar
tikler i dette tema under emnerne diagnostik, vital 
pulpaterapi og nødbehandling. SEMNEORD Dentin  |  dental pulp  |  inflammation  |   

hypersensitivity

ABSTRACT

Korrespondanceansvarlig førsteforfatter: 
LEO TJÄDERHANE 
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Primær dentindannelse (primær dentinogenese) sker un-
der den generelle tanddannelse og står for størstedelen af den-
tindannelsen. Efter afsluttet tanddannelse fortsætter dentin-
dannelsen i form af sekundær dentin med meget langsommere 
hastighed resten af livet, og det fører til gradvis obliteration af 
pulpakammer og rodkanaler (1). 

Tertiær dentin dannes som svar på eksterne påvirkninger 
som fx slid, erosion, traumer, caries, kavitetspræparation og ke-
misk irritation. Man mener, at det er de vækstfaktorer og andre 

bioaktive molekyler, der er til stede i mineraliseret dentin og 
frigives ved caries eller slid, der starter og kontrollerer dannel-
sen af tertiær dentin (3). Den tertiære dentin forøger tykkelsen 
af den mineraliserede barriere mellem de eksterne irritamenter 
og pulpavævet og holder pulpa vital og infektionsfri. Der er to 
slags tertiær dentin, nemlig reaktiv dentin, som dannes af de 
oprindelige odontoblaster, og reparativ dentin, som dannes af 
nydifferentierede erstatningsodontoblaster (4). Reaktiv dentin 
er tubulær og har nogenlunde samme struktur som sekundær 
dentin, mens reparativ dentin (også kaldet fibrodentin eller 
“forkalket arvæv”) (4) menes at være relativt impermeabel og 
danner en barriere mellem tubulær dentin og pulpavæv. 

PULPAVÆVETS STRUKTUR OG HOMEOSTASE 
Odontoblasterne udgør det yderste cellelag i pulpa og danner 
en barriere mellem pulpa og dentin. Denne barriere kan be-
skadiges som respons på traumer, caries eller præparation i 
dentinen. Odontoblasterne efterlader dentintubuli, hvori der 
dannes stærkt mineraliseret peritubulær dentin, som kan med-
føre lukning af tubuli, en proces, der kan forstærkes af ekstern 
irritation (4). 

Pulpa består af et løst bindevæv med blodkar og nerver. 
Bindevævet består af interstitiel væske og kollagendomineret 
matrix (5). De fleste celler i pulpa er enten fibroblaster eller 
udifferentierede celler (stamceller), som kan uddifferentieres 
til fibroblaster eller erstatningsodontoblaster. Der kan endvi-
dere ses makrofager (Fig. 1), lymfocytter og enkelte mastcel-
ler. Forekomst af immunceller i normalt pulpavæv tyder på, at 
pulpa er i stand til at initiere et immunrespons. 

Pulpavævets kar- og nerveforsyning 
Den højeste tæthed af blodkar finder vi i den mest koronale 
del af pulpa. Arterierne går ind i pulpa via apex, og venoler 
går ud samme vej. Et tæt forgrenet netværk af kapillærer for-
syner odontoblasterne og de øvrige interstitielle celler med ilt 
og næringsstoffer. 

Man har i årevis diskuteret, om der findes lymfekar i pulpa. 
Man forestillede sig tidligere, at lymfekar bidrog til volumen-
kontrol og drænage i vævet (6), men nyere studier har vist, at 
der ikke findes lymfekar i pulpa (7,8).

Makrofager i pulpa

Fig. 1. Makrofager i en museincisiv identificeret ved hjælp af et antistof imod 
LYVE-1. Bjælke: 100 µm.
Fig. 1. Macrophages in a mouse incisor identified with an antibody against 
LYVE-1. Bar: 100 µm.

Pulpas sensoriske nerver

Fiber type Diameter (µm) Ledningshastighed (m/sek.) Følelse Aktivering Lokalisation

A- (7%) 5-12 30-70 “Præ-smerte”, 
akut smerte

Tryk, berøring, 
vibration

Dentin, prædentin, 
odontoblaster, pulpa

A- (93%) 1-5 6-30 “Præ-smerte”, 
akut smerte 

Varme, kulde Dentin, prædentin, 
odontoblaster, pulpa

C 0,4-1 0,5-2 Kronisk smerte Varme, inflamma-
tions mediatorer

Pulpa, blodkar

Tabel 1. Klassifikation af de sensoriske nerver i pulpa.
Table 1. Classification of the sensory nerves in dental pulp.
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Pulpa er forsynet med et stort antal aksoner, både myelinise-
rede og umyeliniserede. Størstedelen (ca. 90 %) er sensoriske 
nervefibre, og resten er af autonom karakter. De myeliniserede 
nervefibre er af sensorisk oprindelse og inddeles i A-β- og A-ð-
fibre. Under normale forhold har de en lavere tærskel end de 
umyeliniserede sensoriske C-fibre (Tabel 1). Fibrene aktiveres 
af forskellige stimuli og fremkalder perception af enten “præ-
smerte” eller smerte. 

Både sensoriske og sympatiske nervefibre ledsager og om-
kranser blodkarrene. Mens de sensoriske nerver kun afgiver 
få grene i den apikale del af pulpa, forgrener de sig voldsomt 
i kronepulpa, hvor de danner et subodontoblastisk plexus. 
Nogle forgreninger går ind i dentintubuli og når til den in-
dre del af dentinen (Fig. 2), især under cuspides, hvor tubuli 
ligger tættest (9). Dette kan have betydning for sansning af 
eksterne irritamenter (10). Nervefibrene er i intim kontakt 
med odontoblasterne, som de sandsynligvis står i tovejskom-
munikation med (11). 

PULPAINFLAMMATION 
Vaskulært respons og væsketransport
Inflammation i pulpa sker i et ueftergiveligt miljø mellem stive 
dentinvægge. De akutte vaskulære reaktioner på et inflamma-
torisk stimulus er vasodilatation og forøget volumen af den 
interstitielle væske, hvilket fører til en relativt stor forøgelse af 
det hydrostatiske tryk i pulpa (12). Hvis det inflammatoriske 
respons foregår i et snævert rum, vil der ske væskeabsorption 
i de nærliggende blodkar (12), eller også transporteres væske 
til ikkeinflammerede områder med lavere tryk, fx i det løse bin-
devæv i den apikale del (6) (Fig. 3). Denne dræningskapacitet 
kan forklare, hvorfor et forhøjet vævstryk kan forekomme i en 
inflammeret pulpa i lang tid (13) uden at føre til omfattende 
skade på pulpa. Hvis det inflammatoriske agens fjernes, sker 
der en normalisering af trykket, og vævet kan hele (reversibel 
pulpitis). Et signifikant forøget interstitielt væsketryk som følge 
af et kraftigt inflammatorisk respons kan dog også kompromit-
tere blodstrømmen gennem kompression af venolerne, hvilket 
bidrager til udvikling af pulpanekrose. Det kan også bidrage til 
udvikling af nekrose, hvis endotelet udsættes for bakterielle 
endotoksiner. Endotelet vil reagere med udskillelse af vaso-
konstriktorer, som reducerer blodgennemstrømningen (14), 
og endotelet deltager også i tidlige koagulationsreaktioner, der 
fremmer dannelse af fibrinkoagel (15).

Immunceller i pulpa 
Residerende immunceller i pulpa kan respondere på inflam-
matoriske eller infektiøse udfordringer med innate og adaptive 
immunreaktioner (16,17). Disse immunreaktioner kan udløses 
af inflammatoriske mediatorer, som udskilles fra carieret den-
tin, odontoblaster eller andre pulpaceller. 

Odontoblasterne udgør frontlinjen med hensyn til opdagelse 
af og forsvar imod eksterne irritamenter og deltager i den initiale 
fase af de inflammatoriske og/eller immunologiske responser. De 
er i cellemembranen udstyret med Toll-like receptorer (TLRs), en 
gruppe af glykoproteiner, som kan genkende forskellige dele af 
bakterier, virus og svampe (18,19). Efter den tidlige aktivering 
af odontoblasterne sættes det innate immunrespons i gang med 
rekruttering af immunceller, produktion af antimikrobielle pepti-
der og modning af dendritiske celler (18). De udskiller adskillige 
produkter med et bredt spektrum af antimikrobielle og immun-
modulerende aktiviteter (20,21) såsom produktion af proinflam-
matoriske cytokiner i immunceller, kemoattraktion, modning 
af dendritiske celler og differentiering af makrofager. Proteina-
seaktiverede receptorer (PARs) er receptorer, som af proteaser 
stimuleres til proteolytisk aktivitet. De deltager i kontrollen af 
en lang række biologiske processer såsom inflammation, hæ-
mostase, trombose og hårdtvævsdannelse. PAR-1 og PAR-2 fin-
des i humane odontoblaster (22). Ved respons mod caries findes 
de i signifikant større mængder i såvel odontoblaster (22) som 
pulpavæv, hvilket tyder på, at de spiller en rolle i regulering af 
dentindannelse og/eller inflammation i pulpa.

Standsning eller fortsættelse af den initiale inflammation re-
guleres af et komplekst netværk af inflammatoriske kemokiner, 
som styrer rekrutteringen af immunceller og regulerer andre 
inflammatoriske responser. De dendritiske celler migrerer til 

Nerver på grænsen mellem dentin og pulpa 

Fig. 2. Snit af pulpahorn fra en rottemolar viser nervefibre i det subodontobla-
stiske område (*) med udløbere, som mellem odontoblasterne (OB) trænger ind 
i den indre del af dentinen (D).
Fig. 2. Section of a pulp horn from a rat molar, showing nerve fibres in the sub-
odontoblastic region (*) with extentions crossing between the odontoblasts (OB), 
penetrating the inner part of dentin (D).
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de regionale lymfeknuder, hvor de præsenterer antigener for 
T-celler. Aktiverede T-celler kan derpå fremme proliferation af 
B-celler, som siden omdannes til antistofproducerende plas-
maceller. Neutrofile granulocytter og makrofager indgår som 
fagocytter i det innate immunrespons og rekrutteres til pulpa 
i inflammationens initiale fase. 

NOCICEPTION OG HYPERSENSITIVITET I DENTIN OG PULPA
Rummet mellem odontoblastudløberen og væggen i tubulus er 
udfyldt af dentinvæske, hvis væskebevægelser anses for at være 
en væsentlig faktor i transmission af smerte i dentinen. Smer-
tevoldende stimuli som fx varme, kulde, luftpåblæsning og 
sondering i blottet dentin kan displacere væsken i tubuli (23). 
Dette fænomen betegnes den hydrodynamiske mekanisme for 
dentinsensitivitet, og den involverer både væskebevægelser og 
mekanisk kraftoverførsel. Teorien understøttes af, at der er på-
vist klassiske mekanoreceptorer på de afferente nerver i pulpa, 
som innerverer den inderste del af dentinen (24) (Fig. 4) og i 
odontoblasterne (25-28). Væskebevægelser i dentinen trans-
formeres til elektriske signaler via aktivering af mekanosensi-
tive ionkanaler (29). 

Det er især A-fibrene (Tabel 1), som er lokaliseret til den 
inderste del af dentinen, der aktiveres af væskestrømninger i 
tubuli (30) (Fig. 4). I andre væv som fx hud og gingiva er det 

A-fibrene, der viderebringer ikkesmertevoldende stimuli som 
fx berøringer. De fleste neuroner i tænderne har de samme A-
fiberkarakteristika, som er typiske for mekanoreceptorer med 
lav tærskel. Når de mekanosensitive A-fibre i tænderne reage-
rer anderledes, kan det skyldes, at de kun har forbindelse til 
mere centralt placerede smerteregistrerende neuroner (31). 
De polymodale C-fibre er derimod klassiske nociceptive fibre. 
Deres nerveender befinder sig dybere inde i pulpavævet, og de 
er normalt ikke aktive, hvis der ikke er inflammation i pulpa. 
C-fibrene har mange receptorer, som under inflammation kan 
aktiveres af varme eller andre typer af stimuli (32). Især respon-
derer en receptor kaldet “transient receptor potential, subtype 
vanilloid 1” (TRPV1) på varme, inflammatoriske mediatorer og 
surt miljø (pH ≤ 6) (33). Eugenol hæmmer calcium- og kali-

klinisk relevans
Viden om pulpa-dentin-kompleksets reaktioner på caries 
og andre eksterne irritamenter gør klinikeren bedre rustet 
til at stille den rigtige diagnose og iværksætte den korrekte 
behandling.

Væsketransport

Vessel	in	inflamed	area Vessel	in	non-inflamed	area

PC	↑

Interstitial	space

Pt	cor	↑

Pt cor – Pt	ap	>	0

Apical	areaFluid	transport

Coronal	area

Fig. 3. Transport af væske og plasmaprotein (prikker) væk fra inflammeret (tv.) og ikkeinflammeret (th.) kronepulpavæv. Pilene viser den relative størrelse og retning på 
væsketransporten (Pc, kapillært blodtryk; Pt, vævstryk) i interstitiel væske. cor = koronal, ap = apikal. Gengivet med tilladelse fra (6).
Fig. 3. Fluid and plasma protein (dots) removal from inflamed (left) and un-inflamed (right) coronal pulp tissue. Arrows indicate relative magnitude and direction of fluid 
transport (Pc, capillary blood pressure; Pt, tissue pressure;) in interstitial fluid. cor = coronal, ap = apical. Reprinted with permission from (6).
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umkanalerne i tændernes afferente neuroner (34-36), men kan 
også desensibilisere TRPV1 (37), og det er formentlig en med-
virkende årsag til zinkilte-eugenols smertedæmpende virkning. 

Inflammation og hypersensitivitet
Dentinhypersensitivitet kan også forklares ud fra den hydro-
dynamiske teori. I forbindelse med inflammation sker der ny-

dannelse af nervefibre (Fig. 5), og samtidig bliver nye natri-
umkanaler, som er i stand til at aktivere nerver, opreguleret i 
nervefibrene (38). En forøget tæthed af både nerver og natri-
umkanaler øger dentinens sensitivitet, og resultatet bliver hy-
persensitivitet. Hypersensitivitet forekommer typisk i det cervi-
kale område, hvor dentinen eksponeres, fordi den beskyttende 
emalje eller cement er slidt af som følge af mekanisk eller ke-
misk påvirkning (Fig. 4). Odontoblasterne og/eller pulpacel-
lerne responderer ved at danne intratubulære aflejringer eller 
tertiær dentin. Dette fører til, at dentintubuli indsnævres eller 
helt lukkes. Aflejring af tertiær dentin fører til nedsat lednings-
evne sammenlignet med primær og sekundær dentin. Dette kan 
også reducere sensitiviteten, da reparativ dentin er dårligere 
forsynet med sensoriske nervefibre. 

ALDERSRELATEREDE FORANDRINGER  
I PULPA-DENTIN-KOMPLEKSET
Strukturelle forandringer
Aldring medfører cellulære og ekstracellulære forandringer i 
pulpa-dentin-komplekset. Dannelse af højmineraliseret peritu-
bulær dentin forårsager en formindskelse af lumendiameteren i 
tubuli og måske ligefrem komplet lukning af tubuli. Den alders-
relaterede sklerotisering af tubuli i roden starter i det apikale 
område (Fig. 6A) og bevæger sig i koronal retning (39,40), 
og gradvis ændres roddentinens permeabilitet (41,42). Dette 
kan føre til mindre bakteriel penetration af dentintubuli hos 
ældre. Aldrende odontoblaster udviser reduktion i antal celle-
organeller og samtidig reduceret størrelse og polarisering (43). 

Smerte ved inflammation i pulpa

Fig. 5. Under inflammation, som vist under en carieslæsion, har nervefibre 
en evne til at forgrene sig og udvide deres receptive områder. I kombination 
med en ændret receptorforekomst på deres overflade bliver nerverne mere 
følsomme for eksterne stimuli.
Fig. 5. During inflammatory conditions, as shown under a carious lesion, the 
nerve fibres have an ability to branch and extend their receptive fields. Combi-
ned with a change in receptor expression on their surface, the nerves become 
more sensitive to external stimuli.

Dentinsensitivitet

Fig. 4. Intradentale myeliniserede A-fibre (gult) har nerveenderne placeret 
perifert i pulpa, hvor de breder sig imellem odontoblasterne og innerverer den 
inderste del af dentinen. A-fibre har en relativt lav tærskel og giver en skarp 
og stikkende fornemmelse. De kan aktiveres af mekanisk kompression (pile) og 
eksterne stimuli som varme og kulde, der forårsager væskestrømninger. Dentin-
tubuli kan blive eksponeret i områder, der ikke er dækket af cement eller emalje. 
Umyeliniserede C-fibre har normalt en relativt høj tærskel, der dog kan nedsæt-
tes efter vævsskade og inflammation. C-fibre giver anledning til de ubehagelige 
brændende og murrende fornemmelser, som ofte forekommer efter vævsskade. 
Fig. 4. Intradental myelinated A-fibres (yellow) have their nerve terminals 
situated in the pulp periphery, crossing between odontoblasts, and innervating 
the inner part of dentin. A-fibres have a relatively low threshold and give a 
sharp and pricking sensation. They can be activated by mechanical compres-
sion forces (arrows) and external stimuli like cold and hot causing fluid flow. 
Dentinal tubules may be exposed in areas not covered by cementum or enamel. 
Unmyelinated C-fibres have normally a relatively high threshold that is lowered 
following tissue injury and inflammation. C-fibres give rise to the unpleasant 
burning and acing sensation often experienced following tissue injury.
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Tætheden af celler i pulpa falder, og det gør antallet af nerver 
og blodkar også (44). Mængden af kollagen i pulpa øges, så 
der sker en fibrotisering, og forkalkninger, såvel diffuse som 
lokaliserede, ses hyppigere (Fig. 6B og C). Selvom dentikler 
betragtes som normalanatomiske forandringer (Fig. 6D), kan 
de vokse i størrelse med alderen. Diffuse mineraliseringer er 
derimod et direkte resultat af aldersrelaterede eller inflamma-
toriske tilstande i pulpa (45). 

Dimensionsændringer 
En gammel pulpa med “restorativt arvæv”, fibrose og minera-
lisering vil have en nedsat dræningskapacitet, hvilket gør den 
mere udsat for kredsløbssvigt (6). Som modvægt mod disse 
strukturelle forandringer kan forøget tykkelse af dentinen be-
skytte pulpa mod eksterne stimuli. Over tid vil der være en 
fremadskridende lineær reduktion af pulpas volumen som følge 
af den kontinuerlige dannelse af dentin (46). Denne proces 
kan fremskyndes på grund af irritation fra caries, restaurerin-
ger eller parodontal sygdom (Fig. 7). Endelig kan cementap-
position med tiden ændre de anatomiske forhold i det apikale 
område (Fig. 6A).  

Pulpaobliteration

Fig. 7. De hyppigst forekommende forandringer i en molar er affladning af 
pulpakammeret som følge af dentindannelse i kammerets loft og vægge samt 
indsnævring af rodkanalerne. Gengives med tilladelse fra Norske Tannlegefor-
enings Tidende (46). 
Fig. 7. The most common changes in a molar tooth will be flattening of the pulp 
chamber due to dentin production in the pulp roof and floor, combined with 
narrowing of the root canals. Reprinted with permission from the Norwegian 
Dental Journal (46).
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Aldersrelaterede forandringer i  
pulpa- dentin-komplekset

Fig. 6. Aldersrelaterede forandringer i pulpa. A. Dannelse af translucent den-
tin (TD, hvide pile), som starter i det apikale område og breder sig i koronal 
retning, forårsager en gradvis lukning af dentintubuli og gør dem uigen-
nemtrængelige for bakteriel kolonisering. Fortsat cementdannelse (C) skaber 
også forandringer i det anatomiske landskab. B. Dystrofiske eller diffuse 
forkalkninger i en gammel pulpa. C. “Arvæv” i pulpa i form af tertiær dentin 
under en restaurering med marginal spalte. Omfattende kavitetspræparation, 
som fører til dannelse af store mængder tertiær dentin, kan kompromittere 
kredsløbet i pulpa. D. Dentikler (DT), indlejrede eller fritliggende, ses relativt 
ofte i pulpa. Størrelsen kan tiltage med alderen. De hvide pile peger på ner-
vefibre i roden. Figur B og C gengives med tilladelse fra Norske Tannlegefor-
enings Tidende (46).
Fig. 6. Age changes in the pulp. A. Translucent dentin formation (TD and 
white arrows), starting in the apical area and proceeding coronally, causes 
a gradual closure of the dentinal tubules, rendering them impermeable to 
bacterial colonization. Also continued cementum formation (C) causes a 
change in the anatomical landmarks. B. Dystrophic or diffuse calcifications in 
an aged pulp. C. “Scar tissue” in the pulp, presented by tertiary dentin under 
a restoration with marginal leakage. Extensive cavity preparations, resulting 
in large amounts of tertiary dentin, may compromise the pulpal circulation. 
D. Denticles (DT), both embedded and free, are relative common in the pulp 
tissue. They may increase in size during aging. White arrows points at nerve 
fibres in the root. Figure B and C reprinted with permission from the Norwe-
gian Dental Journal (46).
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PULP BIOLOGY
Pulpal complications of caries, extensive wear or other ex
ternal irritation may result in symptomatic or asymptomatic 
inflammation, followed by partial or progressive pulp tissue 
degradation and necrosis. Appropriate treatment of diseased 
pulp may aim to preservation of vitality of the pulp, either 
completely or partially, and can thus be regarded as “pre
ventive endodontics”. Understanding of the physiology and 
pathology of dentinpulp complex is a prerequisite for the 
proper diagnosis and thus the correct choice of treatment. 
This review describes the basic structure and physiology of 
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progression of inflammatory reactions in the lowcompliance 
environment of pulp chamber and root canals. The mecha
nisms of the pain and hypersensitivity, as well as the means 
that the dentinpulp complex may react to a repeated or 
persistent painproducing irritation, are also discussed. The 
chosen treatment modalities may vary from caries excava
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therapies and emergency treatment.
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1. HVAD ER EN DIAGNOSE, OG HVORFOR  
ER EN KORREKT DIAGNOSE NØDVENDIG?
Endodontisk diagnostik er grundlaget for håndtering af hvert 
eneste kliniske tilfælde af sygdom i pulpa eller de periapikale 
væv. Tandlægen må undersøge patienten grundigt og nå frem 
til en sandsynlig diagnose, før hun/han påbegynder en behand-
ling eller overhovedet overvejer, om der skal behandles eller 
ej. Dette opleves ofte som udfordrende, blandt andet fordi pro-
cessen næsten altid er behæftet med en vis usikkerhed, som 
først skal håndteres, hvis man skal kunne hjælpe patienten. 
Denne usikkerhedsfaktor er noget, vi har til fælles med alle 
andre medicinske fagområder, men odontologien er nok mere 
handlingsorienteret end de fleste andre områder, da både pa-
tienter og tandlæger har en forventning om, at problemet kan 
løses effektivt og hurtigt. Det betyder også noget, at patienterne 
selv skal betale en større del af udgifterne til tandpleje end til 
øvrige sundhedsydelser, og at refusionssystemet ofte forudsæt-
ter øjeblikkelig handling. En ofte citeret anonym skotsk kliniker 
har sammenlignet diagnosen med en “a mental resting place”, 
hvorfra klinikeren i ro og mag kan gøre sig overvejelser om 
behandlingsvalg og prognose (1). Metaforen er tiltrækkende, 
men med vores fyldte venteværelser og overbookede kalendere 
er der ikke meget tid til overvejelse og refleksion. Det er måske 
ikke overraskende, at der i patientjournalerne ofte mangler 
ordentlig dokumentation for diagnosen og for, hvordan man 
nåede frem til den (2). Af hensyn til patientsikkerheden og en 
adækvat behandlingsplanlægning bør der altid ligge en diag-
nose til grund for enhver klinisk beslutning, og tandlægestan-
den ville som helhed have gavn af en bedre forståelse af den 
diagnostiske videnskab. Endodontien er et område, hvor dette 
måske er særlig vigtigt, fordi sygdommen er skjult, og behand-
lingen ofte er radikal, invasiv og irreversibel. I denne artikel vil 
vi diskutere aktuelle og fremtidige diagnostiske procedurer og 
terminologier inden for endodontien og den bagvedliggende 
evidens.
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Endodontisk diagnostik fokuserer hovedsagelig 
på identifikation af infektionsbetingede inflam
mationstilstande i pulpa og de periapikale væv. 
Anamnese, aktuelle og tidligere symptomer, kli
niske observationer og tests samt radiologiske 
fund er de faktorer, der almindeligvis leder frem 
til diagnosen, men evidensen for en korrelation 
mellem specifikke anamnestiske, kliniske fund og 
pulpas sande tilstand er beskeden, og der er ikke 
klar konsensus om de diagnostiske kriterier. Nye 
og forbedrede metoder til vital pulpabehandling 
gør det muligt at bevare pulpas vitalitet i flere til
fælde i dag end tidligere, og dermed øges behovet 
for valide metoder til sikker identifikation af pulpas 
tilstand. En korrekt diagnose er en forudsætning for 
sufficient behandling, og pålideligheden af aktuelle 
og fremtidige diagnostiske tegn og tests bør under
søges i studier af høj kvalitet. I dag anvendes der 
forskellige diagnostiske terminologier i de nordiske 
lande, men de er dog sædvanligvis i et vist omfang 
baseret på ICD10. Det ville være gavnligt for både 
tandlæger og patienter, hvis der kunne opnås enig
hed om diagnostiske termer på baggrund af klare 
og operationaliserede kliniske og datafunderede 
diagnostiske kriterier.
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2. GENERELLE OG SPECIFIKKE ASPEKTER  
VED ENDODONTISK DIAGNOSTIK
Diagnoser for pulpale og periapikale sygdomme stilles ud fra 
indsamlede data af forskellig art (Fig. 1):

•  den hidtidige sygehistorie samt tidligere og nuværen-
de symptomer. Herunder afvigelser, som patienten har 
bemærket, såvel lokale (fx en øm tand, følsomhed for 
temperaturforandringer m.v.) som systemiske (fx util-
pashed, feber, synkebesvær m.v.)

