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NYHED
Direkte elendigt! 0 stjerner!
Forbrugeranmeldelser på nettet vinder mere og mere frem, 
og de kritiske røster rammer også tandlægebranchen. Mød 
tre tandlæger, der alle har været udsat for patienternes 
onlinevrede.

Kæbekirurg Thomas Kofod Steengaard svarer i denne måneds 
fagstafet på, hvordan han ser den danske uddannelsesmodel 
inden for kæbekirurgi, og hvorfor han selv valgte denne vej. /166

FAGSTAFE T
Vi skal ikke diskutere, om 
tænderne er en del af kroppen
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og det skal altid kunne betale sig at have 
en ansat tandlæge – selvfølgelig med gode 
vilkår for de ansatte tandlæger. 

Vi må dog også være realistiske. En of-
fentligt finansieret turnusordning venter 
ikke lige om hjørnet, så der er brug for en 
midlertidig ordning. Jeg er derfor meget 
glad for, at repræsentantskabet i Tand-
lægeforeningen på HGF 2022 vedtog, at 
der skal arbejdes for at tilbyde kurser 
i praktisk tandlægearbejde til nyud-
dannede.

PATU har allerede deltaget i det indle-
dende møde med Tandlægeforeningens 
Efteruddannelse samt hovedbestyrelsen, 
og jeg glæder mig til, at vi kan præsentere 
forløbet for de nyuddannede tandlæger 
i efteråret 2023. Kurserne tilbyder netop 
det, som nyuddannede tandlæger har 
brug for og mangler efter studiet – til stor 
gavn for både de ansatte og klinikejerne. 

Og sidst, men ikke mindst: Sæt kryds i 
kalenderen den 15. april 2023, hvor PA-
TU er vært for en konference for privatan-
satte tandlæger. Her kan du møde andre 
privatansatte tandlæger og dykke ned i 
den basale ortodonti og alignere, som 
bliver stadig mere udbredt. Hvad kan vi 
selv håndtere i almen, privat praksis, og 
hvad skal ortodontister håndtere? Hvad 
er faldgruberne ved behandlingerne? Alt 
det kan du blive klogere på. 

Jeg håber at se mange af jer til en spæn-
dende dag. ♦

RUNE HYLDGAARD 
Formand for PATU

ørst og fremmest vil jeg tak-
ke for valget af mig som for-
mand for PATU. Det giver 
mig mulighed for at skrive 
denne leder og adressere 
noget, der ligger mig meget 
på sinde.  

Alle privatansatte tandlæger skal have 
de bedste vilkår og muligheder for et godt 
arbejdsliv. Det er PATU’s hjertesag. 

Derfor frustrerer det mig, når pri-
vatansatte tandlæger bliver presset 
i løn- og arbejdsvilkår. Det frustrerer 
mig, når jeg hører stemmer ytre, at det er 
en underskudsforretning at have ansatte 
tandlæger i privat praksis. 

Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Jeg mø-
der igen og igen eksempler på det mod-
satte, nemlig at privatansatte tandlæger 
hurtigt bliver en vital del af klinikken, 
fordi fagligheden på klinikken styrkes, og 
kvaliteten af det tandfaglige arbejde øges. 

Men den høje kvalitet er i fare. Det 
praktiske tandlægearbejde er des-
værre blevet nedprioriteret og redu-
ceret på tandlægeuddannelserne i en 
årrække. Derfor er der i nogle tilfælde 
en sandhed i, at det kan være økonomisk 
vanskeligt at ansætte en nyuddannet 
tandlæge. Det er en udfordring, vi må og 
skal løse. 

For at sikre kvaliteten i det praktiske 
tandlægearbejde nu og i fremtiden vil 
PATU fremadrettet arbejde for at få 
indført en offentligt finansieret turnus-
ordning på tandlægestudiet. Vores unge 
tandlæger har krav på en god uddannelse, 

F Alle privatansatte 
tandlæger skal 

have de bedste 
vilkår

Turnus er nødvendigt for at 
fremtidssikre faglig kvalitet 
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A
rbejdet for en øget regionalise
ring af tandlægeuddannelsen 
er i fuld gang, og arbejdsgrup
pen, der skal komme med for

slag til den stærkere forankring rundt 
om i landet, har den 2. februar afholdt 
tredje udviklingsmøde. Gruppen består 
bl.a. af Københavns Universitet, Aarhus 
Universitet, PTO, ATO og Tandlæge
foreningen, og de arbejder lige nu med 
et forslag, hvor regionaliseringen sker 
gennem hhv. et samarbejde med  Aarhus 
Universitet og Aalborg Universitet samt 
Københavns Universitet og Syddansk 
Universitet. Der er i alt afsat 40 mio. kr., 
som skal fordeles mellem de to universi
tetssamarbejder. Tandlægeforeningens 
formand, Susanne Kleist, ser positivt på 
forslagene, men mener, at projektet kræ
ver yderligere finansiering.

– Jeg synes, det er nogle interessante 
forslag, men det bliver svært at få dem 
realiseret, hvis der ikke kommer flere 
penge til projektet. 40 mio. kr. er selvføl
gelig mange penge, men taget i betragt
ning at der bl.a. skal laves en ny studie
plan, så kan 40 mio. hurtigt forsvinde. 

SIDEN SOMMER 2022 HAR EN ARBEJDSGRUPPE  UDARBEJDET 

FORSLAG til en styrkelse af den regionale forankring af 
tandlægeuddannelsen, der skal sikre flere studerende 
i hele landet. Gruppen arbejder lige nu med en idé, der 
 indebærer et samarbejde mellem fire universiteter.   

Arbejdsgruppe for øget 
regionalisering af tandlæge
uddannelsen nærmer 
sig konkrete forslag

Det er et stort stykke arbejde, så vi vil jo 
alle gerne have, at det ikke bliver æn
dret igen om to år, siger Susanne  Kleist 
og påpeger, at arbejdsgruppen stadig er 
i idéfasen. 

Praktikken kan give udfordringer
Arbejdsgruppen er iværksat af Uddan
nelses og Forskningsstyrelsen i maj 
2022 på baggrund af den politiske af
tale ”Flere og bedre uddannelsesmulig
heder i hele Danmark”. I dialog med mi
nisteriet arbejder gruppen i to spor, hvor 
Københavns Universitet og Aarhus Uni
versitet fokuserer på det uddannelses
mæssige, mens PTO, ATO og Tandlæge
foreningen arbejder med praktiksporet.

– Overordnet oplever jeg ministeri
et som lyttende og interesseret, og de 
har også været meget forstående for, 
at hvis tandlægestuderende skal have 
 noget praktik, der skal give mening, så 
skal de bruge deres hænder, siger Su
sanne Kleist.

Hun mener, at nogle af udfordringerne 
med praktik i yderområderne er, at hvis 
de studerende skal i praktik på private 

TEKST NANNA FLØJBORG

og kommunale tandklinikker, kræver 
det dels, at en tandlæge vil lægge auto
risation til, at patienterne vil behandles 
af studerende, og at der vil være stole 
nok. I en tid med tandlægemangel kan 
det være svært at realisere. 

– Min forhåbning er, at man fra politisk 
side vil prøve at lave en seriøs fremtids
plan, så det ikke bare bliver en hurtig 
løsning for at tilfredsstille et nuværende 
politisk ønske, siger Susanne Kleist.

Næste skridt i processen er, at ministe
riet vurderer arbejdsgruppens forslag 
og videregiver dem til uddannelses og 
forskningsminister Christina Egelund 
(M), der så vil beslutte, om der skal ar
bejdes videre med forslagene.♦
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35 %
Så mange danskere er negativt stemt over for den nye sundhedsminister 

Sophie Løhde (V). 24 % erklærer sig positivt stemt, hvilket er ministerholdets 
laveste score ifølge Epinion, der står bag målingen.

Kilde: Altinget.dk

20 år med 
Tandsundhed Uden 

Grænser
I STARTEN AF FEBRUAR kunne 
Tandsundhed Uden Grænser 
fejre 20 års jubilæum, og i den 
anledning donerede Tandlæge-
foreningen 20.000 kr. til forenin-
gens arbejde for at sikre bedre 
tandsundhed i verdens fattigste 
lande.

Hver 4. klinik 
har flere 
tomme stole
25 % af landets klinikker har oplevet flere ubrugte 
stoletimer i første halvdel af 2022, mens 16 % har oplevet, 
at antallet af ubrugte stoletimer er faldet. Det viser Tand-
lægeforeningens seneste halvårsundersøgelse. Værst ser 
det ud i Region Nordjylland, mens hver femte klinikejer 
i Region Hovedstaden og Region Syddanmark rapporter 
om et fald i antallet af ubrugte stoletimer.

Grafik kilde Tandlægeforeningens 

halvårsundersøgelse, første halvår 2022

Hver 4. klinik 
har flere 
tomme stole
25 % af landets klinikker har oplevet flere ubrugte 
stoletimer i første halvdel af 2022, mens 16 % har oplevet, 
at antallet af ubrugte stoletimer er faldet. Det viser Tand
lægeforeningens seneste halvårsundersøgelse. Værst ser 
det ud i Region Nordjylland, mens hver femte klinikejer 
i Region Hovedstaden og Region Syddanmark rapporter 
om et fald i antallet af ubrugte stoletimer.

Grafik kilde Tandlægeforeningens 

halvårsundersøgelse, første halvår 2022

RegionHovedstadenRegionHovedstaden

Steget 26%
Faldet 19%

Region Midtjylland

Steget 25%
Faldet 14%

Region Nordjylland

Steget 28%
Faldet 11%

Region SjællandRegion Sjælland

Steget 25%25%
Faldet 12%12%

Region Syddanmark

Steget 25%
Faldet 19% 

∕    ∕    ∕ T update
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Tandlægeforeningen  
var igen med til DM i Skills 

FLERE UNGE SKAL VÆLGE KLINIKASSISTENTUDDANNELSEN. Derfor 
var Tandlægeforeningen igen med til DM i Skills, som blev af-
holdt 4.-5. februar i Fredericia. Her havde Tandlægeforeningen 
sammen med HK en stand, hvor de mange unge besøgende fik 
mere at vide om, hvad det vil sige at være klinikassistent.

TILBAGEBLIK 

1978 
Undervisning ved hjælp 

af datamat på Århus 
Tandlægehøjskole

ÅRHUS TANDLÆGEHØJSKOLE har været 
så heldig, at den gennem særbevillinger 
fra Undervisningsministeriet og ved egen 
økonomisk indsats har kunnet anskaffe en 
minidatamat, der med tilhørende udstyr 
(TV-skærme, pladelagre, linieskriver o.s.v.) 
koster ca. 700.000 kr., Fig. 1 og 2. Med 
anskaffelsen af denne datamat har det 
været muligt at afprøve en række under-
visningsprogrammer indenfor forskellige 
områder af odontologien. 

Birn H. Undervisning ved hjælp af datamat. 

 Tandlægebladet 1978;82:449.

FOR MIG HÆNGER HVERDAGEN KUN SAMMEN  
VED SAMARBEJDE, og dette gælder både i  forhold 

til  kollegaer og i forhold til patienter. Prioritér 
 derfor at skabe et godt samarbejde gennem tydelig 

 kommunikation over for patienterne og ved at give 
dine kollegaer en ekstra hånd, når der er brug for det,  

så I kan løfte i flok.

SANNE WERNER MØLLER ANDERSEN
Kæbekirurg, Afdeling for Kæbekirurgi, 
Rigshospitalet

 FIG. 2.  Student ved en af TV-skærmene, 

der betjenes med et tastatur som på en 

almindelig skrivemaskine. Teksten på 

skærmen skrives med 400 bogstaver 

pr. sekund, hvilket i praksis vil sige, 

at skærmen er fyldt på brøkdele af et 

sekund.
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Tandlægeforeningen får mange henvendelser om, hvordan ydelserne i BUT skal forstås og 
bruges korrekt. Der er især nogle ydelser, der skaber udfordringer, og som Tandlægeforenin-
gens sundhedsfaglige rådgivning får en del spørgsmål til. Kommunernes håndtering af ydel-
serne i BUT og brugen af ydelserne ude på klinikkerne er desværre fortsat forskellig. Det 
skal vi have rettet op på med en generel oplysning om tanken og indholdet bag de forskel-
lige ydelser i BUT. Vi vil derfor over de kommende måneder igen sætte fokus på de ydelser, 
der særligt volder jer problemer.  

 BAGGRUND:  Overenskomst for 
tandpleje for børn og unge under 18 
år hos alment praktiserende tandlæ-
ger (BUT) mellem Tandlægeforenin-
gen og Kommunernes Landsforening 
er for mange af ydelserne helt iden-
tiske med de ydelser, som der gives 
tilskud til i voksentandplejen.

Dog er der en håndfuld af ydelser, 
som er helt specielle for BUT, og de 
er gode at kende.

Ydelsen ”Behandlingsforslag” (262), 
som fremgår nederst af honorarta-
bellen, er en af dem, du kan bruge 
ved ansøgninger om frie ydelser.

 VÆR OPMÆRKSOM PÅ:  Al anden 
behandling, som ikke er beskrevet 
i honorartabellen med en fast ho-
norering, kræver godkendelse fra 
kommunen, før du kan iværksætte 
og honorere behandlingen. 

Du skal indsende din ansøgning 
for denne type behandlinger via det 
godkendte ansøgningsskema, og 
den betales med et fast honorar.
Behandlingsforslagsskemaet er bi-
lag 2 til overenskomsten, og med-

mindre kommunen ønsker anden 
fremgangsmåde, skal du anvende 
det. Kommunens svar på dit behand-
lingsforslag skal afgives skriftligt 
uden unødig forsinkelse.

 OG HUSK:  Du er berettiget til an-
søgningshonoraret, selvom be-
handlingen bevilges – hvilket er helt 
anderledes fra andre kommunale 
ansøgninger.

Er du i tvivl eller har behov for yderligere 

rådgivning, så kontakt Tandlægeforenin-

gen på fagliginfo@tdl.dk

Den bedste måde 
at mindske 

uligheden på er, 
at patienternes 

offentlige tilskud 
bliver øget

SØREN BACH-PETERSEN
Formand for Klinikejerne i 

Tandlægeforeningen

Til eb.dk, efter at en tandlæge fra 
Nordjylland fremlagde sin lønseddel 
og anbefalede, at danske tandlæger 

går ned i løn, for at danskernes tand-
lægeregning kan blive billigere. 

2,3 
milliarder
Så mange mennesker i 

verden vurderes at have 
caries i de blivende tænder.

Kilde: Tandsundhed Uden 
Grænser

Behandlingsforslag

Følg  
Tandlægebladet
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TANDLÆGEFORENINGEN:  
KOMMENDE KURSER

Læs mere og tilmeld dig på Tdlnet.dk

Nyt fra Tdlnet

Kleist mødes med 
sundhedsordførere

PARTIERNES FORDELING AF ORD-
FØRERSKABERNE er nu på plads, 
og Tandlægeforeningens for
mand, Susanne Kleist, har i den 
kommende tid møder med alle 
ordførerne bl.a. for at drøfte en 
ny model for voksentandplejen. 
Her er det Enhedslistens Peder 
Hvelplund.

Ny afgørelse: PTO taber retssag

653
klik

Ansat i kommune eller 
staten? Søg midler fra 
kompetencefondene

Den 7. februar 2023 bliver der 
tilføjet nye midler til Den Kom

munale Kompetencefond og 
Den Statslige Kompetencefond. 

Se hvordan, du ansøger, på 
Tdlnet.dk.

Nye dagpengeregler til maj 

Folketinget har vedtaget nye 
dagpengeregler, der giver 

visser grupper mulighed for 
et tillæg til dagpengene de 

første tre måneder. Samtidig 
medfører loven forringelser for 

nyuddannede.

Krav til affaldssortering 
gælder nu for virksomheder

Det er nu et krav, at arbejds
pladser, herunder tandklinik
ker, sorterer husholdnings

lignende affald efter de samme 
sorteringskriterier som fra 

private husholdninger.

Klinikejer: Tilmeldingen til 
klinikejerkonference  

2023 er åben

Kom med til årets klinikejer
konference, hvor vi sætter 

fokus på, hvordan vi sammen 
løser manglen på arbejdskraft 

i tandplejebranchen.

SVAR: Nej, men Tandlægeforenin
gens afdeling for ansatte tandlæger 
anbefaler, at du gør. I foreningens 
standardkontrakt er der mulighed 

for at slette og tilføje afsnit, og dette 
vil blive gennemgået, hvis du sender 
kontrakten til kommentering. Lige

ledes vil du få information om, hvor
dan forholdene er i din kontrakt, ift. 

hvad vi sædvanligvis ser. 

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

Skal jeg sende jer 
min kontrakt for 
privat praksis til 

kommentering inden 
underskrift?

Odense SV 
Faglig Temadag I om  

fortandsplast og bonding
Tilmeldingsfrist 28. februar

København V
Konference for privatansatte  
tandlæger – Basal ortodonti

Tilmeldingsfrist 6. marts

Børkop
Ledelsesakademi – modul 3

Tilmeldingsfrist 17. marts

MARTS

31

APRIL

15

APRIL

21
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TEKST ANNE BURLUND OG NATIONALMUSEET

FOTO SHUTTERSTOCK

D
en er lavet af rødder eller kviste 
fra særlige buske og træer, og 
den trevlede ende bruges til at 
børste tænder med –  miswaken 

– verdens ældste tandbørste, der kan 
spores tilbage til Babylon og Egypten 
omkring år 3.500 f.v.t.

Miswaken er stadig udbredt i store dele 
af verden og er et godt og billigt alterna-
tiv til plastiktandbørsten, der for mange 
i det globale syd koster en halv måneds-
løn. En miswak består udelukkende af 
naturmaterialer og er derfor også god 
for klimaet. Beregninger viser, at hvis 
man udskifter sin plastiktandbørste 
3-4 gange om året, vil der alene i USA 
blive smidt én milliard tandbørster ud 
om året. 

I Nationalmuseets nye udstilling ”Mis-
wak”, der er blevet til i samarbejde med 
bl.a. Tandsundhed Uden Grænser, kan 
man se et udvalg af tandbørster fra 
1852-1988, der stammer fra Indien, 
Afghanistan, Kenya, Botswana, Congo 
og Sudan.

Tandbørster, som vi kender dem i dag 
med skaft og børster, stammer oprinde-
ligt fra Kina. I 1498 tog kejser Hongzhi 
fra Mingdynastiet patent på en tand-
børste lavet med børster fra svin og skaf-
ter af ben eller bambus. Først i 1780 kom 
de første masseproducerede tandbørster 
til Europa, og i 1938 kom de første tand-
børster med børster af nylon – og senere 
plastikskafter.

Udstillingen er en del af projektet “Ta-
king Care – Ethnographic and World 
Cultures Museums as Spaces of Care”, 
hvor Nationalmuseet sammen med an-
dre europæiske museer vil genopdage 
viden, materialer eller teknikker, som 
kan inspirere til nye løsninger på vore 
dages globale og lokale udfordringer.♦

Kilde: Nationalmuseet,  

Tandsundhed Uden  Grænser.

T  ∕  detaljen
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boganmeldelse

boganmeldelse

Den 48. udgave af årbogen Aktuel Nordisk Odontologi lever op til den sæd-
vanlige høje standard med 13 opdaterede og relevante oversigtsartikler.

Fire af artiklerne rammer lige ned i hverdagen for de fl este tandlæger, 
der arbejder i børne- og ungdomstandplejen eller privat praksis: eff ekten 
af forsegling og infi ltration ved approksimal caries, fremstilling af endokro-
ner, risikovurdering ved røntgenundersøgelse og sedation med lattergas.

Andre bidrag omhandler tilstande, som ikke ses hver 
dag, men som enhver tandlæge bør kende til og være 
parat til at udrede og/eller behandle: idiopatiske orale 
smerter, osteomyelitis, standset eruption samt patien-
ter med intellektuel funktionsnedsættelse eller Parkin-
sons sygdom. Disse artikler indeholder mange gode 
råd til, hvad klinikeren skal være opmærksom på.

Dertil kommer velskrevne indlæg om overvægt og 
fedme, sammenhænge mellem parodontitis og almen-
sygdomme samt moderne forståelse af placeboeff ek-
ter. Endelig er der et spændende afsnit om magnetisk 
resonans, en billeddiagnostisk metode, der formentlig 
snart vil få en central rolle i danske tandlægers dag-
ligdag.

Årgang 2023 er præget af danske forfattere, idet hele 
10 af de 13 bidrag er aff attet på dansk. Dette er formentlig et udtryk for 
tilfældig variation, da en af årbogens styrker netop er, at man kan trække 
på gode skribenter fra hele det nordiske hjemmemarked.

Årbogen er velforsynet med gode tabeller og fi gurer, om end enkelte er 
så gnidret gengivet, at læseren bør være udstyret med lupbriller for at få 
det fulde udbytte af dem. 