•  kliniske fund som caries, infraktioner, defekte restaure-
ringer, hævelser m.v. 

•  kliniske diagnostiske testresultater som fx pulpavitalitet 
eller provokationstests

•  radiologiske informationer, intraorale røntgenoptagel-
ser og i udvalgte tilfælde 3-d-optagelser

Vores viden om sygdomsprocessen vil sammen med et sam-
mendrag af alle disse faktorer føre til en foreløbig konklusion 
vedrørende de involverede vævs tilstand, og vi sætter et navn 
på tilstanden, som vi kalder diagnosen. Aktuelt er vores vi-
densgrundlag for at kunne korrelere diverse tegn, symptomer 
og smertekarakteristika til specifikke endodontiske diagnoser 
dog ikke særlig stærkt (3). Der er ikke fremkommet nogen al-
goritmer eller operationaliserede kriterier, dvs. strukturerede, 
utvetydige og reproducerbare procedurer, der med høj sikker-

hed kan føre til en korrekt diagnose, selvom mange lærebøger 
angiver en række fund, som typisk hænger sammen med stadier 
og grader af pulpal eller periapikal sygdom. Sådanne beskri-
velser er almindeligvis baseret på ekspertvurderinger; der er 
behov for studier af god kvalitet til belysning af den diagnosti-
ske nøjagtighed og dermed anvendeligheden af de diagnostiske 
undersøgelsesmetoder, vi i dag anvender (4).

2.1. Pulpadiagnostik
Vurdering af de pulpale vævs tilstand vanskeliggøres af, at vi 
først er i stand til at inspicere pulpa direkte, når vi allerede 
har påbegyndt behandlingen. Vores diagnose må derfor bero 
på indirekte indicier såsom anamnestiske oplysninger, klinisk 
undersøgelse, sensibilitetstest og røntgenundersøgelse.

Det groveste kriterium for en vurdering af pulpas tilstand 
er en bedømmelse af, om pulpa er vital eller ikkevital. Som ud-
gangspunkt formoder vi, at pulpa er vital, hvis der er reaktion 
ved en vitalitetstest. Til det formål forlader vi os sædvanlig-
vis på en sensibilitetstest, som der findes tre typer af: termisk, 
elektrisk og mekanisk. For alle tre metoder er det vigtigt ikke 
bare at teste den mistænkte tand, men også en kontroltand 
for at bedømme patientens individuelle respons på testen. 
 Undersøgelser har vist, at kuldetest og elektriske tests har re-
lativt god nøjagtighed (5-9). 

Klinisk diagnostik

Eventuel hovedklage

Tidligere hændelser og symptomer Aktuelle lokale symptomer

Systemiske symptomer
 (hvis relevant)

Bitewing optagelse

Periapikal optagelse

CBCT (hvis relevant)

Vurdering af tanden  
og dens omgivelser

Vurdering af pulpa

Vurdering af de periapikale væv

Anamnese

Diagnose

Klinisk 
 undersøgelse

Radiologisk 
undersøgelse

Fig. 1. Klinisk diagnostisk procedure. Informationer indsamles via kommunikation med patienten samt kliniske og radiologiske undersøgelser med fokus på disse hovedproblemer. 
Fig. 1. Clinical diagnostic procedure. Information is collected through communication with the patient and clinical and radiographic examination focusing on these main issues.
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I tilfælde med kraftig, vedvarende smerte kan det være van-
skeligt at identificere den skyldige tand. I sådanne situationer 
kan en provokationstest med fx varme være nyttig. En anden 
mulighed er selektiv analgesi af den mistænkte tand (10). Rønt-
genundersøgelse er ikke til megen nytte, da forandringer i pulpa 
kun sjældent påvirker den periapikale knogle i så stor udstræk-
ning, at det kan ses på en røntgenoptagelse. Det har været fore-
slået, at CBCT skulle være en mulighed, da denne metode kan 
visualisere mindre forandringer i det trabekulære knoglevæv, 
men der er meget lidt videnskabelig evidens til støtte for dette 
synspunkt (11). En parameter, der kan bedømmes ud fra rønt-
genoptagelser, er dybden på en carieslæsion og dermed indi-

rekte, hvor tæt bakterierne er på pulpa. Denne information er 
brugbar, da den ikke blot giver en indikation på pulpas vita-
litet, men også et indtryk af alvorligheden af pulpas respons/
tilstand/inflammation (Fig. 2A).

Af andre metoder kan nævnes Doppler flowmetri og pulsoxi-
metri (9), der begge registrerer pulpas blodgennemstrømning. 
En fordel ved disse tests er, at de ikke er afhængige af patien-
tens respons, og at de tilsyneladende giver mere nøjagtig in-
formation om pulpas tilstand. Hidtil har høje priser, manglen-
de tilgængelighed og tekniske udfordringer dog gjort, at disse 
tests ikke har vundet større udbredelse. Man må håbe, at det i 
fremtiden vil blive muligt at få bedre information om alvorlig-

Radiologiske undersøgelsesmetoder

Fig. 2. A. Bite-wing-optagelse, som viser profund caries i -6, men med synlig dentin mellem læsion og pulpa (pil). I sådanne tilfælde er den  pulpale inflammation som 
regel reversibel, og behandlingen bør sigte på at bevare pulpas vitalitet (Bjørndal et al., 2010).
B. Intraoral periapikal optagelse, der viser en lille, men tydelig  radiolucens (pil) I relation til den ikke-rodfyldte 6-. Hvis der kan ses en radiolucens, er der sandsynligvis  
apikal parodontitis til stede. Det intraorale radiologiske billede underestimerer ofte læsionens omfang (Bender, 1982)
C. CBCT (sagittalt og koronalt aspekt), der viser en rodfyldt +6 med  lille apikal radiolucens (pile). Ved rodfyldte tænder overestimerer CBCT ofte  forekomsten af  apikal 
parodontitis, og fundene skal derfor vurderes kritisk.  (Kruse et al., 2019).
Fig. 2. A. Bite-wing radiograph showing deep caries in tooth 36, but with dentin visible between lesion and pulp (arrow). In such cases, the pulpal inflammation is 
usually reversible, and treatment should aim to preserve pulp vitality (Bjørndal et al., 2010).
B. Intraoral periapical image showing a small but clear radiolucency (arrow) associated with the non-root-filled tooth 46. If a radiolucency is visible, apical periodontitis 
is likely present. The intraoral radiographic appearance often underestimates the extension of the lesion (Bender, 1982)
C. CBCT (sagittal and coronal views) showing a root-filled tooth 26 with discrete radiolucency (arrows). In root-filled teeth, CBCT may overestimate the presence of apical 
periodontitis and the finding should be interpreted with vigilance (Kruse et al., 2019).
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heden i pulpas inflammatoriske tilstand. Nye tiltag som mag-
netresonans (12) og gen- eller proteinekspressionsanalyser for 
inflammatoriske biomarkører i dentinvæske eller blod (13) har 
været foreslået, men begge metoder er stadig langt fra at kunne 
implementeres i almen praksis. 

2.2. Periapikal diagnostik
Ligesom det er tilfældet ved mistanke om pulpitis, er det ved 
vurdering af det periapikale vævs sande tilstand ikke muligt at 
foretage direkte inspektion. Under anamneseoptagelsen kan 
patienten berette om tidligere forekomst af lokale hævelser, fist-
ler og grim smag, eller måske har en tand gjort ondt ved sam-
menbid. Undersøgelse af de periapikale væv kan også omfatte 
registrering af ømhed for perkussion og palpation. Sådanne 
undersøgelser er mindre specifikke og kan ikke stå alene som 
diagnostisk information, men kan understøtte en mistanke om 
periapikal inflammation; det samme gælder naturligvis for fore-
komst af fistel eller hævelse.

For at kunne stille diagnosen apikal parodontitis (AP) er vi 
således nødt til at forlade os på indirekte målinger, og her er 
billeddiagnostiske metoder essentielle. Periapikal røntgenop-
tagelse er langt den mest udbredte og lettilgængelige radiolo-
giske metode til diagnostik af apikal parodontitis. Adskillige 
studier har undersøgt korrelationen mellem de radiologiske 
og histologiske tegn (14-16). Den generelle konklusion er, at 
radiologiske fund kan bruges til identifikation af periapikal in-
flammation, omend det radiologiske billede i mange tilfælde 
vil underestimere det sande omfang af den periapikale inflam-
mation (Fig. 2B).

Nøjagtigheden af CBCT i forbindelse med periapikal diag-
nostik er blevet undersøgt i enkelte nyere kadaverstudier (17-
18). Det glade budskab fra disse studier var, at hvis en rod blev 
bedømt som sund på baggrund af CBCT, så var den med meget 
stor sandsynlighed også sund. Men desværre forekom CBCT 
mindre nøjagtig, når det drejede sig om tidligere rodfyldte tæn-
der, idet 25-50 % af de rodfyldte rødder, der på CBCT blev 
bedømt til at have AP, ikke havde AP. Disse resultater kunne 
tyde på, at man bør overveje en vent og se-tilgang i forbindelse 
med symptomfri rodfyldte tænder uden kliniske tegn på apikal 
parodontitis, hvis der er tvivl om den radiologiske diagnose. 

3. SMERTE SOM DIAGNOSTISK MARKØR
Da smerte som regel er hovedårsagen til, at en patient søger 
akut behandling (19), er patienter og behandlere enige om at 
betragte smerte som en central faktor. Dette er korrekt ud fra et 
nødbehandlingssynspunkt, hvor smertelindring er et vigtigt be-
handlingsmål, men den diagnostiske værdi af smerte er i bedste 
fald uklar. I Sverige har SBU (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering) i en omfattende systematisk oversigt fra 
2009 konkluderet, at tilstedeværelse, karakter og varighed af 
smerte korrelerede dårligt med tilstanden i pulpa og de periapi-
kale væv (20). Dette skyldtes blandt andet manglen på studier 
af høj kvalitet, men afspejler sandsynligvis også, at smerte ikke 
er et særlig specifikt symptom, og at der er store individuelle 
forskelle på, hvordan smerte opleves. Det er velkendt, at smer-
te ikke bare er et sensorisk fænomen, men også har affektive 

og kognitive komponenter, som varierer betydeligt fra person 
til person (21). Fx oplever personer med tandlægeskræk flere 
smerter før, under og efter tandbehandling end patienter uden 
denne skræk (22), og de har også nedsat respons på analgetika 
(23). Det kan således være et indviklet foretagende at fortol-
ke en patients angivelser af smerteintensitet og følger heraf, 
og man må derfor passe på ikke at overestimere sygdommens 
alvorlighed ud fra patientens beskrivelser alene. I stedet bør 
undersøgelsen sigte på at lokalisere infektionen og bedømme 
værtsorganismens barrierer over for den mikrobielle invasion. 

Endvidere må man overveje andre årsager til tandpine i til-
fælde, hvor de kliniske fund ikke entydigt peger på en odonto-
logisk årsag. Meddelte smerter fra tyggeapparatet til tænderne 
forekommer hyppigt (24), og det må anbefales at foretage en 
undersøgelse af de regionale muskler, fx en DC/TMD-undersø-
gelse (25), især hvis tandpinen har varet et stykke tid og forvær-
res ved sammenbid, tygning eller kæbebevægelser. En anden 
mulig differentialdiagnose ved persisterende tandpine med få 
og ukarakteristiske kliniske fund er post-traumatisk trigeminal 
neuropatisk smerte, især hvis smerten debuterede i forbindelse 
med primær rodkanalbehandling eller kirurgisk genbehand-
ling. Hvis en tand gør ondt uden påviselig grund, er det klogt at 
undlade videre behandling og henvise patienten til en kollega 
med særlige kompetencer inden for endodonti eller orofacial 
smerte. The International Classification of Orofacial Pain er et 
omfattende og anvendeligt opslagsværk for smertevoldende 
orofaciale tilstande og deres diagnostiske kriterier (26-27).

4. DIAGNOSTISK TERMINOLOGI  
OG DIAGNOSTISKE KRITERIER
Den endodontiske terminologi er ikke ens i de nordiske lande 
(Tabel 1). Selv om de fleste uddannelsessteder anvender na-
tionale udgaver af de diagnostiske koder fra ICD-10 (28), er 
der i praksis sjældent klar konsensus om, hvilke diagnostiske 
termer og kriterier, man anvender. Dette står i modsætning til 
mange andre lande, hvor den anbefalede terminologi fra Ame-
rican Association of Endodontists (AAE) (29, 30) er frem-

klinisk relevans
Den endodontiske diagnose er afgørende for korrekt vurde-
ring af det endodontiske behandlingsbehov og for valget af 
behandling. Efter fremkomsten af nye vitale pulpabehandlin-
ger kan flere tænder forblive vitale, og rodkanalbehandling 
kan undgås til gavn for patienterne. I dag hviler procedurerne 
for pulpal og periapikal diagnostik i et vist omfang på eksper-
tvurderinger, og der er ikke konsensus om diagnostiske ter-
mer og kriterier, hverken globalt eller inden for de nordiske 
lande. Der er behov for studier af høj kvalitet til belysning af 
den diagnostiske nøjagtighed og anvendelighed af de diagno-
stiske tegn og tests, vi i dag anvender, og til udvikling af nye 
diagnostiske redskaber, som med høj sikkerhed kan udpege 
den korrekte diagnose. 
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Pulpa og periapikale diagnoser

Pulpadiagnoser Periapikale diagnoser

ICD-10 K04 Diseases of pulp and periapical tissues
 K04.0 Pulpitis
  K04.00 Hyperemia of pulp
  K04.01 Reversible pulpitis
  K04.02 Irreversible pulpitis
 K04.1 Necrosis of pulp
 K04.2 Pulp degeneration
  K04.3 Abnormal hard tissue formation in pulp

Yderligere muligheder:
  K04.9 Other and unspecified diseases of pulp and periapical 

tissues
   K04.90 Unspecified diseases of pulp and periapical tissues
   K04.99 Other diseases of pulp and periapical tissues

  K04.4 Acute apical periodontitis of pulpal origin
  K04.5 Chronic apical periodontitis
  K04.6 Periapical abscess with sinus
  K04.7 Periapical abscess without sinus
  K04.8 Radicular cyst

Yderligere muligheder:
  K04.9 Other and unspecified diseases of pulp and periapical 

tissues
   K04.90 Unspecified diseases of pulp and periapical tissues
   K04.99 Other diseases of pulp and periapical tissues

AAE Normal pulp
Reversible pulpitis
Symptomatic irreversible pulpitis
Asymptomatic irreversible pulpitis
Pulp necrosis
Previously treated
Previously initiated therapy

Normal apical tissues
Symptomatic apical periodontitis
Asymptomatic apical periodontitis
Acute apical abscess 
Chronic apical abscess
(Condensing osteitis)

Danmark Der er ingen klar national konsensus om diagnostisk terminologi
På tandlægeskolerne undervises også i AAE terminologi

(Pulpa traumata laesa)
Reversible pulpititis
Acute irreversible pulpitis 
Chronic irreversible pulpitis

Acute apical periodontitis 
Chronic apical periodontitis
Sclerotizing apical periodontitis
Periapical abscess
Radicular cyst

Finland ICD-10 anvendes, udvidet med flere mere specifikke ICD-10 koder

Island Ingen national konsensus om diagnostisk terminologi
Man anvender overvejende AAE termer (i islandsk oversættelse)

Norge Rimelig national konsensus om diagnostisk terminologi 
ICD-10 anvendes, udvidet med flere mere specifikke ICD-10 koder

Sverige Rimelig national konsensus om diagnostisk terminologi 
ICD-10 kodes anvendes ikke*

Clinically healthy pulp
Symptomatic pulpitis
Asymptomatic pulpitis
Necrotic pulp
Previously instrumented
Previously root-filled

Symptomatic apical periodontitis
Asymptomatic apical periodontitis
Radicular cyst

* Det svenske sygesikringsbureau (Försäkringskassan) kræver, at den diagnostiske kode “3051 Diseases of the pulp or the periradicular tissues”, som svarer til ICD-10 koden 
K04, anvendes i forbindelse med endodontisk behandling.

Tabel 1. Oversigt over de hyppigst anvendte diagnostiske termer i de nordiske lande. WHO’s grundlæggende ICD-10 diagnostiske koder (28) for endodontiske til-
stande, diagnostiske termer, som er anbefalet af American Association of Endodontists (30) og alternative diagnostiske termer. Af hensyn til sammenligninger er alle 
termer her oversat til engelsk, i praksis anvender man tilsvarende termer på de relevante nationale sprog. 
Table 1. Overview of the most frequently applied diagnostic terms in the Nordic countries. The basic WHO ICD-10 diagnostic codes (28) for endodontic conditions, 
diagnostic terms recommended by the American Association of Endodontists (30), and alternative diagnostic terms. All terms are here translated to English for com-
parison, in practice the corresponding terms in the relevant national language are used.
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herskende, og AAE’s termer dominerer også den endodontiske 
litteratur, omend med variationer. Det bør dog understreges, 
at AAE’s diagnostiske kriterier ikke er baseret på forsknings-
data. Manglen på konsensus er uheldig; på globalt plan ville 
generelt accepterede definitioner og kriterier være til stor gavn, 
når man skal fortolke den videnskabelige litteratur og fremme 
forskning inden for diagnostisk nøjagtighed (4), og for nylig 
er der da også blevet publiceret et opråb om revision af den 
diagnostiske terminologi (31). 

Efterhånden som der er fremkommet nye retningslinjer og 
behandlingsmuligheder for bevarelse af pulpas vitalitet (32-
35), herunder større indikationsområder og nye bioaktive 
materialer til gradvis ekskavering, selektiv cariesfjernelse og 
indirekte/direkte pulpaoverkapning (32,35) og for nylig også 
evidens for vellykket partiel eller komplet pulpotomi som per-
manent behandling i permanente tænder (36), er det åbenlyst, 
at behovet for kliniske metoder til bestemmelse af inflammatio-
nens progression og omfang i pulpa stiger. Betegnelser som re-
versibel/irreversibel, akut/kronisk og symptomatisk/asympto-
matisk er måske mindre velegnede som diagnostiske termer, da 
de enten ikke svarer til sygdomsgraden eller er tvetydige eller 
ikke har indflydelse på den kausale behandling eller prognosen. 
Fx bruges betegnelsen “irreversibel pulpitis” som en diagnose, 
men i virkeligheden siger den snarere noget om forventnin-
gerne til behandlingsresultatet end om pulpas sande tilstand. 

Da der ikke er meget evidens for den diagnostiske værdi af 
diverse symptomer og fund, kunne det måske være mere pas-
sende at basere endodontisk diagnostik på en bekræftet eller 
sandsynlig lokalisation af de bakterier, der er årsag til inflam-
mation i pulpa eller de periapikale væv. Studier tyder på, at 
denne faktor er det bedste bud på vævets tilstand (37-40) og 
på prognosen for pulpas overlevelse (41-42). Der er for nylig 
fremkommet nye klassifikationssystemer for pulpitis, som er 
baseret på symptomer snarere end på carieslæsionens dybde, 
og som forudsætter, at præoperativ smerte har prognostisk 
værdi (41,43-44), men indtil videre har de ikke opnået større 
tilslutning. 

5. USIKKERHED, BEHANDLINGSVALG  
OG KONSEKVENSER AF FEJLDIAGNOSE
Når vi står over for den diagnostiske udfordring, skal vi huske, 
at vores væsentligste opgaver er at gøre godt og at undgå at 
gøre skade. Vi må derfor overveje, hvad konsekvenserne er af 
vores diagnose, og hvilke risici der kan være forbundet med de 
beslutninger, vi tager på baggrund af diagnosen, også selvom vi 
ikke er så sikre på diagnosen, som vi gerne ville være.

Underdiagnostik i relation til den vitale pulpa kan føre til en 
beslutning om ikke at behandle eller at foretage en insufficient 
behandling med risiko for, at sygdommen progredierer, så der 
kommer infektion i pulpacavum og udvikling af AP med nega-
tive konsekvenser for behandlingsresultatet. På den anden side 
kan overdiagnostik føre til en mere omfattende behandling, fx 
komplet eller delvis fjernelse af en sund pulpa med forøget risiko 
for infektion, tab af tandvæv eller sågar med tiden tab af tanden. 

Også ved apikal parodontitis står vi over for dilemmaer. Det 
er velkendt, at AP oftest udvikler sig med få eller ingen symp-
tomer for patienten, men det er også en tilstand, der kan spre-
de sig og sågar i sjældne tilfælde blive livstruende, så grundig 
diagnostik er påkrævet.

AP kan opstå i tænder med eller uden rodfyldning. Hvis AP 
opstår i en tand, der ikke er rodfyldt, er risikoen for fejldiagnose 
mindre end ved rodfyldte tænder, da vi har flere diagnostiske 
redskaber til rådighed, både kliniske og radiologiske. Uden be-
handling vil der sandsynligvis ske progression af sygdommen, og 
det kan med tiden føre til, at tanden mistes, og/eller at patien-
tens almene velbefindende kompromitteres. Hvis der derimod 
er mistanke om AP i en rodfyldt tand, er røntgenoptagelser vores 
vigtigste diagnostiske redskab. Man bør huske på, at selv med 
ekstra detaljeret radiologisk information (som fx CBCT) kan der 
forekomme falsk positive diagnoser, og i sådanne tilfælde vil pa-
tienten ikke få gavn af yderligere behandling (Fig. 2C).

Et enkelt diagnostisk system med diagnostiske termer, som 
der er enighed om, og som er baseret på klare og operationa-
liserede kliniske og databaserede diagnostiske kriterier, ville 
være en stor hjælp for tandlægerne og til gavn for patienterne.  

DIAGNOSTICS IN ENDODONTICS
Endodontic diagnostics is mainly focused on identifying pul
pal and periapical infectiondriven inflammation. History of 
events, previous and current symptoms, clinical observations 
and tests, and radiographic examination findings are the fac
tors commonly used to derive the diagnosis, but the evidence 
for the correlation of specific anamnestic or clinical findings 
with the true state of the pulp is scarce, and clear consensus 
for diagnostic criteria is lacking. New and improved methods 
for vital pulp treatment enables preservation of pulp vitality 

to a greater extent today than historically, with increasing 
demands of valid methods for reliable identification of the 
state of the pulp. A correct diagnosis is a prerequisite for 
appropriate management, and the accuracy of current and 
future diagnostic cues and tests should be examined in high
quality studies. Today, diagnostic terms vary between the 
Nordic countries but are usually to some extent based on 
ICD10. Mutually agreed diagnostic terms based on clear and 
operationalized clinical and datadriven diagnostic criteria 
would be helpful for the dentist and benefit the patients.
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ÅNDTERING AF PROFUNDE CARIESLÆSIONER 
er stadig en udfordring for tandlæger. Spør-
geskemaundersøgelser har vist betydelig va-
riation blandt tandlæger, når det drejer sig 
om vitale pulpabehandlinger ved profunde 
carieslæsioner eller caries med pulpaekspo-
nering (1-5). 

Det er vigtigt at bevare pulpas vitalitet, 
hvis det overhovedet er muligt, da den vitale 

pulpas  mange funktioner i forbindelse med forsvar, heling og 
proprioception går tabt efter rodkanalbehandling (6-8). Derud-
over kan rodkanalbehandling være både dyr og tidskrævende, 
og epidemiologiske studier har vist, at apikal parodontitis er et 
hyppigt fund ved rodbehandlede tænder (9). Kort sagt – rodka-
nalbehandling fører ikke altid til det ønskede resultat. Minimalt 
invasive behandlingsstrategier med nyudviklede biomaterialer 
har vist lovende resultater med hensyn til at undgå rodkanalbe-
handling ved hjælp af vital pulpabehandling. The European So-
ciety of Endodontology (ESE) har publiceret en statusrapport om 
vital pulpabehandling, som i et vist omfang stemmer overens med 
nationale retningslinjer og anerkendt praksis i Danmark, Finland, 
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Vitale pulpabehandlinger udføres med henblik på 
at bevare pulpas forsvarsfunktioner og undgå pul
pektomi og rodfyldning, som kan være teknisk ud
fordrende og ikke altid fører til det ønskede resultat. 
The European Society of Endodontology (ESE) har 
publiceret en statusrapport om vital pulpabehand
ling i tænder med profunde carieslæsioner, som i 
et vist omfang stemmer overens med de nationale 
retningslinjer i de nordiske lande. Der er stadig pro
blemer med at vurdere pulpas tilstand i tænder med 
profunde carieslæsioner. Så længe carieslæsionen 
ikke har nået pulpa, anbefales behandlinger, der 
sigter på at undgå pulpaeksponering, fx gradvis eks
kavering. Men når pulpa er eksponeret på grund 
af caries, er der ikke overensstemmelse mellem 
anbefalingerne fra ESE og de nordiske landes na
tionale retningslinjer. Dette skyldes sandsynligvis 
manglende evidens for bedre effekt af én behand
ling frem for andre samt vanskeligheder med at 
afgøre, hvornår pulpa er irreversibelt beskadiget. 
Minimalt invasive behandlingsstrategier med ny
udviklede hydrauliske calciumsilikatcementer har 
vist lovende resultater af vital pulpabehandling med 
henblik på at undgå rodkanalbehandling. Konceptet 
er under stadig udvikling, og man må forvente, at de 
kliniske anbefalinger på sigt bliver ændret. 

H
EMNEORD Dental caries  |  dental pulp capping  |  dental pulp 

exposure  |  pulpectomy  |  pulpotomy

ABSTRACT

Korrespondanceansvarlig førsteforfatter: 
HELENA FRANSSON  
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Kliniske spørgsmål

Spørgsmål Kliniske anbefalinger

European Society of Endodontology (ESE) Nationale retningslinjer eller tilsvarende 
dokumenter

Hvilke kliniske indikatorer ligger til grund for 
beslutning om fjernelse af pulpa (pulpektomi) 
i tænder med profund caries?

Patientens symptomer og kliniske fund ved 
undersøgelse og under ekskavering samt 
radiologisk bedømt dybde på carieslæsionen 

DK, NO som ESE:
FI: Klinisk diagnosticeret irreversibel pulpi-
tis og/eller radiologiske tegn på infektion. 
Der skelnes ikke mellem profunde og meget 
profunde læsioner; den radiologisk bedømte 
dybde er ikke per se en kontraindikation for 
selektiv ekskavering  
SE: Primært carieslæsionens dybde

Hvad er den foretrukne behandling med hen-
blik på at undgå pulpaeksponering ved pro-
funde carieslæsioner? Gradvis ekskavering 
eller selektiv ekskavering i én seance? 

Ingen klar konklusion. Både gradvis ekska-
vering og selektiv ekskavering i én seance 
anbefales

DK: Gradvis ekskavering indgår som en ydelse 
i overenskomsten mellem den offentlige sy-
gesikring og Tandlægeforeningen 
FI: Ingen præference, begge indgreb anbe-
fales
NO: Gradvis ekskavering har første prioritet, 
men begge behandlinger anbefales
SE: Ingen præference, begge indgreb anbe-
fales

Hvilken vital pulpabehandling (direkte over-
kapning, partiel pulpotomi eller komplet pul-
potomi) foretrækkes i tænder med profund 
caries og pulpaeksponering?

Direkte overkapning eller partiel pulpotomi 
med udvidet protokol er indiceret i tænder 
med asymptomatiske eller reversibelt inflam-
meret pulpa. Komplet pulpotomi kan være 
indiceret i tænder med partiel irreversibel 
pulpitis 

DK: Komplet pulpotomi er en behandlingsmu-
lighed for unge (indtil 21 år) ifølge overens-
komsten mellem den offentlige sygesikring 
og Tandlægeforeningen. Direkte overkapning 
indgår i overenskomsten uanset alder. Partiel 
pulpotomi omtales ikke   
FI: Direkte overkapning foretrækkes ved små 
eksponeringer (≤ 2 mm). Partiel pulpotomi 
eller komplet pulpotomi anbefales især til 
børn og unge i tilfælde, hvor der ikke kan op-
nås hæmostase ved forsøg på overkapning, 
eller hvis eksponeringen er større (> 2 mm) 
NO, SE: Pulpektomi har højere prioritet end 
direkte overkapning og partiel pulpotomi. 
Komplet pulpotomi omtales ikke som en 
permanent behandlingsmulighed

Hvilket overkapningsmateriale anbefales? Hydraulisk calciumsilikatcement DK, NO, SE: Hydraulisk calciumsilikatcement 
eller calciumhydroxidcement
FI: Hydraulisk calciumsilikatcement

Danmark (DK), Finland (FI), Norge (NO), Sverige (SE)

Tandrestaurering. Current Care Guidelines. Working group set up by the Finnish Medical Society Duodecim and the Finnish Dental Society Apollonia. Helsinki: The Finnish 
Medical Society Duodecim, 2018 (set 3.3.2022). Tilgængelig på finsk: http://www.kaypahoito.fi. 

Rodkanalbehandling. Current Care Guidelines. Working group set up by the Finnish Medical Society Duodecim and the Finnish Dental Society Apollonia. Helsinki: The Fin-
nish Medical Society Duodecim, 2022 (set 20.5.2022). Tilgængelig på finsk: http://www.kaypahoito.fi.

Nationella riktlinjer för tandvård, Socialstyrelsen. Tilgængelig på svensk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2021-9-7549.pdf

Tabel 1. Kliniske spørgsmål vedrørende vital pulpabehandling i tænder med profunde carieslæsioner hos voksne. Anbefalinger fra European Society of Endodontologys 
statusrapport: Management of deep caries and the exposed pulp (2019) (10) og væsentlige afvigelser herfra i de nationale kliniske retningslinjer eller tilsvarende dokumenter 
og/eller anvendt praksis i Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Table 1. Clinical questions raised regarding vital pulp treatments in teeth with deep carious lesions in adults. Recommendations from European Society of Endodontology 
position statement: Management of deep caries and the exposed pulp (2019) (10) and any principal deviations from these recommendations in national guidelines, equivalent 
documents and/or current practice in Denmark, Finland, Norway and Sweden. 
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Ekstrem dyb

1.  En ekstrem dyb carieslæsion, som strækker sig igennem hele 
dentinens tykkelse med mere udtaslt spredning langs emalje-
dentingrænsen og forekomst af en cariogen biofilm

2.  Bakteriel infiltration og frigivelse af enzymer og vækstfaktorer 
under demineralisering af dentin

3. Tertiær dentin og pulpavæv penetreres af bakterier

4. Zone med nekrose og mikroabsces

5.  Intens kronisk inflammatorisk infiltrat med neutrofile granu-
locytter, makrofager, dendritiske celler, B- og T-lymfocytter 
samt forøget vasodilatation og angiogenese, se nedenfor.

6. Normalt pulpavæv

Fig. 2. Illustration af en tand med meget profund carieslæsion, der strækker sig helt igennem dentinen. Der ses lokal pulpanekrose, og det nekrotiske område er sæde 
for en infektion. Der er behov for invasiv pulpabehandling; når pulpahornet har lokal nekrose og mikroabsces er der forskellige behandlingsmuligheder, der strækker sig 
fra partiel pulpotomi med fjernelse af den øverste del af den vitale pulpa til pulpektomi, hvor hele pulpa fjernes, og tanden forsynes med en rodfyldning. 
Fig. 2. Illustration of a tooth with an extremely deep carious lesion extending through the dentin. The pulp is locally necrotic, and infection is established in the necrotic 
part. Invasive pulp treatment is advocated; in case the pulp horn has local necrosis and micro-abscess, the treatment recommendations differ and could be anything 
from partial pulpotomy with removal of the superficial part of the vital pulp to pulpectomy where the entire pulp is removed, and a root filling is placed in the tooth.

Profund carieslæsion

1.  En dyb carieslæsion med typisk demineralisering langs  
emalje-dentingrænsen, udstrækning til den pulpale fjerdedel  
af dentinens tykkelse og forekomst af en cariogen biofilm 

2.  Bakteriel indtrængen i dentintubuli; demineralisering af  
dentinmatrix og frigivelse af enzymer og vækst faktorer

3. Hypermineraliseret/translucent dentin 

4. Dannelse af tertiær dentin

5.  Forøget vaskulær permeabilitet, voksende inflammatorisk  
infiltrat, eventuelt nerveproliferation

6. Normalt pulpavæv

Fig. 1. Illustration af en tand med en profund carieslæsion, der ikke strækker sig igennem hele dentinens tykkelse. I pulpa ses forandringer, som skyldes et respons mod 
mikroorganismerne i carieslæsionen (cariogen biofilm); pulpa er lokalt inflammeret, selvom der ikke er nogen etableret infektion. Hvis carieslæsionen behandles med 
gradvis ekskavering eller selektiv ekskavering i én seance, reduceres risikoen for pulpaeksponering, og pulpa har en chance for at komme sig uden behov for mere 
omfattende endodontisk behandling.
Fig. 1. Illustration of a tooth with a deep carious lesion, not extended throughout the entire dentin thickness. The changes seen in the pulp is a response to the microorga-
nisms in the carious lesion (cariogenic biofilm); the pulp is locally inflamed though there is no established infection. If the carious lesion is managed by stepwise excavation 
or selective carious-tissue removal in one-stage, the risk for pulp exposure is reduced and the pulp have chance to recover without the need for endodontic treatment.
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Norge og Sverige (Tabel 1) (10). I denne artikel vil vi på baggrund 
af den omtalte statusrapport orientere læserne om, hvor vi i dag 
står med hensyn til vital pulpabehandling i tænder med profunde 
carieslæsioner. Profund caries opdeles her efterfølgende i dyb og 
ekstrem dyb caries. Fokus ligger på voksne patienter.

 
VURDERING AF PULPAS TILSTAND 
Inden man påbegynder en vital pulpabehandling, er det nød-
vendigt at vurdere pulpas tilstand. Inflammation i pulpa kan 
skyldes en række forskellige stimuli som fx mikrobiel infektion, 
fysisk, kemisk eller termisk skade. Fra et klinisk synspunkt kan 
både caries, traumer og operative indgreb fremkalde pulpitis; 
men den mikrobiologiske udfordring har den mest omfattende 
skadevirkning på pulpavævet og udgør den største trussel mod 
pulpas vitalitet. Man har derfor i klinikken haft forskellig til-
gang til behandling af en eksponeret pulpa, afhængigt af om 
eksponeringen skyldes caries eller traume. I tænder med trau-
matisk betinget pulpaeksponering anses vital pulpabehandling 
for gunstig, mens vital pulpabehandling stadig er omdiskuteret 
i forbindelse med cariøst betinget pulpaeksponering.

Gradvis sygdomsprogression
Pulpitis er en klinisk og histologisk betegnelse for inflammation 
i pulpa. Pulpainflammation er et fysiologisk respons og indgår i 
sårhelingsprocesser ligesom inflammation andre steder på krop-
pen. Det er velkendt, at pulpa-dentinorganet besidder immuno-
logiske forsvarsmekanismer, og at der er mulighed for heling, 
hvis et irriterende stimulus fjernes, og tanden restaureres suf-
ficient (11,12). I løbet af cariesprocessen fører mikrobiel ind-
trængen og frigivelse af bakterielle produkter via dentintubuli 
til et inflammatorisk respons, som er lokaliseret til området lige 
under carieslæsionen, længe inden pulpa bliver eksponeret. Når 
carieslæsionen skrider frem og dentindemineraliseringen når 
helt ind til pulpa, vil der være lokale foci med nekrotisk væv og 
omfattende bakteriel kolonisering. Med henblik på at beskytte 
det vitale væv dannes der en inflammationszone af varierende 
udstrækning i det tilstødende krone-pulpa-væv, mens der kan 
ses uinflammeret pulpavæv med normal struktur mere apikalt 
eller ved flerrodede tænder i det modsatte pulpahorn (Fig. 1 og 
2) (13,14). Derimod vil der ved pulpaeksponering i en intakt 
tand som følge af et tandtraume eller accidentel perforation kun 
være få bakterier til stede, og der er derfor kun en meget begræn-
set inflammation i området. Man kan almindeligvis gå ud fra, at 
resten af pulpa er sund og i stand til at hele (15,16), men hvis 
der ikke indsættes en adækvat behandling, kan både infektion 
og inflammation brede sig og bringe pulpas overlevelse i fare.

Reversibel og irreversibel pulpitis
For at kunne tage de rigtige kliniske beslutninger og vælge den 
rigtige behandling, er vi nødt til at have nøjagtige kliniske kri-
terier til vurdering af, om pulpa er i stand til helt eller delvis at 
hele og vende tilbage til den normale tilstand eller ej. Den diko-
tome definition af reversibel/irreversibel pulpitis, som American 
Association of Endodontists (AAE) foreslår (17), er en stærkt 
forsimplet beskrivelse (Tabel 2). Alle de teknikker, der i dag an-
vendes i klinikken, har begrænsninger med hensyn til at skelne 

mellem reversibel og irreversibel pulpitis og til at forbinde den 
inflammatoriske tilstand med helingspotentialet i de afficerede 
væv. Desværre er den kliniske diagnostik af pulpasygdomme kun 
et kvalificeret gæt med risiko for fejltagelser, da der ikke er til-
strækkelig videnskabelig evidens til vurdering af, hvor nøjagtigt 
kliniske symptomer og provokationstests kan afgøre, om inflam-
mationen i pulpa er  reversibel eller irreversibel (18). Der er dog 
relativt god overensstemmelse mellem kliniske definitioner på 
irreversibel pulpitis og forekomst af bakterier i de nekrotiske om-
råder i kronepulpa (14). Nyere data om carierede tænders histo-
logiske og bakteriologiske profil ved fremskredet sygdomsstadie 
understøtter også, at inflammationen er lokaliseret til pulpakam-
meret og hænger sammen med carieslæsionens dybde (19). 

I de senere år er der i kliniske studier påvist gode resultater 
med vitale pulpabehandlinger (komplet og partiel pulpotomi) i 
tilfælde med symptomer på irreversibel pulpitis (20-22). Da in-
fektion og inflammation i pulpa kan forringe resultatet af vital 
pulpabehandling (23), er der tydeligvis behov for en mere sen-
sitiv klassifikation af pulpasygdomme (24). Wolters et al. har for 
nylig foreslået en ny klassifikation af pulpitis, hvor den kliniske 
diagnose relateres til vital pulpabehandling ud fra den betragt-
ning, at der altid er vitalt pulpavæv, som har helingspotentiale, 
hvis det håndteres korrekt (Tabel 1) (25). Et prospektivt klinisk 
studie har undersøgt effektiviteten af partiel pulpotomi, hvis de 
præoperative symptomer relateres til Wolters et al.s klassifikation 
(26). Konklusionen var, at behandling med partiel pulpotomi 
var lige vellykket for reversibel og irreversibel pulpitis, når man 
anvendte AAE’s klassifikation, men når man anvendte Wolters 
et al.s klassifikation, var der signifikant forskel på resultaterne 
ved lette og svære tilfælde af pulpitis (26). 

HVORDAN UNDGÅR MAN PULPAEKSPONERING? 
I publikationer om pulpaoverkapning viser illustrationerne ofte 
eksempler på carieslæsioner, som kan give anledning til overve-
jelser om, hvorvidt den invasive pulpabehandling var nødvendig 
eller kunne have været undgået. Der er ikke konsensus om indi-
kationerne for at foretage invasive pulpabehandlinger kontra at 
prøve at undgå pulpaeksponering i tænder med profund caries, 
og faktisk er der heller ikke nogen entydig definition på, hvad 

klinisk relevans
Det er vigtigt at vælge minimalt invasive behandlinger, når 
det overhovedet er muligt. Gradvis ekskavering og selektiv 
ekskavering i én seance reducerer sandsynligheden for pul-
paeksponering i tænder med dyb caries. Når carieslæsionen 
er meget dyb og strækker sig ind i pulpa, kan behandlingen 
enten være direkte overkapning, pulpotomi eller pulpektomi, 
men valget imellem dem kan ikke underbygges af nagelfast 
videnskabelig evidens. Vital pulpabehandling af eksponeret 
pulpa er et område under udvikling, selvom vanskeligheder-
ne ved at bedømme, om pulpa har taget irreversibel skade 
stadig er uløste. 
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Vitale pulpabehandlinger
Gradvis ekskavering I første seance ekskaveres kavitetens perifere vægge til hård dentin.  Blød dentin efterlades på 

den pulpale væg, og kaviteten restaureres midlertidigt. 6-12 måneder senere genåbnes kavi-
teten, og der foretages selektiv ekskavering til fast dentin. Tanden forsynes med en permanent 
restaurering.

Selektiv ekskavering  i én seance Kavitetens perifere vægge ekskaveres til hård dentin. Blød eller fast dentin efterlades på den 
pulpale væg. Tanden forsynes med en permanent restaurering.

Direkte overkapning Aseptisk arbejde og brug af forstørrelse anbefales. Pulpasåret  desinficeres, og der opnås hæ-
mostase fx ved hjælp af NaOCl (natriumhypoklorit). Hydraulisk calciumsilikatcement appliceres 
på pulpasåret. Tanden forsynes med en permanent restaurering.

Partiel pulpotomi Aseptisk arbejde og brug af forstørrelse anbefales. En lille del af det koronale pulpavæv omkring 
eksponeringen fjernes. Pulpasåret  desinficeres, og der opnås hæmostase fx ved hjælp af NaOCl 
(natriumhypoklorit). Hydraulisk calciumsilikatcement appliceres på restpulpa. Tanden forsynes 
med en permanent restaurering.

Komplet pulpotomi Aseptisk arbejde anbefales. Kronepulpa fjernes ned til kanalindgangene, og der opnås desinfek-
tion og hæmostase fx ved hjælp af NaOCl (natriumhypoklorit). Hydraulisk calciumsilikatcement 
appliceres direkte på pulpavævet ved kanalindgangene. Tanden forsynes med en permanent 
restaurering. 

Tabel 3. Udførelse af forskellige vitale pulpabehandlinger ifølge European Society of Endodontologys statusrapport (10). 
Table 3. Concepts of different vital pulp treatments according to the position paper by the European Society of Endodontology (10).

Klassifikationer af pulpas tilstand

Rationale Kritikpunkter

Reversibel/Irreversibel pulpitis ifølge AAE •  Baseret på fund og symptomer
•    Konsensus om fund og symptomer for 

binær prognosevurdering: kan hele efter 
vital behandling versus kan ikke hele efter 
vital behandling 

•   Forsimpler pulpittens komplekse og ofte 
uforudsigelige natur  

•   Afspejler ikke pulpainflammationens grad-
vise natur 

•   Kan ikke skelne mellem lokaliseret og kom-
plet pulpaskade  

•   Objektive mål for pulpainflammation såsom 
carieslæsionens dybde og kliniske indikato-
rer for cariesaktivitet (fx farve og progres-
sionshastighed) tages ikke i betragtning

Initial, Mild, Moderat og Svær pulpitis ifølge 
Wolters et al.

•  Baseret på fund og symptomer 
•   Tager den gradvise inflammation i pulpa i 

betragtning, skelner mellem begrænset lo-
kal, begrænset ekstensiv og ekstensiv lokal 
inflammation i kronepulpa, som muligvis 
strækker sig ned i rodkanalerne.

•   Kan fungere som prognostisk guide for kli-
nikere, der skal beslutte sig for eller imod 
vital pulpabehandling

•    Forsimpler pulpittens komplekse og ofte 
uforudsigelige natur – Objektive mål for 
pulpainflammation såsom carieslæsionens 
dybde og kliniske indikatorer for cariesak-
tivitet (fx farve og progressionshastighed) 
tages ikke i betragtning 

AAE (American Association of Endodontists) tilgængelig i https://www.aae.org https://f3f142zs0k2w1kg84k5p9i1o-wpengine.netdna-ssl.com/specialty/wp-content/uploads/
sites/2/2017/07/endodonticdiagnosisfall2013.pdf

Tabel 2. To eksempler på klassifikation af pulpas tilstand. Rationalet bag og kritik af de to klassifikationer ifølge American Association of Endodontists (AAE) (17) og Wolters et 
al. (25) præsenteres.
Table 2. Two examples of pulp status classifications. The rationale and criticism to the two classifications by the American Association of Endodontists (AAE) (17) and Wolters et 
al. (25) is presented. 
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en profund carieslæsion egentlig er. Evidensen tyder på, at det 
er muligt at undgå pulpaeksponering i veldefinerede dybe ca-
rieslæsioner, der radiologisk bedømt strækker sig ind i den pul-
pale fjerdedel af dentinen og tydeligt afgrænses fra pulpa af en 
radioopak zone (27). I randomiserede kliniske studier, hvor det 
er muligt at drage sammenligninger, viser data over en femårig 
periode, at andelen af tænder med bevaret pulpavitalitet i disse 
tilfælde var over 70 %, men kun lidt under 10 % i tilfælde med 
pulpaeksponering (28). Dette tyder på, at det er vigtigt for pro-
gnosen at undgå pulpaeksponering i permanente tænder med 
profunde læsioner. Derimod kan det ikke anbefales at undgå 
pulpaeksponering ved ekstremt dybe læsioner, der strækker sig 
ind i pulpa (19,29).

Gradvis ekskavering
Det vigtigste behandlingskoncept til at undgå pulpaekspone-
ring er gradvis ekskavering (Tabel 3). Det er et indgreb i to 
tempi, hvor formålet med første seance er at foretage en se-

lektiv fjernelse af carieret væv ind til blød dentin og kun at 
fjerne så meget carieret dentin, så der kan lægges en midlerti-
dig fyldning. Der fjernes derfor meget lidt væv i det profunde, 
pulpanære område, hvilket indebærer, at der efterlades blød 
dentin centralt i kaviteten. I de perifere dele af kaviteten fjer-
nes derimod al carieret dentin, dvs. nonselektiv ekskavering til 
hård dentin, så kaviteten kan forsegles sufficient. Ved anden 
seance 6-12 måneder senere foretages selektiv ekskavering til 
fast dentin centralt i kaviteten. ESE definerer dentinens hård-
hed således: “Blød dentin kan ekskaveres med minimal mod-
stand ved hjælp af håndinstrumenter, mens fast dentin yder 
modstand mod ekskavering med håndinstrumenter. Hård den-
tin skal være sund og resistent over for sondering” (10). Dette 
illustreres i Fig. 3. Konceptet bag udførelse i to seancer er, at 
cariesprocessen i dentinen standses under den midlertidige 
fyldning. Kliniske bakteriestudier viser, at den dyrkbare flora 
bliver reduceret markant i løbet af behandlingsintervallet (30), 
og histologiske data afslører også, at risikoen for, at bakterier 

Ekskavering

Fig. 3. Fotos af to præparationer. Den sorte stjerne markerer et område, som er blevet selektivt ekskaveret til blød dentin, og den hvide stjerne markerer et område, 
som er blevet selektivt ekskaveret til fast dentin. I begge tilfælde er de perifere områder blevet ekskaveret nonselektivt til hård dentin.
Fig. 3. Photographs of two preparations. The black star indicates an area which has been selectively excavated to soft dentin and the white star indicates an area which 
has been selectively excavated to firm dentin. In both preparations the peripheral areas have been non-selectively excavated to hard dentin.
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trænger ind i pulpa i dybe veldefinerede carieslæsioner, er me-
get ringe. Derimod vil der ved carieslæsioner, der strækker sig 
gennem hele dentinens tykkelse, typisk forekomme indtræn-
gen af bakterier i pulpakammeret defineret som en ekstrem 
dyb carieslæsion (19,31). Den endelige fjernelse af efterladt 
dentin uden cariesaktivitet bliver mindre invasiv. Endvidere vil 
det hulrum, der opstår mellem den midlertidige fyldning og den 
skrumpende dentin uden cariesaktivitet, blive  elimineret, og 
den permanente restaurering kan fremstilles i en stabil kavitet. 

Selektiv ekskavering i én seance  
Det er omdiskuteret, hvorvidt den anden seance ved gradvis 
ekskavering er nødvendig, og i flere af de nordiske lande an-
befaler man nu selektiv ekskavering i én seance (Tabel 1 og 3). 
Behandlingen er identisk med gradvis ekskavering, bortset fra 
at der lægges en permanent restaurering i stedet for en midler-
tidig, og at der dermed bevidst efterlades blød dentin centralt 
i kaviteten (32).

PULPAEKSPONERING
Hvis der forekommer pulpaeksponering under fjernelse af carie-
ret væv, kan man vælge enten vital pulpabehandling eller pulpek-
tomi (33). Den vitale pulpabehandling kan enten være direkte 
overkapning, partiel pulpotomi eller komplet pulpotomi (Tabel 
3) (10). Det er ikke muligt at give evidensbaserede anbefalinger, 
da der kun findes få undersøgelser, som direkte sammenligner 
de tre vitale behandlinger indbyrdes eller i forhold til pulpek-
tomi (27,28,34,35). 

Direkte overkapning
I tænder med profunde carieslæsioner med pulpaeksponering 
anbefales direkte overkapning, hvis tanden er asymptomatisk, 
eller patientens symptomer tyder på reversibel pulpitis, men 
kun efter nonselektiv ekskavering (10). ESE foreslår en udvi-
det protokol for direkte overkapning i tænder med profunde 
carieslæsioner. Der mangler imidlertid randomiserede kontrol-
lerede studier, som underbygger denne protokol, der bl.a. om-
fatter desinfektions midler, brug af forstørrelse og anvendelse af 
hydraulisk calciumsilikatcement som over kapningsmateriale.  

Før anbringelsen af overkapningsmaterialet skaber man hæ-
mostase ved hjælp af en steril vatpellet, som er dyppet i desinfek-
tionsmiddel (36,37). Trenden går i retning af natriumhypoklorit 
i stedet for sterilt saltvand i forbindelse med vitale pulpabehand-
linger (26). Når hæmostasen er opnået i løbet af 5-10 minutter 
(37), anlægges et overkapningsmiddel som fx hydraulisk calci-
umsilikatcement eller mineraltrioxidaggregat, og tanden forsy-
nes med en permanent restaurering (38). Udfaldet af overkap-
ningen afhænger formentlig af, hvor inflammeret pulpa er, om 
end en nyere systematisk oversigt og metaanalyse har påvist en 
succesrate på 84-86 % efter 2-3 år. Evidensen blev dog bedømt 
til at være af lav kvalitet  (38). 