Bjarne Klausen

ANNE MARIE LYNGE PEDERSEN
REDAKTØR
Aktuel Nordisk Odontologi
Universitetsforlaget
211 sider, ill.
ISSN: 1902-3545
Pris i NOK 686,25

Klinisk relevant årbog

Aktuel Nordisk 
Odontologi er 

et godt, billigt 
og relevant 
analogt efter-

uddannelsestilbud  
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bedre end 
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Er du selvstændig?
Som selvstændig får du de samme 

fordele som andre tandlæger – endda 
også en specialiseret rådgiver, der taler 

dit fagsprog. Og det er uanset, om vi skal 
tale finansiering af klinik, pension eller 

forsikring. For hvad der er vigtigt 
for dig, er vigtigt for os.

Tandlægeforeningen er medejer af Lån & Spar, 
og det giver dig klare fordele – naturligvis. 
Udover Danmarks højeste rente på lønkontoen, 
lave gebyrer, billige billån og meget andet, får 
du en fagspecifik rådgiver. Det er en rådgiver, 
der kender alt til din branche, dit fag og dine 
ansættelsesvilkår. 

Ring

3378 2388
eller gå på 

lsb.dk/erhverv

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Med Zendium Professional kan du passe på planeten, 
mens du passer på dit tandkød. Se her hvordan:
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Zendium Professional Pro Gums + Sensitivity
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•     Forebygger tandkødsproblemer

Zendium Professional Pro Gums + Clinical Fresh
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•     Fremmer gingival sundhed og et 
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oksidase
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E-CIGARETTER ER PÅ KORT TID blevet et meget udbredt nydel-
sesmiddel. Brasilianske forskere har i en systematisk oversigt 
søgt at kortlægge forbruget af e-cigaretter på verdensplan. 
Analysen er baseret på 43 epidemiologiske studier fra 28 
lande i seks verdensdele. I alt 1.238.392 personer indgår 
i studierne, og af dem registreres 132.786 (10,7 %) som e-
cigaretbrugere. Den laveste prævalens er fundet i Brasilien 
(0,4 %) og den højeste i Kroatien (52,9 %).

Den typiske e-cigaretbruger er en ung, veluddannet mand, 
som bor i en storby. I USA er e-cigaretter nu det mest solgte 
tobaksprodukt i de yngre aldersgrupper. 

Det udbredte forbrug af e-cigaretter vækker bekymring, 
da der efterhånden er fremkommet adskillige rapporter om 
skadelige virkninger af e-cigaretter. I en systematisk oversigt 
identifi cerede man 16 in vitro-studier, der alle påviste apop-
tose (med eller uden nekrose), nedsat levedygtighed, abnorm 
cellemorfologi, øget celledød, DNA-skader, større udskillelse 
af proinfl ammatoriske cytokiner og svækket fi broblastmi-
gration, når kulturer af celler fra mundslimhinde, hoved og 
hals blev udsat for e-cigaretter. To af studierne påviste dog, 
at DNA-skaderne ved brug af e-cigaretter var mindre omfat-
tende end ved cigaretrygning.

Selvom e-cigaretter måske er en smule mindre skadelige 
end traditionelle tobaksprodukter, maner forskerne alligevel 
til forsigtighed, da det erfaringsmæssigt tager fl ere årtier, før 
man kan få det fulde overblik over et produkts skadevirknin-
ger. Der synes at være bred enighed om, at e-cigaretter må 
ses som en anden måde at ryge på – og ikke som et middel 
til tobaksafvænning.

E-cigaretter er 
udbredte – og farlige

Martins BNFL, Normando AGC, Rodrigues-Fernandes CI et al. Global 
frequency and epidemiological profi le of electronic cigarette users: 
a systematic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
2022;134:548-61.
Baniulyte G, Ali K. How harmful are e-cigarettes to the head and neck cells? 
Evidence-Based Dentistry 2022;23:62-3. 

Spenrath B, Kolokythas A. Do antihypertensive medications eff ect the 
mandibular cortical bone thickness? A study using cone beam computed 
tomography images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
2022;134:687-94. 

Blodtryksmedicin 
styrker kæbeknoglerne

KRONISK FORHØJET BLODTRYK har en negativ virkning på 
knogletætheden og øger risikoen for knoglebrud, og oste-
oporose og kronisk hypertension optræder ofte samtidig 
hos ældre personer. En ny amerikansk undersøgelse tyder 
imidlertid på, at denne eff ekt kan modvirkes ved hjælp af 
blodtrykssænkende medicin.

Ved hjælp af CBCT målte forskerne tykkelsen på mandiblens 
cortex på 169 personer, der søgte behandling på en kæbe-
kirurgisk universitetsklinik. Testgruppen bestod af 67 per-
soner, der indtog antihypertensiva som calciumkanalblok-

kere, ACE-I-hæmmere, 
angiotensinreceptor-
blokkere, betablokkere 
og diuretika af thiazid-
typen, mens de øvrige 
102 personer, der ikke 
indtog disse typer me-
dicin, udgjorde kontrol-
gruppen. Alle deltagere 
var i alderen 40-69 år, 
da knogledensiteten er 
temmelig stabil indtil 
40-årsalderen.  

Cortex var signifi kant 
tykkere i testgruppen 
(0,21 mm; P = 0,001), og 
denne forskel var mere 
markant hos de ældre 
patienter (envejs ANCO-
VA-test; P < 0,001).

Forfatterne konkluderer, at blodtrykssænkende lægemidler 
har en positiv eff ekt på tykkelsen af mandiblens cortex, og 
antyder, at lægemidlerne kan virke beskyttende mod alders-
relaterede forandringer i knogletykkelse hos ældre personer. 
Fremtidige studier må afsløre, om denne eff ekt har betydning 
for kliniske tilstande som fx kæbefraktur, implantatindsæt-
telse og knogleheling efter oralkirurgiske indgreb.

Lægemidlerne 
kan virke 

beskyttende 
mod 

aldersrelaterede 
forandringer i 

knogletykkelse 
hos ældre personer
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 internationalt forskningsnyt

AMERIKANSKE OG MALAYSISKE FORSKERE har publiceret en 
systematisk oversigt om resultaterne ved en sjældent udført 
behandling af apikal parodontitis: ekstraktion, ekstraoral re-
trograd rodfyldning og replantation.

Oversigten er baseret på ét prospektivt og 13 retrospektive 
kohortestudier med observationsperioder fra seks måneder 
til 13 år. I alt 1.268 tænder indgik i analyserne.

I 80,2 % af tilfældene blev der fundet tilfredsstillende heling, 
dvs. normal tyggefunktion uden subjektive symptomer, mind-
sket eller udfyldt periapikal opklaring og normal pochedybde. 
Komplikationsraten blev beregnet til 21,7 %. De hyppigst fore-
kommende komplikationer var progressiv rodresorption (15,9 
%), persisterende periapikal opklaring (9,3 %) og persisterende 
subjektive symptomer (6,9 %). Ankylose forekom i 2,4 % af til-
fældene, men denne komplikation blev ikke registreret som 
mislykket behandling.

Succesraten faldt, hvis den behandlede tand var en overkæ-
bemolar, hvis den ekstraorale periode var over 15 minutter, 
hvis der var kombineret endodontisk-parodontal sygdom, og 
hvis der blev brugt andre retrograde rodfyldningsmaterialer 
end biokeramiske. 

Forfatterne vurderer, at helingsraten var høj, og at komplika-
tionsraten var lav. De påpeger dog, at kun to af de 14 studier 
var af god kvalitet, og de efterlyser mere og bedre forskning 
inden for området.

kommentar

– Oversigten giver ikke eksempler på, hvornår ”be-
vidst replantation” er indiceret. Måske er det et 
udtryk for, at indikationsområdet i de inkluderede 
arbejder fra 1960’erne og frem til i dag har ændret 
sig. Stadigt flere vanskelige patienttilfælde kan i dag 
behandles med konventionel orto- eller retrograd 
tilgang – takket være nyt udstyr og bedre materialer. 

Derfor er det vanskeligt at vurdere resultatet, som 
jo umiddelbart lyder godt … men er der fx forskel på, 
om man gør det på tænder, der allerede har en rod-
behandling eller ej. Det er bestemt ikke sikkert, at de 
anførte procenttal holder. Det er vigtigt at hæfte sig 
ved oversigtsarbejdets begrænsninger. De udvalg-
te observationsstudier giver dårlige muligheder for 
sammenligning af prognosen for fx tandtype eller 
tider for den ekstraorale fase. Der indhentes forhold, 
der kunne tænkes at have betydning for prognosen. 
De aktuelle variable sammenlignes, til trods for at 
studierne er meget forskellige. At den bedste evidens 
ikke er til stede, betyder dog ikke, at den tilgænge-
lige evidens ikke skal anvendes. Det skal den, den er 
bare meget usikker.

Et tænkt eksempel kunne være en rodbehandlet 
tand i underkæben uden parodontale problemer, der 
let kan ekstraheres som følge af en ”nem” rodmorfo-
logi og efter ekstraoral behandling kan genplaceres 
inden for kort tid og fikseres med sutur. Indikations-
området er snævert.

Alternativ endodontisk  
behandling på usikkert grundlag

LEKTOR, DR.ODONT., PH.D.  
LARS BJØRNDAL
Odontologisk Institut,  
Københavns Universitet
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Ong TK, Lim D, Singh M et al. Factors influencing the treatment 
outcome of intentional replantation on teeth with periapical 
periodontitis: a systematic review and meta-analysis. J Evid Base 
Dent Pract 2022;22:101722.  



dansk forskningsnyt

Ekstrand KR, Cordeschi T, Abreu Placeres N. ICCMS™ root 
caries lesions stages and their underlying depth towards 
the pulp: an in vitro study with histologic evaluation. Clin 
Oral Investig 2022;26:2597-2605. 

Rodcaries: god 
overensstemmelse 
mellem klinisk og 
histologisk diagnostik

RODCARIES inddeles ifølge det internationale cariesklassifika-
tionssystem ICCMS™ i fire stadier: 0 (sunde forhold), 1 (læsion 
uden kavitet), 2 (kavitetsdybde ≤ 2 mm) og 3 (kavitetsdybde 
> 2 mm). Professor Kim Ekstrand (Odontologisk Institut, Kø-
benhavns Universitet) har sammen med medarbejdere fra 
Brasilien og Den Dominikanske Republik i et laboratorie-
studie undersøgt, om denne kliniske inddeling afspejler det 
sygdomsbillede, man kan konstatere histologisk.

97 ekstraherede per-
manente molarer blev 
først vurderet klinisk ef-
ter ovenstående kriterier. 
Derefter blev carieslæ-
sionernes udstrækning 
bedømt histologisk efter 
følgende kriterier: 0 = in-
gen læsion, 1 = læsion i 
dentinens yderste 1/3, 2 
= læsion i midterste 1/3, 
3 = læsion i inderste pul-
panære 1/3. Alle regi-
streringer blev foretaget 
af to uafhængige under-
søgere.

Resultaterne viste høj korrelation mellem de kliniske og 
histologiske registreringer, henholdsvis 0,94 og 0,95 for de 
to undersøgere (P < 0,0001 i begge tilfælde). Specificiteten 
og sensitiviteten blev beregnet til henholdsvis 0,91 og 0,93 
(P < 0,001).

Forfatterne konkluderer, at undersøgelsen viser en stærk 
sammenhæng mellem rodcarieslæsionernes kliniske billede 
ifølge ICCMS™ og den demineraliseringsdybde, der kunne 
konstateres ved histologisk undersøgelse. 

Resultaterne viste 
høj korrelation 

mellem de kliniske 
og histologiske 
registreringer

MASAIERNE I KENYA OG TANZANIA er et folk, der balancerer 
mellem en traditionel tilværelse baseret på kvæghold og en 
vestligt påvirket storbylivsstil. Dette gælder også på tand-
plejeområdet, konkluderer et nyt studie, som forskere fra 
Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed) 
og Aarhus Universitetshospital (Odontologisk Videncenter) 
har publiceret sammen med svenske og kenyanske kolleger. 

Studiet, der omfatter interview med og klinisk og mikrobio-
logisk undersøgelse af 284 14-18-årige masaier, dokumen-
terer bl.a., at 61 % af deltagerne havde fået fjernet deres 
primære hjørnetænder på kulturelt betinget indikation, og 
at 95 % af disse desuden havde fået fjernet de permanente 
underkæbeincisiver. Disse indgreb foretages som regel af 
traditionelle helbredere uden bedøvelse i en overbevisning 
om, at de forhindrer opståen af børnesygdomme og tidlig 
død. Studiet viste, at ekstremt horisontalt maksillært over-
bid forekom signifikant hyppigere hos unge, der havde fået 
foretaget disse ekstraktioner (P < 0,001).

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) blev påvist 
hos 72 % af de unge masaier, og i tre tilfælde drejede det sig 
om den højvirulente JP2-genotype.  

Stort set alle brugte både kommercielt tilgængelige tand-
børster og traditionelle tyggepinde til at holde tænderne 
rene. Tyggepindene stammede i alle tilfælde fra det lokale 
træ Warburgia ugandensis. Denne plante har en række do-
kumenterede medicinske virkninger, bl.a. kan udtræk fra den 
in vitro neutralisere leukotoksin fra Aa. Forfatterne foreslår, 
at dette kan være en årsag til, at deltagerne trods den høje 
forekomst af Aa havde relativt sunde parodontale forhold.  

Der synes derfor at være både fordele og ulemper ved bru-
gen af traditionelle metoder og medikamenter til at forsøge 
at opnå sygdomskontrol.   

Kemoli A, Johansson A, Lindholm M, Mulli T, Nørregaard 
MM, Gjørup H, Haubek D. Cultural and traditional oral 
practices: implications on oral health of a Kenyan cohort 
of Maasai adolescents. East African Med J 2022;99:5122-8. 

Kulturelt betinget 
ekstraktion stadig 
udbredt blandt unge 
masaier i Kenya
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Din driftssikkerhed -   
opnået gennem års
erfaring og stabilitet
Hos Dent Support er vi glade for vores medarbejdere. De udgør en
stabil, serviceminded og driftssikker base. De er dygtige og klar til at gå
det ekstra skridt, som gør god service til en selvfølge i vores virksomhed.

Og ja selvfølgelig har flere af dem været i dentalbranchen meget længere ...  
Du er med andre ord altid på sikker grund med service og udstyr fra Dent Support. 

Vores team er dit team ...

Vores medarbejdere er om nogen grunden til, at vi kan garantere din driftssikkerhed.
De er kompetente, veluddannede og har en stor faglig viden og erfaring. De er også gode
kolleger og utrolig hjælpsomme. Du vil for eksempel kunne opleve, at de lynhurtigt tager
telefonen og henter et godt råd eller tip hos en kollega, hvis der pludselig opstår et problem
på din klinik, som er ud over det sædvanlige. Alt i alt, er vores team det bedste team, du
kan få som servicepartner på din klinik. Vi er vokset meget gennem de sidste 20 år, og flere
nye DentSupport'ere er kommet til med tiden, men den stærke kerne af medarbejdere er
stadig den samme, og det giver tryghed – både for os og for dig som kunde.
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I den første del var fokus på biologiske aspekter, diagno-
stik, pulpa- og nødbehandling. 

I denne anden del af det fælles nordiske tema lægges 
fokus på behandlingsvalg, både i relation til behandlin-
gens sværhedsgrad, men også i relation til prognosen 
for en given behandling set ud fra et helhedsperspek-
tiv. Det bliver i denne forbindelse tydeligt, at man i de 
nordiske lande har forskellig opbygning af tandplejen, 
hvor man i nogle lande har en anerkendt specialistud-
dannelse indenfor endodonti, hvilket man ikke har i Dan-
mark. Man bruger derfor ordene specialistklinik versus 
henvisningspraksis.

Der bringes herudover en artikel, der kort gennem-
går essentielle step i den endodontiske beslutningsproces 
samt giver gode råd til selve den endodontiske behand-
ling. Den sidste artikel forsøger at skue ind i fremtiden 

både med hensyn til ny, spændende teknologi og berører 
samspillet mellem undervisning og forskning samt den 
indfl ydelse, medier og politik har på udviklingen inden 
for fagområdet. 

faglig leder   ∕   videnskab & klinik ∕   T

Det nordiske tema 2023 
om endodonti afsluttes

NILS-ERIK FIEHN
Ansvarshavende og faglig-
videnskabelig redaktør

LISE-LOTTE KIRKEVANG
Lektor, dr.odont., 
medredaktør af temaet



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel 

DAG VIL FOLK GERNE BEHOLDE DERES EGNE TÆNDER HE-
LE LIVET. Denne forventning kan presse praktiserende 
tandlæger til at foretage endodontiske behandlinger på 
tænder, der notorisk er vanskelige at behandle. Endo-
dontisk behandling forbedrer patientens livskvalitet, 
men giver desværre også indimellem anledning til pro-
blemer. Disse problemer omtales typisk som utilsigtede 
hændelser, procedurefejl, iatrogene skader, komplika-
tioner eller uheld og kan i værste fald føre til klagesager. 

Mislykkede endodontiske behandlinger hænger generelt tæt 
sammen med sværhedsgraden af opgaven, som afhængigt af 
diagnosen og den opståede fejl kan påvirke udfaldet af behand-
lingen (1). Utilsigtede hændelser, procedurefejl og iatrogene 
skader kan også betragtes som udtryk for manglende viden og 
indsigt (1). Uheld og skader skyldes derimod behandlerens 
håndelag, fx ulykker med natriumhypoklorit. Komplikationer 
kan skyldes patientrelaterede forhold, fx allergiske reaktioner 
(2,3). Malpraksis defineres som ulovlig, fejlagtig eller forsøm-
melig professionel adfærd. Desværre er endodonti i flere lande 
blandt de hyppigste årsager til anklager om odontologisk mal-
praksis (4).  
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Praktiserende tandlæger kommer ofte ud for at 
skulle foretage vanskelige og udfordrende rodbe
handlinger. Endodontisk behandling behæftes un
dertiden med problemer som utilsigtede hændelser, 
procedurefejl, iatrogene skader, komplikationer og 
uheld og kan i værste fald føre til klagesager. Disse 
problemer hænger almindeligvis tæt sammen med 
behandlingens sværhedsgrad. Endodonti er en af 
de hyppigste årsager til klagesager. The Nordic 
Endodontic Assessment Form er et nyt værktøj til 
vurdering af sværhedsgraden på et konkret patient
tilfælde. Tandlægen og tanden indplaceres i fire ka
tegorier efter tekniske færdigheder, teoretisk viden 
og brug af hjælpemidler. Tandlæger i Kategori A 
arbejder uden brug af forstørrelse. Tandlæger i 
Kategori B anvender lupbriller eller mikroskop, er 
erfarne inden for endodontisk behandling og har 
suppleret deres basale teoretiske viden. Tandlæ
ger   i Kategori C bruger lupbriller, er erfarne og 
har særlig interesse for endodonti. Tandlæger i 
Kategori D arbejder med mikroskop og er enten 
specialtandlæger i endodonti eller har efteruddan
net sig inden for endodonti. Ved hjælp af Nordic 
Endodontic Assessment Form, kan tandlæger selv
evaluere, hvilken kategori den aktuelle tand hører 
under, bedømme behandlingens sværhedsgrad og 
henvise patienten, hvis der er indikation for dette. 
I artiklen gennemgås til slut, hvordan man skriver 
en henvisning, og hvilke oplysninger henvisningen 
bør indeholde.  

IEMNEORD Nordic endodontic assessment form  |   
health records  |  referral

ABSTRACT

Korrespondanceansvarlig førsteforfatter: 
SIVAKAMI RETHNAM HAUG 
Sivakami.Haug@uib.no

110

T  ∕  



Ved mistanke om malpraksis vurderer man behandlerens 
handlinger i alle stadier i relation til opgavens kompleksitet og 
tager stilling til, om disse lever op til normen for almindelig an-
erkendt faglig standard. De mest omfattende skadevirkninger 
ses i forbindelse med anvendelse af endodontiske skyllevæsker 
og andre medikamenter, fx ulykker med natriumhypoklorit el-
ler skader på nervevæv eller i sinus som følge af udpresning af 
calciumhydroxid igennem foramen apicale (Fig. 1A og B) (5,6). 
Sådanne uheld vurderes ofte til at være undgåelige, idet tand-
lægen ikke har levet op til normal faglig standard. Frygt for at 
begå procedurefejl eller andre utilsigtede hændelser bør dog 
ikke få klinikeren til helt at afstå fra at foretage endodontiske 
behandlinger (7). 