Partiel pulpotomi
Partiel pulpotomi er også en mulighed i et tilsvarende scenarie 
med pulpaeksponering under ekskavering i en tand uden symp-
tomer eller med symptomer på reversibel pulpitis; det er vigtigt 

altid at sikre et aseptisk miljø (10). Partiel pulpotomi omfatter 
fjernelse af det øverste lag af eksponeret pulpavæv, hvilket sikrer 
eliminering af bakterier, inflammeret pulpavæv og eventuelle 
inficerede dentinspåner (39). Fjernelse af pulpavæv sker med et 
skarpt instrument og et sterilt bor ved høj hastighed med vand-
afkøling (10). Hvis der ikke i løbet af fem minutter kan opnås 
hæmostase med et desinfektionsmiddel, kan man fjerne mere 
pulpavæv og igen forsøge at opnå hæmostase. Overkapningsma-
teriale må kun appliceres, hvis der er opnået hæmostase. Ifølge 
en systematisk oversigt og metaanalyse er succesraten for partiel 
pulpotomi i posteriore permanente tænder 92 % efter to år (40). 

Komplet pulpotomi
Komplet pulpotomi har været foreslået som et alternativ til rod-
kanalbehandling (10), men anbefales ikke som permanent be-
handling i de nordiske lande. Komplet pulpotomi indebærer fjer-
nelse af hele kronepulpa og placering af et overkapningsmate-
riale på kanalindgangene (41,42). Proceduren kan formentlig 
gennemføres uden forstørrelse; men det anbefales at arbejde 
aseptisk, at anvende en hydraulisk calciumsilikatcement og at 
foretage permanent restaurering med det samme (10). I en sy-
stematisk oversigt om komplet pulpotomi i færdigdannede tæn-
der med symptomer på irreversibel pulpitis fandt man efter tre 
år en klinisk succesrate på 94 % og en radiologisk succesrate 
på 88 % (43). Det må dog bemærkes, at de inkluderede studier 
havde høj risiko for bias, og at epidemiologiske studier har vist 
en høj prævalens af apikal parodontitis i tænder, der har været 
behandlet med komplet pulpotomi (44).
 
KONTROL EFTER VITALE PULPABEHANDLINGER
Kontrol efter alle typer af vitale pulpabehandlinger beror på det 
enkelte patienttilfælde, men skal principielt baseres på progno-
sen for behandlingen og sandsynligheden for alvorlige kompli-
kationer, hvis en mislykket behandling ikke opdages. Tegn på 
mislykket vital pulpabehandling kan være en eller flere af føl-
gende tilstande:

•  Smerte
•  Tab af vitalitet
•  Periapikal opklaring på røntgenoptagelse
Dertil kommer, at der ved tænder, der ikke er færdigdannede, 

også skal være tegn på fortsat rodudvikling (45). Patienter med 
symptomer skal behandles med udgangspunkt i symptomerne, 
men da det notorisk er svært på forhånd at afgøre, om pulpa er 
reversibelt inflammeret, og da sygdomsprogression, der fører til 
pulpanekrose og apikal parodontitis, i mange tilfælde sker uden 
symptomer, tilrådes det, at man løbende kontrollerer vitaliteten 
og de periapikale forhold på tænder, der har været behandlet 
med vital pulpabehandling (18).

SUNDHEDSØKONOMISKE ASPEKTER VED VITAL 
PULPABEHANDLING
Da der kun findes få studier, der direkte sammenligner for-
skellige vitale pulpabehandlinger, er grundlaget for at udføre 
sundhedsøkonomiske beregninger svagt, og der er da også kun 
publiceret få af den type undersøgelser (27,28,34,35,46,47). På 
baggrund af økonomiske modeller ser det dog ud til, at initial 
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lignet med rodkanalbehandling hos børn og unge med pulpa-
eksponering som følge af caries, hvorimod pulpektomi og rod-
fyldning synes mere omkostningseffektivt hos ældre patienter 
(48,49). Forestillingen om, at selektiv ekskavering i én seance 
er mere effektiv end gradvis ekskavering, når man inddrager 

risiko for behandlingssvigt og ekstraomkostninger, er ikke fuldt 
underbygget (29,50).
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VITAL PULP TREATMENTS IN TEETH WITH DEEP 
CARIOUS LESIONS
Vital pulp treatments (VPT) are performed to preserve the 
defense functions of the pulp and thus to avoid pulpectomy 
and root filling which can be technically demanding and not 
always ends up with the desired outcome. The European So
ciety of Endodontology (ESE) has published a position pa
per on VPT in teeth with deep carious lesions which partly 
matches to national guidelines in Nordic countries. There are 
unsolved difficulties in assessing the pulpal status in teeth 
with deep carious lesions. As long as the carious lesion has 
not reached the pulp, treatments performed to avoid pulp 

exposure, such as stepwise excavation, are recommended. 
On the other hand, when the pulp is exposed due to car
ies, the recommendations are somewhat different between 
the ESE and national guidelines in Nordic countries. This is 
most probably due to lack of evidence favoring one treat
ment over the other and due to difficulties in assessing which 
exposed pulps are irreversibly damaged. Minimally invasive 
management strategies with recently developed hydraulic 
calcium silicate cements show promising results of VPTs 
aiming at avoiding root canal treatment. The VPTs will be 
further developed and changes to clinical recommendations 
are anticipated.
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ÅNDTERING AF AKUT TANDPINE er et al-
mindeligt problem i klinikken og en 
udfordring for tandlægen (1), selvom 
tandsundheden er forbedret, og carie-
sprævalensen er faldende i store dele af 
verden (2). I de fleste tilfælde er tand-
pine et respons på inflammation som 
følge af sygdom i pulpa eller de perira-
dikulære væv, og som regel er caries den 

bagvedliggende årsag (3). Smerte er en yderst subjektiv for-
nemmelse, og folk har forskellig tolerance over for smerte. 
Smerteoplevelsen er langt mere kompleks end signaler fra 
nociceptorer, idet den interagerer med emotionelle og kog-
nitive aspekter. I akutte situationer er klinikeren ofte i tidnød 
(4), hvilket besværliggør mulighederne for at stille en præcis 
diagnose og færdiggøre en kausal behandling af tilstanden. 
Derfor er målet med nødbehandling ofte begrænset til at opnå 
smertelindring og/eller infektionskontrol samt lægge en plan 
for den opfølgende behandling. Denne artikel giver en over-
sigt over det dilemma, der udgøres af tandpine, diagnostik 
og nødbehandling.

ÅRSAGER TIL NØDBEHANDLING
Et vigtigt led i den diagnostiske proces er at afklare den bag-
vedliggende årsag til den endodontiske tilstand. Caries er den 
mest almindelige årsag til endodontisk behandling (3), men 
frakturer eller infraktioner i tandsubstansen forekommer og-
så hyppigt (Fig. 1). Indsivning af bakterier langs restaure-
ringskanter og kemiske eller termiske skader efter tandbe-
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En almindelig årsag til, at patienter søger nødbe
handling af forhold i mundhulen, er den bakterie
inducerede inflammation i pulpa samt det periapi
kale væv. At have et godt kendskab til diagnostik 
og differentialdiagnostik er af afgørende betyd
ning for den korrekte behandling, som indbefatter 
anamnese, objektiv klinisk undersøgelse samt evt. 
røntgenundersøgelse. På baggrund af en vægtet 
vurdering af alle disse indirekte data tages der stil
ling til diagnosen. Hvis en diagnose ikke er mulig 
at stille, bør der ikke udføres invasive procedurer. 
Behandling i den akutte situation er typisk et fokus 
på smertelindring og mulig infektionskontrol, og 
hvor der tages højde for diagnostiske vanskelighe
der samt den ofte forekommende tidmangel. Egnet 
smertestillende middel i mild til moderat smerte er 
paracetamol. Hvis der er en tydelig inflammatorisk 
komponent i smertebilledet, bør primært et NSAID
præparat anvendes som et alternativ eller som et 
supplement. I tilfælde af alvorlig smerte, eller hvis 
der ikke opnås tilstrækkelig smertelindring, anbefa
les tilskud med opioidindeholdende smertestillende 
middel. Til infektionskontrol bør i første omgang 
foretages incision af fluktuerende hævelser, trepa
nering af kronen og dræning gennem rodkanalerne, 
eller egentlig ekstraktion bør overvejes. Indikatio
nen for antibiotikum er kun begrænset til situatio
ner, hvor den almene tilstand er påvirket, herunder 
hvis der er spredning af infektionen. I tilfælde, hvor 
antibiotikumbehandling overvejes, er penicillin V et 
førstelinjepræparat. Kun i tilfælde af penicillinal
lergi anbefales clindamycin.

H
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handling kan ligeledes forårsage pulpale problemer (5). Hvis 
værtsforsvaret ikke er i stand til at holde infektionen inden 
for roden, kan bakterier trænge ud i de periapikale væv og 
der forårsage et akut inflammatorisk respons, som typisk in-
debærer smerte og hævelse. Endodontisk nødbehandling kan 
også forekomme i rodfyldte tænder på grund af reinfektion 
(Fig. 2). De vigtigste årsager til endodontisk nødbehandling 
opregnes i Tabel 1.

KLINISKE DIAGNOSTISKE OVERVEJELSER 
Akut smertebehandling afhænger af diagnosen, der stilles 
på baggrund af anamnese, klinisk undersøgelse og relevant 
røntgenundersøgelse. Det er dog vigtigt at udvise forsigtig-
hed, når man fortolker de indsamlede informationer med 
henblik på en diagnose, da korrelationen til vævets faktiske 
tilstand sker på baggrund af indirekte metoder. Fx er der 
ingen af vores diagnostiske redskaber, der kan måle den in-
flammatoriske tilstand i pulpa (6). Hvis resultaterne af den 
kliniske undersøgelse afviger fra det forventede, bør man 
være indstillet på at revurdere. Begynd med den generelle 
anamnese, den generelle helbredstilstand, den aktuelle til-
stand (fx +/- feber) og medicinforbruget. Gå videre med den 
odontologiske anamnese. I forbindelse med nødbehandling 
bør man fokusere på smertens debut, varighed, hyppighed 
og variation over tid. Desuden smertens lokalisation, kva-
litet og styrke, samt hvorvidt der er forhold, der kan lette 
eller forværre smerterne. De tænder, der ser ud til at være 
de mest sandsynlige årsager til smerten, skal undersøges for 
pulpavitalitet.

Tandpine 
Smerte i dentinen skyldes først og fremmest væskebevægelser 
i dentintubuli, som registreres af frie nerveender fra A-delta-
fibre i tubuli (7). Eksponeret dentin er fysiologisk smertefuld, 
og det er ikke givet, at der er sket sensibilisering af nerver. 
Dentinen er ubeskyttet, og smerte kan ofte fremkaldes med 
kulde eller luftspray. Smertefornemmelsen er skarp og kort-
varig og kan mindskes eller helt forsvinde efter terapeutisk 
blokering af dentintubuli. Hvis patienten har haft smerte ved 
tygning, må man undersøge hver enkelt cuspis for forekomst 
af infraktioner. Hvis der fremkaldes skarp smerte efter tryk 
på en bestemt cuspis, kan det være tegn på en infrak tion. 

Infraktioner og smerte 

Fig. 1. En intern infraktion (pil) når til loftet i pulpakammeret og forårsager 
stærk smerte i en overkæbemolar. Bemærk, at den samtidige eksterne emalje-
infraktion tilsyneladende ikke er årsag til problemet.
Fig. 1. An intra-tooth crack (arrow) is reaching the roof of the pulp chamber 
causing severe pain in an upper molar. Note, the concomitant external enamel 
crack is seemingly not causing the problem.

Rodfyldt tand og pus 

Fig. 2. Nødbehandling af rodfyldt overkæbemolar med akutte symptomer. Der 
ses spontan drænage umiddelbart efter fjernelse af rodfyldningen.   
Fig. 2.  An emergency treatment of a root filled maxillary molar with acute 
symptoms. Immediately after removing the root filling drainage is taking place.  

Årsager til nødbehandling

De vigtigste årsager til endodontisk nødbehandling er:

• Symptomgivende pulpitis som følge af caries
• Tandfrakturer/infraktioner
•  Pulpaeksponering på grund af caries, iatrogen skade eller 

traume i en i øvrigt smertefri tand
• Symptomgivende apikal parodontitis
• Smerte under eller efter pulpektomi eller rodkanalbehandling 
• Opblussen efter udført rodkanalbehandling

Tabel 1. De vigtigste årsager til endodontisk nødbehandling (19; gengives med  
tilladelse fra Wiley Blackwell).
Table 1. The main causes for performing endodontic emergency treatment  
(19; with permission from Wiley Blackwell).
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Dette kan underbygges efter fjernelse af restaureringer. Di-
rekte inspektion under anvendelse af forstørrelse og gen-
nemlysning kan bidrage til at afsløre tilstedeværelse af en 
infraktion (Fig. 3). 

Når dentinen eksponeres for orale bakterier og deres tok-
siner, udløser det et immunologisk respons i pulpa. Tandpine 
opstår især ved, at inflammatoriske mediatorer aktiverer umy-
eliniserede C-fibre i pulpa og fremkalder en murrende smerte. 
Hvis smerten i en bestemt tand fremkaldes af temperaturfor-
andringer, kan det være tegn på inflammation i pulpavævet 
(6,8). Spontane smerteanfald og vedvarende smertefornem-
melse efter provokationstest, især med varme, anses på empi-
risk grundlag for at være tegn på kraftig inflammation, men 
forholdet er ikke undersøgt i studier.  

Når sensibilitetstest er problematisk
I situationer med pulpaobliteration og/eller omfattende re-
staurering er pålideligheden af en pulpatest ikke god, især 
ikke ved manglende respons. Kuldetest kan stadig være et på-
lideligt og relevant diagnostisk hjælpemiddel på tænder med 
fuldkroner, især hvis tænderne har symptomgivende pulpitis 
(9). I den forbindelse er det for nylig blevet påvist, at elektrisk 
pulpatest ikke kan skelne mellem reversibel og irreversibel 
pulpitis (10). Man kan overveje en mekanisk test som fx bo-
ring med et lille bor ved høj hastighed uden bedøvelse, hvis 
man har mistanke om nekrose i en tand med fuldkrone. I fler-
rodede tænder kan der være forskellige reaktioner i forskel-
lige dele af tanden, og det kan give modstridende resultater 
ved klinisk undersøgelse for pulpasensibilitet.

Infraktion ved rodkanalindgangen – et problem 

Fig. 3. Diagnostik af infraktion i en overkæbemolar. Når infraktionen har nået 
rodkanalindgangen (pilen peger på anden mesiofaciale kanal (MF2), er situatio-
nen kritisk, og det er et spørgsmål, om det er muligt at bringe rodkanalinfektio-
nen under kontrol og dermed opnå en vellykket behandling.    
Fig. 3. Diagnosis of a crack formation in an upper molar. When the crack has 
reached the root canal orifice (arrow points at the second mesio-buccal canal 
(MB2) it is critical, and it can be questioned if control of the root canal infection 
and successful treatment are possible.

Den akutte apikale absces

Fig. 4.  Patient med akut apikal absces (føniksabsces) i overkæbemolar. Forhistorien er en hurtigt indsættende smerte i det apikale område med hævelse og pus, som 
her er tæt på at nå ud i mundhulen. Det meget blege område omkring tænderne skyldes, at området er blevet bedøvet.   
Fig. 4. A patient with an upper molar with an acute apical abscess/phoenix abscess. The history has been a rapid onset of pain in the apical region, with swelling and 
here pus formation just about to reach the oral cavity. The very pale area subjacent the teeth is due to the region has been anesthetized.  
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Når en nekrotisk tand giver symptomer
I tilfælde af irreversibel inflammation/pulpitis vil tilstanden 
ende med pulpanekrose, som giver bakterier mulighed for at 
kolonisere rodkanalsystemet (11). Der opstår så et inflamma-
torisk respons i de parodontale væv omkring foramen apicale, 
der beskytter personen mod spredning af infektionen til alveo-
leknoglen: parodontitis apicalis. Når de parodontale væv un-
dersøges ved palpation af processus alveolaris ud for apex, kan 
der registreres smerte og undertiden også hævelse (Fig. 4).

Ved omhyggelig parodontal undersøgelse kan man finde 
lokale dybe pocher, der kan være tegn på rodfraktur eller fi-
stel med drænage fra en apikal parodontitis. Supplerende un-
dersøgelse af fistlen kan udføres i form af ”fistulografi”, hvor 
man anbringer en guttaperkapoint i fistlen og derefter foreta-
ger røntgenoptagelse. Ideelt set vil optagelsen bekræfte, at den 
pågældende tand er årsag til sygdommen, men undertiden får 
man uventede resultater (Fig. 5).  

Efter det akutte stadie, eventuelt inden der dannes fistel, 
bliver tanden øm ved tygning og afbidning på grund af de sensi-
biliserede nociceptorer, der findes i de parodontale væv. Endvi-
dere kan den periapikale absces skubbe til tanden, så den føles 
“for høj” og hypermobil.

RADIOLOGISK UNDERSØGELSE
Røntgenoptagelser er uundværlige diagnostiske hjælpemid-
ler. I forbindelse med nødbehandling bør bitewings og pe-
riapikale enorale optagelser overvejes. Bitewingoptagelser 

er mest gavnlige, hvis den tentative diagnose er pulpitis. Op-
mærksomheden skal i så fald rettes mod forekomst af caries, 
fyldningsdefekter eller -spalter, profunde restaureringer nær 
pulpa, strukturændringer i parodontalligamentet og perira-
dikulære knoglelæsioner. I det akutte stadie vanskeliggøres 
vurderingen af det periapikale knoglevæv af, at demineralise-
ring af knoglen tager tid og derfor endnu ikke kan erkendes, 
og i andre tilfælde kan det periapikale knoglevæv fremtræde 
radioopakt (Fig. 6). I tvivlstilfælde kan CBCT overvejes. 

OVERVEJ AT ”GØRE INGENTING”
I situationer, hvor pulpa ikke er eksponeret, og smerte kun op-
træder som hypersensitivitet og/eller som kortvarige reaktioner 
på en ekstern stimulus, kan den bedste behandling udmærket 
være kunsten at ”gøre ingenting”. Der kan være tale om sub-
jektive symptomer efter restaurativ terapi, der udløses af bratte 
temperaturændringer eller tygning, måske i kombination med 
hård okklusion. 

BEHANDLINGSPRINCIPPER
Et flowdiagram over den diagnostiske proces og behandlingsmu-
lighederne i forbindelse med nødbehandling ses i Fig. 7, og nogle 
af de forekommende dilemmaer diskuteres nedenfor. 

Irreversibel pulpitis
Hvis inflammationen i pulpa diagnosticeres som irreversibel, er 
første trin i nødbehandlingen at eksponere pulpa. Hvis tanden 
har caries, skal al carieret dentin fjernes nonselektivt. Behand-
lingsvalget påvirkes ofte af tidnød. Pulpektomi med fuldstændig 
udrensning af rodkanalerne giver med høj sandsynlighed smer-
telindring (12-14). Hvis der kun er begrænset tid til rådighed, 
kan man udføre pulpotomi uden at trænge ned i rodkanalerne 
(Fig. 6) og lægge en midlertidig fyldning, og denne behandling, 
der kan gennemføres uden kofferdamanlæg, har også gode chan-
cer for at lindre smerterne (15). Behandlingen er en midlertidig 
foranstaltning, indtil der er tid til at gennemføre en pulpektomi. 
Patienten skal forberedes på, at der kan være postoperativ ømhed 
eller let smerte fra området de første dage efter indgrebet. 

klinisk relevans
I forbindelse med nødbehandling er det vigtigt at lindre 
smerte, at få kontrol over infektionen og at lægge en plan 
for den videre behandling. En korrekt diagnose forudsætter 
en god anamnese, klinisk undersøgelse og røntgenoptagelser. 
Hvis pulpa ikke er inficeret, er konservativ behandling som 
fx gradvis ekskavering at foretrække. Hvis pulpa er inficeret 
og har irreversibel inflammation, er der behov for invasiv en-
dodontisk behandling. Hvis der er begrænset tid til rådighed, 
kan man nøjes med en oplukning, også i tilfælde med nekrose, 
men kun hvis der ikke er hævelse eller pus.  Antibiotikum 
skal kun ordineres, hvis der er systemisk påvirkning, og kun 
i kombination med endodontisk behandling.

Diagnostik af fistel

Fig. 5.  Der ses fistel i det apikale område ved 1+, og man kunne forvente, at 
årsagen skulle findes i tandens støttevæv. Sensibilitetstest kunne ikke med 
sikkerhed gennemføres på grund af den protetiske konstruktion. En gut-
taperkapoint blev ført ind i fistlen. Fistulografien tydede på en radiolucent 
cystisk læsion. Efterfølgende blev tilstanden histologisk diagnosticeret som en 
nasopalatinal cyste.
Fig. 5. A fistula is present in the apical region of 11 (1+) and one could expect a 
problem surrounding the tooth. Sensibility testing was not reliable due to the 
prosthodontic construction. A gutta-percha cone is placed in the fistula. The 
fistulography indicated a radiolucent cystic lesion. Later, histology diagnosed it as 
a nasopalatale cyst.
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Symptomgivende apikal parodontitis
Hvis der ikke er tid til en fuldstændig udrensning og desinfekti-
on af rodkanalen under aseptiske betingelser, kan man foretage 
oplukning, udrense det inficerede pulpakammer og eksponere 
kanalindgangene, skylle med natriumhypoklorit og lægge en 
midlertidig fyldning (16,17). Dette indgreb kan ligeledes fore-
tages uden brug af kofferdam. Det bør dog understreges, at der 
er tale om et indgreb i inficeret væv, og behandlingen kan ikke 
anbefales, hvis der er pus eller hævelse, hvor konventionel ka-
nalbehandling med minimum færdiggørelse af mekanisk ud-
rensning bør tilbydes. Generelt aftales tid til endelig behand-
ling hurtigst muligt for at undgå smerterecidiv og spredning 
af infektionen.   

Drænage af pus igennem tanden 
Hvis den periapikale sygdomsproces er purulent, foretages ty-
pisk drænage gennem rodkanalen, hvilket giver hurtig smer-
telindring. Hvis der ikke kommer pusafløb under instrumenterin-
gen trods fjernelse af så meget inficeret væv som muligt, kan man 
skaffe drænage ved hjælp af en håndfil (størrelse 10-15), som 
føres igennem den apikale forsnævring, men uden at foramen 
apicale overinstrumenteres. Ved rodfyldte tænder kan fjernelse 
af guttaperka ofte føre til omgående drænage (Fig. 2). Tanden 
bør aldrig lades åben mellem seancerne (18), men skal efter an-
bringelse af calciumhydroxid forsegles med en bakterietæt mid-
lertidig fyldning af sufficient tykkelse (19). Ved næste seance har 
denne initiale fjernelse af infektion ofte standset pusdannelsen.

Akut apikal absces 
Den klassiske måde at skaffe drænage på er gennem incision. 
Det optimale tidspunkt for incision af en absces siges ofte at 
være ”når den føles blød og fluktuerende”, dvs. når pusset be-
finder sig i submucosa, i modsætning til en mere diffus volu-
menforøgelse eller en hård hævelse, som tyder på, at pusset 
stadig befinder sig under periost, som er begyndt at hæve sig. 
Beslutningen om at incidere eller lade være beror på en klinisk 
vurdering og på operatørens erfaring. Det anbefales at over-
våge symptomudviklingen nøje, at incidere, når det er muligt, 
og at afstå fra at ordinere antibiotikum, medmindre der ses 
systemisk spredning af infektionen (20). 

ANTIBIOTIKA
Endodontiske infektioner med eller uden symptomer er poly-
mikrobielle og kan involvere Gram-positive, Gram-negative, fa-
kultativt anaerobe og strengt anaerobe bakterier og sågar også 
svampe, arkebakterier og virus (21). De fleste endodontiske 
infektioner kan behandles med succes gennem lokal operativ 
behandling, uden at der er behov for antibiotikum. Antibioti-
kumbehandling må aldrig stå alene som behandling af odonto-
gene smerter  eller endodontisk infektion og må i særdeleshed 
aldrig anvendes i forbindelse med irreversibel pulpitis (22). 
Systemiske antibiotika har kun ringe eller slet ingen effekt på 
smerte af endodontisk oprindelse (23-25). Supplerende syste-
misk antibiotikumbehandling er indiceret i kombination med 
endodontisk behandling, hvis en patient har en akut apikal 
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Radioopak læsion og smerte

Fig. 6. Der er foretaget akut oplukning/pulpotomi på en underkæbemolar. Patienten har haft stærke smerter, der bredte sig op til øreregionen. Pulpa reagerer ved 
sensitivitetstest. Den kliniske pulpadiagnose er irreversibel pulpitis. Røntgenoptagelse viser en radioopak læsion apikalt (*), og den periapikale diagnose angives som 
kondenserende osteitis/periapikal osteosklerose.  Efter analgesi og fjernelse af kronepulpa opnås hæmostase i det radikulære pulpavæv (pil), og tanden kan restaureres 
midlertidigt. Ved den distale kanalindgang ses et muligt nekrotisk område (hvid pil) med potentiel tilstedeværelse af infektion. Billedet tyder på, at en radioopak læsion 
også kan være forbundet med en bakterielt induceret inflammatorisk reaktion i det periapikale knoglevæv. 
Fig. 6. An emergency pulpotomy/access cavity has been performed on a mandibular molar. The patient has suffered from severe pain reaching the ear region.  The 
pulp is sensate to testing. The clinical pulpal diagnosis is irreversible pulpitis. The radiograph discloses an apical radiodense lesion (*) and the periapical diagnosis is 
determined as condensing osteitis/periapical osteosclerosis.  Following anaesthesia and after removal of the coronal pulp, the radicular pulp tissue (arrow) has reached 
haemostasis and the tooth is ready for temporization. A possible necrotic part can be seen in the distal orifice (white arrow) with potential infection present, suggesting 
that also a radiodense lesion may be associated with a bacteria-induced inflammatory reaction of the periapical bone. 
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absces med systemisk påvirkning (lokaliserede fluktuerende 
hævelser, forhøjet legemstemperatur > 38° C, utilpashed, lym-
fadenopati, trismus), eller hvis patienten er medicinsk kompro-
mitteret. Antibiotikumbehandling er ligeledes indiceret, hvis 
der er tegn på progressiv infektion (hurtigt indsættende alvor-
lig infektion < 24 timer, cellulitis eller spredning af infektion, 
osteomyelitis). Henvisning til hospitalsafdeling eller praktise-
rende kæbekirurg kan være påkrævet. Systemisk antibiotikum-
behandling er indiceret ved replantation af eksartikulerede per-
manente tænder, og når bløddelstraumer kræver behandling (fx 
suturering, debridering). Beta-lactam antibiotika (penicillin V 
til raske og amoxicillin til medicinsk kompromitterede patien-
ter) er førstevalg ved behandling af endodontiske infektioner. 
Hvis behandling med beta-lactam antibiotika viser sig at være 
ineffektiv, kan kombinationer af penicillin V med metronida-
zol eller amoxicillin med clavulansyre anbefales. I tilfælde af 
penicillinallergi kan clindamycin, claritromycin eller azitromy-
cin anvendes. Når symptomerne er klinget af, og der ses klinisk 
heling, bør antibiotikumbehandlingen indstilles. Ofte vil 3-7 
dage være tilstrækkeligt til at bringe infektionen under kon-
trol. Som led i en generel ansvarlig omgang med antibiotika 
bør antibiotika kun udskrives til 3-5 dage, og kuren bør kun 
forlænges, hvis det efter klinisk revurdering af patienten fore-
kommer indiceret (26).

ANALGETIKA
Analgetika er som regel effektive, men hvis der stadig er stærke 
smerter efter en nødbehandling, bør patienten rådes til at be-
stille en ny tid. Den bedste smertelindring opnås naturligvis 
ved sufficient behandling efter en korrekt diagnose. Analgetika 
anvendes enten som supplement til behandlingen eller i tilfæl-
de, hvor akut behandling ikke er mulig. Der er to hovedgrup-
per af perorale analgetika, som anvendes til smertelindring: 
nonopioide og opioide (27). Gruppen af nonopioide omfatter 
non-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAIDs) og 
acetaminofen/paracetamol. Eksempler på NSAIDs er aspirin, 
naproxen og ibuprofen, og disse præparater er yderst effektive 
over for inflammatorisk smerte, fordi deres perifere virkning 
består i at reducere inflammationen i det smertende område. 
Acetaminofen/paracetamol virker derimod centralt ved at blo-
kere smertesignalerne i centralnervesystemet (28). Fordi de to 
typer af nonopioide stoffer har så forskellige virkningsmekanis-
mer, er en kombination af dem meget effektiv mod odontogene 
smerter  og derfor det anbefalede førstevalg. NSAIDs har gas-
trointestinale og renale bivirkninger, især ved længerevarende 
brug, og de skal derfor anvendes med omtanke og selvfølgelig 
kun, når der virkelig er brug for dem. I den forbindelse må det 
nævnes, at paracetamol også har begrænsninger, der måske i 
virkeligheden kan udgøre et større problem end NSAIDs. Pa-

Akut diagnostik og behandling 

Fig. 7.  Flowdiagram over den diagnostiske proces og efterfølgende behandlingskoncepter i forbindelse med nødbehandlingspatienter (19; gengives med tilladelse fra 
Wiley Blackwell).
Fig. 7. Flowchart on the emergency diagnostic process and subsequent treatment concepts (19; with permission from Wiley Blackwell). 
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racetamol har et snævert terapeutisk spektrum, og overdosering 
er farligt på grund af risiko for leverskade. Opioider er stærke 
og effektive analgetika, men har alvorlige bivirkninger og bør 
kun ordineres i tilfælde med så stærke smerter, at NSAIDs og 
acetaminofen/paracetamol viser sig ikke at hjælpe. Opioider 
bruges ofte i kombination med acetaminofen/paracetamol el-
ler NSAIDs. Der kan opstå indikation for anvendelse af opio-
ider alene, men dette tiltag må kun sættes i værk efter grundige 
overvejelser. De anbefalede doseringer for de mest almindeligt 
anvendte analgetika kan ses i Tabel 2.

KONKLUSIONER   
Man skal ikke foretage nødbehandling, hvis man ikke har en 
diagnose. I akutte situationer vil behandlingen ofte fokusere 
på smertelindring og eventuelt infektionskontrol. Paracetamol 
er et passende analgetikum ved lette til moderate smerter. Hvis 
der er begrænset tid til rådighed, kan man nøjes med en op-
lukning, også i tilfælde med nekrose, men kun hvis der ikke er 
hævelse eller pus.  Antibiotikum skal kun ordineres, hvis der 
er systemisk påvirkning, og kun i kombination med endodon-
tisk behandling.   

Analgetika

Ibuprofen: Dosisinterval: 
200-800 mg

Oftest 400-600 mg hver sjette 
time

800 mg har meget høj analgetisk 
virkning, men bør kun ordineres, 
hvis effekten opvejer de mulige 
bivirkninger

Acetaminofen/
paracetamol:

Dosisinterval: 
500-1000 mg

Oftest 1.000 mg hver fjerde til 
sjette time (maksimaldosis pr. 
dag 4.000 mg)

Opioider:
Typisk som supplement til 

acetaminofen/

paracetamol eller NSAID-præparater

Dosisinterval: 
kodein 8-30 mg

Almindelige kombinationer er 
500 mg Acetaminofen/
paracetamol med kodein i 
intervallet 8-30 mg

Tabel 2. Anbefalede doser for de hyppigst anvendte analgetika (24). 
Table 2. Recommended doses of most commonly used analgesics (24).

EMERGENCY TREATMENT
Pathological changes originating from the pulp or periradicu
lar tissue is a common cause for emergency visits to dental 
clinics. Having a good knowledge of diagnostics and differen
tial diagnostics is of crucial importance for adequate emer
gency care. Of great importance for the diagnosis is a weighted 
assessment of the anamnesis, the clinical examination and 
the required Xray examination. Without diagnosis, no inva
sive procedures should be performed. The treatment in the 
acute situation may in many cases be focused on pain relief 
and possible infection control. Suitable analgesics for mild 

to moderate pain is paracetamol. If there is an inflammatory 
component, nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) 
should be used as an alternative or as a supplement. In case of 
severe pain or if sufficient pain relief is not achieved, supple
mentation with opioids is recommended. For infection control, 
incision of any swelling, trepanation of the crown and drainage 
through the root canals or extraction should be considered 
in the first instance. The indication for antibiotics is limited 
to when the general condition is affected or if the infection is 
spreading. In cases where antibiotic treatment is considered, 
penicillin V (clindamycin when PcV allergy) is a firstline drug.
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TANDLÆGEBLADET NR. 10, 2022 er der under overskrif-
ten ”Nerveskader efter amotio er sjældne” en kort re-
fererende henvisning til en artikel fra juli 2022: “Re-
trospective evaluation of sensory neuropathies after 
extraction of mandibular third molars with confirmed 
“high-risk” features on cone beam computed tomo-
graphy scans” publiceret i Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol 2022;134:e1e7. Studiet er inte-
ressant, fordi det inkluderer underkæbevisdomstæn-

der klassificeret som risikable med hensyn til neurosensori-
ske komplikationer. Denne type studier er for nærværende en 
mangelvare på området, og intentionen med studiet er derfor 
prisværdig og nyttig. Imidlertid lider studiet under nogle me-
todologiske problemer, som kompromitterer de konklusioner, 
som forfatterne når frem til.

1. Der konkluderes, at forekomsten af forstyrrelser i studiet er 
lav sammenlignet med angivelserne i litteraturen. Denne 
sammenligning er ikke valid, da litteraturen er sammensat 
af yderst heterogene studier med vidt forskellige inklusi-
onskriterier. Da der til det aktuelle studie ikke findes nogen 
konkret kontrolgruppe, er angivelserne i bedste fald af mo-
derat interesse for de kirurger, som udførte fjernelsen. For 
alle andre odontologiske aktører er de absolutte tal i den 

mest positive fortolkning kun indikative som et overfladisk 
vurderingsgrundlag af eksisterende og kommende studiers 
incidensangivelser af neurosensoriske forstyrrelser.

2. I konklusionen fremhæves fordelene ved brugen af CBCT i 
det aktuelle studie, idet den ”lave” forekomst af neurosen-
soriske forstyrrelser relateret til n. alveolaris inferior delvist 
tilskrives brugen af denne radiografiske modalitet. Udover 
at denne følgeslutning på ingen måde kan drages ud af et 
kohortestudie med manglende kontrolgruppe uden brug 
af sort eller hvid magi, er det i modstrid med nyere forsk-
ning på området (1-8) og flugter ikke med anbefalingerne 
fra European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology 
(EADMFR) (9). Endvidere er der i studiet en høj grad af 
selektionsbias, da eneste radiologiske inklusionskriterie var 
enten kontakt med eller kompression af n. alveolaris infe-
rior set på CBCT. For det første kan man ikke se nerven på 
røntgenoptagelser, men den kanal, den ligger i, for det an-
det er disse tegn i tidligere undersøgelser vist ikke at være 
særlig valide risikomarkører (9). 

     CBCT er med den aktuelt eksisterende videnskabelige 
evidens ikke reglen, men undtagelsen ved fjernelse af vis-
domstænder i underkæben.  

videnskab & klinik    ∕   faglig kommentar 

Kort kommentar til studie 
omtalt i Tandlægebladet
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Genopbygning af 
 alveolarkammen 
i  forbindelse med 
 implantatbehandling

protetiske rekonstruktion. Forskellige 
typer af transplantationsmaterialer kan 
anvendes til genopbygning af alveolar-
kammen. Valg af transplantationsmate-
riale afhænger primært af knogledefek-
tens størrelse og helingspotentiale. Der-
udover bør overvejelser om patientens 
ubehag og kompleksiteten af det kirur-
giske indgreb også inkluderes i valget af 
transplantationsmateriale. 

BEARBEJDET AF THOMAS STARCH-JENSEN, KLINISK PROFESSOR OG OVERTANDLÆGE,  AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL OG SIMON 

STORGÅRD JENSEN, PROFESSOR OG OVERTANDLÆGE, RIGSHOSPITALET OG ODONTOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET 

OG JOURNALIST NANNA FLØJBORG

E
n forudsigelig og succesfuld im-
plantatbehandling kræver, at 
tandimplantatet er dækket af 
minimum 1,5 mm i hele dets ud-

strækning. Der ses dog ofte svind af alve-
olarkammen efter tandekstraktion  eller 
medfødt manglende tandanlæg. Gen-
opbygning af kæbeknoglen er derfor 
ofte nødvendigt, enten før eller i for-
bindelse med implantatbehandlingen, 
for at sikre tilstrækkeligt med dækken-
de knogle samt optimal placering af im-
plantat i kæbeknoglen for den senere 

GENOPBYGNING AF ALVEOLARKAMMEN ER OFTE NØDVENDIGT, enten 
før eller i forbindelse med implantatbehandling, når der ses svind af 
kæbeknoglen. Denne guide giver dig et overblik over de forskellige 
transplantationsmaterialer, faktorer for god knogleheling, behandling 
og komplikationer. 

Det skal du vide:
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Fire hovedgrupper  
af transplantations

materialer ved 
knogleopbygning

 ¾ Autolog knogle er patientens egen 
knogle og anses som ”gold stan
dard” transplantationsmateriale. For
delen  ved autolog knogle er, at det 
indeholder  knogledannende celler 
og knoglestimulerende proteiner, 
der kan accelerere knoglehelingen. 
Imidlertid er anvendelse af autolog 
knogle forbundet med uforudsigelig 
resorption af transplantationsmateri
alet og kræver et supplerende kirur
gisk indgreb.

 ¾ Allogene knogleerstatningsmateri-
aler er knogle fra et andet menneske, 
som fx har doneret sin hofteknogle. 
Allogen knogle er ligeledes forbun
det med en uforudsigelig resorption 
samt en meget lille risiko for sygdoms
overførelse.  

 ¾ Xenogene knogleerstatningsmate-
rialer er knogle fra en anden art, fx fra 
heste, grise eller køer, hvor alt protein
stof fjernes under forarbejdningen. De 
xenogene erstatningsmaterialer in
deholder ingen knogledannende cel
ler og fungerer således kun som et 
stillads for knogledannelsen. Xe
nogene knogleerstatningsmaterialer 
 anses for at være ikkeresorberbare 
og kan dermed bidrage væsentligt til 
bevarelse af det opbyggede knogle
volumen.

 ¾ Alloplastiske knogleerstatnings-
materialer er syntetiske og fremstil
les i et laboratorium, og der er derfor 
ikke risiko for sygdomsoverførelse. 
Alloplastiske materialer fungerer li
geledes kun som et stillads for knog
ledannelsen, og resorberbarheden af 
materialet kan designes kemisk.  

De forskellige typer af transplanta
tionsmaterialer har således forskellige 

egenskaber, og de anvendes derfor ofte 
i kombination. Fx kombineres autolog 
knogle tit med et xenogent knogleerstat
ningsmateriale for at opnå flere knogle
dannende celler og mindske resorp
tionen af transplantationsmaterialet.   

Autolog knogle som 
transplantationsmateriale
Valg af donorsted for udtagning af auto
log knogle afhænger af størrelsen på 
alveolarkammens knogledefekt samt 
anatomiske lokalisation. Hvis knogle
defekten ligger beskyttet, fx i kæbe
hulen, er der mange celler fra den om
liggende knogle, og her har man ikke 
brug for så meget knogle. Derimod kan 
der være behov for en knogleblok, hvis 
alveolarkammen er meget smal og der er 
behov for breddeudbygning af knoglen. 

 ¾ Intraoral. Skal du ikke bruge meget 
knogle, kan du høste knoglen fra ope
rationsområdet og evt. blande med et 
knogleerstatningsmateriale for at øge 
mængden af transplantationsmateri
ale. Ved behov for større mængder 
autologt knogletransplantat høstes 

knoglen oftest fra den bagerste del af 
underkæben eller hagen. Knogletrans
plantat fra underkæben indeholder tit 
en større mængde kompakt knogle og 
mindre spongiøs knogle, som indehol
der flere knogledannende celler. Høst 
af autolog knogle fra intraorale donor
steder har den fordel, at den kan udfø
res i lokalbedøvelse, er let tilgængelig 
og ikke kræver hospitalsindlæggelse. 

 ¾ Ekstraoral. Har du brug for meget 
knogle til opbygningen af alveolar
kammen, er det nødvendigt at hø
ste knoglen ekstraoralt, fx fra hoften, 
der indeholder mere spongiøs knogle. 
Knoglen er blød og indeholder man
ge knogledannende celler, men den 
resorberes nemmere sammenlignet 
med kompakt knogle fra underkæ
ben. Ekstraorale donorsteder kræver 
et ekstra kirurgisk indgreb, der fore
går i generel anæstesi under hospi
talsindlæggelse.

Helingstiden for autologe knogletrans
plantationer er normalt fire til seks 
 måneder. ¾¾

 UDTAGNING AF KNOGLEBLOK.  Med mejsel og/eller rougine løsnes 

knogleblokken forsigtigt fra mandiblen.
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Fire hovedfaktorer 
af betydning for 
knoglehelingen

 ¾ Immobilisering. Knogletransplantat 
i blokform skal fikseres ved hjælp af 
osteosynteseskrue og kan evt. dæk-
kes af et partikulært transplantations-
materiale og en resorberbar kollagen 
membran. 

 ¾ Passiv adaption af slimhinden. Slim-
hinden skal mobiliseres tilstrækkeligt 
til passivt at dække transplantations-
materialet, således at slimhindedehi-
scens bedst muligt undgås.

 ¾ Revaskularisering af transplanta
tionsmaterialet. Blodforsyningen skal 
være god til transplantationsområdet.

 ¾ Ingen belastning. Der må ikke være 
tryk fra omliggende slimhinde udløst 
af midlertidig protetisk erstatning.

Behandling
 ¾ Præoperativ undersøgelse, hvor 
knogledefekten klarlægges.

 ¾ Røntgen. 
• Det enkelte patienttilfælde skal af-

gøre behovet for, hvilket røntgen-
billede der er nødvendigt. 

• Intraoral røntgen kan som ud-
gangspunkt anvendes til at vurdere 
den vertikale højde af alveolar-
kammen, marginale knogleforhold 
ved nabotænderne samt pladsfor-
holdene mellem nabotændernes 
kroner og rødder. 

• Panoramaoptagelse er den fore-
trukne røntgenoptagelse for 
vurdering af alveolarkammen, 
kæbe hulen og canalis mandibulae 
før implantatbehandling i den ba-
gerste del af over- og underkæben.

• Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) bruges til 3D-visualisering af 
alveolarkammen og omliggende 
anatomiske struktur og patologi-
ske forandringer eller normalana-
tomiske variationer i kæbehulen. 
Samtidig anvendes CBCT ved tre-
dimensional behandlingsplan-
lægning med computerbaseret 
implantatkirurgi.

 ¾ Kontraindikationer
• Kontraindikationer i forbindel-

se med implantatbehandling og 
genopbygning af kæbeknoglen 
involverer patienter med nedsat 
immunforsvar, tidligere strålebe-
handling i hoved-hals-regionen, 
der involverer kæbeknoglen, høj-
dosis antiresorptiv behandling, 
stort tobaks- og/eller alkoholfor-
brug samt dårlig mundhygiejne. 

Kilde: Robert H. Benaugmentation med autologt ben vid implantatbehandling (set 2022 december). 

Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/kakkirurgi/benaugmentation-vid-implan-

tatbehandling/

 KNOGLEBLOK FRA MANDIBLEN.  Knogleblokken som primært indeholder 

kortikal knogle

 ¾ Antibiotika
• Der er indikation for præoperati-

ve antibiotika, som en engangs-
ordinering i forbindelse med 
genopbygning af kæbeknoglen, 
men ingen indikationer for rutine-
mæssigt brug af postoperativt anti-
biotikum. 

Komplikationer 
 ¾ Intraoralt: Smerte, infektion, dehi-
scens og nedsat følelse i hagens hud 
og underlæbe. 

 ¾ Ekstraoralt: Risiko for synlige ar samt 
gangbesvær, hvis donorstedet er hof-
ten. ♦ 
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Ny bil
TandlægeTryghed orienterer:

Når du køber ny bil – uanset om det er privat 
eller via klinikken – har du mulighed for at 
forsikre bilen i Tryg via TandlægeTrygheds 
gruppeordning til favorable priser og også 
opnå rabat ved at samle flere forsikringer.
 
Det er dog meget vigtigt, at du altid kontakter 
TandlægeTryghed umiddelbart efter 
bilhandlen, så vi kan sikre, at din bil bliver 
korrekt forsikret ud fra dine ønsker. Det er ikke 
nok, at du har oplyst forhandleren om, hvilket 
forsikringsselskab du benytter.
 

For at vi kan forsikre din bil ud fra dine ønsker, 
har vi behov for at vide, hvilke dækninger du 
har brug for såsom kørselsbehov = antal km, 
glasskade, vejhjælp, lånebil, parkeringsskade 
etc.
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FOR NOGLE INDTRÆFFER DØDEN UNDER SÅ VOLDSOMME 

 OMSTÆNDIGHEDER, AT DET ER UMULIGT FOR SELV DERES 

 NÆRMESTE AT KENDE DEM IGEN. I de tilfælde hører en  lille 
gruppe specialuddannede tandlæger til det team af efter
forskere, der søger at fastlægge de dødes identitet og give 
de efterladte vished. På et kursus i Aarhus tog endnu en 
 række tandlæger de første skridt ind i retsodontologiens 
 verden – og det var de døde selv, der viste dem vejen. 

Det er de 
døde selv, der 
viser vejen

TEKST FREELANCEJOURNALIST FREJA BECH-JESSEN

ILLUSTRATIONER BEARBEJDET PÅ BAGGRUND AF FOTOS FRA KURSET

I 
en plantage i det nordlige Jyl-
land er et mindre rehabilite-
ringshjem for udsatte borgere 
brændt ned til grunden. De 
indledende tekniske undersø-
gelser peger på en eksplosion 
i en gasinstallation som årsag, 
men det er ikke endeligt fast-
slået. Det, der derimod ligger 

fast, er, at branden har kostet 16 men-
nesker livet. 14 voksne og to børn er dø-
de i flammerne. Deres kroppe er blevet 
bjærget fra brandtomten, men de er i en 
sådan forfatning, at de ikke kan identi-
ficeres og skelnes fra hinanden. Lige nu 

er de mennesker uden identitet. Uden 
navn, alder og tilhørsforhold. 

Det er det fiktive kursusscenarie, der 
en sommerdag i august møder de 16 
tandlæger, der er mødt op på Insti-
tut for Retsmedicin på Aarhus Uni-
versitet for at deltage i International 
Disaster Victim Identification-kursus. 
Godt halvdelen af deltagerne er dan-
ske. Resten er rejst til Aarhus fra Tysk-
land, Holland, Belgien, Schweiz og 
Skandinavien. Det er ikke unormalt, 
at deltagerne kommer langvejsfra. 
Kurset er et af få, der er anerkendt af 
IOFOS – International Organization for 

 FORENSIC ODONTO- STOMATOLOGY. 
Det bliver udbudt med 1-2 års mellem-
rum, og pga. dets intensive og praktiske 
”hands on”-forløb er der et begrænset 
antal pladser på hvert hold. 

For deltagerne er kurset i Aarhus et 
afgørende skridt ind i arbejdet med 
retsodontologien. Fem lange og in-
tense arbejdsdage, der skal klæde dem 
på til at udføre det vigtige identifika-
tionsarbejde, der skal til, når menne-
sker dør under omstændigheder, som 
gør det umuligt for myndighederne at 
afgøre, hvem de var, mens de endnu 
var i live.

T  ∕  interview
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 Det er mennesker, der dør i naturkata-
strofer, under terrorangreb, under mis-
tænkelige forhold – eller som her i kur-
sets fiktive scenarie – under en voldsom 
brand i en jysk plantage.

En vanskelig opgave 
De 16 kursusdeltagere får udleveret kur-
susmateriale, der illuderer 16 retsodon-
tologiske post mortem-obduktioner og 
et antal tandlægejournaler på mulige 
savnede. Nu er det kursisternes opgave 
at matche de profiler, der træder frem på 
siderne i de to forskellige sæt rapporter, 
og finde ud af, hvem der er hvem. 

– Det slog mig med det samme, at to af 
de afdøde i scenariet var børn. Jeg tænk-
te, at det var godt tænkt, fordi børn ty-
pisk har fået meget få indgreb, hvis over-
hovedet nogen. Der er ingen fyldninger 
i et mælketandsæt, så der skal man vir-
kelig tænke sig om og være opmærksom 
på andre og mindre åbenlyse ting som 
tandstilling og mulige medfødte kende-
tegn. Det er en vanskelig opgave, siger 
Pia Chejdysz Jensen, en af deltagerne 
på kurset. 

– Men netop det, at der er børn invol-
veret, gør også indtryk, og gør det om 
muligt endnu mere klart, hvor vig-

 INSTRUKTION.  Heike Schirrmacherr (nr. 2 fra venstre med briller) og de 

andre kursister modtager instruktion i under de specielle omstændigheder 

at udføre en undersøgelse, hvor alle detaljer i tandsættet registreres og 

dokumenteres med røntgenundersøgelse og detaljerede kliniske fotos.

¾¾

Jeg har aldrig 
oplevet døden 

som et tabu
PIA CHEJDYSZ

Privatpraktiserende tandlæge
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tig identifikationsopgaven er. Og hvor 
væsentligt det er, at vi laver de rigtige 
match, fortsætter hun. 

Samspil med andre fagligheder
Pia Chejdysz Jensen er privatpraktise-
rende tandlæge med egen klinik. Hun 
har flere gange tidligere assisteret i en 
retsodontologisk obduktion, men vil 
gerne arbejde videre inden for feltet, 
og derfor har hun tilmeldt sig kurset i 
Aarhus.  

– Jeg har aldrig oplevet døden som et 
tabu eller døde mennesker som skræm-
mende. Tværtimod har jeg siden studie-
tiden været optaget af retsodontologien 
og det, at vores fag kan bruges i de her 
sammenhænge og i samspil med andre 

fagligheder – politi, retsmedicinere, an-
tropologer, siger hun. 

– Det, der betyder noget for mig, er, at 
vores arbejde kan være med til at gøre 
en stor forskel i forhold til at skaffe de 
pårørende vished og give dem mulighed 
for at få en form for afslutning. Det er 
meget meningsfuldt for mig at kunne 
bidrage til den proces. 

Krav på respekt
Det er en indstilling, som Pia Chejdysz 
Jensen deler med flere af de andre kur-
susdeltagere.   