 
VURDERING AF OPGAVENS SVÆRHEDSGRAD 
Endodontiske problemer kan opstå som følge af præoperative 
eller peroperative faktorer. Forkert diagnose eller manglende 
kendskab til rodkanalanatomi er eksempler på præoperative 
faktorer, der kan føre til endodontiske problemer. Der er mange 

peroperative faktorer. En af dem er manglende behandling af 
en rodkanal, enten fordi den ikke blev fundet, eller fordi tand-
lægen ikke ledte efter den (Fig. 2A-C) (8,9). Det er påvist, at 
apikal parodontitis forekommer hyppigere i tænder med mindst 
én ubehandlet eller overset rodkanal (10). Accidentelle perfo-
rationer fører ofte til ekstraktion af tanden, men kan alminde-
ligvis undgås med fornuftige endodontiske arbejdsgange (11). 
Ufuldstændig instrumentering eller forsegling af rodkanalen 
enten som følge af forkert rodmål eller på grund af fx instru-
mentfraktur, hyldedannelse eller overinstrumentering af den 
apikale konstriktion kan føre til, at infektionen persisterer. 
Rodfile kan frakturere som følge af cyklisk træthedsbrud eller 
vridningsbelastningsbrud, og incidensraten for brud ligger på 
1 % (12). Det sted i tandsættet, der oftest giver anledning til 
instrumentfraktur, er den apikale del af en mesiofacial rodka-
nal i en molar (Fig. 3). Kraftig afbøjning af kanalen forøger 
risikoen for, at filen frakturerer (13). En for kort rodfyldning 
(> 2 mm fra radiologisk apex) har ligesom overfyldning med 
guttaperka en nedsat succesrate (14).   

Radiologisk påvist ekstrusion af Ca(OH)2  

Fig. 1. A. Udsnit af panoramaoptagelse viser Ca(OH)
2
 uden for foramen apicale 

i en overkæbemolar og i sinus maxillaris (pil). B. Periapikal optagelse viser 
Ca(OH)

2
 uden for foramen apicale (pil) i en central incisiv. Tilfældet krævede 

kirurgisk indgreb. 
Fig. 1 A. An orthopantomography section showing Ca(OH)

2
 beyond the apical 

foramen of maxillary first into the maxillary sinus (arrow) and (B) a periapical ra-
diograph with Ca(OH)

2
 extrusion beyond the apical foramen (arrow) of a central 

incisor which required surgical intervention. 

A

B

Radiologisk påvisning af insufficient rodfyldning

Fig. 2. Tidligere behandlet tand med insufficient eller helt manglende rodfyld-
ning i kanalerne. A. Præmolarer i overkæben med tre insufficiente rodfyld-
ninger og efterfølgende restaurering med stiftopbygning og krone. Desuden 
første molar uden synlig rodfyldning, men med restaurering, der inddrager 
pulpakammeret. B. Første molar i overkæben, som kun har synlig rodfyldning 
i den palatinale kanal. C. Insufficient rodfyldning eller overset rodkanal i første 
molar i overkæben. 
Fig. 2. Previously treated tooth with no or inadequate root filling in canals.  
A. Maxillary premolars with 3 roots inadequately filled and restored with post 
and crown. Maxillary first molar with no visible root filling with restoration in 
pulp chamber and coronal restoration. B. Maxillary first molar with visible root 
filling only in the palatal canal. C. Inadequate root filling or missed root canal in 
maxillary first molar.  

A

B C
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Den ældre patient
En systematisk oversigt over longitudinelle undersøgelser af 
udfaldet af rodkanalbehandling har vist, at succesraten ikke 
falder med stigende patientalder. Alder er ikke noget, hverken 
tandlæge eller patient skal bekymre sig om i forbindelse med 
valg af behandling (15), men aldersrelaterede forandringer 
i tænderne kan vanskeliggøre rodbehandlingen (Fig. 4A). Et 
nyere studie har påvist, at ældre især har behov for endodon-

tisk behandling af tænder med store fyldninger eller fuldkro-
ner (16), og det gør behandlingen mere kompliceret. Dannelse 
af sekundær dentin sker igennem hele livet, og dermed bliver 
pulpakammer og rodkanaler gradvis mindre, hvilket kan gøre 
det svært for tandlægen at lukke sufficient op og lokalisere ka-
nalerne (16) (Fig. 4B og C). Trods dette har et studie af forkal-
kede rodkanaler fundet, at alle kanaler blev tilgængelige inden 
for højst en time, og at succesraten efter tre år var 80 % (17).  

Nordic Endodontic Assessment Form 
Der findes adskillige skemaer til vurdering af rodbehandlin-
gers sværhedsgrad (18). The American Association of Endo-
dontists (AAE) har udarbejdet et skema, som hyppigt anvendes 
i undervisning og i forbindelse med henvisninger (1,18,19). I 
dette skema kategoriseres opgaver som lette, middelsvære el-
ler meget vanskelige. I et nyere studie har det vist sig, at tæn-
der i kategorien ”meget vanskelige” krævede signifikant flere 
behandlingsseancer, og at signifikant flere behandlinger endte 
med at mislykkes (1).  AAE’s skema er dog behæftet med flere 
fejl. Fx bliver patienter med visse medicinske tilstande automa-
tisk indplaceret i kategorien ”meget vanskelige”. 

BEHANDLERENS EVNER
Tandlæger har forskellige interesser, indsigter, kompetencer 
og færdigheder. Derfor introducerer vi hermed en ny formular 
til vurdering af endodontiske opgavers sværhedsgrad: Nordic 
Endodontic Assessment Form, som er baseret på AAE’s skema 
(Tabel 1). The Nordic Endodontic Assessment Form indplace-
rer tandlæger og behandlingskrævende tænder i fire kategorier, 
A, B, C og D, på baggrund af tandlægens tekniske færdighe-
der, teoretiske viden og brug af hjælpemidler. Det er tidligere 
blevet påvist, at selvom tandlæger får nogenlunde den samme 

Radiologisk påvisning af instrumentfraktur

Fig. 3. Røntgenoptagelse af tidligere rodfyldt første molar i overkæben med 
fraktureret rodfil i den mesiofaciale kanal (pil).
Fig. 3. Radiograph of a previously root filled maxillary first molar with separated 
file in mesio-buccal canal (arrow).

Radiologisk påvisning af furkal perforation

Fig. 4. A. Røntgenoptagelse af første molar i underkæben hos en ældre patient med reduceret pulparum. B. Skematisk illustration af bor i furkaturområdet med 
perforation til det furkale parodontium og overekstenderet oplukningskavitet. Problemet opstod på grund af mangelfuld præoperativ granskning af røntgenoptagelsen.  
C. Restoration over furcation perforation.
Fig. 4. A. Radiograph of mandibular left first molar in an elderly patient showing reduced pulp canal space. B. Schematic illustration of bur in the furcation region with 
perforation in the furcation periodontium and overextended access preparation. An inadequate pre-operative assessment of radiograph led to this problem. C. Restora-
tion over furcation perforation.

A B C
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Nordic form

Criteria A B C D

Operator factors   Newly graduated 
dentist

  DP performs sporadic 
RCT

  No use of 
magnification aids

  Experienced DP
  Complementary 

theoretical knowledge
  Use  magnification aids

  Special interest in 
Endodontics

  Use  dental loupes

  Specialist in 
Endodontics

  Advanced knowledge 
in Endodontics

  Use dental operating 
microscope 

  Interpretation of CBCT 
images

Treatment type and 
challenges

  Emergency treatment   Vital pulp 

preservation

  Traumatic injury 

treatment plan

  Endo-perio lesions

  Internal bleaching

  Non-surgical 
retreatment

  Surgical retreatment
  Root resorption 

management

Diagnosis   Straightforward   Extensive differential 
diagnosis of 
usualsigns and 
symptoms required

  Previously root-filled 
tooth with apial 
periodontitis

  Confusing and 
complex signs and 
symptoms: difficult 
diagnosis

  History of chronic oral 
and facial pain

Tooth type   Anterior
  Premolar

  Molar   Anatomic variations 
(dens in dente, fusion, 
mandibular incisors 
with 2 root canals 
mandibular premolars 
with 2 canals maxillary 
premolar with 3 root 
canals)

Tooth inclination None   Mild/Moderate   Severe (>300) 

Tooth rotation None   Mild/Moderate   Severe (>300) 

Crown morphology   Large caries
  Restorations

  Severely broken down 
tooth

  Restoration does 
not reflect original 
morphology

  Tooth with large 
cervical restorations

  Full coverage crown
  Bridge abutment

  Overcontoured full 
coverage crown

  Full coverage crown 
with high crown-root 
ratio

Radiographic
appearance

  Visible pulp chamber
  Visible root canal/s

  Pulp stones in pulp 
chamber

  Canal/s reduced in size

  Pulp chamber reduced 
in size

  Indistinct root canal/s 
path

Root curvature   Mild curvature   Moderate curvature
  Long roots >25mm

  Severe curvature 
(>300) 

  S-shaped curvature

Tabel 1. The Nordic Endodontic Assessment Form.  
Table 1. The Nordic Endodontic Assessment Form. 
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grunduddannelse, kan der være stor forskel på den selvsik-
kerhed og tryghed, de udviser under udførelse af rodkanalbe-
handling (20). Herunder følger en kort beskrivelse af de fire 
kategorier. Det må understreges, at der er tale om anbefalin-
ger – ikke påbud.  
Kategori A – Tandlægen anvender ikke hjælpemidler til forstør-
relse. Tandlæger i Kategori A kaster sig kun sjældent ud i rod-
kanalbehandlinger, men kan opgraderes til Kategori B, hvis de 
anskaffer lupbriller eller mikroskop og holder sig ajour med 
løbende kursusaktivitet og læsning af faglitteratur.  
Kategori B – Tandlægen anvender forstørrelse, har nogen er-
faring med endodontiske behandlinger og har suppleret sin 
teoretiske viden. En nyuddannet tandlæge, der anvender for-
størrelse, befinder sig i Kategori B.  
Kategori C – Tandlægen anvender lupbriller, har erfaring og er 
særligt interesseret i endodonti. Tandlægestuderende behand-
ler patienter i Kategori C under supervision (1).   
Kategori D – Tandlægen anvender operationsmikroskop og er 
i stand til at anvende CBCT- optagelser i forbindelse med be-
handlingsplanlægningen. Tandlæger i Kategori D er enten spe-
cialtandlæger i endodonti, eller de har gennemgået en omfat-
tende efteruddannelse og er særligt interesseret i endodonti. 

I den følgende korte beskrivelse belyser vi ved hjælp af klini-
ske tilfælde, hvorfor forskellige tilfælde og tilstande indplaceres 
i forskellige kategorier. Alle tandlæger bør være i stand til at 
foretage nødbehandling på patienter (Kategori A). Tandlæger 
i Kategori D kan behandle alle opgaver fra A til D, tandlæger i 
Kategori C kan behandle opgaver fra A til C, tandlæger i kate-
gori B kan behandle A og B, mens tandlæger i Kategori A bør 
holde sig til at behandle tilfælde fra Kategori A. En tandlæge 
kan let flytte sig op og ned i kategorierne, efterhånden som er-
faringen, instrumentariet og efteruddannelsesprofilen ændrer 
sig i løbet af det professionelle liv (21). 

Diagnose 
Tænder med mange differentialdiagnoser kan være udfordren-
de for tandlægen (19), så man bør mindst være tandlæge i Ka-
tegori B, hvis man skal forsøge at behandle sådanne tænder  
(Fig. 5 A-B).  

Klinisk foto af fistel

Fig. 5. Fistler (pile) kan være lokaliseret intraoralt (A) og ekstraoralt (B). Udforskning af fistlen med en guttaperkapoint viser vej til infektionens årsag.  
En røntgenoptagelse med udforskning af fistlen er afgørende for korrekt diagnose.
Fig. 5. Fistula (arrows) can be located intraoral (A) and extraoral (B). Tracing the fistula with a gutta percha point leads to the source of infection.  
A radiograph with trace fistula is imperative for diagnosis.

A B

Klinisk og radiologisk påvisning af MB2 kanal

Fig. 6. A. Overkæbemolar efter oplukning. Pilen peger på lokalisation af anden 
mesiofaciale (MB2) kanal. B og C. Distoexcentriske røntgenoptagelser af første 
molar i overkæben med fire rodfyldte kanaler. Pilen peger på anden mesiofa-
ciale kanal.  
Fig. 6. A. Maxillary molar after access preparation. Arrow points towards 
location of second mesio-buccal (MB2) canal. B and C. Radiographs from disto-
eccentric projection of maxillary first molar with four root filled canals, arrow 
points towards second mesio-buccal canal.  

B

C

A
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En tidligere rodfyldt tand med apikal parodontitis er kom-
pliceret at behandle, fordi et nyt behandlingsforsøg forudsæt-
ter både teoretisk viden, kliniske færdigheder og en protokol 
for genindkaldelse.   

Tandtype 
Ved behandling af molarer kræves forstørrelse for at kunne 
lokalisere kanalindgangene, især den anden mesiofaciale ka-
nal (MB2) (Kategori B) (Fig. 6A-C). Tænder med anatomiske 
variationer bør kun behandles af tandlæger i Kategori D (Fig. 
2A og 7A-D).  

 
Kipning og rotation 
En tandlæge i Kategori A har ikke erhvervet tilstrækkelige fær-
digheder til at kunne modificere oplukningskavitetens udform-
ning i en tand, der er kippet eller roteret. For at undgå unød-
vendige uheld som perforation i forbindelse med oplukningen 
(Fig. 8A-F) bør sådanne tænder kun behandles af tandlæger, 
der mindst er i Kategori B.  

  
Kronemorfologi 
Hvis en tand er stærkt destrueret, eller hvis den er forsynet med 
en restaurering, der ikke afspejler den oprindelige morfologi, 
kan det være vanskeligt at orientere sig under udformning af 
oplukningskaviteten, og opgaven bør derfor ikke udføres af en 
tandlæge i Kategori A (Fig. 4). Tænder med profunde cervikale 
restaureringer anbringes i Kategori B (Fig. 9A og B). Tænder 
med fuldkroner og bropiller kræver grundig præoperativ rønt-
genundersøgelse (Kategori C). Overkonturerede eller volumi-
nøse fuldkroner er vanskelige at behandle, fordi man ikke kan 
orientere sig efter den oprindelige kronemorfologi (Fig. 10A). 

Tænder med “lange” kroner er også vanskelige, fordi man un-
der oplukningen må trænge dybere ned i tanden for at finde 
kanalerne (Kategori D) (Fig. 10B).  

Radiologiske fund 
Forekomst af pulpasten i pulpakammeret kan blokere kanalind-
gangene, og der er derfor behov for forstørrelse for at kunne lo-
kalisere kanalindgangene (Kategori B) (Fig. 11A-C). En kanal, 
der er meget snæver, kræver betydelige tekniske færdigheder 
under udrensning til korrekt rodmål (Kategori C).  

klinisk relevans
Endodontisk behandling kan forbedre patienternes livskva-
litet, men er også blandt de hyppigste årsager til klagesager. 
Ved mistanke om malpraksis vurderer man behandlerens 
handlinger i alle stadier i relation til opgavens kompleksitet 
og tager stilling til, om disse lever op til normen for almin-
delig anerkendt faglig standard. Ved hjælp af the Nordic En-
dodontic Assessment Form kan tandlægen, inden behand-
lingen påbegyndes, vurdere sværhedsgraden af det aktuelle 
tilfælde og tage stilling til eventuel henvisning af patienten. 
Henvisning bør ske tidligt i behandlingsforløbet. Hvis der er 
behov for akut behandling, bør denne være så lidt invasiv 
som muligt og sigte på at gøre patienten symptomfri. God 
kommunikation med patienten og omhyggelig journalføring 
er af afgørende betydning. 

Røntgenoptagelse og klinisk foto påviser anatomiske afvigelser

Fig. 7. Første præmolar i højre side af underkæben med afvigende anatomi og stor cervikal restaurering. A. Røntgenoptagelse viser uklart forløb af rodkanal lige under 
knogleniveau B. Klinisk foto viser to faciale kanaler (pil) og én lingval kanal. C. Postoperativ røntgenoptagelse viser tre rodfyldte kanaler. D. Røntgenoptagelse af første 
præmolar i overkæben med tre rodkanaler. 
Fig. 7. Mandibular right first premolar with anatomic variations and a large cervical restoration. A. Radiograph shows root canal becomes indistinct just below the bone 
level. B. Clinical photo showing two buccal canal (arrow) and one lingual canal. C. Final radiograph showing three root filled canals. D. Radiograph of maxillary first 
premolar with three root canals. 

A B C D
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Rodlængde og rodafbøjning 
Tænder med lange rødder, især molarer, er vanskelige at instru-
mentere (Kategori B). Instrumentering af afbøjede rodkanaler 
kan føre til utilsigtede hændelser som instrumentfraktur, hyl-
dedannelse, overinstrumentering af den apikale konstriktion, 
lateral perforation eller strip-perforation. Derfor bør tænder 
med krumme kanaler (> 30° krumning) kun behandles af tand-
læger i Kategori B eller højere (Fig. 12A-D) (22). 

Tandtraumer 
Tandtraumer rammer ofte unge mennesker og kræver akut 
behandling. Sufficient initial behandling kræver både tid og 

kundskaber. En korrekt diagnose er afgørende for sufficient 
strategi og behandling. Trods optimal behandling kan der se-
nere opstå behov for endodontisk behandling, da pulpa kan 
tage varig skade efter traumet (23,24) (Fig. 13A-C, 14A-C). 
Selvom unge, ikkefærdigdannede tænder på grund af den ri-
gelige blodforsyning er mere resistente over for pulpanekrose 
efter traumer, udgør disse unge tænder i tilfælde af nekrose et 
teknisk behandlingsproblem, der kræver solide kliniske kund-
skaber og adgang til de mest moderne teknologier og materia-
ler, hvis der skal opnås et vellykket behandlingsresultat (25).

Risikoen for nekrose efter en luksationsskade stiger med 
traumets alvorlighed og er størst ved tænder med afsluttet rod-

Skematisk og radiologisk illustration af rotation og kipning

  

Fig. 8. Skematisk illustration af (A) en præmolar med 30º lingval kipning (18). Bor viser potentielt område for perforation (B) præmolar med 30º rotation (C) under-
kæbeincisiv med let/moderat kipning af roden, men overkontureret krone. Bor viser potentielt område for perforation. D. præmolar med distal kipning og molar med 
mesial kipning. Bor viser potentielt område for perforationer (18). E. Røntgenoptagelse af molar med let til moderat mesial kipning; bor viser perforationsområde.  
F. Røntgenoptagelse af tand med mesialt placeret oplukningskavitet og fremmedlegeme i alveoleknoglen som følge af perforation.
Fig. 8. Schematic illustration of (A) a premolar with 30º lingual tilt (18). Bur showing potential area of perforation (B) premolar with a 30º rotation (C) lower incisor with 
a mild/moderate tilt in the root but an over-contoured crown. Bur showing potential area of perforation. D. premolar with distal tilt and molar with mesial tilt. Bur sho-
wing potential area of perforations (18). E. Radiograph showing a molar with a mild to moderate mesial tilt with bur showing area of perforation. F. Radiograph of tooth 
with mesially placed access cavity preparation and foreign material lodged in the alveolar bone due to perforation.

D E F    
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dannelse (26). I tilfælde af luksationsskader skal patienten ef-
ter behandling indkaldes i henhold til anbefalingerne i Dental 
Trauma Guide (27). Lukserede tænder kan frembyde flere for-
skellige endodontiske komplikationer, og korrekt behandling er 
altafgørende for tandens overlevelse på længere sigt (28,29). 
Under opfølgningen skal den skadede tand undersøges både 
klinisk og radiologisk, og alle patologiske fund skal registreres 
og vurderes (fx nekrose, obliteration og inflammatorisk eller 
ankylotisk resorption). 

Da tandtraumer især rammer unge mennesker, er det yderst 
vigtigt, at de traumatiserede tænder behandles sufficient, da 
ekstraktioner i unge tandsæt ofte giver anledning til vanske-

ligheder i forbindelse med rehabilitering, især i den æstetiske 
zone. 

Rodresorption
Rodresorption er tab af hårde tandvæv (dentin og cement) 
som følge af osteoklastisk aktivitet. Skaderne er irreversible, 
og prognosen er usikker selv efter en kombination af forskel-
lige behandlingstiltag. Rodresorptioner inddeles i interne og 
eksterne efter læsionens beliggenhed. Anvendelse af CBCT har 
gjort det lettere at diagnosticere og behandle rodresorptioner 
(Fig. 14A-C). Selvom de fleste eksterne rodresorptioner kun 
inddrager en enkelt tand, er der dog patienter, som rammes af 
multiple rodresorptioner (Fig. 14D og E). Da rodresorptioner 
er så svære at behandle, placeres de i Kategori D. 