Jan Tagesen, der er specialtandlæge i 
tand-, mund- og kæbekirurgi og afde-
lingstandlæge ved Institut for Odonto-
logi og Oral Sundhed på Aarhus Uni-

versitet, har ligesom Pia Jensen gjort 
sig nogle enkelte erfaringer med rets-
odontologiske undersøgelser. Og som 
ung studerende har han før deltaget i 
obduktioner. Døden er altså ikke frem-
med for ham. Alligevel gør arbejdet med 
de døde altid indtryk. 

– Jeg synes altid, man lige skal gøre sig 
klar, inden man træder ind i et lokale til 
en afdød. Det handler ikke om at forbe-
rede sig på noget ubehageligt. Det hand-
ler om at være sig den respekt, den døde 
har krav på, bevidst, siger han. 

Unik mulighed for praktisk 
erfaring
Der er da heller ikke nogen af de 16 
deltagere, der så meget som ryster på 

 TRÆNING.  Jan Tagesen (t.v.) i gang med klinisk obduktion på et såkaldt biologisk 

præparat. Det er mennesker, der har doneret deres kroppe til videnskaben, så 

blandt andre tandlæger kan få en unik mulighed for praktisk erfaring.
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RETSODONTOLOGI I DANMARK
Danmarks retsodontologer er 
tilknyttet de tre retsmedicin-
ske institutter ved universi-
teterne i Aarhus, Odense og 
København. Der er i dag 10-15 
aktive retsodontologer på 
landsplan. Enkelte retsodonto-
loger er ansat på de rets-
medinske institutter, de øvrige 
arbejder som konsulenter. 

Retsodontologerne i Danmark 
er videreuddannet via ”me-
sterlære” med oplæring fra 
erfarne kolleger tilknyttet de 
retsodontologiske konsulent-
tjenester ved de retsmedicin-
ske institutter, samt gennem 
nationale og/eller internatio-
nale kurser i retsodontologi. 

På landsplan laves der mellem 
100 og 150 odontologiske 
identifikationssager årligt. 
Herudover kan retsodontolo-
gerne forestå undersøgelser 
af tandskader i for eksempel 
volds- eller tortursager, ana-
lysere bidmærker og fortage 
antropologiske vurderinger af 
tand- og kæbemateriale rekvi-
reret af for eksempel museer. 

hånden, da kurset i Aarhus skifter ka-
rakter, og øvelserne går fra at matche 
tandprofiler ved hjælp af et højt specia-
liseret softwareprogram til egentlige kli-
niske obduktioner på såkaldte biologi-
ske præparater. 

I et af obduktionslokalerne på Institut 
for Retsmedicin præsenteres de frem-
mødte tandlæger for menneskedele, der 
giver dem mulighed for at prøve kræfter 
med de særlige teknikker, som hører til 
den retsodontologiske praksis. De går til 
opgaven med stor respekt. Og faktisk og-
så med stor taknemmelighed.

 – De mennesker, der har doneret deres 
kroppe til videnskaben, giver os en unik 
mulighed for at arbejde praktisk med 
feltet frem for kun teoretisk, siger Hei-
ke Schirrmacher, der er afdelingstand-
læge ved det danske forsvar og deltager 
i kurset i Aarhus for fremover at kunne 
hjælpe til med identifikationsarbejdet i 
forbindelse med opgaver, som også dan-
ske soldater udsendes til. 

– Det aftvinger stor respekt. For mig er 
det den følelse, der fylder mest, når jeg 
træder ind i et obduktionslokale. Der er 
intet skræmmende ved det. Ens fag ta-
ger over, og det vigtigste bliver at udføre 
undersøgelserne så præcist, korrekt og 
faktisk også skånsomt som overhovedet 
muligt. Præcis som man ville gøre med 
en levende patient, fortsætter hun.   

Jan Tagesen er enig. 
– Det er en gave, de her mennesker har 

givet os, som giver os mulighed for at 
blive skarpe på de praktiske greb. Det 
er jeg meget taknemmelig for. 

Et lavmælt tak
Faktisk er det sådan, at flere af delta-
gerne på kurset ligefrem kan finde på 
at sige en lavmælt ”tak”, når de står over 
de biologiske præparater efter at have 
afsluttet en undersøgelse og har dækket 
det pænt til med hvidt klæde, fortæller 
retsodontolog, professor og specialtand-
læge Dorthe Arenholt Bindslev. Hun er 
ansvarlig for kurset i Aarhus og leder af 
det danske retsodontologiske identifka-
tionsberedskab.

 – Kursisterne er meget bevidste om, 
at de praktiske øvelser er afgørende for, 
hvor godt de vil være i stand til at løfte 
fremtidige identifikationsopgaver, siger 
hun. 

For selv om tandlægefagligheden er 
den samme, så er der afgørende for-
skelle på arbejdet med levende og døde 
patienter.

 – I det store hele er der tale om en 
rutinemæssig tandundersøgelse, men 
omstændighederne er bare helt ander-
ledes end med en levende patient. Det er 
klart, at døde mennesker ikke kan dreje 
deres hoveder, gabe op og hjælpe til i 
processen. Derfor kan det være nødven-
digt at tage kirurgiske teknikker i brug, 
forklarer Dorthe Arenholt Bindslev. 

– Og det er netop teknikker til, hvordan 
man skaffer sig adgang, og hvilke instru-
menter og metoder man anvender, som 
kurset handler om.

Røntgenapparat fra Star Wars
Blandt andet råder den retsodontologi-
ske praksis over et håndholdt røntgen-
apparat, der med Dorthe Bindslevs  egne 
ord mest af alt ligner ”noget fra Star 
Wars”. I modsætning til et stationært 
røntgenapparat kan det håndholdte be-
væges rundt om den dødes hoved for at 
sikre de rigtige vinkler og optagelser af 
tænder og kæber.   

– Til tider har vi brug for at skabe 
adgang for at lave de nødvendige ¾¾

Det giver en stor 
tilfredsstillelse at 
kunne hjælpe med 
at skabe en form 
for orden i kaos

DORTHE ARENHOLT BINDSLEV
Professor, specialtandlæge og leder af det danske 

retsodontologiske identifikationsberedskab.
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undersøgelser på anden vis, end hvis 
vi havde med levende patienter at gø-
re. Det kan fx være nødvendigt at tage 
kirurgiske teknikker i brug. Der fin-
des desuden instrumenter til at holde 
munden åben på samme måde, som hos 
patienter, der opereres i munden i nar-
kose. Pointen er, at vi bestræber os på 
at foretage så minimale og skånsomme 
indgreb som muligt, selvom betingel-
serne er anderledes.

Skabe orden i kaos
Den nænsomhed, der synes at være ind-
lejret i den retsodontologiske praksis, og 
som også er en vigtig del af undervisnin-
gen på kurset i Aarhus, handler selvføl-
gelig om, at det er mennesker, det dre-
jer sig om. Men der synes også at være 
noget andet på spil. 

– Når retsodontologerne bliver til-
kaldt, er der ofte tale om de værst tæn-
kelige scenarier. Om dødshændelser, til 
tider meget voldsomme, hvor kroppen 
er blevet ødelagt i den videste forstand. 
Det er tragiske og dramatiske situatio-
ner, både for dem, der er gået bort, og 
for dem, de efterlader, fortæller Dorthe 
Arenholt Bindslev, der gennem sin kar-
riere har været involveret i talrige iden-
tifikationer, også internationalt. Heri-
blandt i Thailand efter tsunamien, der i 
2004 kostede over 200.000 mennesker 
livet i Sydøstasien.  

– Det giver en stor menneskelig og fag-
lig tilfredsstillelse at kunne hjælpe med 
at skabe en form for orden i det kaos, 
som en katastrofe eller forbrydelse har 
forårsaget. For de efterladtes sjælefreds 
skyld selvfølgelig, men også for de afdø-
des skyld. Det føles meget meningsfuldt 
at medvirke til at genskabe en orden og 
få det, der har været voldsomt og kaotisk, 
afsluttet på værdig og respektfuld vis.

Journaler er vigtigste redskab
Når det handler om at identificere dø-
de, er det tandlægejournalerne, der er 
 retsodontologernes vigtigste redskab. 
Det er de praktiserende tandlægers om-
hyggelige noter – om fyldninger, kroner, 
rodbehandlinger, misfarvninger, med-

fødte karakteristika og tandstillingsfor-
hold – der danner grundlaget for, at der 
kan foretages en sammenlignende un-
dersøgelse og laves et match. Så hvad 
sker der, når vores tænder bliver stadigt 
sundere, og der rundt omkring på lan-
dets og i verdens tandlægepraksisser 
foretages færre indgreb, som kan jour-
nalføres?  

Man kunne godt tro, at den bedre 
tandsundhed er begyndelsen på enden 
for retsodontologien, og at myndigheder 
fremover vil læne sig mere op ad DNA-
teknologien. Men der er faktisk ved at 
vokse en anden form for databank frem, 
som kan blive et meget vigtigt redskab 
for retsodontologerne, siger Dorthe 
Arenholt Bindslev.

3D vinder frem
I stadigt flere praksisser anvendes i dag 
3D-teknikker. Det gælder både på rønt-
genområdet og til overflade-fotoscan-
ning. Cone beam CT-scanner lagrer 
 detaljerede data om både knogle- og 
tandforhold. Disse data kan sammen-
lignes med CT-scanninger, der rutine-
mæssigt foretages på alle døde, der 
indbringes til de danske retsmedicinske 
institutter. Intraoral 3D-overfladescan-
ning anvendes i stigende omfang både 
i privat og kommunal tandlægepraksis. 
Eksempelvis har 3D-fotoscanning i vidt 
omfang afløst aftrykstagning og gips-
modeller inden for ortodontien.   

– Der findes omkring 200 CBCT-scan-
nere i Danmark i dag. Og udbredelsen 
af 3D-intraorale fotoscannere er stor. 
Det betyder tilsammen, at vi er godt i 
gang med at opbygge en kæmpe pool 
af digitale data, også på sunde tænder. 
Disse data hører til tandlægejournalen. 
Meget detaljerede og nuancerede data 
vel at mærke, der foruden tandstilling 
giver nøjagtig gengivelse af morfolo-
gien af de enkelte tænder. Et fantastisk 
sammenligningsgrundlag til vores post 
mortem-CT-scanning, røntgenunder-
søgelser og den kliniske undersøgelse, 
hvor vi også post mortem har inddraget 
intraoral 3D-fotoscanning, siger Dorthe 
Arenholt Bindslev. 

DIT ARBEJDE ER VIGTIGT FOR 
RETSODONTOLOGERNE
Omhyggelig og nøjagtig 
journalføring er afgørende for 
retsodontologernes arbejde 
med at identificere mennesker, 
der er omkommet under vold-
somme omstændigheder eller 
uden identifikationspapirer og 
-markører. 

Jo mere detaljeret og præcist 
de enkelte indgreb er beskre-
vet og registreret i journalen, 
jo bedre er mulighederne for 
at lave et sikkert match. Ofte 
er det nemlig de helt små 
detaljer, der får afgørende 
betydning for vurderingen. 

Journaler, der ikke kun rum-
mer optegnelser over indgreb, 
men også beskriver andre 
karakteristika, giver et mere 
komplet billede og kan derfor 
også have større værdi i et 
identifikationsarbejde. Især i 
de tilfælde, hvor der er fore-
taget meget få eller slet ingen 
indgreb. 

Det er afgørende at indlevere 
HELE journalen, inklusive alle 
digitale data, også fra røntgen- 
og fotoscanninger, samt alt 
gammelt analogt materiale, 
der endnu ikke har overskre-
det tidsgrænsen for opbeva-
ringspligten (10 år). 

T  ∕  interview
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De digitale data er retsodontologernes 
nye supplerende sammenligningsgrund-
lag og kan på en måde sammenlignes 
med et meget detaljeret fingeraftryk. 

Børn er en udfordring
Men hvordan gik det så med identifika-
tionen af de 16, der omkom i den fiktive 
brand i plantagen i Nordjylland? Og som 
de 16 tandlæger i august fik til opgave 
at identificere på baggrund af helt klas-
sisk journalmateriale og state of the art-
software.  

Rigtig godt faktisk. Det lykkedes kur-
susdeltagerne at lave 16 meget sand-
synlige match. Selv de to børn, der var 
omkommet i flammerne, blev matchet 

med de formodede identiteter. Et navn, 
en alder og et tilhørsforhold.

 – Det er selvfølgelig voldsomt at skri-
ve et fiktivt scenarie med to døde børn 
frem. Men erfaringsmæssigt repræsen-
terer børn for de fleste den største ud-

fordring både fagligt og følelsesmæssigt. 
Derfor må det aspekt nødvendigvis med, 
siger Dorthe Arenholt Bindslev.  

– Det er specielt hårdt hver gang, man 
står med et barn eller en ung, der har mi-
stet livet under voldsomme omstændig-
heder, og det bliver ikke nemmere med 
erfaringen. Det er ulykkeligt og tragisk, 
hver eneste gang et ungt liv afsluttes. 
Det skal vi imidlertid som professionelle 
kunne håndtere. Vores bidrag kan være 
med til at sikre, at de efterladte får vis-
hed og en form for afslutning, de så må 
viderebearbejde, siger Dorthe Arenholt 
Bindslev. ♦

 EVALUERING.  Kurset 

afsluttes med en evaluering 

af kursisternes indlæring, 

bl.a. ved at kursisterne to-

og-to fremlægger søge- 

og matchresultater fra 

katastrofeøvelsen for et 

evaluerings-”board”.

Det aftvinger  
stor respekt

HEIKE SCHIRRMACHER
Afdelingstandlæge i Forsvaret
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SUNE DEMANT

39 år

Uddannet tandlæge i 2011 på 
 Tandlægeskolen i København og  
har siden taget en Master of Oral 

Health Sciences (Endodontics)  
på ACTA/Vrije Universiteit i 

 Amsterdam i 2021.

Tandlæge og endodontist på  
klinik i Amsterdam og hos 

Specialtand lægerne ved Budolfi 
Plads, Aalborg.

fagstafettenT  ∕  



I Fagstafetten går vi tæt på en tandlæge med en 
helt særlig drive og passion for sit fag. Månedens 
tandlæge sender fagstafetten videre til en kollega, 
der har været en inspiration for ham eller hende.

TEKST NANNA FLØJBORG

FOTO LIZETTE KABRÉ 

Thomas Foldberg  
spørger: 

Du har taget en 
specialistuddannelse 
i Amsterdam, vundet 
Den Store Bagedyst 
og netop afsluttet en 
ph.d. Hvor finder du 
inspiration og energi 
til alle dine projekter? 

– Jeg har en rimelig gennemgribende 
ADD-diagnose, så fra naturens side er 
jeg drevet af, at der skal ske noget nyt. 
Det giver mig meget energi at have gang 
i en masse ting. Nogle gange har jeg ta-
get natten i brug, og det er nok ikke 
bære dygtigt i længden, men på den an-
den side så giver det mig passionen. Jeg 
jagter lidt et dopaminrush. Når man har 
ADD/ADHD, så bliver man bombarde-
ret af tanker og et mylder af farverige 
indtryk hele tiden, og det er der, min 
inspiration kommer fra. Det kan være 
overvældende, men også en livsstil. De 
mange bolde i luften giver hele tiden en 
stimulans, og jeg føler mig levende. Jeg 
har det svært med gentagelser og med 
at gøre det samme igen og igen.

Har du så gang i mange projekter samtidig?
– Ja, jeg begyndte på min ph.d. i 2013, 
vandt Den Store Bagedyst i 2016 og 
startede på specialistuddannelsen i en-
dodonti i Amsterdam i 2018. Den blev 
jeg færdig med i 2021, og i oktober 2022 
fik jeg afsluttet min ph.d. Sideløbende 
har jeg arbejdet fuldtids. I perioder har 
det været meget heftigt, og jeg har væ-
ret i gang alle dagens vågne timer, men 
tid er ikke noget, man har, det er noget 
man tager. Nogle mennesker fokuserer 

på en ting ad gangen og gør den færdig, 
og så er der os andre, som roder det hele 
sammen. Jeg har det sådan, at så længe 
det bare går fremad, så er det jo ligegyl-
digt hvordan. 

Har det været svært for dig at gennemføre 
dine uddannelser med din ADD-diagnose?
– Jeg mangler nogle af de kvaliteter og 
egenskaber, som ville gøre det lettere og 
hurtigere at læse. Derfor har det taget 
længere tid, og jeg har også været til en 
masse reeksamener under tandlægestu-
diet. Men for det første så hjælper min 
medicin mig meget, og for det andet så 
kan jeg virkelig hyperfokusere på noget, 
hvis det interesserer mig. Mennesker 
med en ADD/ADHD-diagnose kan til ti-
der have svært ved at sætte sig ned, læse 
en bog og gennemføre en uddannelse, 
men jeg har været heldig, at jeg med god 
hjælp har kunnet komme igennem det, 
jeg har sat mig for. Jeg fandt ud af, at der 
selv i et kedeligt universitetssystem fak-
tisk er plads til kreativitet og inspiration. 
Jeg prøver at bruge mit tankemylder så 
konstruktivt, som jeg kan. Samtidig skal 
der være en konsekvens bag alt, jeg gør. 
Jeg vidste, at hvis ikke jeg læste, ville jeg 
ikke blive tandlæge. På samme måde har 
jeg været nødt til at lære hollandsk, hvis 
jeg skulle arbejde her i Amsterdam, og 
derfor blev jeg bare nødt til at sætte mig 
ned og lære sproget. Hvis der ikke er en 
konsekvens, har jeg meget svært ved at 
skabe fremdriften selv, medmindre det 
er noget, jeg virkelig er interesseret i.

Hvorfor har du specialiseret dig i rodbe-
handlinger?
– I sidste del af mit studie var jeg på Eras-
mus-udlandsophold i Paris. Her havde 
jeg en lærer, som var meget inspireren-
de og bl.a. har været med til at opfinde 

rodbehandlingssystemet ProTaper. Han 
blev min mentor, og jeg gav derfor rod-
behandlinger et skud, da jeg kom hjem 
igen. Det er egentlig mystisk, for der er 
mange tandlæger, der ikke har tålmo-
dighed til at lave rodbehandlinger, men 
på trods af min ADD synes jeg, at det er 
meget zen. Det er lange behandlinger, 
og der er mange step, man skal følge. De 
her step er på en måde med til at drive 
behandlingen for mig, og det giver en 
masse ro, at jeg bare kan forsvinde ind 
i mikroskopet og sidde og nørde. Det er 
lidt ligesom kagebagning, og jeg tror, 
at mange tandlæger kan nikke genken-
dende til, at de har en hobby, der har 
paralleller til deres arbejde. Altså noget, 
hvor der skal nørdes i detaljen eller per-
fektioneres.

Har du nogle nye projekter på tapetet?
– Jeg har lige afleveret min ph.d., og 
nu skal der ske noget nyt. Jeg ved ikke 
helt, hvad det præcist ender med, men 
jeg kunne godt tænke mig at lave mere 
forskning og arbejde videre på de re-
sultater, der er kommet ud af ph.d.en. 
Den handlede om det pulpale respons 
ved dybe cariesangreb, hvor jeg også 
undersøgte det pulpale vævs evne til at 
producere knogleagtigt hårdtvæv, noget 
som man også kan se i forbindelse med 
andre sygdomme. Jeg vil gerne gå vide-
re med de resultater, der giver tværfag-
lige muligheder, så det ikke kun hand-
ler om tænder, men også om nogle mere 
basalbiologiske områder.  

Hvem vil du gerne sende fagstafetten videre  
til?
– Kæbekirurg Thomas Kofod, der engang 
fortalte mig, at for at blive en god kirurg 
skal man først være en god tandlæge. I 
Holland hvor jeg bor, skal man modsat 
være læge for at blive kæbekirurg.

Sune Demant 
spørger: 

Tror du, at den danske 
model er bedre end fx 
den hollandske? Hvad 
fik dig selv til at gå efter 
kirurgien, dengang du 
valgte løbebane? ♦

Jeg jagter et 
dopaminrush
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navne

FYLDER DU RUNDT? 

Hvis du ønsker din fødselsdag 
offentliggjort i Tandlægebladet, 
skal du give samtykke til det.

Det kan du gøre ved at logge ind på 
Tdlnet.dk dk → vælg ”mine sider” 
→ vælg ”personlige oplysninger” → 
vælg ”mine samtykker”

Hvis du har spørgsmål, kan du 
kontakte medlemsregistreringen på 
e-mail medlemsregistrering@tdl.dk

Fødselsdage 25/1 - 21/2 2023
30
Jacob Hoffmeyer, København S, 31. januar
Caroline Westphal Rasmussen, København N, 
6. februar
Nanna Arnborg Schrøder, Silkeborg, 10. februar
Thuy Trang Theresa Nguyen, Hasselager,  
12. februar
Anne Christensen, Frederikshavn, 13. februar

40
Mette Marie Knudtzen, Haderslev, 25. januar
Farhina Khan, Vedbæk, 28. januar
Julie Kathrine Tange Plaschke, Aalborg,  
3. februar
Sarah Rødland, Rødovre, 5. februar
Steinunn Dóra Gudnýjardóttir, Viby J,  
10. februar
Karolina Dorota Richert, Odense C, 11. februar
Maria Clæsøe Celano, Ikast, 17. februar

50
Betina Grønbæk Sørensen, Helsingør, 25. januar
Christel Marina Olga Hansen, Holstebro,  
27. januar
Trine Holmen Jensen, Virum, 30. januar
Marlene Lysgaard, Viby J, 30. januar
Anette Eliza Svinth, Taastrup, 2. februar
Kamilla Slott, Vejle Øst, 4. februar
Frederikke Köhler, Odense M, 15. februar
Thomas Kjærbo, Roskilde, 17. februar
Heidi Helsø, Birkerød, 17. februar

60
Peter Ernst Regli, Nakskov, 5. februar
Lars Bjørndal, Hillerød, 6. februar
Anne-Mette Gideon, Nykøbing Sj, 15. februar
Helle Sommer Kelså, Tarm, 17. februar

70
Ole Friis Jensen, Køge, 26. januar
Irma Kyllikki Alice Morell, Mørke, 27. januar
Helle Overgaard Schouboe, Birkerød, 6. februar
Jytte Brink Nandrup, Frederikshavn, 13. februar
Leif Fagernæs, Kolding, 18. februar
Henning Foldager, Gørlev, 19. februar

75
Jørgen Flemming Glantz, Holte, 5. februar
Inger Bertram Jørgensen, Sønderborg,  
16. februar

Dødsfald
 † Erik Rasmussen 

Fødselsår: 1932, Kandidatår: 1955 
Afgået ved døden 24. december 2022

 † Frank Otto Borchorst
Fødselsår: 1943, Kandidatår: 1967
Afgået ved døden 28. december 2022
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 Giv os 
et like

 
Tandlægebladet er på Facebook



Skal der ske  
noget nyt?

Med mere end 800 opslåede jobs i 2022  
er Dentaljob.dk Danmarks største  

jobportal for alle ansatte inden  
for dentalverdenen
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kalender

Kurser udbudt af foreninger,  
skoler og faglige selskaber
2023

marts 
Patienters tilskudsmuligheder
Dato: 8. marts
Sted: Scandic Odense
Tilmeldingsfrist: 5. marts
Tilmeld dig på tandlaegeforeningen.dk

Ledelsesakademi - modul 2
Dato: 10. marts
Sted: Comwell Kellers Park, Børkop 
Tilmeldingsfrist: 7. marts 
Tilmeld dig på tandlaegeforeningen.dk

Parodontitis, kost og motion –  
kan man spise og løbe sig fra parodontitis? 
Dato: 11. marts
Sted: ARoS, ARoS Allé 2, Aarhus C. 
Arrangør: Dansk Parodontologisk Selskab
Info og tilmelding: www.periodont.dk

Systematisk parodontalbehandling, del 1
De grundlæggende faglige elementer
Dato: 21. marts i Odense
Tilmed dig på tandlaegeforeningen.dk

Faglig temadag 1 - om fortandsplast  
og bonding 
Dato: 31. marts
Sted: Scandic Odense
Tilmeldingsfrist: 28. februar
Tilmeld dig på tandlaegeforeningen.dk

april 
Systematisk parodontalbehandling, del 2
Det interdisciplinære samarbejde
Dato: 5. april i Børkop
Tilmed dig på tandlaegeforeningen.dk

Konference for privatansatte tandlæger
Dato: 15. april
Sted: Scandic Spectrum, København V
Tilmeldingsfrist: 6. marts
Tilmeld dig på tandlaegeforeningen.dk

Klinikejerkonference
Dato: 22. april
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 13. marts
Tilmeld dig på tandlaegeforeningen.dk

Sidste frist for indlevering  
af stof til kalenderen i  
Tandlægebladet nr. 2 20 
Deadline: 30. januar 2023 
Udkommer: 21. februar 2023

Sidste frist for indlevering  
af stof til kalenderen i  
Tandlægebladet nr. 3 2023 
Deadline: 6. marts 2023 
Udkommer: 21. marts 2023

Yderligere oplysninger  
kan indhentes hos Tina Andersen, 
Tandlægebladet, tlf. 33 48 77 33, 
ta@tdl.dk.

Kurser udbudt kommercielt: 
Pris: kr. 37,00 pr. mm + moms

Kurserne faktureres  
efter hver udgivelse



50%

Mangler du en  
medarbejder?
Hvis jobannoncen bliver indrykket på både 
 Dentaljob.dk og i Tandlægebladet, får du 

 50 % rabat på annoncen i bladet

dentaljob.dk



Region Hovedstaden
Marie Winding 
Turpinsvej 2
2605 Brøndby 
Tlf. 36 75 48 75

  

Region Sjælland
Thomas Hjorth 
Platanvej 1 
4684 Holmegaard
Tlf. 55 54 64 49 – 42 700 500

Louise Vilhelmsdal
Søndergade 10
4800 Nykøbing F.  
Tlf. 54 86 00 86 – 22 93 85 11

kollegahjælp

TANDLÆGEFORENINGENS KOLLEGAHJÆLP formidler 
gratis og anonym hjælp til medlemmer i krise. 