Journalføring
Man har konstateret, at journaliseringen af endodontiske for-
hold ikke altid er tilstrækkelig, og at der således er behov for 
forbedringer (30). Det er påvist, at mangelfuld endodontisk 
journalføring især florerer blandt ældre og mandlige tandlæ-
ger (31). I en konsensusrapport fra the European Society of 
Endodontology bringes en udførlig liste over oplysninger, der 
bør journaliseres i forbindelse med endodontisk behandling 

Klinisk foto og røntgenoptagelse  
af cervikal restaurering

Fig. 9. A. Klinisk foto af anden præmolar med stor cervikal restaurering facialt 
(pil) og fistel i den faciale slimhinde ud for første præmolar. B. Røntgenop-
tagelse viser restaurering i den koronale del (pil) og periapikal læsion under 
anden præmolar.
Fig. 9. A. Clinical photo of second premolar with large buccal cervical restora-
tion (arrow) and fistula on buccal mucosa below first premolar. B. Radiograph 
showing restoration in the coronal part (arrow) and periapical lesion under 
second premolar.
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Røntgenoptagelse af fuldkrone

Fig. 10. Røntgenoptagelse af (A) anden molar i underkæben med overkontu-
reret fuldkrone (pil). B. Anden molar i overkæben med krone, der strækker sig 
ned til furkaturområdet (pil), hvilket gør det vanskeligt at bestemme pulpakam-
merets beliggenhed.   
Fig. 10. Radiograph of (A) mandibular second molar with full coverage crown 
that is over-contoured (arrow). B. Maxillary second molar with a crown exten-
ding to furcation region (arrow) creating difficulty in assessing location of the 
pulp chamber.  

A B

Skematisk og radiologisk illustration  
af forkalkning i pulpa

Fig. 11. A. Skematisk illustration af tand med pulpasten i pulpakammer og 
rodkanaler, hvilket kan gøre det vanskeligt at lokalisere kanalindgangene og 
udrense kanalerne (18). B. Bitewing-optagelse viser generaliseret dannelse 
af pulpasten i molarerne (pile). C. Periapikal optagelse af -6 med omfattende 
forkalkninger i pulpakammer og rodkanaler (pil). 
Fig. 11. A. Schematic illustration showing tooth with pulp stone in the chamber 
and root canals creating potential difficulty in locating root canal orifices and 
instrumentation (18). B. Bitewing radiograph showing generalized pulp stone 
formation on molars (arrows). C. Periapical radiograph of mandibular left first 
molar with extensive calcifications in the pulp chamber and root canals (arrow). 
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(32). Blandt de vigtigste punkter kan nævnes tidligere symp-
tomer, tandens forhistorie, resultaterne af den kliniske under-
søgelse og sensitivitetstests, beskrivelse af radiologiske fund, 
diagnoser, behandlingsplan, informeret samtykke og detalje-
ret gengivelse af behandlingsprotokollen. Der anbefales rønt-
genoptagelser præoperativt i forbindelse med fastlæggelse af 
rodmål (hvis dette ikke sker elektronisk), ved prøvning af ma-
sterpoint samt postoperativt. Der anbefales kontrol af behand-
lingsresultatet ved klinisk og radiologisk opfølgning med en 
observationsperiode på mindst et år.  

 
HVORNÅR OG HVORDAN HENVISER MAN? 
Kommunikation med patienten 
I forbindelse med henvisning er god kommunikation med pa-
tienten af afgørende betydning.  Patienten skal oplyses om, 
hvorfor han/hun bliver henvist til en specialist, og hvad man 

kan forvente. Man skal ikke love for meget, fx kan det være 
svært og i nogle tilfælde umuligt at fjerne en knækket rodfil. 
Man bør orientere om prisen på behandlingen, behandlingens 
varighed samt prognosen. Hvis der er sket et uheld som fx per-
foration eller instrumentfraktur, skal patienten informeres om 
dette (Fig. 15A-C). Patienten har også krav på at få at vide, 
hvilken restaurering tanden efterfølgende skal forsynes med, 
hvem der skal udføre denne behandling, samt hvad den kom-
mer til at koste. 

Hvordan henvises? 
Henvisningen bør ske tidligt i behandlingsforløbet. Ideelt set 
bør specialisten foretage hele behandlingen. Hvis der er behov 
for akut behandling, bør denne være så lidt invasiv som muligt 
og fokusere på symptomlindring. Det er også god praksisskik at 
kontakte specialistklinikken og høre, om de kan foretage den 

Skematisk og radiologisk illustration  
af rodafbøjning

Fig. 12. A. Skematisk illustration af 30º afbøjning af rod (18,21). En rod med 
mere end 30º afbøjning er i Kategori C. B. Røntgenoptagelse af anden molar i 
underkæben med mere end 30º afbøjning. C. Røntgenoptagelse af masterpoint 
viser lateral perforation i den apikale tredjedel af rodkanalen (pil). D. Røntgen-
optagelse viser strip-perforation på den mesiale rod (pil). 
Fig. 12. A. Schematic illustration of 30º curvature on a root (18,21). A root with 
more than 30º curvature is in category C. B. Radiograph of mandibular second 
molar with more than 30º curvature. C. Master point radiograph showing lateral 
perforation in the apical third of root canal (arrow). D. Radiograph showing a 
strip perforation on the mesial root (arrow). 
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Røntgenoptagelse efter traume

Fig. 13. Røntgenoptagelse af ikkefærdigdannet permanent tand efter traume.  
A. Påvisning af rodresorption på 1+ (pil). B. Inkomplet rodudvikling. C. Periapikal 
læsion på 1+ og  pulpaforkalkning og rodresorption på +1. 
Fig. 13. Radiograph of an immature permanent tooth after traumatic injury.  
A. displaying root resorption on maxillary right central incisor (arrow).  
B. Incomplete root development. C. Periapical lesion on maxillary right central 
incisor and pulp calcification and root resorption on left central incisor.  
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Klinisk foto og røntgenoptagelse viser rodresorption

Fig. 14. Rodresorption. A. Klinisk foto af lateral incisiv i overkæben med lyserød plet svarende til kronens cervikale del. B. Røntgenoptagelse viser resorption i tandens 
koronale del. C. CBCT viser velafgrænset rodresorption på kronens labiale overflade (pil). D. Invasiv cervikal rodresorption på første molar i underkæben (pil). E. Ekstern 
rodresorption på 5- og den mesiale rod på 6- (pil).
Fig. 14. Root resorption. A. Clinical photo showing a maxillary lateral incisor with a pink spot on the cervical part of the crown. B. Radiograph showing resorption in 
coronal part of the tooth. C. CBCT image showing a well circumscribed root resorption on labial surface (arrow) of the crown. D. Cervical invasive root resorption on 
mandibular right first molar (arrow). E. External root resorption on mandibular right second premolar and mesial root of first molar (arrow).
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Klinisk foto og røntgenoptagelse af furkal perforation

Fig. 15. Patienten blev (uden henvisning) opfordret til at fortsætte behandlingen på universitetstandklinik. Privatpraktiserende tandlæge havde påbegyndt rodkanal-
behandling. A. Præoperativ røntgenoptagelse viser rodfyldt mesiofacial kanal. B. Klinisk foto efter fjernelse af midlertidig fyldning viser rodfyldning af MB1 og MB2 
kanaler, furkal perforation (pil), instrumenteret distofacial kanal og palatinal kanal, som ikke er instrumenteret/fundet. C. Den furkale perforation blev lukket (pil), og 
den palatinale kanal blev lokaliseret og udrenset. 
Fig. 15. Patient was advised (with no referral) to continue treatment at the University Dental Clinic. First maxillary molar had root canal treatment initiated by private 
practitioner. A. Preoperative radiograph showing root filled mesio-buccal canal. B. Clinical photo after removal of temporary restoration showing root filled MB1 and 
MB2 canals, furcation perforation (arrow), instrumented disto-buccal canal and uninstrumented/unlocated palatal canal. C. Furcation perforation was repaired (arrow), 
palatal canal located and instrumented. 
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akutte behandling. Instrumentering af en rodkanal uden at ken-
de rodmålet kan let føre til overinstrumentering eller hyldedan-
nelse. Undlad behandling, hvis diagnosen er usikker. Skriv et kort 
referat af den generelle anamnese, tandens forhistorie, tidligere 
behandlinger, kliniske og radiologiske fund. Angiv en diagnose, 
eller bed specialisten om at stille den. Vedlæg røntgenoptagelse 
af god kvalitet. Giv også en klar beskrivelse af, hvilken behand-
ling der allerede er foretaget, hvis dette er relevant. Oplys li-
geledes om mulige tekniske problemer (manglende kanaler, 
hylder, frakturerede file, perforationer etc.). Endelig bør du 
videregive andre relevante oplysninger om patienten som fx 
forsikringsforhold, tandlægeskræk, rejseplaner m.v. 

Hvad kan du forvente  
Efter afsluttet behandling bør specialisten kommunikere med 
den henvisende kollega og oplyse om den udførte behandling, 
prognosen, tidshorisonten for videre behandling samt plan for 

genindkaldelse. Hvis der fx er behov for opfølgende periapikal 
kirurgi, skal den henvisende tandlæge også oplyses herom. Ko-
pier af præ- og postoperative røntgenoptagelser skal også deles.   

KONKLUSIONER 
Sammenfattende må det siges, at det ligger under normen for 
almindelig anerkendt faglig standard, hvis man uden nødven-
dige hjælpemidler og tilstrækkelige kundskaber påbegynder 
en rodbehandling på en tand, der overstiger ens kompetence. 
Endodonti er en hyppig årsag til klagesager. Patienter har for-
ventning om at kunne beholde deres naturlige tænder hele li-
vet.  Endodontisk behandlede tænder skal derfor kunne holde 
livsvarigt, og følgelig skal behandlingerne udføres med præci-
sion i første forsøg. Sufficient indsigt i egne evner og i opgavens 
sværhedsgrad kan gøre det lettere for tandlægen at vurdere, 
om en given tand skal henvises til en kollega med bedre kom-
petencer. 
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NDODONTISKE BEHANDLINGER HAR TIL FORMÅL  
at forebygge eller eliminere rodkanalinfektion 
og apikal parodontitis (AP). Fra et klinisk syns-
punkt defineres en vellykket behandling almin-
deligvis ved, at der ved røntgenundersøgelse 
ses normale periapikale forhold, og at der er 
fravær af kliniske sygdomstegn og symptomer. 
For patienten er det derimod mest vigtigt, at 
den rodbehandlede tand er funktionsdygtig, og 

at det ikke gør ondt i tanden. 
Man har fundet høje succesrater (normale periapikale for-

hold) for tænder, der ikke havde AP inden behandlingen (1-3), 
mens succesraten er en smule lavere for tænder med AP (1,4). 
Et vellykket endodontisk behandlingsresultat hænger nøje sam-
men med velgennemførte behandlingsprocedurer, fra aseptisk 
arbejde til afsluttende restaurering. I sådanne tilfælde vil de 
fleste periapikale sygdomme vise tegn på heling et år efter be-
handlingen, men hvis heling ikke ses, bør man observere i op 
til fire år for at give vævet tid til at hele  (5). 

I denne artikel gennemgår vi de enkelte endodontiske be-
handlingsprocedurer og deres betydning for det endelige re-
sultat. 

ASEPTISK ARBEJDE  
I dag sigter endodontiske behandlingsprotokoller på at elimi-
nere mikroorganismer og forhindre indtrængen af nye mikro-
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Et vellykket udfald af en endodontisk behandling 
hænger nøje sammen med veludførte behandlings-
procedurer. En korrekt placeret oplukningskavitet 
af passende størrelse og med adgang i lige linje til 
kanalerne er en forudsætning for, at efterfølgende 
endodontiske procedurer kan udføres tilfredsstil-
lende. Rodmålet fastlægges under aseptiske betin-
gelser ved hjælp af en elektronisk apexlokalisator 
i kombination med røntgenoptagelser, typisk efter 
koronal udvidelse. Derefter udrenses og formes 
rodkanalerne, i langt de fleste tilfælde ved hjælp af 
roterende eller reciprokerende NiTi-instrumenter. 
Dette sker under hyppig skylning, sædvanligvis med 
natriumhypoklorit i lav koncentration. Når denne 
kemomekaniske instrumentering er vel gennem-
ført, er rodfyldning det næste vigtige skridt. En 
rodfyldning af god kvalitet, dvs. afsluttet højst 2 
mm fra den radiologiske apex og uden utætheder, 
er af afgørende betydning for behandlingsresulta-
tet, mens materialer og teknikker betyder mindre. 
Endelig bør tanden forsynes med en permanent re-
staurering hurtigst muligt efter rodfyldningen med 
henblik på at undgå frakturer og reinfektion. Hvis 
disse procedurer gennemføres tilfredsstillende, kan 
man forvente høje succesrater. 

EEMNEORD Endodontics  |  dental pulp diseases  |  periapical 
periodontitis  |  dental restoration  |  treatment 
outcome

ABSTRACT

Korrespondanceansvarlig førsteforfatter: 
VICTORIA DAWSON 
Victoria.Dawson@mau.se 

122

T  ∕  



organismer i rodkanalsystemet. Eftersom de endodontiske pa-
togener hovedsagelig er orale kommensaler, er det en forudsæt-
ning for en sikker og effektiv endodontisk behandling, at man 
isolerer tanden fra det orale miljø ved hjælp af kofferdam (6). 
For at minimere risikoen for kontamination er det også påkræ-
vet at desinficere den isolerede tand og kofferdamanlægget (6). 
Desuden skal alle de materialer og instrumenter, der anvendes 
under rodbehandlingen, være sterile eller effektivt desinfice-
rede. Guttaperkapoints bør desinficeres før brug i en opløsning 
af fx klorhexidin, alkohol eller natriumhypoklorit (7,8). 

Der er indikationer på, at tandlægen kan forårsage kontami-
nation af rodkanalsystemet, idet man har påvist forekomst af 
hudkommensaler som fx Cutibacterium acnes og Staphylococcus 
aureus i forbindelse med endodontiske infektioner (9,10). Der 
er ligeledes påvist signifikant forhøjede bakterietal på operati-
onshandsker, hvilket også medfører risiko for kontamination 
(11,12). Dette understreger betydningen af god håndhygiejne. 
Man bør anlægge en niks pille-strategi, dvs. gøre sig umage for 
at undgå at berøre de dele af instrumenter og materialer, der 
kommer i kontakt med rodkanalerne, for at begrænse risikoen 
for kontamination.

Hvert eneste tiltag, der har til hensigt at opretholde en asep-
tisk tilstand under behandlingen, har betydning, da alle forsøg 
på at reducere den mikrobiologiske belastning tilsammen for-
bedrer muligheden for at opnå et vellykket behandlingsresultat. 

OPLUKNING OG LOKALISERING AF KANALERNE 
Udformningen af oplukningskaviteten skal sikre, at hele loftet 
på pulpakammeret fjernes, at alt koronalt pulpavæv fjernes, og 
at alle rodkanaler lokaliseres med adgang til kanalerne i en lige 
linje. Samtidig skal man søge at bevare så meget sund tandsub-
stans som muligt. En sufficient oplukning er en forudsætning 
for tilfredsstillende udrensning, udformning og fyldning af rod-
kanalsystemet (13). Hvis præparationen er for konservativ, er 
der fare for, at man ikke finder alle kanalerne (14). Der er også 
forhøjet risiko for iatrogene skader og mangelfuld udrensning 
og udformning af rodkanalerne (15), hvis kaviteten ikke er op-
timalt udformet, og det kan påvirke resultatet af behandlingen 
i negativ retning (3,16-17).  

Før præparationen af oplukningskaviteten skal carieret væv 
og defekte fyldninger fjernes, så man kan forebygge bakteriel 
kontamination under behandlingen og få overblik over eventu-
elle frakturer. Endvidere bør man vurdere tandens muligheder 
for permanent restaurering. 

Kavitetens udformning bestemmes af pulpakammerets in-
terne anatomi og afspejler tandens ydre form i højde med emal-
jecementgrænsen. Pulpakammerets udstrækning og beliggen-
hed samt afstanden fra okklusalfladen til kammerets koronale 
del (og dermed boredybden) bør bedømmes på bitewings og 
periapikale røntgenoptagelser, inden behandlingen påbegyn-
des. Tandens hældning skal ligeledes vurderes, så man kan 
vinkle boret rigtigt og derved undgå perforationer og andre 
procedurefejl. 

Eftersom mange af de tænder, der har behov for rodbehand-
ling, er stærkt restaurerede, kan det føre til procedurefejl, hvis 
man baserer sin oplukning på den okklusale anatomi. Det er 

derfor mere sikkert at følge emaljecementgrænsens anatomi, 
som er det mest præcise udgangspunkt for lokalisering af pul-
pakammeret, idet kammeret i dette niveau befinder sig centralt 
i tanden (18). 

Kanalindgangene ligger i gulvet af pulpacavum tæt på 
overgangen mellem væg og gulv, og ofte i niveau med græn-
sen mellem krone og rod. Lokalisering af kanalindgangene er 
kun et spørgsmål om symmetri (18) (Fig. 1). Ved oplukning 
af overkæbemolarer kan man mellem indgangene trække en 
imaginær linje, der danner en trekant (“the molar triangle”)   
(Fig. 2A), men den hyppigt forekommende kanal nummer to i 
den mesiobukkale rod (MB2) (19) ligger dog ofte lidt mesialt 
for den lige linje mellem den mesiobukkale og den palatinale 
kanalindgang (Fig. 2B). 

Den endelige udformning af oplukningskaviteten afhænger 
af kanalindgangenes placering og bør først foretages, efter at 
man har fjernet hele pulpakammerets loft, har overblik over 
hele kammerets gulv og har lokaliseret alle kanalerne. 

INSTRUMENTERING AF RODKANALER  
OG FASTLÆGGELSE AF RODMÅL 
Når man har skaffet adgang til rodkanalsystemet, kan den ke-
momekaniske instrumentering påbegyndes. Formålet er at 
foretage en mekanisk fjernelse af alt vitalt og/eller nekrotisk 
væv, at forme rodkanalerne og at lette en optimal tilførsel af 
skyllevæsker, så hele rodkanalsystemets overflade bliver renset 
mekanisk og/eller kemisk. I langt de fleste tilfælde kan man 
anvende roterende eller reciprokerende NiTi-filsystemer. Disse 
instrumenters fleksibilitet kan overvinde mange af de vanske-
ligheder, der kan opstå, hvis man udelukkende anvender in-
strumenter af rustfrit stål (20).  

Instrumenteringen kan inddeles i fire faser. Fase 1: Placér en 
håndfil i rodkanalen og dan en glidebane ved hjælp af hånd-

Oplukning af underkæbemolar

Fig. 1. Bortset fra overkæbemolarer ligger kanalindgangene med lige stor 
afstand til en mesiodistalt forløbende linje gennem pulpakammerets bund 
(punkteret linje), og de ligger desuden på en linje vinkelret på den mesiodistale 
linje (hvide pile) (igen bortset fra overkæbemolarer). Denne symmetri illustreres 
her ved hjælp af to underkæbemolarer (A, B). Pulpakammerets bund er altid 
mørkere end væggene. 
Fig. 1. Excluding the maxillary molars, the canal orifices are equidistant from a 
line drawn through the pulp chamber floor in a mesial distal direction (dashed 
line) and lie on a line perpendicular to the mesial distal line (white arrows), 
except for maxillary molars. Mandibular molars (A, B) are shown as examples of 
this symmetry. The floor of the chamber is always darker than the walls.

A B
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file i størrelserne 10-15. Denne glidebane vil lette den centrale 
placering af de senere instrumenter. Fase 2: Koronal udvidelse 
med roterende eller reciprokerende NiTi-file med henblik på 
at sikre adgang i lige linje. Adgang i lige linje betyder, at en 
forbøjet håndfil kan nå foramen apicale eller den første rodaf-
bøjning uden at deformeres, og derved formindskes risikoen 
for procedurefejl under instrumenteringen. Den opadgående 
bevægelse foregår i kontakt med rodkanalvæggen, typisk mod 
den lingvale skulder i for- og hjørnetænder og væk fra furkatu-
ren i præmolarer og molarer, og der udøves et minimalt tryk 
apikalt. Den koronale udvidelses placering kan variere afhæn-
gigt af eventuelle rodafbøjninger, og den bør stoppe inden en 
afbøjning for at undgå hyldedannelse. Fase 3: Sikring af adgang 
i lige linje ved hjælp af håndfile og fastlæggelse af rodmålet ved 
hjælp af en elektronisk apexlokalisator (EAL). Det mest præcise 
rodmål opnås efter koronal udvidelse (21). Traditionelt har 
man fastlagt rodmålet ved en kombination af taktil fornem-
melse og røntgenoptagelser, men ved hjælp af EAL i kombi-
nation med røntgenoptagelser opnår man det mest nøjagtige 
rodmål, idet EAL tager højde for lokale anatomiske forhold som 
den apikale konstriktion, der ikke kan ses på røntgen. Fase 4: 
Afsluttende apikal præparation med fokus på at ramme hele 
rodkanalens periferi. Da rodkanalers morfologi og størrelse kan 
variere (22), er det afgørende at vælge den afsluttende filstør-
relse på baggrund af rodkanalens apikale dimensioner. Stør-
relsen på apex bestemmes med den første fil, der når passivt til 
rodmålet og binder ved apex; fra den første fil, der binder, øger 
man præparationen med 2-3 filstørrelser. Hvis fx filstørrelse 20 
binder, udvider man kanalen til størrelse 35. Den afsluttende 
fil anvendes med crown-down-tilgang.

RODKANALSKYLNING OG MELLEMSEANCEINDLÆG 
Den mekaniske udrensning skal ledsages af skylning med en 
antibakteriel opløsning for at bekæmpe den mikrobielle infek-

tion. Skylningen har til formål at opløse og bortskaffe vitalt 
og nekrotisk væv, mikroorganismer, dentindebris og smørelag 
samt at opnå kemisk nedbrydning af biofilm uden at beskadige 
rodkanalvæggen eller de periradikulære væv (23,24). Desværre 
findes der ikke ét skyllemiddel, der alene kan opfylde alle disse 
ønsker. Man har anvendt utallige opløsninger, såsom saltvand, 
brintoverilte, jod og klorhexidin, men førstevalget er nu natri-
umhypoklorit (NaOCl) (24). NaOCl har i koncentrationer fra 
0,5 % til 6 % gode antibakterielle og vævsopløsende egenskaber 
(25). Hvis opløsningens pH sænkes, forøges den  baktericide 
virkning, mens de vævsopløsende egenskaber forøges, når pH 
hæves (26). Det er vist, at høje og lave koncentrationer af Na-
OCl har samme antibakterielle virkning, og at lavere koncen-
trationer (0,5-1 %) er mindre skadelige for de periradikulære 
væv end højere koncentrationer (27). Store mængder af skyl-
levæske og lang eksponeringstid under udrensningen har vist 
sig at have en positiv effekt på rodkanaldesinfektionen (28), og 
man kan derfor kompensere for en lavere koncentration ved at 
skylle meget og længe. Der ser dog ud til at være en øvre græn-
se, hvor en øget mængde skyllevæske ikke længere påvirker 
desinfektionen (29). Ultralydsaktiveret skylning (UAI) sætter 
skyllevæsken i bevægelse, aktiverer dens kemiske virkninger 
og forøger kontakten mellem skyllevæske og rodkanalvægge, 
hvorved der opstår nedbrydning af biofilm inde i rodkanalsy-
stemet (30). Små skyllekanyler med åbning på siden (gauge 
30) anbringes 1 mm fra rodmålet for at sikre god, turbulent 
væskestrømning (31). Under instrumenteringen danner der sig 
et smørelag på kanalvæggene; det kan fjernes med kelerende 
stoffer som ethylendiamintetraacetat (EDTA) eller citronsyre 
(24). Det kan dog ikke anbefales at skylle skiftevis med NaOCl 
og EDTA, da dette reducerer den antibakterielle virkning af 
klorionerne (23). 

Indlæg med calciumhydroxid [Ca(OH2)] i rodkanalen kan 
understøtte den antimikrobielle effekt af den kemomekaniske 
bearbejdning, idet indlægget eliminerer mikroorganismer, som 
ikke er tilgængelige for instrumentering og skylning (32). Det må 
dog bemærkes, at de tilgængelige studier over emnet tyder på, 
at helingsrate og forekomst af postoperativ smerte er på samme 
niveau, uanset om behandlingen foregår i én eller flere seancer 
(33). Mellem seancerne skal oplukningskaviteten forsegles med 
et midlertidigt fyldningsmateriale. Fyldningen skal være så tyk 
som muligt for at forebygge lækage af bakterier (34).

RODFYLDNINGSMATERIALER OG -TEKNIKKER 
Når den kemomekaniske instrumentering er afsluttet på til-
fredsstillende vis, er det næste vigtige trin at fylde det præpare-
rede kanalrum. Hensigten er at forhindre bakterielle produkter 
i at trænge igennem til det periapikale område, at forhindre 
vævsvæske i at trænge ind i rodkanalen og at indkapsle even-
tuelle tilbageværende bakterier ved at skabe en tæt forsegling 
over hele rodkanalsystemets længde (6). Hertil anvendes et 
kernemateriale, som regel guttaperka, i kombination med et 
tyndt lag sealer. Der findes flere forskellige typer sealere på 
markedet, fx materialer som zinkilteeugenol, epoxy resin og 
tricalciumsilikat (35). Rodfyldningsteknikkerne omfatter bl.a. 
enkeltpoint, lateral kondensering og teknikker med opvarm-

Oplukning af overkæbemolar

Fig. 2. Ved oplukning af en overkæbemolar vil en imaginær linje mellem kanal-
indgangene ses at danne en trekant (A). MB2 ligger ofte lidt mesialt for linjen 
mellem mesiobukkale og palatinale kanalindgang (B). Man bliver derfor nødt til 
at ekstendere oplukningskaviteten lidt i mesial retning. 
Fig. 2. When accessing the maxillary molars an imaginary line can be drawn bet-
ween the orifices of the tooth to form the molar triangle (A). The location of the 
MB2 usually skews the triangle, since its frequently located mesial to or directly 
on the line drawn between the MB and P orifices (B). A corresponding move of 
the access wall mesially needs then to be made.

A B
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ning af guttaperka med henblik på at opnå bedre adaptation til 
kanalvæggene. Alle teknikkerne har fordele og ulemper (36). 
De fleste undersøgelser af rodfyldningsmaterialer og -teknikker 
er foretaget i laboratorier, og der er kun få kliniske studier. Der 
er derfor ikke grundlag for at anbefale specifikke materialer el-
ler teknikker frem for andre (37). Rodfyldningens tekniske kva-
litet er til gengæld yderst vigtig. En rodfyldning af god kvalitet, 
dvs. en der ender højst 2 mm fra den radiologisk bedømte apex 
og ikke har nogen utætheder, har signifikant bedre chancer for 
vellykket udfald på den endodontiske behandling (2-4). Rod-
fyldninger, der ender > 2 mm fra den radiologiske apex eller 
er overekstenderede og/eller har utætheder, har derimod for-
øget risiko for at mislykkes (1-3). For korte rodfyldninger og 
utætheder kan give tilbageværende mikroorganismer mulighed 
for at overleve og rekolonisere i de tomme rum, og i tilfælde af 
koronal lækage er reinfektion uundgåelig. Rodfyldninger, der 
rager ud igennem apex, er typisk tegn på overinstrumentering 
med indbygget risiko for ekstrusion af inficeret debris og van-
skeligheder med at opnå en tæt forsegling i kanalens apikale 
del, og dermed stiger risikoen for mislykket behandling (1-3). 

Som nævnt har rodfyldningens kvalitet større betydning for 
det færdige resultat end de anvendte materialer og teknikker. 
Det bør dog understreges, at materialerne ideelt set bør være 
biokompatible, uopløselige i vævsvæsker og radioopake. Ende-
lig bør de også kunne fjernes i forbindelse med eventuel nonki-
rurgisk revisionsbehandling. De skal kunne forsegle, men ikke 
skrumpe og ikke tillade bakterievækst (6). 

RESTAURERING AF DEN RODFYLDTE TAND 
Afslutningsvis er en permanent restaurering af høj kvalitet af 
største vigtighed for et vellykket slutresultat af den endodonti-
ske behandling (3,4). De vigtigste formål med restaureringen er 
at skabe en effektiv forsegling mod bakteriel lækage og at gøre 
den rodfyldte tand i stand til at modstå belastninger fra okklu-
sion og tygning, dvs. beskytte den mod fraktur. I hvert enkelt 
tilfælde må man på baggrund af en række faktorer overveje, 
om dette bedst opnås med en direkte eller en indirekte restau-
rering (38,39) (Tabel 1). Det er i denne sammenhæng også 
vigtigt at bevare så meget sund tandsubstans som muligt (38). 

Både indirekte og direkte restaureringer kan yde effektiv 
forsegling mod bakteriel lækage; Der er ikke fundet forskelle i 
succesrater (succes defineret ved normale periapikale forhold) 
mellem direkte og indirekte restaurerede rodfyldte tænder 
(3,40-41). Der forekommer dog oftere omlavning af direkte 
end af indirekte restaureringer (42), hvilket tyder på en hø-
jere fejlrate for direkte restaureringer og dermed potentielt en 
svigtende forsegling mod lækage af bakterier. 

Overlevelsesraten er højere for rodfyldte tænder, der er for-
synet med indirekte restaurering, end for rodfyldte tænder med 
direkte restaurering (43-46). På det aktuelle evidensgrundlag 
er det ikke muligt at give generelle anbefalinger for restaure-
ring af rodfyldte tænder (47), men man bør overveje indirekte 
restaurering ved rodfyldte præmolarer og molarer, der mangler 
mindst én approksimal væg, og i tilfælde med synlige infrak-
tioner (38). Hvert tilfælde bør dog vurderes individuelt med 
inddragelse af såvel kliniske som patientrelaterede forhold. 

Den permanente restaurering bør fremstilles hurtigst mu-
ligt efter afslutningen af rodbehandlingen. Der er påvist højere 
overlevelsesrater for tænder, der er restaureret kort efter rod-
behandlingen, sammenlignet med tænder, hvor restaureringen 
blev foretaget mere end 60 dage efter (48,49). Rodfyldte tæn-
der uden permanent restaurering har højere risiko for bakteriel 
lækage gennem den temporære fyldning (50), og frakturrisi-
koen er ligeledes forøget (40). Det kan generelt ikke anbefales 
at afvente heling af den periapikale læsion, før man fremstiller 
en indirekte restaurering, kun i tilfælde med usikker prognose. 

En permanent restaurering, der fremstilles hurtigt efter 
rodbehandlingen og beskytter og forsegler den rodbehandle-
de tand, fremmer mulighederne for et vellykket behandlings-
resultat. 

klinisk relevans
Som klinikere bestræber vi os på at friholde patienterne for 
infektiøse foci og samtidig bevare så mange tænder som mu-
ligt i funktionsdygtig stand. I forbindelse med infektiøse en-
dodontiske tilstande er en systematisk tilgang til behand-
lingsprocedurerne, herunder korrekt oplukning, aseptiske 
arbejdsgange, biomekanisk udrensning og en tæt rodfyld-
ning, nødvendige forudsætninger for at opnå sunde forhold. 
En vellykket behandling sikrer, at tanden hurtigt kan forsynes 
med en permanent restaurering, så rodkanalsystemet kan 
blive effektivt forseglet. 

Restaurering af en rodfyldt tand

Kliniske forhold Patientrelaterede forhold

• Resttandsubstans 
– mængde  
–  kvalitet (forekomst  

af revner)
• Okklusal belastning 
• Placering i tandrækken
• Antal approksimale 

kontakter
• Tandens endodontiske og 

parodontale tilstand
• Tandens strategiske 

betydning
• Nabotændernes og det 

øvrige tandsæts tilstand 
(caries, parodontium, 
restaureringer)

• Æstetik

• Holdninger
• Forventninger  

(fx æstetik, restaureringens 
langtidsholdbarhed )

• Økonomi
• Præferencer 
• Almen helbredstilstand
• Tandsundhed  

(fx cariesrisiko)
• Sociale vaner
• Motivation 
• Komplians
• Andre (fx odontofobi) 

Tabel 1. Faktorer man bør tage i betragtning før restaurering af en rodfyldt tand.   
Table 1. Factors to be considered when planning restoration of a root filled tooth.

125  ∕  2023  ∕  127  ∕  2



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel 

1. Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist 
G et al. Factors affecting the long-
term results of endodontic treat-
ment. J Endod 1990;16:498-504. 

2. Ricucci D, Russo J, Rutberg M et al. 
A prospective cohort study of en-
dodontic treatments of 1,369 root 
canals: results after 5 years. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 2011;112:825-42.

3. Ng YL, Mann V, Gulabivala K. A 
prospective study of the factors 
affecting outcomes of nonsurgi-
cal root canal treatment: part 1: 
periapical health. Int Endod J 
2011;44:583-609.

4. Ng YL, Mann V, Rahbaran S et al. 
Outcome of primary root canal 
treatment: systematic review of 
the literature – Part 2. Influence 
of clinical factors. Int Endod J 
2008;41:6-31.

5. Ørstavik D. Time-course and 
risk analyses of the development 
and healing of chronic apical 
periodontitis in man. Int Endod J 
1996;29:150-5.

6. EUROPEAN SOCIETY OF ENDO-
DONTOLOGY. Quality guidelines 
for endodontic treatment: consen-
sus report of the European Society 
of Endodontology. Int Endod J 
2006;39:921-30.

7. Gomes BP, Vianna ME, Matsumoto 
CU et al. Disinfection of gutta-per-
cha cones with chlorhexidine and 
sodium hypochlorite. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 2005;100:512-7.

8. Subha N, Prabhakar V, Koshy M 
et al. Efficacy of peracetic acid in 

rapid disinfection of Resilon and 
gutta-percha cones compared 
with sodium hypochlorite, chlo-
rhexidine, and povidone-iodine. 
J Endod 2013;39:1261-4. 

9. Sunde PT, Olsen I, Debelian GJ et 
al. Microbiota of periapical lesions 
refractory to endodontic therapy. J 
Endod 2002;28:304-10. 

10. Niazi SA, Clarke D, Do T et al. Pro-
pionibacterium acnes and Staphy-
lococcus epidermidis isolated from 
refractory endodontic lesions are 
opportunistic pathogens. J Clin 
Microbiol 2010;48:3859-69. 

11. Niazi SA, Vincer L, Mannocci F. 
Glove contamination during en-
dodontic treatment is one of the 
sources of nosocomial endodontic 
propionibacterium acnes infec-
tions. J Endod 2016;42:1202-11. 

12. Zahran S, Mannocci F, Koller G. 
Assessing the iatrogenic contri-
bution to contamination during 
root canal treatment. J Endod 
2022;48:479-86. 

13. Gutmann J, Fan B. Tooth mor-
phology, isolation and access. In: 
Hargreaves KM, Berman LH, Rot-
stein I, eds. Cohen’s pathways of 
the pulp. 11th ed. St Louis, MO: 
Elsevier, 2016;142-4.

14. Shabbir J, Zehra T, Najmi N et al. 
Access cavity preparations: Clas-
sification and literature review of 
traditional and minimally invasive 
endodontic access cavity designs. 
J Endod 2021;47:1229-44. 

15. Mannan G, Smallwood ER, Gula-
bivala K. Effects of access cavity 
location and design on degree and 

distribution of instrumented root 
canal surface in maxillary anterior 
teeth. Int Endod J 2001;34:176-
83. 

16. Weine FS, Kelly RF, Lio PJ. The ef-
fect of preparation procedures on 
original shape and on apical fora-
men shape. J Endod 1975;1:255-
62. 

17. Crump MC, Natkin E. Relationship 
of broken root canal instruments 
to endodontic case prognosis: a 
clinical investigation. J Am Dent 
Assoc 1970;80:1341-7. 

18. Krasner P, Rankow HJ. Anatomy 
of the pulp-chamber floor. J Endod 
2004;30:5-16. 

19. Martins JNR, Marques D, Silva 
EJNL et al. Prevalence studies on 
root canal anatomy using cone-
beam computed tomographic 
imaging: A systematic review. J 
Endod 2019;45:372-86.

20. Glossen CR, Haller RH, Dove SB 
et al. A comparison of root canal 
preparations using Ni-Ti hand, Ni-
Ti engine-driven, and K-Flex in-
struments. J Endod 1995;21:146-
51. 

21. León-López M, Cabanillas-Balsera 
D, Areal-Quecuty V et al. Influence 
of coronal preflaring on the accu-
racy of electronic working length 
determination: Systematic review 
and meta-analysis. J Clin Med 
2021;10:2760. 

22. Markvart M, Darvann TA, Larsen 
P et al. Micro-CT analyses of api-
cal enlargement and molar root 
canal complexity. Int Endod J 
2012;45:273-81. 

23. Haapasalo M, Shen Y, Wang Z et al. 
Irrigation in endodontics. Br Dent 
J 2014;216:299-303.

24. Zehnder M. Root canal irrigants. J 
Endod 2006;32:389-98.

25. Byström A, Sundqvist G. The an-
tibacterial action of sodium hy-
pochlorite and EDTA in 60 cases 
of endodontic therapy. Int Endod 
J 1985;18:35-40.

26. Fukuzaki S. Mechanisms of actions 
of sodium hypochlorite in cleaning 
and disinfection processes. Bio-
control Sci 2006;11:147-57.

27. Verma N, Sangwan P, Tewari S et 
al. Effect of different concentra-
tions of sodium hypochlorite on 
outcome of primary root canal 
treatment: A randomized con-
trolled trial. J Endod 2019;45:357-
63.

28. Gazzaneo I, Vieira GCS, Pérez AR 
et al. Root canal disinfection by 
single- and multiple-instrument 
systems: effects of sodium hy-
pochlorite volume, concentra-
tion, and retention time. J Endod 
2019;45:736-41. 

29. Brito PR, Souza LC, Machado 
de Oliveira JC et al. Comparison 
of the effectiveness of three ir-
rigation techniques in reducing 
intracanal Enterococcus faecalis 
populations: an in vitro study. J 
Endod 2009;35:1422-7.

30. Mohammadi Z, Shalavi S, Giardino 
L et al. Impact of ultrasonic acti-
vation on the effectiveness of so-
dium hypochlorite: A review. Iran 
Endod J 2015;10:216-20. 

OPTIMIZE YOUR TREATMENT OUTCOME
A successful outcome of the endodontic treatment is strongly 
associated with well performed treatment procedures. An 
adequate access cavity preparation which is correctly po-
sitioned, of adequate size and with straight-line access to 
the canals, is a prerequisite for the subsequent endodon-
tic treatment procedures to be properly performed. Under 
aseptic conditions, after gaining access to the root canals, 
the working length is determined by electronic apex locator 
combined with radiographs, preferably after coronal flaring. 
The root canals are then cleaned and shaped, in the vast ma-
jority of cases rotary or reciprocating Ni-Ti instruments can 

be used. This is performed in conjunction with the use of an 
irrigation solution, usually sodium hypochlorite with a low 
concentration. Once the chemo-mechanical instrumentation 
has been thoroughly performed, the next essential step is 
filling of the root canals. A root filling of good quality, that is, 
ending within 2 mm from the radiographic apex and without 
any voids, is of significant importance for the outcome while 
the materials and techniques appear less important. Finally, 
the tooth should be permanently restored as soon as possible 
after root filling, to prevent fracture and reinfection. Pro-
vided that the treatment procedures have been adequately 
performed, high success rates can be expected.

ABSTRACT (ENGLISH)

LITTERATUR

126

T  ∕  



31. Boutsioukis C, Lambrianidis T, 
Kastrinakis E et al. Measurement 
of pressure and flow rates during 
irrigation of a root canal ex vivo 
with three endodontic needles. Int 
Endod J 2007;40:504-13.

32. Mohammadi Z, Dummer PMH. 
Properties and applications of 
calcium hydroxide in endodon-
tics and dental traumatology. Int 
Endod J 2011;44:697-730.

33. Su Y, Wang C, Ye L. Healing rate 
and post-obturation pain of single- 
versus multiple-visit endodontic 
treatment for infected root ca-
nals: a systematic review. J Endod 
2011;37:125-32.

34. Zandi H, Petronijevic N, Mdala I et 
al. Outcome of endodontic retreat-
ment using 2 root canal irrigants 
and influence of infection on heal-
ing as determined by a molecular 
method: A randomized clinical 
trial. J Endod 2019;45:1089-98.

35. Zhou HM, Shen Y, Zheng W et al. 
Physical properties of 5 root canal 
sealers. J Endod 2013;39:1281-6.

36. Trope M, Bunes A, Debelian G. 
Root filling materials and tech-
niques: bioceramics a new hope? 
Endod Topics 2015;32:86-96.

37. SBU. Rotfyllning. Stockholm: Stat-
ens beredning för medicinsk och 
social utvärdering (SBU); 2010. 
SBU-rapport nr. 203. (Set 2022 
februar). Tilgængelig fra: URL: 
https://www.sbu.se/sv/publika-
tioner/SBU-utvarderar/rotfylln-
ing/

38. EUROPEAN SOCIETY OF ENDO-
DONTOLOGY developed by: Man-
noci F, Bhuva B, Roig M, Zarow M 
et al. European Society of Endo-
dontology position statement: The 
restoration of root filled teeth. Int 
Endod J 2021;54:1974-81.

39. Dawson VS, Fransson H, Wolf E. 
Coronal restoration of the root 
filled tooth – a qualitative analy-
sis of the dentists’ decision-making 
process. Int Endod J 2021;54:490-
500.

40. Chugal NM, Clive JM, Spångberg 
LS. Endodontic treatment out-
come: effect of the permanent 
restoration. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2007;104:576-82. 