Region Syddanmark
Michael Rasmussen
Gl. Vardevej 191
6715 Esbjerg N 
E-mail: 
mr.mr.rasmussen@gmail.com 
Tlf. 75 13 75 13

Niels Holgersson
Søndergade 13 C
 6000 Kolding
 info@tdl-holgersson.dk
Tlf. 75 52 74 34 

Peter Boch
Stadionvej 32
6510 Gram 
Tlf. 74 82 12 12 – 24 27 02 23

Region Midtjylland
Tina El-Dabagh
Tordenskjoldsgade 37, 1. th
8200 Århus N 
E-mail: tinaeldabagh@hotmail.com 
Tlf. 86 16 85 10

Region Nordjylland
Majbritt Jensen 
Strandvejen 3 
9000 Aalborg 
Tlf. 20 77 32 66

 

Tandlægeforeningen 
Region Grønland
Karen Haarbo-Nygaard 
Tuapannguit 40
3900 Nuuk
E-mail: karenhaarbo@yahoo.com
Tlf. (+299) 547373

TandlægeTryghed
Susanne Raben
Britt Betina Jørgensen
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80 

Tandlægeforeningen
Vivian Riel 
Amaliegade 17
1256 København K
Tlf. 70 25 77 11

Ved alkohol- og 
misbrugsproblemer
Halsnæs  
Alkoholambulatorium
Ambulatorieleder  
Charlotte H. Seidler
Tlf. 28 59 02 08

 

Psykologhjælp
Erhvervspsykologisk 
Rådgivning 
v/erhvervspsykolog
Majken Blom Søefeldt
Tlf. 60 40 72 10
E-mail: mail@blomsoefeldt.dk
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 Adipositas
Tandklinikken Ravn
• Behandling af overvægtige  

patienter op til 350 kg.  
Patienterne kan køres ind,  
men skal kunne gå de sidste  
4 m til stolen

• Handicapvenlig parkering  
og indgang

Strøby Egede Center 15
4600 Køge
Tlf. 56 26 72 77
www.tandklinikkenravn.dk

Behandlingscentre
Hausergaarden I/S
Specialuddannede tandlæger
Hauser Plads 20, 2 (elevator)
1127 København K
v/Nørreport Station
Tlf. 33 15 15 34
info@hausergaarden.dk
www.hausergaarden.dk
• Endodonti * komplicerede
• Implantologi * Komplikationer
• Kirurgi * Knogle-opbygning
• Æstetik * Rekonstruktioner
• Protetik * Narkose
John Orloff
Dip. Imp Dent Adv RCS (Eng)
Jens Kristiansen
MSc Endo KCL (Eng)
Adam Gade Ellesøe
MSc Imp Dent (URJC)

Colosseumklinikken  
Kongens Nytorv
Østergade 1
1100 København K 
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk
• Bidfunktion.
• Bidrekonstruktion, Cerec3.
• Implantologi, Invisalign.
• Knogleopbygning, Kirurgi.
• Parodontal kirurgi.
• Beh. af retraktioner.
• Protetik, Æstetik, Endodonti.
• Panoramarøntgen.
• Cone-Beam scanning.
• LiteWire.
Peter Lindkvist
Jan Frydensberg Thomsen 
Kenneth Vikkelsø Jordy 
Lars Bo Petersen
Lennart Jacobsen
Thomas Andersen
Clara Marie Bjerre Windeløv

Bidfunktion
Jylland

Brædstrup Implantatcenter
Birgitte Skadborg
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk
Bidfunktion og  
oral bidrehabilitering

Tømmergårdens Tandlæger
Steen Rosby 
Stationsvej 1, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 15 15
info@rokketand.dk
• Behandling af funktionelle  

lidelser i tyggeorganet.

Sjælland

Stylvig
H.C. Ørsteds Vej 50C
1879 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85
forum@tandlaegen.dk

Tandlægen.dk – Greve
Anders Vilmann, ph.d.
Tlf. 43 43 98 98
greve@tandlaegen.dk

Tandlæge Katharina Axtmann
Farum Hovedgade 15, 1.
Tlf. 31 72 83 56
Info@axtmann.dk 

Tandlæge Betina Grønbæk ApS
Betina Grønbæk
Stjernegade 22 1 tv
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 99 60
info@stjernegade22.dk

Børnetandpleje
Sjælland Børnetandpleje
Mobilkirurgi
Svend Fægteborg
Tlf. 28 74 73 25

Dental og  
maksillo-facial radiologi
Tandlægerne Fyrvej, Esbjerg 
CBCT-scan og panorama
Tandlægerne Fyrvej
Fyrvej 26
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 15 06 00
www.fyrvej.dk

Aarhus Tandlægeskole
• CBCT og panorama-undersøgelse
Henvisning og prisliste på
dent.au.dk/tandlaegeskolen/for-
fagfolk

Colosseumklinikken  
Kongens Nytorv
• CBCT, panorama, beskrivelser.
Lars Bo Petersen ph.d 
Østergade 1 
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk

SpecialTandlægeCenter  
Gentofte v/ specialtandlæge 
Pernille Egdø
• Implantater, knogleopbygning, 

amotio, rodresektion,  
autotransplantation

• Panorama/OTP CBCT/3D
Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
www.kaebekirurg.dk
pernille@kaebekirurg.dk

Specialtandlægerne   
Seedorffs Stræde, Aarhus
• Panorama og CBCT (3D), inkl.
beskrivelse af Hanne Hintze, 
dr.odont.
www.sptand.dk 

Tandlægeskolen 
Afd. for Radiologi
• Panorama og kranieoptagelser 

samt Cone-Beam scanning. 
(spec. implantatbehandling og 
kæbeled)

Henvisningsblanket hentes på
http://odont.ku.dk/special  kli- 
nik/radiologi/henvisn_rtg/ og
faxes eller sendes til afdelingen.
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

Tandlægen.dk Roskilde
Sahar Talebi (Msc i  Oral Radiologi)
• CBCT, panorama og beskrivelse
Algade 52, 1. 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13

Implantater
Fyn

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

Oris Tandlægerne 
Steen Bjergegaard 
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
E-mail: info@klinik21.dk
www.klinik21.dk
• Panoramarøntgen
• Cone-Beam
• 3d-scanning

Jylland

Aarhus Implantat Center
Klostergade 56, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 45 00
Hermodsvej 22, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 35 53
www.implantatcentret.dk

kollegiale henvisninger

Henvendelse angående kollegiale henvisninger 
Tina Andersen, tlf. 33 48 77 33, e-mail: ta@tdl.dk

Pris: kr. 39,00 pr. mm + moms pr. gang. 

Annoncer tegnes for 12 numre (1 år ad gangen).  
Der faktureres for et halvt år ad gangen i juni måned og  
i december måned.

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvar for om 
kolleger, der annoncerer under kollegiale henvisninger, 
besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 
medlemmer af Tandlægeforeningen.
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Brædstrup Implantat   
Center
John Jensen
Martin Dahl
Jens Hartlev
Kristoffer Schwartz
Martin Saaby
Birgitte Skadborg
• Implantologi, kirurgi, narkose
• Protetiske rekonstruktioner
• 3D scanning
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Herning Implantat Center  
Louise Kold &
Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
www.herningimplantatcenter.dk
• Kirurgi og protetik.
• Mulighed for narkose

KOHBERGTANDKLINIK.DK  
Peter Kohberg
• Implantatcenter
• Speciale: immediat implantologi
• Kirurgi og protetik
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.Kohbergtandklinik.dk
mail@Kohbergtandklinik.dk

Kolding Implantat Center
Jens Thorn, specialtandlæge
Henrik Hedegaard
ORIS Tandlægerne Kolding 
Banegårdspladsen 9
6000 Kolding
Tlf. 81 18 81 18 
www.ORIS.dk/kolding
• Kirurgi og protetik

Tandlægerne Fyrvej 
Specialtandlæge
Kristian Thesbjerg
Fyrvej 26
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 06 00
rtg@fyrvej.dk
www.fyrvej.dk

Bredt Smil Haderslev 
Puk Bergmann 
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
6100@bredtsmil.dk

dinTANDLÆGE Brande   
Torben Lillie 
• Immediat implantologi
• Kirurgi og protetik 
Torvegade 8
7330 Brande
Tlf. 97 18 00 79
www.dintandlaege-brande.dk
brandetand@brandetand.dk

Risskov Implantatklinik
– Tandlægerne Risskov
v/Ulrik Holm-Christoffersen MSc.
Impl. 
Immediat implantologi. Blødvævs-
kirurgi
• Implantater, knogleopbygning, 

Amotio, Retrograd.
• Straumann, Nobel, Ankylos,  

Astra.
Rolighedsvej 30, Risskov.
Tlf. 70 70 55 25
info@tandlaegernerisskov.dk

Sjælland

Tandlægen.dk Roskilde
Maziar Talaeipour
Algade 52, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13
• www.tandlaegen.dk/Roskilde

Klinikken Vestergade
Specialtandlæger i kæbekirurgi
Nino Fernandes, specialtandlæge
Teis Schjals Hansen, specialtand-
læge
Pouya M. Yazdi, specialtandlæge
Sanne W.M. Andersen, specialtand-
læge
Frey Brus Madsen, kæbekirurgisk 
videreuddannelsestandlæge
Rasmus Hartmann-Ryhl, kæbekirur-
gisk videreuddannelsestandlæge
Obels Gaard, Vestergade 2, 
 1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.klinikkenvestergade.dk
• Straumann, Astra, Nobel, Xive, 

Camlog, Dio 
CBCT og digital 3d-guided implan-
tatkirurgi og planlægning

• Narkose

SpecialTandlægeCenter  
Gentofte v/ specialtandlæge 
Pernille Egdø
• Implantater, knogleopbygning, 

amotio, rodresektion,  
autotransplantation

• Panorama/OTP CBCT/3D
Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
www.kaebekirurg.dk
pernille@kaebekirurg.dk

Specialtandlægerne 
i Bredgade
Specialtandlæge Malene Hallund
Specialtandlæge Lars Pallesen
www.bredgade.dk eller
info@bredgade.dk
Knogle- og blødtvæv. Enkelttand, 
bro, fuldkæbe. Narkose

Mobilkirurgi
Svend Fægteborg 
Tlf. 28 74 73 25

Specialtandlægerne i  
kæbekirurgi i Lyngby
Thomas Kofod ph.d.
Ole Schwartz ph.d.
Niels Ulrich Hermund ph.d
Rasmus Kuniss-Kriegbaum
Even Nisja
• Alt indenfor tand,- mund,- og 

kæbekirurgi
• De fleste typer implantater og 

rekonstruktioner.
tandlægen.dk 
Lyngby & Implantatcenter
Lyngby Hovedgade 27, 3. sal  
2800 Kgs. Lyngby
Send henvisning over ediportalen 
45870190 eller henvisningsblanket 
på hjemmesiden:
https://tandlaegen.dk/lyngby/ 
lyngby-hovedgade/henvisning/

Kirurgi
Fyn

Klinik for Kæbekirurgi, Odense
Kæbekirurger, Ph.D.
Torben Thygesen
Gregory Tour
50 65 62 66
tht@klinik-vs15.dk
www.klinik-vs15.dk

Tanlægen.dk, Centrum Odense
Peter Marker
Specialtandlæge
Grønnegade 16, 5000 Odense C
Tlf 66 12 62 26
Mail: centrum-odense@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/odense
Kirurgi, implantater, narkose

Jylland

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl.
Thomas Starch-Jensen
Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.harald.dk/aalborg- 
tandlaegecentret-9000

Brædstrup Implantat   
Center
John Jensen
Martin Dahl
Jens Hartlev
Kristoffer Schwartz
Martin Saaby
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk

Oris Tandlægerne  
Kolding
Specialtandlæge, ph.d.
Jens Thorn
Banegårdspladsen 9
6000 Kolding  
Tlf. 81 18 81 18
Mail. Kolding@oris.dk

Kirurgiklinik 
– Klinik f. TMK-kirurgi
Lone Lenk-Hansen
Thomas Urban
Hermodsvej 22, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 35 53
www.kirurgiklinik.dk

Tandlægerne Fyrvej 
Specialtandlæge 
Kristian Thesbjerg
Fyrvej 26, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 06 00
rtg@fyrvej.dk
www.fyrvej.dk

Tandlægerne Silkeborgvej 297
Specialtandlæge
Lambros Kostopoulos
• Implantatbehandling samt knog- 

le opbygning med membran.
• Rekonstruktiv knogle- og  

blødtvævskirurgi. Behandling  
af periimplantitis

Silkeborgvej 297, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

Tandlægerne Kold   
Louise Kold
Simon Kold 
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
www.tandherning.dk
E-mail: post@tandherning.dk
• Mulighed for narkose

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

≥
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Specialtandlægerne  
Seedorffs Stræde, Aarhus
• Oral kirurgi og implantater, 

inkl. narkose
Søren Schou, dr.odont.
Helle B. Nielsen
Jens Hartlev, ph.d.
Otto Schmidt
www.sptand.dk

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000  Kolding
Tlf. 75 52 16 16
tdl@tdlfagernaes.dk
• Kirurgi, Implantater.

Sjælland

SpecialTandlægeCenter  
Gentofte v/ specialtandlæge 
Pernille Egdø
• Implantater, knogleopbygning, 

amotio, rodresektion,  
autotransplantation

• Panorama/OTP CBCT/3D
Baunegårdsvej 7 L, 2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
www.kaebekirurg.dk
pernille@kaebekirurg.dk

Kæbekirurgisk Klinik
Niels Ulrich Hermund, ph.d.,
Kæbekirurg
Esben Aagaard, kæbekirurg
Søren A. C. Krarup,
Kæbekirurg
Hovedvagtsgade 8, 3. sal
1103 København K
Tlf. 33 12 24 04
W: kæbekirurgiskklinik.dk
• Rodresektioner
• Cyster og tumorer
• Slimhindeforandringer
• Fjernelse af tænder
• Knoglerekonstruktion
• Straumann, Astra og Nobel
• Nervelateralisering
• Generel anæstesi

Specialtandlæge  
Merete Aaboe ApS
Specialtandlæge, ph.d.
Merete Aaboe 
Solrød Center 45, 1.
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
• TMK-kirurgi og implantatbeh.

Klinikken Vestergade
Specialtandlæger i kæbekirurgi
Nino Fernandes, specialtandlæge
Teis Schjals Hansen, specialtand-
læge
Pouya M. Yazdi, specialtandlæge
Sanne W. M. Andersen, special-
tandlæge
Frey Brus Madsen, kæbekirurgisk 
videreuddannelsestandlæge
Rasmus Hartmann-Ryhl, kæbekirur-
gisk videreuddannelsestandlæge
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.klinikkenvestergade.dk
• Straumann, Astra, Nobel, Xive, 

Camlog, Dio
• CBCT og digital 3d-guided  

implantatkirurgi og planlægning
• Narkose

Tandlægen.dk Falkonercentret
Thomas Kofod 
Libana Raffoul Bjørnstrup 
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandlaegen.dk/falkonercentret
• Oral kirurgi og implantat- 

behandling

Specialtandlægerne 
i Bredgade
www.bredgade.dk eller  
info@bredgade.dk

Klinik for Kirurgi  
og Endodonti
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Online henvisning via  
www.endokir.dk

Mobilkirurgi 
Svend Fægteborg
Privat og kommunal tandpleje
Tlf. 28 74 73 25

Specialtandlægerne Sjælland
København, Roskilde, Kalundborg
• Dentoalveolær kirurgi
• Oral rehabilitering
Specialtandlæger i Tand-, Mund- og 
Kæbekirurgi:
• Tore Tranberg Lefolii
• Simon Storgård Jensen, dr.odont
• Jesper Øland Petersen, ph.d
• Libana Raffoul Bjørnstrup
• Karoline Brørup Marcussen
• Even Nisja
Protetikere:
• Klaus Gotfredsen, dr. og lic.odont
• Brian Møller Andersen
www.spsj.dk
E-mail: klinik@spsj.dk
Tlf. 70 22 52 30

Specialtandlægerne i  
kæbekirurgi i Lyngby
Thomas Kofod ph.d.
Ole Schwartz ph.d.
Niels Ulrich Hermund ph.d
Rasmus Kuniss-Kriegbaum
Even Nisja
• Alt indenfor tand,- mund,- og 

kæbekirurgi
• De fleste typer implantater og 

rekonstruktioner.
tandlægen.dk 
Lyngby & Implantatcenter
Lyngby Hovedgade 27, 3. sal  
2800 Kgs. Lyngby
Send henvisning over ediportalen 
45870190 eller henvisningsblanket 
på hjemmesiden:
https://tandlaegen.dk/lyngby/ 
lyngby-hovedgade/henvisning/

Narkose
Fyn

Centrum Tandlægerne 
Danmarks Implantatcenter 
Odense klinikken
Tlf. 66 12 62 26
info@centrumtandlaegerne.dk

Middelfart klinikken
Tlf. 64 40 24 03 
middelfart@ 
centrumtandlaegerne.dk
www.centrumtandlaegerne.dk

Jylland

Brædstrup Implantat   
Center
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk

Tandlægerne Kold   
Louise Kold 
Simon Kold 
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
E-mail: post@tandherning.dk 
• Patienter modtages til behandling 

i narkose. Alm. tandbehandling, 
kirurgi og implantatbehandling.

Centrum Tandlægerne
Danmarks Implantatcenter 
Aarhus klinikken
Tlf.: 86 13 26 36
aarhus@centrumtandlaegerne.dk
www.centrumtandlaegerne.dk

Sjælland

Specialtandlæge  
Merete Aaboe ApS
Specialtandlæge, ph.d.
Merete Aaboe
Solrød Center 45, 1.
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00

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

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

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
• Patienter modtages til alm. tand-

behandling, kirurgi og implantat-
behandling 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

Ortodonti
Jylland

Tandregulering
Ane Falstie Juul 
Nørgårds Allé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
• Specialtandlæge i ortodonti

Brædstrup Implantatcenter
Carsten Lemor
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk

Specialtandlægerne  
Aarhus Tandregulering 
Morten G. Laursen
Janne Grønhøj
Susanna Botticelli
Frederiks Allé 93
8000 Aarhus C
Tlf 86 12 17 66
mail@specialtandlaeger.dk
www.specialtandlaeger.dk
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Tandreguleringshuset
Kim Carlsson
Jens Kragskov 
• Specialtandlæger i ortodonti 
Jyllandsgade 79 C, 1. sal
6700 Esbjerg
Tlf. 76 13 14 80

Tandreguleringsklinikken
Lisbeth Nielsen, Specialtandlæge, 
ph.d.
Christian Iversen, Specialtandlæge 
Tandreguleringsklinikken
Toldboden 1, 5C
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
• Specialtandlæge i ortodonti
post@tandreguleringsklinikken.dk
www.tandreguleringsklinikken.dk

Specialtandlægecenter  
Vestjylland
Søren Povlsen 
Stationsvej 35a
7500 Holstebro
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
• Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland

Harry Fjellvang
Specialtandlæge, ph.d.
• Specialklinik for tandregulering
Tlf. 33 93 07 23
www.tandregulering.info
mail@tandregulering.info

Specialtandlæge i Holte
• Specialtandlæge i ortodonti
Lone Møller 
Holte Stationsvej 6, 1. sal,
2840 Holte
Tlf. 45 42 16 88
www.holtetandreguleringsklinik.dk

Specialtandlægerne
• Specialtandlæger i ortodonti
Michael Holmqvist 
Rosenborggade 3, 1.
1130 København K
Tlf. 33 12 32 12
orto@specialtandlaegerne.dk

Specialtandlægerne i Roskilde
• Specialtandlæger i ortodonti
Søren Wiborg Lauesen
Jens Fog Lomholt 
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
www.specialtandlaegerne.com

Tandlægerne i Vangede
Specialtandlæge i ortodonti
Lene Hansen
Vangede Bygade 63, 1. sal
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 31
www.vangedetand.dk

Parodontalbehandling
Fyn

Oris Tandlægerne  
Det Gule Pakhus 
Mette Rylev, ph.d.
Havnepladsen 3b
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 20 09
E-mail: detgulepakhus@oris.dk
www.oris.dk/svendborg

Jylland

Brædstrup Implantat   
Center
Camilla Kristensen
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk

Tandlægerne på Store Torv
Lone Sander, ph.d.
Mette Rylev,  ph.d.
Mette Kjeldsen, ph.d.
Martin Persson (protetik) 
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
http://tdl-storetorv.dk

Tandlægerne i Løgstør
Rikke Wedell Nielsen
Bredgade 1
9670 Løgstør
Tlf. 98 67 18 55
tandlaegernebredgade1@os.dk
• Henvisninger modtages for gene-

rel parodontitis behandling, paro-
dontitis kirurgi med og uden knog-
le regeneration, periimplantitis.

Sjælland

Københavns Paradentose-  
og Implantat Klinik 
Marianne Hoffmeyer, M.S., Diplomate
Board Certified Periodontist (USA)
Strøget, Kbh K. Tlf. 33 13 66 60
www.strogettand.dk

Tandlægen.dk Roskilde
Maziar Talaeipour
-Parodontal kirurgi bla. regenerativ 
behandling
-Mikro kirurgi (paradontal plastik-
kirurgi)
-Behandling af periimplantitis
Algade 52, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13
www.tandlaegen.dk/Roskilde

Colosseumklinikken  
Kongens Nytorv
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk

Colosseum Tandlægerne 
 Rosenborggade København
Rosenborggade 3, 2.
1130 København 
Tlf. 33 11 39 66
E-mail:  
noerreport@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

Tandklinikken Ravn
Nørregade 9 og Strøby Egede  
Center 15
4600 Køge
Tlf. 56 65 25 09 – 56 26 72 77
www.tandklinikkenravn.dk

Specialtandlægerne i Bredgade
Lektor, ph.d. Christian Damgaard
www.bredgade.dk eller  
info@bredgade.dk
Parodontitis, peri-implantitis,  
regenerativ parodontalkirurgi, CBCT, 
narkose

Protetik
ORIS Tandlægerne
Steen Bjergegaard 
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
• Fast og aftagelig, inkl. implantat-

forankret protetik

Rodbehandling
Brædstrup Implantatcenter
Christian Dalby
Tlf. 75 75 12 36
www.implantatcenter.dk

Evident Tandlægerne 
Andreas Riis, tandlæge og 
specialisttandläkare i endodonti.
•  Udfører orto- og retrograde en-

dodontiske behandlinger vha. 
mikroskop.

•  Behandling af komplikationer, 
knækkede rodfile, revisioner mv.

Behandling i Dragør og Brøndby.
www.etand.dk 
brondby@etand.dk

Tandlægen.dk Bagsværd   
• Endodonti
Christian Bruun Møller
Bagsværd Hovedgade 99, 1. sal,
2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 34 20
Mail: bagsvaerd@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/bagsværd

Colosseum Tandlægerne 
 Kongensgade Odense
Kongensgade 54
5000 Odense
Tlf. 66 11 67 01
odense@colosseumklinikken.dk
Ref. Kirsten Rysgaard

Tandlægerne Kasper  
og Niels Bruun ApS
Niels Bruun 
Kasper Bruun 
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
mail@tandlaegerne-bruun.dk

Tandlægen.dk Allerød
• Udelukkende endodonti 
Jørgen Buchgreitz  
Younes Alipanah
M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
j.buchgreitz@gmail.com

Tandlægen.dk Bagsværd   
• Retrograd endodonti
Jens Tang
Bagsværd Hovedgade 99, 1. sal.
2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 34 20
Mail: bagsvaerd@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/bagsværd

RodbehandlingsCenter.dk
v/ Thomas Harnung 
Vester Farimagsgade 1, 3. sal.
1606 København V
www.endo-henvisning.dk
Tlf. 44 44 44 11

Klinik for rodbehandling 
Otto Schmidt
Casper Kruse, ph.d.
Lise-Lotte Kirkevang, dr.odont.
Store Torv 6, 3 sal, Aarhus C
www.ottoschmidt.dk
• Ortograd og kirurgisk endodonti

Colosseumklinikken  
Kongens Nytorv
Kenneth Vikkelsø Jordy
Østergade 1
1100 København K. 
Tlf. 33 12  24 21
kj@colosseumklinikken.dk
kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk

Tandlægerne Fyrvej
Søren Grønlund
Fyrvej 26
6710 Esbjerg V
Tlf: 75 15 06 00
rtg@fyrvej.dk
www.fyrvej.dk
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Tandlægerne Hedegaard &  
Kjærgaard
Thomas Hedegaard 
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26
E-mail: henvisning@storegade3.dk
www.storegade3.dk
• Ortograd og kirurgisk endodonti

Tandklinikken Perlegade 13 ApS
Tom Lykke Gregersen 
Perlegade 13
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 84 42
tandlaege@perletand.dk 
www.perletand.dk

Tandlægen.dk Roskilde
Kasper Holm-Busk
Algade 52, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 12 07
www.tandlaegen.dk/Roskilde

Oris Tandlægerne  
Det Gule Pakhus 
Vitus Jakobsen
Havnepladsen 3b
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 20 09
E-mail: detgulepakhus@oris.dk
www.oris.dk/svendborg

Colosseum Tandlægerne 
 Slotsgade Odense
Anders Burgaard
Slotsgade 18
5000 Odense C
Tlf.: 66 11 96 46
Henvisninger: 
EDI: Tandlæge Anders Burgaard ApS
Sikkermail: ab@slotsgade18.dk

Risskov Tandklinik 
Mads Juul
Dybbølvej 25, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 83 22
Henvisning modtages via EDI
www.risskovtand.dk

Specialtandlægerne i Bredgade
Younes Alipanah (specialuddannet)
www.bredgade.dk eller  
info@bredgade.dk
Mikroskopvejledt endo, stiftopbyg-
ning ifm. endodonti, CBCT, narkose

Slotstandlægerne Hillerød
• Endodonti
Farhina Khan (MSc London)
Helsingørsgade 7, 1. sal
Hillerød
Tlf. 48 26 12 88
fk@slotstandlaegerne.dk
www.slotstandlaegerne.dk

Tandlægen.dk – Greve
• Endodonti
Anders Vilmann, ph.d.
Tlf. 43 43 98 98
greve@tandlaegen.dk

Tandlægerne Rådhusstrædet
Mads Bojer 
Rådhusstrædet 12A, 7430 Ikast
E-mail: mads@tandikast.dk

Æstetisk tandpleje
Hausergaarden
John Orloff
• Æstetik * eget dental lab.
Se under behandlingscentre
www.hausergaarden.dk

Colosseumklinikken  
Kongens Nytorv 
Jan Frydensberg Thomsen
Peter Lindkvist 
Lennart Jacobsen
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
kongensnytorv@colosseumklinikken.dk

www.colosseumklinikken.dk
jt@colosseumklinikken.dk
pl@colosseumklinikken.dk
lja@colosseumklinikken.dk
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Rengøring 
til tandklinikker

www.delta-rengoering.dk

Rengøringsservice i 20 år

Vi overholder de nationale infektionshygiejniske retningslinjer 
for hygiejne hos tandlæger. Med høj faglighed er vores 
medarbejdere rustet til opgaven.