41. Prati C, Pirani C, Zamparini F et 
al. A 20-year historical prospec-
tive cohort study of root canal 
treatments. A multilevel analysis. 
Int Endod J 2018;51:955-68. 

42. Dawson VS, Isberg PE, Kvist T et 
al. Further treatments of root-
filled teeth in the Swedish adult 
population: a comparison of teeth 
restored with direct and indirect 
coronal restorations. J Endod 
2017;43:1428-32.

43. Ng YL, Mann V, Gulabivala K. 
Tooth survival following non-
surgical root canal treatment: a 
systematic review of the literature. 
Int Endod J 2010;43:171-89. 

44. Chen SC, Chueh LH, Hsiao CK 
et al. First untoward events and 
reasons for tooth extraction after 
nonsurgical endodontic treatment 
in Taiwan. J Endod 2008;34:671-
4. 

45. Landys Borén D, Jonasson P, Kvist 
T. Long-term survival of endodon-
tically treated teeth at a public 
dental specialist clinic. J Endod 
2015;41:176-81. 

46. Fransson H, Bjørndal L, Frisk F et 
al. Factors associated with extrac-
tion following root canal filling in 
adults. J Dent Res 2021;100:608-
14.

47. Sequeira-Byron P, Fedorowicz 
Z, Carter B et al. Single crowns 
versus conventional fillings for 
the restoration of root-filled 
te et h .  C o c h r a n e  D a t a b a s e 
Syst Rev 2015. DOI: https://
doi.org/10.1002/14651858.
cd009109.pub3  

48. Pratt I, Aminoshariae A, Mon-
tagnese TA et al. Eight-year retro-
spective study of the critical time 
lapse between root canal comple-
tion and crown placement: Its 
influence on the survival of endo-
dontically treated teeth. J Endod 
2016;42:1598-1603. 

49. Yee K, Bhagavatula P, Stover S et 
al. Survival rates of teeth with pri-
mary endodontic treatment after 
core/post and crown placement. 
J Endod 2018;44:220-5. 

50. Balto H. An assessment of mi-
crobial coronal leakage of tem-
porary filling materials in endo-
dontically treated teeth. J Endod 
2002;28:762-4. 

127  ∕  2023  ∕  127  ∕  2



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel 

USIKKERHEDSMOMENTER OG BESLUTNINGSTAGNING  
INDEN FOR ENDODONTIEN
Usikkerhed
Der er mange usikkerhedsmomenter, som er relevante for be-
slutningsprocessen inden for endodontien (1,2). For det før-
ste er der tilfælde, hvor udfaldene er velkendte, og vi kender 
sandsynlighedsfordelingen af dem. Dvs. vi ved, hvad der kan 
ske, og vi kender sandsynligheden for, at det sker. Fx ved vi, 
at nogle vitale tænder vil blive nekrotiske efter kronepræpara-
tion, og vi kender også sandsynlighedsfordelingen. Det er det, 
vi plejer at kalde for risiko. I en del andre tilfælde kender vi 
udfaldene, dvs. hvad der kan ske, uden at vi kender sandsyn-
lighedsfordelingen. Dette kaldes fundamental usikkerhed. I så 
fald er det naturligvis vanskeligere at træffe beslutninger, og 
vi prøver derfor på at begrænse den fundamentale usikkerhed 
ved at forøge vores viden. Der er imidlertid også tilfælde, hvor 
vi end ikke kender udfaldene. Med andre ord kan uventede 
ting ske. Dette kaldes uvidenhed både inden for den videnska-
belige filosofi og i daglig tale. Vi er nødt til på godt og ondt 
at være forberedt på sådanne uventede hændelser. I nogle til-
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fælde, som fx opdagelsen af røntgenstrålerne, kan uventede 
hændelser vise sig at være til gavn, men de kan også være til 
skade. Der findes også en form for usikkerhed, som ikke har 
noget med vores kendskab til udfald og sandsynlighedsforde-
linger at gøre. Den hænger sammen med, hvordan vi definerer 
ting. Pulpitis kan defineres og klassificeres på flere forskellige 
måder, og det samme gælder for apikal parodontitis, især i for-
bindelse med rodfyldte tænder. Hvilke definitioner og kriterier 
vi anlægger, afhænger bl.a. af, hvad vi ønsker at opnå, dvs. vo-
res sociale engagement. Denne form for usikkerhed betegnes 
ofte ubestemthed. Når vi skal træffe beslutninger, er det derfor 
afgørende, at den viden, vi baserer dem på, anvender defini-
tioner og kriterier, som er relevante for det specifikke tilfælde, 
vi behandler. Kort sagt er der fire typer af usikkerhed, som er 
relevante for beslutningsprocessen: risiko, fundamental usik-
kerhed, uvidenhed og ubestemthed.

Beslutningstagning
I daglig praksis træffer en tandlæge hele tiden beslutninger 
af forskellig slags. Betegnelsen “klinisk beslutningstagning” 
omfatter sædvanligvis besvarelse af tre fundamentale spørgs-
mål:  “Hvad er problemet?”, “Hvilke mulige løsninger har vi?” 
og “Hvad er den bedste løsning for den aktuelle patient”? (3). 
Klinisk beslutningstagning kan anskues både fra en deskriptiv 
og en normativ vinkel. Den deskriptive vinkel handler om at 
kortlægge og forklare klinikernes ræsonnementer bag beslut-
ningerne. Den normative vinkel fokuserer derimod på, hvordan 
beslutninger burde træffes. 

Deskriptiv beslutningstagning
Der har været foreslået flere modeller til beskrivelse af, hvordan 
klinikere træffer beslutninger (4). Nogle forskere har fokuseret 
på de kunstneriske, intuitive sider af det kliniske virke (5,6). 
Andre har ved hjælp af “vurderingsanalyse” søgt at afdække de 
informationsbidder eller “stikord”, der bevidst eller ubevidst 
påvirker en persons beslutninger (7). I en række studier har 
Tversky & Kahneman udviklet den tese, at folk almindeligvis 
træffer deres beslutninger på baggrund af ganske få erkendel-
sesmæssige principper. Dette vigtige empiriske arbejde, som 
har givet ny indsigt i, hvordan vi tænker, er sammenfattet i en 
letlæselig populærvidenskabelig succesbog (8).

Normativ beslutningstagning
De lærde er ikke enige om, hvordan man bedst træffer beslut-
ninger i klinikken. Odontologi er ligesom medicin en anvendt 
videnskab. Eftersom hver patient er enestående og har sine 
egne præferencer, kan det være en udfordrende opgave at an-
vende videnskab og evidens på hvert enkelt tilfælde. Hver en-
kelt kliniker indsamler sine egne data og træffer en beslutning 
på baggrund af sin egen fortolkning af de givne ”fakta”. Be-
slutningens styrke afhænger dermed af, hvordan informatio-
nen er blevet indsamlet og fortolket (9). Patientens bidrag er 
et centralt led i denne proces. Autonomi (selvbestemmelse) 
betyder, at den enkelte har ret til at bestemme over sin egen 
krop, sit eget sind og sit eget liv. Retten til  autonomi er grund-
fæstet i forskellige etiske teorier (10) og omfatter også en per-

sons ret til at bestemme over sin egen sundhedspleje. For at 
kunne hjælpe patienten med at træffe en autonom beslutning 
må tandlægen konsekvent og efter bedste evne forsyne patien-
ten med alle nødvendige fakta; de kliniske fund, sygdommens 
ætiologi, de forskellige mulige løsninger, risici og sandsynlige 
udfald på langt sigt med og uden behandling. Tandlægen må 
ligeledes være i stand til at sætte fingeren på de væsentlige 
omstændigheder, der kendetegner den aktuelle situation og 
de aktuelle behov. Uanset om man ender med at behandle el-
ler ej, bør enhver medicinsk beslutning forudgås af en tovejs-
kommunikation med vidensdeling. Patientens ret til at accep-
tere eller fravælge tandlægens behandlingsforslag står centralt, 
uanset om den valgte løsning er gavnlig eller skadelig. Der er 
visse kernekompetencer, man som fagperson er nødt til at til-
egne sig for at kunne træffe gode beslutninger så tit som muligt  
( Faktaboks 1).

Klinisk beslutningsteori
Det teoretiske grundlag for klinisk beslutningsteori er den uti-
litaristiske “teori om forventet nytte” (11). Denne model blev 
indført i sundhedsvidenskabelig sammenhæng af Ledley & Lu-
sted (12), men har ikke opnået så meget opmærksomhed inden 
for det odontologiske felt. 

Teoriens fortalere mener, at beslutningsprocessen skal 
struktureres i et “beslutningsdiagram”, som (i) på logisk vis 
synliggør de mulige handlinger og deres mulige konsekven-
ser. Derefter (ii) vurderes de opregnede mulige udfald ef-

FAKTABOKS 1

Kernekompetencer for en fagperson

• Evidensbaseret:
•  At være up to date med den bedste tilgængelige 

evidens og de gældende kliniske retningslinjer. 

• Kommunikationsevner: 
•  At kunne lytte til patienternes erfaringer, hold-

ninger og præferencer og at kunne viderebringe 
informationer på en forståelig måde. 

• Klinisk erfaring: 
•  At erhverve nogle års erfaringer i praksis og at lære 

mønstergenkendelse samt at dele viden med og 
selv lære af kolleger.

• Kritisk tænkning: 
•  At gennemskue, at ræsonnementer og formod-

ninger kan være påvirket af følelser, personlige 
holdninger og bias. 

• Selvrefleksion: 
•  At overveje mulige fremtidige forbedringer på bag-

grund af tilbagemeldinger fra andre og resultaterne 
af tidligere beslutninger. 
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ter  sandsynlighed og subjektive værdier (“nytte”). I næste fa-
se (iii) beregnes den vægtede sum (forventede nytte) for hver  
enkelt strategi, og til slut (iv) vælger man den handling, der 
har den højeste sum. 

Inden for endodontien har man anvendt denne beslutnings-
teoretiske tilgang i forbindelse med valg af behandlingsstra-
tegier ved apikal parodontitis (13) og ved direkte pulpaover-
kapning (14). 

Der har været diskussion om modellens validitet og anven-
delighed som normativ model for klinisk beslutningstagning, 
men den har den fordel, at den inddrager to væsentlige forhold: 
de empiriske fakta og de subjektive normer, patienter og andre 
interessenter har. Endvidere opererer modellen kun med en 
slags usikkerhed, nemlig risiko. Til gengæld kan den forventede 
nytte være behæftet med ubestemthed.  

Endodontisk beslutningstagning
Som det fremgår af Faktaboks 2, er der især tre endodontiske 
tilstande, hvor klinisk beslutningstagning er relevant. I Fig. 1 
ses et klinisk endodontisk beslutningsdiagram. 

BESLUTNINGSTAGNING I TILFÆLDE MED  
EN BESKADIGET, MEN VITAL PULPA
Usikkerhed i bestemmelse af pulpas helingspotentiale 
Vital pulpabehandling kan defineres som “strategier, der sigter 
mod at bevare sundhedstilstanden i hele pulpa eller en del af 
pulpa” (15). Det ultimative mål er at undgå et unødvendigt in-

vasivt indgreb, pulpabehandling, som koster både tid og penge 
og indebærer risiko for komplikationer, herunder udvikling af 
apikal parodontitis og ultimativt måske tab af tanden. En vel-
lykket vital pulpabehandling afhænger af typen af behandling 
og af den inflammatoriske tilstand i pulpa. Fx kan succesraten 
for partiel pulpotomi variere fra mere end 95 % i unge tæn-
der, hvor pulpa har været eksponeret på grund af trauma (16) 
til under 40 % i færdigdannede tænder, hvor pulpa har været 
eksponeret på grund af caries, og der desuden har været for-
udgående smerte (17). For tænder med pulpaeksponering på 
grund af traume anbefales en vital pulpabehandling (direkte 
overkapning eller partiel pulpotomi) sædvanligvis som første-
valg med henblik på at bevare tandens vitalitet (18). 

Beslutningsprocessen er straks mere problematisk, når pulpa 
er eksponeret på grund af caries. Traditionelt har man klassi-
ficeret pulpas tilstand som enten reversibel eller irreversibel 
pulpitis. Man har antaget, at pulpas vitalitet kun kunne opret-
holdes i tænder med reversibel pulpitis. Metodologisk har man 
skelnet mellem reversible og irreversible tilstande på baggrund 
af anamnesen (smertehistorik), kliniske tests og radiologiske 
fund. Blandt de kliniske forhold, der har været sat i forbindelse 
med mislykket vital pulpabehandling, er tydelig blødning fra 
pulpa ved eksponering (19) og ekstremt profund caries (20).  
Desværre er der ikke klar evidens for, at de hidtil anvendte me-
toder til vurdering af pulpas inflammationsgrad kan forudsige, 
om en given pulpitis kan behandles vitalt eller ej (21). Anven-
delsen af betegnelserne “reversibel” og “irreversibel” pulpitis er 
derfor et eksempel på ubestemthed, idet betegnelserne bevidst 
eller ubevidst kan styre klinikerens valg af behandling. Frem-
komsten af minimalt invasive teknikker, antiseptiske protokol-
ler og nye materialer har skabt forøget interesse for mulighe-
derne for at opnå en vellykket vital pulpabehandling i tænder 
med symptomer, der tidligere blev anset for ensbetydende med 
irreversibel inflammation (22). I tænder med pulpaekspone-
ring på grund af caries er der i nogle studier påvist en bedre 
prognose for vital pulpabehandling med tricalciumsilikat sam-
menlignet med calciumhydroxid (23). Bestræbelserne på at be-
stemme sandsynligheden for pulpaoverlevelse er et eksempel 
på, at man flytter sig fra fundamental usikkerhed til risiko.

Afvejning af fordele og ulemper ved at bevare pulpa
Fordelene ved vitale pulpabehandlinger er, at de er minimalt in-
vasive, at de bevarer en sund pulpa, og at de forebygger apikal 
parodontitis (19). Sundhedsøkonomiske beregninger tyder på, at 
pulpaoverkapning er et omkostningseffektivt alternativ til pulpa-
behandling hos voksne under 50 år, som har pulpaeksponering 
på grund af okklusal caries (24), samt i permanente tænder hos 
børn og unge (25). Retrospektive studier har vist dårlige resulta-
ter efter pulpabehandling hos børn og unge. I et af disse studier 
fandt man apikal parodontitis i 52 % af de rodfyldte tænder (26), 
og i et andet fandt man en femårsoverlevelse på under 50 % for 
rodfyldte tænder hos 6-11-årige børn (27). 

Man bør imidlertid både hos børn og voksne veje fordelene 
ved vital pulpabehandling i tænder med pulpaeksponering som 
følge af caries op imod risikoen for smerte. I ét studie viste det 
sig, at i størstedelen af de tilfælde, hvor en overkapning eller par-

FAKTABOKS 2

Tre almindelige endodontiske situationer, 
der kræver beslutning 

•  I tilfælde med en destrueret eller beskadiget tand – 
Hvor alvorlig er skaden på pulpa? Hvilke muligheder 
er der, hvis pulpa stadig er vital? Hvilke fordele og 
ulemper er der ved at bevare pulpas vitalitet i dette 
tilfælde?

•  I tilfælde med en tand med formodet pulpanekrose 
og apikal parodontitis (AP) – Hvordan kan man be- 
eller afkræfte pulpanekrose og AP? Hvis pulpa er 
nekrotisk, er rodkanalbehandling eller ekstraktion 
da den bedste behandling for denne tand og denne 
patient?

•  I tilfælde med en asymptomatisk rodfyldt tand, der 
viser radiologiske tegn på manglende heling af api-
kal parodontitis – Skal tilstanden (tanden, patienten) 
kontrolleres eller behandles? Hvad er i givet fald den 
bedste behandling; revision, kirurgisk intervention 
eller ekstraktion?
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tiel pulpotomi mislykkedes, var årsagen, at der opstod kraftige 
smertesymptomer (17). 

BESLUTNINGSTAGNING VED EN NEKROTISK TAND 
MED APIKAL PARODONTITIS
Kliniske beslutninger i forbindelse med behandling af en tand 
med pulpanekrose og apikal parodontitis kræver nøje overvejel-
ser. Rodkanalbehandling er den eneste mulighed for at bevare 
tanden og samtidig skabe sunde forhold i de periradikulære 
væv. Ud over at vurdere tandens endodontiske tilstand skal 
tandlægen desuden danne sig et skøn over patientens almentil-
stand, præferencer og komplians samt de praktiske muligheder 

klinisk relevans
Denne artikel handler om usikkerhed og beslutningstag-
ning inden for endodontien. Der fi ndes forskellige former 
for usikkerhed: risiko, fundamental usikkerhed, uviden-
hed og ubestemthed. De forskellige slags usikkerhed, der 
forekommer i den kliniske beslutningsproces, gennemgås 
kortfattet i forbindelse med tre almindelige endodontiske 
tilstande: i) en beskadiget vital pulpa ii) en nekrotisk pulpa 
med apikal parodontitis og iii) en rodfyldt tand med persi-
sterende apikal læsion.

Fig. 1. Endodontisk beslutningsproces i oversigt. I fi rkanterne er der tilstande eller situationer, der kræver en klinisk beslutning. Cirklerne repræsenterer usikkerhed efter 
en beslutning og handling. Tilstande i kursiv repræsenterer endelige udfald, hvor der ikke er behov for fl ere beslutninger. De øvrige endestationer kan derimod indebære, 
at der skal tages fl ere beslutninger. 
Fig. 1. Decision making in endodontics at a glance. In the squares, there are conditions or situations where a clinical decision needs to be made. The circles represent un-
certainty after a decision and action. Conditions in italics represent fi nal outcomes where no further clinical decisions need to be made. The other end-points may require 
further decision making.

Beslutningsdiagram
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for at restaurere tanden. Udgifterne må også vejes op imod de 
potentielle fordele og ulemper, ligesom alternative tiltag som 
fx ekstraktion med eller uden protetisk erstatning bør overve-
jes. Beslutningen hviler på tre hovedhjørnestene: patienten, 
tanden og den overordnede prognose. De kliniske spørgsmål, 
man skal afklare, inden en rodkanalbehandling påbegyndes, 
er opregnet i Faktaboks 3.

Betydningen af systemiske sygdomme i forbindelse med 
beslutning om rodkanalbehandling af tænder med apikal pa-
rodontitis er ikke indlysende. Fx er helingen efter periapikal 
sygdom signifikant langsommere hos patienter med diabetes 
(28). Ifald infektionen i rodkanalen ikke kan elimineres eller 
i det mindste reduceres, må man overveje risikoen for lokale 
symptomer og utilsigtede virkninger på den generelle sund-
hedstilstand på grund af kronisk periapikal inflammation (29). 
På den anden side set kan det være gavnligt for almentilstanden 
at bevare tænder via rodkanalbehandling (30), da omfattende 
tandtab hænger sammen med svækket almentilstand (29) og 
sågar forhøjet mortalitet (31). Spørgsmålet om   sammenhæng 
mellem endodontiske inflammationstilstande og diverse ska-
devirkninger på systemisk niveau er indtil videre er eksempel 
på fundamental usikkerhed. Vi ved, at der er en sammenhæng; 
men der er lang vej endnu, før vi kender risiciene.

Sædvanligvis er det sådan, at en tand med behov for rod-
kanalbehandling allerede har mistet meget tandsubstans og/
eller er forsynet med omfattende restaureringer. Tab af koro-
nal struktur som følge af caries og præparation vil uundgåe-
ligt svække tandens mekaniske egenskaber og øge risikoen for 
fraktur, og tab af approksimale vægge forværrer billedet ved at 
skabe en kileeffekt. Sufficient restaurering af en rodfyldt tand 
er afgørende for et vellykket resultat på langt sigt både med 
hensyn til tandens overlevelse og helingen af de periradiku-
lære væv (32).

De væsentligste faktorer af betydning for overlevelsen af 
rodbehandlede tænder er bevarelse af en tilstrækkelig rest-
tandsubstans og kavitetsvægge, der tillader ferrule-effekt og 
indirekte restaureringer med overdækkede cuspides i præmo-
lar- og molarregionerne (32), mens der ikke er påvist nogen 
positiv effekt af stiftopbygning (33). Risikoen for mislykket 
behandling er forøget, hvis tanden er den sidste i en tandræk-
ke, især hvis den mangler approksimale kontakter, og hvis der 
er fordybede pocher i forbindelse med en infraktion (32). En 
afvejning af alle disse forhold samt inddragelse af patientens 
præferencer kan hjælpe tandlægen til at bedømme chancerne 
for succes på langt sigt.

Rodkanalbehandling er ofte forbundet med betydelige 
tekniske vanskeligheder, især når det drejer sig om molarer. 
Tandlægers håndelag, erfaring og udstyr kan variere bety-
deligt, og undertiden kan det være svært at bedømme op-
gavens sværhedsgrad, inden man påbegynder behandlingen, 
men tandlægen er nødt til i hvert enkelt tilfælde at overveje, 
om det er bedre at henvise patienten til en kollega med sær-
lige kompetencer.

Der er udviklet værktøjer, der kan hjælpe tandlægen med at 
bedømme sværhedsgraden af en endodontisk opgave, fx Den-

tal Practicality Index (DPI) (34), som også tager højde for de  
endodontiske og restaurative behandlingers håndterbarhed. 
Jo højere DPI-score, des mere bør man overveje alternative 
muligheder (34).

Ekstraktion og implantatindsættelse kan være et alterna-
tiv til endodontisk behandling. Uanset hvad er endemålet at 
opbygge en sufficient koronal struktur: endodontiske og re-
staurative behandlinger eller implantater er bare midler til 
at nå målet. Inden man beslutter sig for et implantat i stedet 
for en rodbehandling, er der flere forhold med betydning for 
prognosen for såvel rodbehandling som implantat, som man 
bør tænke over (35). Implantater synes at have behov for fle-
re indgreb hen ad vejen end rodbehandlede tænder (36), og 
rodkanalbehandling er betydeligt mere omkostningseffektiv 
end implantatbehandling (37). I nogle tilfælde kan en bro-
konstruktion være en bedre løsning end både rodbehandling 
og implantat (35). Endelig kan ekstraktion af en stærkt be-
skadiget tand uden efterfølgende protetisk erstatning under-
tiden være det bedste alternativ til rodkanalbehandling, især 
posteriort i tandrækkerne. 

BESLUTNINGSTAGNING VED EN RODFYLDT  
TAND MED APIKAL PARODONTITIS
Ifølge studier fra universiteter og specialistklinikker ligger den 
forventede helingsrate for apikal parodontitis efter sufficient 
rodkanalbehandling imellem 85 % og 96 % (38). 

FAKTABOKS 3

Kliniske spørgsmål, som det er vigtigt for 
tandlægen og patienten at få afklaret, 
inden man beslutter sig for at påbegynde 
rodkanalbehandling i en tand med pulpane-
krose og apikal parodontitis

•  Er det gavnligt for patientens almentilstand at  
bevare tanden?

• Er tanden vigtig for tandsættets funktion og æstetik? 

•  Hvad er patientens holdning til sygdomstilstanden 
og til rodkanalbehandling?

•  Er det muligt at isolere tanden under behandlingen 
og at genopbygge den bagefter?

•  Hvad er prognosen for tandens overlevelse og symp-
tomfrihed samt for heling af de periapikale væv efter 
afsluttet rodkanalbehandling?
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I epidemiologiske studier finder man til gengæld en præva-
lens for persisterende apikal parodontitis i rodfyldte tænder på 
25-50 % (39). I de fleste tilfælde er tilstandene dog mere eller 
mindre asymptomatiske igennem mange år (40), og diagno-
sen bliver derfor typisk stillet ved en rutineundersøgelse eller 
som et tilfældigt bifund.  

Ifølge det gældende akademiske paradigme defineres 
en rodfyldt tand med apikal parodontitis som en “mislyk-
ket endodontisk behandling”, der følgelig kræver stillingta-
gen og efterfølgende handling (41,42). Siden 1980’erne har 
det endodontiske akademia derfor med bekymring set på, at 
praktiserende tandlægers kliniske beslutninger varierer så 
meget, og ikke mindst at mange er tilbageholdende med at 
behandle (43).

Årsagerne til denne variation falder i to hovedkategorier: 
fakta og normer (44). Det er et faktum, at der mangler solid 
videnskabelig evidens for både diagnostik af “mislykkede be-
handlinger” og for resultaterne af genbehandling (21,45). Vi 
mangler kort sagt viden om sandsynlighedsfordelingerne for 
alle udfald (fundamental usikkerhed), og der kan være udfald, 
som vi ikke har taget højde for (uvidenhed). Der mangler især 
studier, der belyser følgerne af en konservativ ikkebehand-
lingsstrategi (39). En stor del af variationen skyldes imidler-
tid forskelle i sygdomsopfattelse og i de værdinormer, der er 
knyttet til tilstanden (45), kort sagt ubestemthed. 

SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER
Som vi har belyst i denne artikel, kender vi i mange tilfælde 
udfaldene og deres sandsynligheder, dvs. vi kender risikoen. 
Det er ikke let at informere patienter om risici, da både afsen-
der og modtager kan ligge under for bias. Det er heller ikke 
let for tandlægen at håndtere risici, da man ikke ved præcis, 
hvordan den pågældende patient passer ind i spektret af til-
gængelig evidens, og heller ikke hvad der specifikt vil ske med 
patienten. Som vi har påpeget, er evidensen ikke altid enty-
dig, da forskellige studier kan have divergerende resultater. 
Vi har således en nogenlunde klar fornemmelse af risikoen, 
men ikke af sandsynlighedsfordelingen, men vi er dog på vej 
fra fundamental usikkerhed til risiko. For at nå dette mål har vi 
stærkt behov for gode og pålidelige kliniske forskningsresulta-
ter. Indtil de foreligger, må vi nøjes med konsensuskonferencer 
og ekspertvurderinger på grundlag af den bedste eksisterende 
evidens, og på den måde danner vi faglige paradigmer. Selvom 
disse kan være nyttige pædagogiske redskaber, er det afgø-
rende at holde fast i en kritisk refleksion over deres validitet 
og nytteværdi. Endvidere må vi løbende være opmærksomme 
på det uventede (uvidenhed) og søge at forbedre definitio-
nerne på vores grundlæggende begreber og derved reducere 
ubestemtheden. Det er vores professionelle pligt løbende at 
revidere begreberne, så vi bedst muligt kan lindre vores pa-
tienters smerte og lidelser. 

UNCERTAINTIES AND DECISION 
MAKING IN ENDODONTICS
Professional judgments in endodontics as in any medical 
discipline must be based on qualified estimations of the 

probability and value of relevant outcomes. In this paper, we 
briefly discuss how attention to various types of uncertain-
ties are involved in the most common endodontic decision-
making situations.
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AFDÆK FORTIDEN, DIAGNOSTICÉR NUTIDEN, FOR-
UDSIG FREMTIDEN” – Hippokrates ca. 460 f.Kr.

“Fremtiden” refererer til noget, der vil ske 
eller eksistere efter vores nutid. En “retning” er 
den generelle måde, noget udvikler sig på eller 

forløber på (Fig. 1). I denne artikel vil vi med afsæt i nutidens 
endodontiske behandlinger præsentere nogle nye udviklinger 
og give et bud på, i hvilken retning endodontien efter vor op-
fattelse bør bevæge sig i fremtiden. Artiklen falder  i tre dele: 
patienten, tandlægen og samfundet.  

PATIENTEN
I løbet af de seneste årtier er tandsundheden generelt blevet 
forbedret i de nordiske lande. Samtidig er middellevetiden for-
øget, hvilket vil sige, at flere og flere borgere beholder deres 
egne tænder i alderdommen, og at færre bliver tandløse. Der 
er derfor flere tænder, som kan have fået pulpaskader på grund 
af tidligere behandlinger og dermed er i risiko for at udvikle 
pulpasygdom (1). De fleste rodbehandlinger udføres i almen 
praksis. Ifølge det svenske sygesikringsregister var der i 2009 
217.047 borgere over 20 år, som fik foretaget rodbehandling 
af mindst én tand (2). 10 år senere var der i samme register 
opført knap 190.000 tænder med rodfyldning, hvilket tyder 
på en nedgang i antallet af endodontiske behandlinger (3). 
En lignende tendens så man i Danmark i perioden 1997-2009. 
Razdan et al. påpegede dog i 2022, at mens antallet af rodfyldte 
tænder faldt, steg forekomsten af apikal parodontitis i tænder, 
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Det har en positiv virkning på en patients oralt re-
laterede livskvalitet, hvis man kan bevare en rod-
behandlet tand; men tværsnitsstudier viser, at den 
tekniske kvalitet af rodfyldninger ofte ikke er opti-
mal. I fremtiden må flere tandlæger i almen praksis 
bedømme sværhedsgraden af hvert enkelt tilfælde 
og overveje, om man selv skal forestå behandlingen 
eller henvise til en kollega med større kompetence. 
Konceptet minimalt invasiv behandling er blevet an-
befalet i forbindelse med kavitetsudformning, in-
strumentering og regenerative behandlinger, men 
desværre mangler der longitudinelle kliniske stu-
dier inden for dette felt. Der er også behov for mere 
forskning inden for områderne smertemekanismer, 
inflammatoriske processer, helingsmekanismer og 
systemiske tilstandes betydning for sygdomsud-
viklingen. Infektionskontrol, antibiotikaresistens 
og nye antibakterielle behandlingsmuligheder er 
ligeledes emner, der nødvendigvis må udforskes 
i fremtiden. Vi må forvente større detailstyring af 
tandplejen, herunder endodontien, fra sygesikrin-
gens og myndighedernes side.  Den vigtigste inve-
stering i udformningen af endodontien i fremtiden 
er en forbedring af ydelsernes kvalitetsniveau via 
uddannelser af høj kvalitet. Sundhedsmyndigheder 
og medier kan dermed præsentere endodontisk 
behandling som en sikker, pålidelig og effektiv be-
handlingsmulighed, der er til gavn for patienterne.  "EMNEORD Dental education  |  health authorities  |  innovations  

|  quality of life  |  research
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der ikke var rodfyldt (4). Nationale tandbehandlingsregistre 
kan i kombination med epidemiologiske undersøgelser afdæk-
ke tendenser i en befolknings endodontiske behandlingsbehov 
og dermed være med til at påpege forhold, der kan have rele-
vans for både uddannelsessektoren og sygesikringssystemet, alt 
sammen til gavn for tandsundheden. Det har en positiv virkning 
på en patients oralt relaterede livskvalitet, hvis man kan bevare 
en rodbehandlet tand. Endodontiske behandlinger bør derfor 
promoveres som sikre, pålidelige og effektive behandlingsmu-
ligheder, som er til gavn for patienterne, og i den henseende 
er sundhedsmyndighederne og medierne vigtige medspillere. 
Patienter er generelt tilfredse med deres endodontiske behand-
linger og foretrækker så vidt muligt at beholde deres egne tæn-
der (5-8). Mere specifikke patienttilfredshedsundersøgelser (7) 
har vist, at patienter, som har fået foretaget rodbehandlinger, 
er tilfredse med deres valg og med selve behandlingen, uanset 
om behandlingen blev udført i almen praksis eller i en henvis-
ningspraksis (7,9). Det forhold, de var mindst tilfredse med, var 
prisen. Det er vigtigt at inddrage patienten i behandlingsplanen 
og blive enige om, hvilke kliniske resultater man forventer efter 
behandlingen (Fig. 2). I hvert enkelt tilfælde må man i forvejen 
opstille kriterier for, hvorvidt en behandling er vellykket eller 
mislykket (6), og i den forbindelse spiller kommunikation en 
afgørende rolle. Patienterne må være klar over, at et optimalt 
behandlingsresultat afhænger af, at de søger behandling i rette 
tid (uden forsinkelse). 

TANDLÆGEN
Rodbehandlinger kan opleves som teknisk krævende, belasten-
de, frustrerende og i et vist omfang ude af kontrol (10). Næsten 
halvdelen af de tilfælde, der blev henvist til en specialistklinik 
i Västra Götaland i Sverige, var rodfyldte molarer, der behø-

vede yderligere endodontisk behandling (11). Molarer, der er 
blevet rodbehandlet i almen praksis, viser sig ofte at have en 
dårligere teknisk kvalitet, større forekomst af periapikal syg-
dom og lavere overlevelsesrate end andre tandtyper (12,13). 
Der kan være mange årsager til dette: Molarer har flere rød-
der og mere kompleks rodkanalanatomi og desuden en place-
ring i tandrækken, der gør dem svært tilgængelige. Molarer er 
ikke alene teknisk udfordrende; der støder også ofte kompli-
kationer til under arbejdet, og de er dermed også mere resur-
sekrævende (14). Incisiver, hjørnetænder og præmolarer kan 
dog også give anledning til problemer, hvis pulpakammer og 
rodkanaler er indsnævrede, eller hvis rodkanalerne er meget 
krumme (15). Den lave succesrate og oplevelsen af stress og 
frustration i forbindelse med behandlingerne giver anledning 
til overvejelser om, hvem der skal udføre en given endodontisk 
behandling, den alment praktiserende tandlæge eller henvis-
ningstandlægen (10).

På baggrund af en vurdering af opgavens sværhedsgrad og 
egne evner kan den alment praktiserende tandlæge i hvert en-
kelt tilfælde afgøre, om han/hun selv skal behandle tanden, 
eller om patienten er bedre tjent med en henvisning. 

Endodontisk diagnostik
Hovedårsagen til endodontiske sygdomme er infektion med mi-
kroorganismer. Nye teknikker til påvisning af bakterier i rod-

Den fremtidige retning

Fig. 1. Den fremtidige retning er noget, vi tror eller håber vil ske.  
Fig. 1. The future direction is something we believe will happen or something 
we want to happen.

Skematisk illustration af dialogen mellem  
patient og tandlæge

Fig. 2. Formålet med en rodbehandling er at bevare den afficerede tand og at 
skabe eller bevare sunde periradikulære væv. Det er dog ikke sikkert, at den 
enkelte patient, som ikke er bekendt med tandens tilstand, deler disse betragt-
ninger. Det kan også være, at patienten og tandlægen ser forskelligt på, hvad 
der er vigtigt, og hvad der kendetegner en vellykket behandling (5,6).
Fig. 2. The goal of RCT is to preserve the affected tooth and establish or 
maintain healthy peri-radicular tissues. However, the individual patient, who 
is generally unaware of the status of the tooth, does not necessarily share the 
same concerns. It may also be the case that the patient and the dentist have 
different views on what is considered important and what characterizes a suc-
cessful treatment (5,6).

... really necessary? ... 
no pain or problems ... costs? 

... any risks? ... in the long run?

molar tooth ... periradicular radiolucency ...
chronic inflammation ... persistent infection ...

treatment alternatives ... retreatment ...
referral to specialist?
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kanalen giver håb om, at det vil være muligt i fremtiden at påvise 
de inficerende mikroorganismer direkte i klinikken (16). Nyere 
forskning har desuden fokuseret på at identificere biomarkører, 
som kan bestemme inflammationsgraden i pulpa eller de peria-
pikale væv (Fig. 3). Teoretisk set kan man måle tilstedeværelsen 
af værtsmolekyler systemisk og lokalt og dermed forudsige syg-
domstilstande og behandlingsresultater (17,18). Vi må håbe, at 

brugervenlige og præcise målemetoder til pulpal og periapikal 
diagnostik bliver tilgængelige til klinisk anvendelse inden alt for 
længe (19). Det kræver imidlertid et omfattende og tidskrævende 
forskningsarbejde at omsætte resultater fra sterile laboratorier 
til pålideligt diagnostisk udstyr, der kan anvendes i klinikken. 

CBCT (Cone-beam computer tomography) er en tredimen-
sionel radiologisk teknik, der overvinder den anatomiske støj og 

Periapikal røntgenoptagelse versus CBCT

Fig. 4. Den apikale diagnostik regio 7+ til 5+ var usikker efter periapikal røntgenoptagelse og fistulografi (A). CBCT giver flere detaljer og bekræfter til stedeværelse af 
apikal parodontitis fra anden præmolar til anden molar (B og C).
Fig. 4. The apical diagnosis of teeth 15-17 was uncertain following a periapical radiograph and fistulography (A). A CBCT scan confirms and details apical periodontitis 
lesions of second premolar to second molar (B and C).

Indsamling og analyse af prøver

Fig. 3. Prøver fra serum, saliva, gingivalvæske eller dentinvæske indsamles og analyseres på molekylært niveau med henblik på at stille en diagnose og finde den 
optimale behandling.
Fig. 3. Samples from serum, saliva, gingival crevicular or dentinal fluid are collected, analysed at molecular level to establish diagnosis and optimal treatment. 
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de diagnostiske begrænsninger ved todimensionelle periapika-
le optagelser (Fig. 4). The European Society of Endodontology 
(ESE) tilråder, at man inddrager CBCT-relateret undervisning 
i de odontologiske curricula (20). Specialklinikker i USA og 
Skandinavien investerer i stigende grad i anskaffelse af CBCT-
udstyr, men indtil nu har den vigtigste indikation for CBCT i 
Norge og Sverige været behandlingsplanlægning i forbindelse 
med implantatindsættelse (21,22). Det er nødvendigt at over-
veje fordele og risici ved at udsætte patienter for ioniserende 
stråling, men teknologien er under stadig forbedring. Man må 
regne med, at CBCT-scannere med reduceret strålebelastning i 
fremtiden vil blive almindeligt udbredt i tandlægepraksis som 
et hjælpemiddel ved fx endodontisk diagnostik og behandlings-
planlægning.  

Kunstig intelligens (AI) er en gren inden for anvendt com-
putervidenskab, der er vokset kraftigt siden 1950’erne. AI be-
skæftiger sig med udvikling af maskiner, der kan udføre opga-
ver, som mennesker normalt tager sig af (23). AI og maskin-
læringssystemer har potentiale til at revolutionere tandplejen 
ved at forbedre mulighederne for at nå frem til nøjagtige og 
pålidelige diagnoser (23). AI kan i fremtiden være til hjælp ved 
påvisning af periapikale læsioner og vertikale rodfrakturer, be-
stemmelse af rodmål og forudsigelse af behandlingsresultater. 
Pålideligheden og anvendeligheden for AI skal dog forbedres, 
før teknikken kan anvendes i daglig praksis (24).

Oplukningskavitetens udformning
Sundhedsvidenskaberne befinder sig i de minimalt invasive 
behandlingers tidsalder. Man har bl.a. foreslået en minimalt 

invasiv “ninja-tilgang” ved oplukning til rodkanalsystemet for 
at bevare dentin og minimere risikoen for tandfraktur (25). 
Teknikken bevæger sig væk fra den traditionelle adgang i lige 
linje. Større mængder af koronal tandsubstans, herunder dele 
af pulpakammerets loft, som kan være inficeret, efterlades in 
situ under hele behandlingen. Denne tilgang til oplukning gør 
det sværere efterfølgende at lokalisere og instrumentere rod-
kanalerne, og den underminerer infektionskontrollen (26). En 
anden ny teknik er styret oplukning, der benytter sig af præ-
operative CBCT-optagelser og fremstilling af føringsskinner, 
som styrer specialfremstillede bor frem til at lokalisere og 

klinisk relevans
Det endodontiske fagområde har de senere år undergået en 
hastig udvikling med nye begreber, materialer, instrumenter 
og teknikker, men udførelsen af behandlingerne er stadig tek-
nisk krævende og frustrerende for den praktiserende tand-
læge. Der mangler videnskabeligt validerede data og kliniske 
undersøgelser med lang observationstid til at begrunde val-
get af materialer og redskaber. Verden over er der behov for 
kompetente undervisere, bedre faciliteter, integration af ny 
teknologi, tid til forskning samt økonomiske resurser. Forsk-
ningen skal ikke kun rettes mod tekniske nyskabelser, men 
også mod grundforskning inden for områder som smerteme-
kanismer, sygdomsprogression og infektionskontrol. 

Anvendelse af kofferdam belyst ved røntgenoptagelse og klinisk foto 

Fig. 5. I Norge og Sverige anvender mange tandlæger rutinemæssigt kofferdam ved endodontisk behandling (31), og frekvensen er især høj blandt yngre tandlæger (64). 
Der er imidlertid kun få norske tandlæger, der forsegler området mellem kofferdam og tand, mens det store flertal af svenske tandlæger foretager en sådan forsegling 
(31). (A) Røntgenoptagelse til bestemmelse af rodmål er taget uden kofferdam; dermed kompromitteres aseptikken, og prognosen forringes. (B) Korrekt placeret kof-
ferdam på en molar under revision giver bedre oversigt og letter adgangen, samtidig med at infektionskontrollen sikres.  
Fig. 5. In Norway and Sweden, more dentists routinely use a rubber dam during endodontic procedures (31), with a higher frequency among younger dentists (64). Yet 
only very few Norwegian dentists seal the area between rubber dam and tooth in comparison to an overwhelming majority of Swedish GDPs (31).  Here exemplified is 
(A) a working length radiograph taken without rubber dam which endangers the patient and can impair treatment course; (B) correct placement of rubber dam on a 
molar under retreatment increases visibility and access, along with providing better infection control.
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udrense rodkanalerne (27). Det er imidlertid et spørgsmål, 
om vi skal udsætte alle patienter for CBCT uden videnskabelig 
dokumentation for, at der bevares mere dentin. Endelig er der 
aktuelt ingen kliniske langtidsstudier, der underbygger, at mi-
nimalt invasiv eller styret oplukning er bedre end eller bare lige 
så gode som de nuværende oplukningsteknikker og metoder.