Ring eller skriv 

Delta Rengøring
Teglvej 1,4990 Sakskøbing
Tlf. 4054 6546
delta@delta-rengoering.dk

Vi er nu blevet 
landsdækkende

Lupbriller eller Mikroskop

T: 75 89 57 11  - info@ronvig.dk  - www.rønvig.dk  - Følg os 

Jo bedre du ser, jo bedre bliver dine behandlinger
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stillinger

TANDLÆGE 
til Jammerbugt 
Kommune

VI VIL GERNE SE SUNDE FORHOLD 
I MUNDEN OG GLADE SMIL HOS 
VORES BORGERE I JAMMERBUGT 
KOMMUNE - DE FORTJENER DET! 

ANSØGNINGERNE 
BEHANDLES LØBENDE

Vil du bidrage til dette i en spændende kommunal 
tandpleje? Så har vi jobbet, der giver dig muligheden.

Tandplejen i Jammerbugt Kommune er kendetegnet ved 
en stærk faglig dagsorden og dedikerede kolleger, der 
brænder for både kerneopgaven og teamsamarbejdet. 
Der er i dag en stærk ambition om at lykkes. Vi er et 
dedikeret hold, og det kan mærkes! 

Vi arbejder meget bredt og varieret med alle former for 
tandbehandling, og du kan forvente, at jobbet som 
kommunal tandlæge både er spændende og fagligt 
udfordrende. Vi løser især opgaver inden for børne- og 
ungetandplejen (n=8100), men varetager også - ofte 
komplekse - opgaver inden for fx special- og omsorgs-
tandpleje. Denne målgruppe udgør i dag ca. 350 borgere.

Jammerbugt kommunale tandpleje består aktuelt af tre 
faste behandlingssteder - det ene med en veldrevet 
tandreguleringsklinik og egen specialtandlæge. En 
spændende fremtid venter os imidlertid, da det politisk 
er besluttet, at der skal etableres en ny samlet klinik, 
hvor alle behandlere fremadrettet får deres faste base. 

Dine kompetencer
Vi er på udkig efter en dygtig tandlæge, der brænder 
for at arbejde med mange forskellige tandlægefaglige 
arbejdsopgaver og naturligvis for at bidrage til alles 
tandsundhed. 

Læs mere og søg stillingen på:
www.jammerbugt.dk

Henvendelse angående rubrikannoncer 
Tina Andersen, tlf. 33 48 77 33, e-mail: ta@tdl.dk

Pris  
Stillingsopslag kr. 36,00 pr. spaltemm.  
Køb & salg kr. 28,00 pr. spaltemm.  
Brugtbørsen kr. 24,00 pr. spaltemm. 
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket  
gennem bureau. 

Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer 
Tandlægebladet nr. 2 2023: 30/1. Udkommer: 21/2. 
Tandlægebladet nr. 3 2023: 6/3. Udkommer: 21/3.

Ansættelseskontrakter for ansatte tandlæger 
Ifølge loven skal du som ansat have en ansættelseskon-
trakt, der beskriver alle relevante forhold for ansættelsen. 

Offentligt ansatte tandlægers ansættelseskontrakt skal 
henvise til den relevante overenskomst, mens lønnen som 
regel vil fremgå af en særskilt lønaftale. Lønaftalen indgås 
af Tandlægeforeningen efter aftale med dig. 

Privat ansatte tandlæger har ingen gældende overens-
komster, men når du bruger Tandlægeforeningens stan-
dardkontrakter, bliver lovens betingelser opfyldt. Kontakt 
altid Tandlægeforeningen, inden du skriver kontrakten 
under. Læs mere om ansættelseskontrakter på Tdlnet.dk
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Har du mod på og lyst til at udnytte dine 
tandlægefaglige kompetencer på en 
anderledes måde, så har vi jobbet til dig.

Der er tale om et administrativt arbejde 
uden klinisk patientkontakt i vores kontor 
i Aarhus.

Søg stillingen og se fuld annoncetekst på 
vores hjemmeside: Job (stpk.dk)

Styrelsen for 
Patientklager i Aarhus 

søger tandlæge
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Vi søger dig, som har høj faglighed, en anerkendende 
tilgang både til vores patienter og kolleger på klinikken 
og som har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af 
Køge Kommunale Tandpleje.

Som specialtandlæge hos os får du stor indflydelse 
på eget arbejde, herunder metode- og materialefrihed. 
Du kommer til at arbejde med faglig ledelse af vores 
ortodontiske team bestående af tandplejere og klinik-
assistenter. Derudover kommer du til at lave decentrale 
visitationer, udarbejde behandlingsplaner, behandle og 
supervisere samt sparre og samarbejde med kollegaer i 
hele tandplejen.

Vi tilbyder: 
En god arbejdsplads med dygtige og stabile medar-
bejdere, der er vant til en høj grad af uddelegering. Vi 
er 30 ansatte i Tandplejen og er repræsenteret ved alle 
faggrupper – specialtandlæge, tandlæger, tandplejere, 
klinikassistenter og en administrativ medarbejder. 
Sammen servicerer vi ca. 13.000 børn og unge i Køge 
Kommune.

Køge Kommunes størrelse og placering betyder, at vi 
er en kommune, som har det hele og du vil derfor have 
gode muligheder for faglig udfordring og udvikling. Der 

vil være mulighed for faglig sparring med meget erfaren 
deltidsansat specialtandlæge.

Fysiske forhold:
·  Vi har 3 moderne, store og lyse klinikker, hvor Tand-
reguleringsklinikken er renoveret og udvidet over de 
seneste år.

·  Vores elektroniske journalsystem er Solteq Tand og 
vores røntgensystem er Kodak

·  Vi har 3-shape scanner, CBCT-scanner, Tiops m.m.
·  Der er gode transportforbindelser til Køge, som er en 
hyggelig by i naturskønne omgivelser og samtidig en 
kommune i stor udvikling.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online via 
kommunens hjemmeside: Om kommunen – job hos os 
– ”søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem 
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer 
derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at 
søge stillingen.

Specialtandlæge  
i ortodonti

Køge Kommunale Tandpleje søger en dedikeret specialtandlæge 
til vores tandreguleringsklinik snarest muligt. Der er mulighed for 

fuldtids- eller deltidsansættelse alt efter ønske.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål vedrørende stillingen kan du kontakte overtandlæge,  

Christa Buch, på telefonnummer: 56 67 28 40

www.koege.dk/borger/Familie-boern-og-unge/Tandplejen
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Stor klinik i Horsens søger klinikassistent

QUICK NR. 15154

Amager Tandklinik søger tandplejer til job  
med fleksible arbejdstider og god løn

QUICK NR. 15478

dinTANDLÆGE Brande søger tandplejer

QUICK NR. 15495

Amager Tandlæge Hus søger en tandplejer

QUICK NR. 15503

Klinik beliggende i centrum af Frederikssund  
søger tandplejer til deltidsstilling

QUICK NR. 15545

Godt Smil Vejle søger klinikassistent til vikariat 

QUICK NR. 15546

Jammerbugt Kommune søger tandlæge

QUICK NR. 15547

Tandlægerne Kongens Bastionsvej i Nyborg  
søger tandlæge

QUICK NR. 15548

Hyggelig klinik beliggende midt på Frederiksberg 
søger klinikassistentelev

QUICK NR. 15550

Farsø Tandlægehus søger grundet travlhed  
tandlæge til fast stilling 

QUICK NR. 15551

Styrelsen for Patientklager søger tandlæge

QUICK NR. 15552

Tandregulering.dk i København og i Solrød  
søger klinikassistenter

QUICK NR. 15553

Colosseum Tandlægerne i Brøndby søger tandplejer

QUICK NR. 15554

Klinik i Brøndby søger klinikassistent med  
erfaring i protetik samt kirurgi

QUICK NR. 15555

Tandklinik i Humlebæk søger klinikassistent

QUICK NR. 15556

Topmoderne tandlægecenter i Søborg  
søger klinikassistentelev

QUICK NR. 15557

Tandlægen.dk i Horsens søger dedikeret tandplejer

QUICK NR. 15558

Klinik nær Kgs. Nytorv søger fleksibel klinikassistent

QUICK NR. 15560

Klinik i Glostrup søger en frisk og  
udadvendt klinikassistent 

QUICK NR. 15561

Ikast-Brande Kommune søger tandlæge 

QUICK NR. 15562

dinTANDLÆGE Odense SV søger tandplejer

QUICK NR. 15563

Klinik på Åboulevard i København  
søger erfaren tandlæge 

QUICK NR. 15564

quickannoncer www.dentaljob.dk
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Godt Smil Horsens søger tandlæge 

QUICK NR. 15565

Haderslev Kommunale Tandpleje søger tandlæger

QUICK NR. 15566

Klinik midt i Horsens søger klinikassistent

QUICK NR. 15567

Klinik i Charlottenlund søger fleksibel klinikassistent

QUICK NR. 15568

Klinik i Slagelse søger tandplejer

QUICK NR. 15570

Tandlægen.dk i Ikast søger klinikassistent med  
ansvar for TPhjælp, sterilen og adhoc opgaver

QUICK NR. 15572

Tandklinikken Tre Margueritter i Odense C  
søger tandlæge

QUICK NR. 15573

Tandlæge N.O. Jeppesen ApS søger tandplejer

QUICK NR. 15574

Stor klinik i Ribe søger klinikassistent til  
spændende og sjældent opslået stilling

QUICK NR. 15575

Tandlægerne Ryesgade i hjertet af Aarhus  
søger tandplejer

QUICK NR. 15577

Klinik i centrum af Næstved søger klinikleder  
til spændende og sjældent opslået stilling 

QUICK NR. 15578

Praksis tæt på Nørreport Station søger sød  
og smilende klinikassistent 

QUICK NR. 15579

Universitetet i Bergen søger professor eller lektor i 
odontologi (periodonti) ved Institut for Klinisk Odontologi

QUICK NR. 15580

Klinik i Silkeborg søger tandlæge til barselsvikariat

QUICK NR. 15581

Tandlægerne Søborg søger en frisk tandplejer

QUICK NR. 15582

Dentist.dk i Egtved søger tandlæge

QUICK NR. 15583

Klinik i Århus C søger klinikassistent  

QUICK NR. 15584

Tandlægen.dk i Hedensted søger tandlæge  
 erfaren eller ung i faget!

QUICK NR. 15586

Tandlægehuset i Stoholm tæt på Skive, Viborg og 
Holstebro søger tandlæge

QUICK NR. 15587

Roskilde kommunale Tandpleje søger specialtandlæger 
i ortodonti

QUICK NR. 15588

Aarup Tandlægerne beliggende centralt på Vestfyn 
søger tandlæge og tandplejer

QUICK NR. 15589

Klinik på Østerbro søger glad og sød receptionist

QUICK NR. 15590

quickannoncer www.dentaljob.dk
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Vil du købe?
Klik ind på Praksisbasen.dk og få et samlet 

overblik over tandklinikker til salg.  

Praksisbasen.dk er Tandlægeforeningens 
platform for køb og salg af tandklinikker.



køb og salg

Dental Consult ApS
v/ Ken Kürstein

Strandvej 22 • 4220 Korsør • M: 20 20 92 12
kk@DentalConsult.dk • www.DentalConsult.dk

•   Handel med Tandklinikker  
(klinikmægler) 
–  Ejerskifte og Generationskifte  

af Tandlægeklinikker
– Køb og Salg af tandklinikker
–  Sælgerrådgivning  

Salgsopstillinger (prospekt)
–  Køberregister (potentielle købere)

–  Sælgerkartotek  
(potentielle sælgere)

•  Finansiering af klinikker og udstyr  
www.Kapital-Coach.dk

•  Forretningsudvikling af tand- 
klinikker, ring og hør mere

•  Rekruttering af tandlæger,  
tandplejere og klinikassistenter

Vores særlige kompetencer er:

Klinikbørsen ApS
Kvæsthusgade 6 E, 3. sal 

1251 København K. 
Tlf.: +45 70 20 69 79

Mobil: +45 20 24 49 79
E-mail: bc@klinikborsen.dk

www.klinikborsen.dk

Flot klinikandel til salg i Hedensted Kommune. 

Centralt beliggende tandklinikandel i veletableret (I/S) klinik 
sælges.  
 
Det faste patientgrundlag i 2021 for Sælger er 1.060 stk. i 
alt, heraf 754 voksne. Medejer 857 stk. i alt, heraf 548 
voksne. 

Første halvår 2022 er på 697 stk. (jf. kontrolstatistik - samlet 
for klinikken). 
 
Årlig omsætning ca. 4.5 mil. med særdeles fine muligheder 
for at øge omsætningen og patienttilgang. 
 

For nærmere information kontakt: 
 
Klinikmægler  
Ken Kürstein 
Tlf.: 20 20 12 92 
Mail: kk@dentalconsult.dk 
eller læs mere på 
www.dentalconsult.dk 
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leverandørhenvisninger

Henvendelse angående leverandørhenvisninger  
Heidi Dyhr hos DG Media, tlf. 28 34 29 21,  
e-mail: heidi.d@dgmedia.dk

advokater

JURIDISK RÅDGIVNING TIL TANDLÆGER
Med mere end 20 års erfaring inden for sundheds-
sektoren kan jeg hjælpe dig sikkert i mål med dine 
juridiske spørgsmål og bistår i forhandlinger om 
overdragelse, samarbejdsvilkår, opløsning af sam-
arbejde, ansættelsesforhold, lejemål, deltagelse i 
rets- og voldgiftssager etc.

Niels Gade
Advokat (H)

ng@adv-nyhavn.dk  ⁄ +45 33 11 93 13 / Nyhavn 6, 1051 København K
www.tandlaege-advokat.dk

24 FORSKELLIGE DESIGNS
AT VÆLGE IMELLEM...

www.ruhnecompany.dk

inventar/klinikindretning
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arbejdsplads

Fuldt fokus på 
patienten – vi 
klarer resten.

En arbejdsplads, 
hvor der bliver 
lyttet til dig og 
dine ønsker.

En fyldt aftale
bog  (vores 
bookingprocent 
er pt. på 90%).

Som tandlæge hos 
Godt Smil kan du forvente:

Mette Neve
Advokat, partner

neve@clemenslaw.dk
+45 5074 4173

LEJE AF LOKALER?
Rådgivning om kliniklejemål, 
løn-og ansættelsesforhold og 
andre juridiske spørgsmål.
...dit valg af rådgiver gør en 
forskel! 

LEJE AF LOKALER?
Rådgivning om kliniklejemål, løn- og ansættelsesforhold  
og andre juridiske spørgsmål.
...dit valg af rådgiver gør en forskel!

neve@clemenslaw.dk, +45 5074 4173

Mette Neve
Advokat, partner

Skift dine engangshandsker ud med 
Bionedbrydelige Nitrilhandsker fra Nordic Protect

Safe Sterilization ApS
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 70 231 313 (9:00-11:30)
www.safeint.com

Din næste leverandør af periodiske tests til kontrol af 
sterilisationsprocesser i autoklaver og/eller tørsterilisatorer

hygiejne

STOP det!*

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og instruktionerne inden brug.

Spred det ikke

Er 
din klinik 

klar?

Håndhygiejne er afgørende 
- er din tandlægepraksis optimeret?

SCJP Tandlægebladet 11-22-80x40mm.indd   1SCJP Tandlægebladet 11-22-80x40mm.indd   1 07-11-2022   15:48:4207-11-2022   15:48:42



Vores stærke serviceteam holder din  
klinik kørende – vi klarer alt indenfor:

• rådgivning og salg
• service og reparation af udstyr
• klinikindretning

Kontakt vores servicecenter på 70 23 31 21
www.dentsupport.dk – info@dentsupport.dk

revision – administration

eller ring til os på tlf. 87 10 19 30,
så hjælper vi jer i gang.

Få en lettere 
llnklrsel
med ProLln
Læs mere på proloen.dk/tand/

vikarservice

• Landsdækkende 
Vikarservice

• Nu også for 
Tandplejere

• Lidt billigere
• Ring fra kl. 6.00 på 
 tlf. 40 40 12 18
www.vikartoteket.dk

Vikarbureauet for klinikassistenter

+DEN LILLE TANDFE

• Erfarne klinikassistenter og tandplejere
• TryB4Hire
• Rekruttering
• Dækker hele Danmark

Kontakt os på
70 20 40 24 / kontakt@denlilletandfe.dk

Læs mere på: denlilletandfe.dk

VIKARBUREAUET FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE
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•  Vi rådgiver og vejleder gerne om den rigtige 
akvarieløsning til venteværelset

•  Et akvarie er med til at give en afstressende 
og beroligende effekt på jeres patienter

•  Vi passer og plejer samtidig akvariet 
for jer gennem en serviceaftale

•  Mere end 30 års erfaring med akvarier

leasing/finansiering
DENTAL + LEASING www.hinge.nu

Brug leasing og behold dine egne kunder. Du kan nu investere i højteknologisk 
udstyr af allerbedste kvalitet - uden det koster likviditet.

HINGE Ledelsesrådgivning

Bodil Hinge: bh@hinge.nu · Telefon +45 20 98 97 57
Christoffer Skanse Hinge: ch@hinge.nu · Telefon +45 26 12 97 57

Klinikejerens foretrukne leasingpartner

Deloitte rådgiver mere end 2.000 tandlæger  
og læger i Danmark om:

- Optimering af klinikdrift
- Køb og salg af klinik
- Økonomi og regnskab.

Kontakt Sten Peters på tlf. 40 41 77 35 eller
Jeanne Svendsen på tlf. 30 93 49 06 | www.deloitte.dk



T  ∕  et døgn med

SANNE WERNER MØLLER ANDERSEN
Kæbekirurg, Afdeling for Kæbekirurgi, 
Rigshospitalet

 04.30  / Jeg er taget til Colombia for at 
holde et oplæg ved ALACIBU, der er en 
sydamerikansk kæbekirurgisk forening, 
som holder kongressen CIALACIBU. Her 
skal jeg fortælle om Copenhagen ONJ 
Cohort, der omfatter alle de patienter 
på Rigshospitalet, vi har behandlet pga. 
medicinsk relateret osteonekrose i kæ
berne siden 2005. Jeg er inviteret med, 
fordi jeg er en del af NextGen IAOMS, 
som er et netværk af 12 kæbekirurger 
fra hele verden, der har afsluttet special
uddannelsen inden for de seneste fem 
år. NextGen IAOMS giver mig et kæmpe 
internationalt netværk, hvor vi bl.a. kan 
lave forskning på tværs af landene. Jeg 
er kun i Colombia i fire dage, og for ikke 
at vænne mig til tidsforskellen står jeg 
meget tidligt op, selvom jeg i går aftes 
var til middag med de andre oplægs
holdere. Det var rigtig hyggeligt, og 
jeg fik talt med en masse mennesker og 
networket i forhold til mulige fremtidige 
samarbejder.

 09.00  / Efter morgenmad på hotellet 
går jeg over til kongressen, hvor vi er 

samlet en masse kæbekirurger fra hele 
verden. Næsten alle oplæg er på spansk, 
men jeg forstår det ud fra billeder, få ord 
og medicinske betegnelser. Kongressen 
handler generelt om kranio og maksil
lofacial kirurgi, så det var et meget bredt 
emne, og jeg ser bl.a. et oplæg fra en af 
de franske kæbekirurger, der fortæller 
om ”facial transplants”, hvor man flyt
ter et ansigt fra en død til en levende. 

 12.30  / Jeg spiser frokost alene på en 
strandbar lige ved siden af konferen
cecentret, fordi jeg vil forberede mig 
på oplægget. Dagene her i Colombia er 
meget kontrastfulde til min hverdag på 
Rigshospitalet, hvor dagen er fyldt med 
operationer, stuegange, indledende 
under søgelser, opfølgninger og kontrol
ler, mens der samtidig er en telefon, der 
ringer. Det er sjældent, at jeg holder min 
frokostpause. Jeg spiser ofte meget hur
tigt, mens jeg fx skriver journal, og der
for er det rart, at jeg kan sidde stille og 
roligt i solen nu. På Rigshospitalet har vi 
et rigtig godt kollegafællesskab, og det 
gør, at vi kan holde til de travle dage. Vi 

Kæbekirurg Sanne Werner Møller Andersen er rejst til 
 Colombia for at holde oplæg om Rigshospitalets arbejde 
med medicinsk relateret osteonekrose på en kongres for 
kæbekirurgi. Følg hende et døgn her, hvor hun har skiftet 
arbejdsdagen på Rigshospitalet ud med den sydamerikan-
ske kongres. 

Det er vigtigt for 
mig at have et stort 
internationalt netværk

FORTALT TIL NANNA FLØJBORG

er en stor flok kirurger, der hjælper hin
anden og arbejder sammen som et hold. 

 14.00  / Der er kommet ca. 5060 men
nesker, som skal høre mit oplæg, og jeg 
har 20 minutter til at fortælle om de 
 resultater, vi har til dato. Det er bl.a., 
hvor mange patienter vi behandler, 
hvorfor de har fået død knogle, hvor
dan vi behandler dem, og hvordan vores 
 resultater er. Bagefter er der spørgsmål 
fra deltagerne, og vi får nogle gode fag
lige diskussioner. Det gik, som jeg havde 
forventet, og jeg får god feedback. 

 17.00  / Jeg har bestilt tid til massage, så 
jeg også når at få lidt velvære på  turen. 
Bagefter træner jeg en times tid i hotel
lets fitnesscenter. Det er vigtigt for mig 
at få trænet regelmæssigt, for det er 
hårdt arbejde at stå og operere mange 
timer i træk.

 20.00  / Jeg tager i lufthavnen, hvor jeg 
har 18 timers flyvetur hjem. Der er flere 
oplægsholdere, der også skal til Europa, 
så jeg får lige networket lidt mere her 
til sidst. Det er meget vigtigt for mig at 
have et internationalt netværk, og der
for prioriterer jeg at tage på kongresser 
rundt om i verden. Min næste planlagte 
tur er en kongres i Lissabon til maj, og 
til sommer skal jeg på kongres i både 
Vancouver og Italien. ♦
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TÆNK PÅ DIG SELV  
Du skal arbejde mange år fremover. Optimal 
ergonomi er integreret i en Heka units design.

TÆNK ØKONOMISK  
En Heka unit er solidt bygget i aluminium og 
hærdet glas. Den holder i mange år og har lave 
driftsomkostninger.

TÆNK PRAKTISK      
Din Heka unit bygges individuelt, så den  
passer til dig og dit behov.

TÆNK DANSK              
En Heka unit er danskproduceret i et funktionelt, 
nordisk design.

Heka Dental A/S 
Tel.: +45 43 32 09 90
mail@heka-dental.dk 
heka-dental.dk

Hvorfor vælge 
Heka Dental?

Mød os 
på IDS 2023

Hal 10.2 
Stand P-030
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Drømmer du om  
at blive klinikejer 
– uden fokus på administration,  
bogføring og IT?

Fokuser på dine patienter,  
og lad os klare: 

administrative opgaver som:
• indkald af patienter og indkaldeanalyser
• indberetning til ”danmark”og oprettelse af e-faktura
• regningsrykkere/inkasso
• afregninger/returregninger til sygeforsikring
 
bogføringsmæssige opgaver som:
• betaling og bogføring af fakturaer
• afstemning af kasse og bank
• lønadministration
• klargøring til årsskifte

IT-mæssige opgaver som:
• alt i IT-hardware: computere, servere, osv.    
• IT-sikkerhed
• backup af data
• journalsystem, røntgen-software,  
 IP-telefoni og sms-service

Vi er med dig hele vejen!
KONTAKT OS på 43 66 44 88 og hør  
mere om hvordan vi kan hjælpe dig.
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