Infektionskontrol
Aseptiske teknikker er helt afgørende for udfaldet af endodon-
tiske behandlinger. Korrekt håndhygiejne, brug af kofferdam og 
desinfektion af operationsfeltet er essentielle led i et aseptisk 
endodontisk behandlingsforløb (28). Kofferdam blev indført i 
odontologien i 1864 og er standardudstyr ved alle endodon-
tiske procedurer (Fig. 5). På trods af dette er der stor forskel 
på, hvor udbredt brugen  af kofferdam er i forskellige lande. I 
Danmark bruger de fleste tandlæger ikke kofferdam systematisk 
(29), og i Finland anvendes kofferdam kun ved omkring 30 % af 
de endodontiske behandlinger (30). Det er derfor på sin plads 
at minde om, at resultaterne af alle endodontiske behandlinger 
er relatereret til infektion (31,32). Der findes i dag ingen andre 
effektive isolationsteknikker, og der må presses mere på fra kol-
legiale organer og myndigheder for at få udbredt anvendelse 
af kofferdam ved endodontiske procedurer. 

Rodkanalinfektion er stadig den mest almindelige årsag til 
mislykkede behandlinger (32). Der udvikles stadig nye instru-
menter og skylleteknikker med henblik på at forbedre desinfek-
tionen af rodkanalerne. Desinfektionsmidler som fx 2 % klor-
hexidin har ikke vist sig at være bedre end natriumhypoklorit 
(NaOCl) til kemomekanisk udrensning (33). Akustisk aktiveret 
skylning synes at kunne forbedre rensningen af rodkanalerne 
(34,35). I løbet af det seneste årti har maskinelt drevne NiTi-
enkeltfilssystemer til instrumentering vundet stor udbredelse. 
Enkeltfilsteknikker forkorter arbejdstiden, og desinfektionsti-
den reduceres også, hvis behandlingen overstås i én seance. 
For at opnå effektiv antibakteriel virkning af NaOCl i lave kon-
centrationer kræves imidlertid store mængder og hyppige skyl-
ninger (36). Selvom reduceret arbejdstid har økonomiske og 
praktiske fordele, kan der således godt være en negativ virkning 
i og med, at skylletiden og dermed den antibakterielle effekt i 
rodkanalsystemet formindskes.

Desværre har der ikke været meget innovation inden for 
mellemseanceindlæg. Calciumhydroxid, der blev introduceret i 
1920, er stadig førstevalg som mellemseanceindlæg. Bakterier 
koloniserer ikke bare rodkanalerne, men også dentintubuli, la-
terale kanaler, bikanaler, istmer og anastomoser, dvs. områder, 
der ikke med sikkerhed kan nås med instrumentering og skyl-
ning alene (37). Mikroorganismer som Enterococcus faecalis og 
Candida albicans, der ofte kan påvises ved sekundære infektio-
ner, er resistente over for calciumhydroxid (38,39). Probiotika 
har antimikrobielle og immunomodulerende egenskaber, der 
kunne vise sig velegnede i forbindelse med endodontiske pro-
cedurer i fremtiden, men indtil videre er der ingen produkter 
tilgængelige for klinisk anvendelse (40).

Odontogene infektioner af endodontisk oprindelse kan kræ-
ve antibiotikumbehandling, hvis de påvirker almentilstanden, 
men brugen af antibiotika i tandlægepraksis er ofte empirisk 

og kan vise sig uvirksom, da der kun yderst sjældent foreta-
ges dyrkning og resistensbestemmelse (41). Der bliver flere 
og flere antibiotikaresistente bakteriestammer på globalt plan 
(42,43), og dette afspejles også i mundhulens mikrobiota (44), 
især blandt Porphyromonas spp. og Prevotella spp. (45). Det er 
sandsynligt, at de mikroorganismer, der forårsager endodon-
tiske infektioner, også bliver antibiotikaresistente i fremtiden. 
Diagnostiske hurtigtests, som giver  information om patoge-
nerne og deres følsomhed for antibiotika har potentiale til at 
begrænse fejlbehandling med antibiotika og dermed forbedre 
patientsikkerheden (42). 

Rodfyldningsmaterialer
Rodfyldning er det sidste trin i den endodontiske behandling 
og har til formål at blokere effektivt for bakterier og orale og 
periapikale væsker. Guttaperka er stadig det hyppigst anvendte 
materiale til rodfyldningspoints, mens der jævnligt kommer nye 
sealere på markedet. Sealerne kan dog have uhensigtsmæssige 
egenskaber som fx skrumpning, opløselighed eller manglende 
binding til guttaperkapointen, hvilket påvirker behandlingsre-
sultatet (46). Biokeramiske sealere er lovende kandidater som 
fremtidige materialer, da de har antibakterielle egenskaber og 
stabile dimensioner og desuden er bioreaktive. Nye endodon-
tiske materialer og teknikker markedsføres ofte med ”smukke” 
røntgenoptagelser på sociale medier, mens der ikke rapporteres 
kliniske data om udfaldet af behandlingerne (26,47). Det turde 
være indlysende, at vores materialevalg skal ske på baggrund 
af klinisk relevant forskning om biomaterialer. 

Endodontisk regeneration 
Regenerativ behandling af nekrotiske rodåbne tænder, der mu-
liggør fortsat vækst af tandvæv, har allerede i nogen tid været 
en mulighed. Proceduren anvender stamceller fra den apikale 
papilla, der kan indføres i rodkanalrummet, differentiere og 
færdiggøre roddannelsen (48). Teoretisk set kan pulpastam-
celler (DPSC) også differentieres til at regenerere pulpavæv og 
dermed bidrage til en minimalt invasiv behandling af færdig-
dannede tænder. Udviklingen fra stamceller til differentierede 
celler kræver epigenetiske modifikationer som vist i Fig. 6. Der 
er dog begrænset adgang til autologe DPSC (49). The Ameri-
can Association of Endodontists (AAE) og ESE har endnu ikke 
anbefalet autolog DPSC-transplantation ved klinisk endodon-
tisk regenerationsbehandling, da teknikken er kompliceret og 
dyr. Desuden er der problemer med myndighedsgodkendelse 
og ikke mindst med tandlægernes uddannelse og kompetence 
(50). Disse barrierer kan muligvis overvindes i fremtiden, så 
det bliver muligt at behandle inflammerede og nekrotiske pul-
pae med regeneration via vævsstyring (51). 

SAMFUNDSPERSPEKTIVET
Tandlægeuddannelsen
Tandlægeuddannelsen er vigtigste investering, når det drejer 
sig om at forme fremtidens endodonti. Dagens studerende er 
morgendagens undervisere, planlæggere, specialister, forskere 
og alment praktiserende tandlæger. Den kliniske træning under 
tandlægestudiet tjener til at opbygge selvsikkerhed og en vis 
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Skematisk illustration af epigenetisk vævsstyring

Fig. 6. Eksempel på epigenetiske modifikationer, der kan anvendes ved behandling af vitale og nekrotiske pulpae, modificeret efter (51). DNA består af histoner. 
Acetylering og deacetylering af histoner spiller en vigtig rolle i den transkriptive celleregulering. Histondeacetylaser (HDAC) er forbundet med sygdomme, mens deres 
inhibitorer (HDACis) har lovende potentiale til behandling af en række lidelser, bl.a. inflammation (65,66). Efter fjernelse af caries og biofilm appliceres HDACis lokalt 
på en eksponeret pulpa for at reducere inflammationen, forøge mineralisering af dentinen og migration af pulpastamceller (DPSC), fremme dannelse af nye blodkar og 
genetablere tandens integritet (øverste felt). Revitalisering, dvs. fortsat roddannelse og nydannelse af vitalt væv i pulpa og rodkanal, er også et fremtidigt ønskemål for 
denne teknologi, som vist i nederste felt. 
Fig. 6. Example of epigenetic modifications that can be used as treatment of the vital and necrotic dental pulp, modified after (51). DNA consists of histones. Acetylation 
and deacetylation of histones play an important role in transcription regulation of cells. Histone deacetylases (HDAC) are linked to human disease, while their inhibitors, 
HDACis are a promising aid in treating several illnesses, including inflammation (65,66).  Once the caries and biofilm are removed, HDACis are topically applied to an ex-
posed dental pulp to reduce inflammation, increase dentin mineralization and DPSC migration, along with formation of new blood vessels, restoring the integrity of the 
tooth (upper panel). Revitalization procedures, meaning continued root formation and regrowth of vital tissue in the pulp canal space are also the aim of this technology 
in the future, as seen in the lower panel. 
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rutine (52). En ny undersøgelse viste, at mere end 70 % af de 
praktiserende tandlæger følte, at de ikke havde fået nok klinisk 
træning (53). Betingelserne for  endodontiske behandlinger va-
rierer fra tandlægeskole til tandlægeskole, og på mange uddan-
nelsessteder er der kun et begrænset antal opgaver af passende 
sværhedsgrad til rådighed (52,54,55). Dette kan føre til, at de 
nyuddannede tandlæger ikke har de forventede kompetencer 
(56). Livsvarig læring eller systematisk efteruddannelse er en 
integreret del af tandlægers uddannelse, men kan ikke kom-
pensere for en mangelfuld grunduddannelse (57,58). Der må 
derfor sættes ind på at styrke undervisningen på læreanstal-
terne. Det er vigtigt, at tandlægeskolerne rekrutterer stude-
rende med højt niveau. 

Forskning
Ved udgangen af det 20. århundrede fandt en række nyskabel-
ser indpas i den kliniske endodonti, fx operationsmikroskoper, 
maskindrevne udrensningssystemer og apexlokalisatorer. Disse 
teknologiske fremskridt har gjort det muligt at bevare tænder, 
som for få årtier siden ville være blevet ekstraheret. Dertil kom-
mer, at fremskridt inden for endodontisk mikrokirurgi også har 
forbedret behandlingsresultaterne (59). 

Desværre mangler der forskningsmidler inden for odon-
tologien (60). Innovation ligger ofte i hænderne på industri-
foretagender. Smerte er stadig hovedårsagen til, at patienter 
søger tandbehandling, og det er stadig en udbredt opfattelse, 
at rodbehandling gør ondt (61,62). Vores viden om smerte-
mekanismer, inflammatoriske processer, helingsmekanismer 
og systemiske tilstandes betydning for sygdomsudviklingen er 
stadig begrænset (63). Der er også behov for mere forskning 
inden for emner som infektionskontrol, håndtering af antibioti-

karesistente bakterier og nye behandlingsmetoder. Fremtidens 
forskning skal ikke kun dreje sig om tekniske løsninger; der er 
også behov for grundforskning, som kommercielle foretagen-
der næppe har den store interesse i.  

Økonomi og sundhedsadministration
Da økonomi er en betydende faktor på alle niveauer, kan en 
systematisk reduktion af omkostningerne kun opnås gennem 
en form for privat eller offentlig forsikring. I de nordiske lande 
finansieres voksentandplejen overvejende ved brugerbetaling. 
Udgifterne til endodontiske behandlinger bør ideelt set sam-
menlignes med udgifterne til protetiske tanderstatninger (8). 
Det koster også penge at uddanne tandlæger i fagområdet en-
dodonti. Det kan blive nødvendigt med ekstra midler til at dæk-
ke udgifterne til endodontiske behandlinger, hvis patienterne 
ønsker at bevare deres egne tænder hele livet. I fremtiden vil 
der være behov for mere regulering og administration af tand-
plejeydelser, herunder de endodontiske ydelser. 

KONKLUSIONER
I fremtiden må tekniske fremskridt til optimering af de endo-
dontiske behandlinger gå hånd i hånd med forbedrede diagno-
stiske metoder og en bedre forståelse af sygdomsprocesserne, 
herunder smertemekanismer og inflammatoriske processer. 
For at nå dette mål må der satses på både grundforskning og 
anvendt klinisk forskning af høj kvalitet. Endvidere kan for-
bedrede systemer til indberetning og registrering af udførte 
behandlinger gøre det muligt at forske i at identificere tenden-
ser på samfundsniveau. Sidst, men ikke mindst er en investe-
ring i evidensbaseret og tidssvarende uddannelse den bedste 
fremtidssikring af fagområdet.   

FUTURE DIRECTIONS IN ENDODONTICS 
Preserving a tooth with root canal treatment (RCT) has a posi-
tive impact on the patient’s oral health-related quality of life. 
However, cross-sectional studies show that technical quality 
of root fillings is less than optimal. In the future, more dental 
practitioners need to evaluate case difficulty and decide on 
whether they want to treat a tooth or refer to a specialist. The 
concept of minimally invasive treatment has been advocated 
during cavity preparation, instrumentation, and regenerative 
procedures. Unfortunately, long-term clinical outcome stud-
ies are lacking in this area. Research in pain mechanisms, 
inflammatory processes, the impact of systemic health on 

disease progression, and healing mechanisms is scarce. In-
fection control, antibiotic resistance and new antibacterial 
treatment regimens are issues to address in the future. We 
may anticipate increased regulation and administration of 
dental, including endodontic, services through insurance 
schemes and government involvement. Improved quality of 
service provision through a high standard of dental educa-
tion is the most important investment to shape endodontics 
in the future. Health authorities and media may then present 
endodontic treatment as a safe, reliable, and effective option 
that is performed to benefit patients.
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RTIKLEN, som er bragt i Tandlægebladet 
2022;126:1104-10, er der blevet rejst fle-
re spørgsmål til efter publiceringen. Disse 
spørgsmål adresseres i denne faglige kom-
mentar.

Artiklen er skrevet med henblik på sik-
ker brug af benzodiazepiner til børn, un-
ge og voksne for at lette tandbehandling 
for patienten og for tandlægen. Artiklen 

er ikke skrevet i et forsøg på at skræmme tandlægerne fra at 
anvende benzodiazepiner. Der findes imidlertid en vejledning 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal overholdes, når det 
drejer sig om børn og unge, og som anbefales anvendt til voks-
ne også. Desværre findes der ikke love eller nedskrevne regler 
sanktioneret af de offentlige myndigheder for de enkelte pro-
cedurer. De procedurer, der er beskrevet i artiklen, er skrevet 
på grundlag af et forsigtighedsprincip. Der står eksempelvis 
ikke nogen steder, at man skal have en hjertestarter, men det 
kan kun anbefales at have en hjertestarter eller som minimum 
have kendskab til, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. 

Der står heller ikke nogen steder, at patienten og/eller den-
nes pårørende skal have udleveret telefonnummer på lægevag-
ten, eller at det anbefales at ringe 112, hvis de har tvivlsspørgs-
mål, efter klinikken er lukket. Det er imidlertid en sikring af 
patienten og dennes pårørende, at de ved, hvor der skal søges 

hjælp, hvis de mener, at det er nødvendigt. Dette er også en 
procedure, der anvendes ved kirurgiske indgreb. Der bliver pa-
tienterne informeret om, hvor de skal henvende sig, hvis de har 
en efterblødning, efter behandlende klinik er lukket.  

Patienter, der er i insulinbehandling for diabetes, er pr. de-
finition ASA-klasse III-patienter. ASA-klasse III-patienter må 
ikke behandles under anvendelse af generel anæstesi i prak-
sis ifølge specialeplanen for det anæstesiologiske speciale, og 
det kan ikke anbefales at anvende vågen sedering i praksis 
på disse patienter. Patienter, der skal have vågen sedering, 
skal være fastende. Dette for at undgå, at der er føderester i 
ventriklen, hvis genoplivning skulle blive nødvendigt. Insu-
linafhængige diabetespatienter er afhængige af den korrekte 
balance mellem sukkerindtag og insulin. Faster disse diabe-
tespatienter, ødelægges balancen mellem sukker og insulin, 
og patienten bliver i værste fald overdoseret med insulin og 
udvikler hypoglykæmi, der kan være en livstruende tilstand. 
Sederes en insulinafhængig patient, skal blodsukkeret følges 
før, under og efter behandlingen, og tandlægen skal være i 
stand til at agere på en potentiel udvikling af hypoglykæmi. 
En løsning kunne være at sedere patienten under overvågning 
af en anæstesilæge. 

Hvis der anvendes omhu og samvittighedsfuldhed samt for-
nuftig sans, så er det muligt komplikationsfrit at anvende ben-
zodiazepiner til vågen sedering.  

Vågen sedering af børn og voksne

A

Af MERETE AABOE,  
specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, ph.d.

faglig kommentar → 

videnskab & klinik    ∕   faglig kommentar 

146

T  ∕  



Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

KNOW MORE AND SCHEDULE
AN APPOINTMENT AT OUR STAND

O�W�R�!
100th IDS ANNIVERSARY

WE WILL BE THERE!
14 – 18 MARCH 2023, COLOGNE (GERMANY),

STAND D-020 | HALL 01.2

P4000 system for 3D printingIntraoral scanner Detection EyeM6 milling unit with blank changer

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

147  ∕  2023  ∕  127  ∕  2



SÅDAN GØR DU:

10 trin til forsegling og 
 infiltration af approksimal 
 emaljecaries uden kavitet 
med plastbaseret materiale

Isolér nabotanden for at undgå, at den 
bliver syreætset. Det kan du gøre med 
en plastmatrice eller lignende. Tæn-
derne separeres med en kile, lige inden 
plastinfiltration går i gang, eller med et 
ortodontisk bånd i kontaktpunktet, hvil-
ket dog skal sættes ind nogle dage før 
plastforseglingen.

Påfør syregel. Der findes to typer, 15 % 
saltsyre til infiltration eller 35-37 % 
fosforsyre til plastforsegling. Hvilken 
en du skal bruge, afhænger af behand-
lingen. Anbefalingen er, at du udfører 
infiltration med anvendelse af saltsyre 

Behandling

Kontrollér, at der er en aktiv emaljelæ-
sion uden kavitet. Behandlingen udfø-
res ikke på approksimale carieslæsioner 
med kavitet. 

Rengør tanden og tandfladen, og tør-
læg med luft og kofferdam, spytsuger, 
vatruller eller drytips.

BEARBEJDET AF AZAM BAKHSHANDEH, LEKTOR, ODONTOLOGISK INSTITUT, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET, OG JOURNALIST NANNA FLØJBORG

C
aries mellem tænderne ses i alle 
aldersgrupper og forekommer 
oftere i tænder posteriort end 
mellem fortænderne. Cariespro-

gression er normalt langsom, og er der 
endnu ikke opstået kavitet, kan caries-
angrebet behandles med plastforsegling 
eller plastinfiltration, så fyldningsterapi 
kan udskydes eller helt undgås. Forud-
sætningen herfor er, at lakeringen er 
 intakt, så der dannes en tæt barriere, der 
reducerer antallet af levedygtige bakte-
rier og dermed stopper cariesprogres-
sionen. Behandlingen kan vælges, når 
andre nonoperative behandlingsmulig-
heder såsom plakkontrol og fluoridlak 
ikke har vist effekt eller vurderes inef-
fektive. Behandlingen består af 10 trin.

PROGRESSIONSHASTIGHEDEN FOR APPROKSIMAL  CARIES 

UDEN KAVITET KAN REDUCERES eller helt stoppes med 
en plastbaseret forsegling eller infiltration.  Denne 
guide  giver dig en vejledning i, hvordan du udfører 
 forsegling og infiltration, og hvilke fordele, ulemper 
og  forholdsregler der er for behandlingerne.
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til  primære tænder. Saltsyren er mere 
aggressiv og eroderer tanden hurti-
gere, mens fosforsyren er mildere. Kof-
ferdamanlæg er derfor nødvendigt ved 
plastinfiltration. Saltsyren skal sidde på 
emaljeoverfladen i 120 sekunder, mens 
fosforsyren skal virke i 60 sekunder. 
Anvend matriceanordning i forbindelse 
med infiltrationsteknikken.

Spray med vand og luft i 20 sekun-
der. Hvis den ætsede overflade er kon-
tamineret med saliva, skal du genætse 
overfladen i 10 sekunder og spraye med 

Plastforseglede eller -infiltrerede 
approksimalflader skal kontrol-
leres klinisk og radiologisk for at 
vurdere en eventuel cariespro-
gression. Der anbefales individu-
elt tilpassede kontrolintervaller, 
der skal fastsættes i forhold til 
patientens risiko- og prognose-
vurdering.  

Fordele
 ¾ Behandlingen er minimal inva-
siv og stopper cariesprogressi-
onen og bevarer den naturlige 
tandsubstans. 

 ¾ Lokalbedøvelse, ekskavering 
og fyldningsterapi udskydes 
eller undgås.

 ¾ Tidsbesparende i forhold til 
operativ cariesbehandling.

Ulemper
 ¾ Approksimalforsegling  kræver 
et godt patientsamarbejde i 

forbindelse med påsætning af 
ortodontisk bånd.

 ¾ Approksimalinfiltration er en 
dyr teknik. 

Forholdsregler
 ¾ Spørg altid patienten, om ved-
kommende har allergi for plast. 
I så fald kan behandlingen  ikke 
udføres. 

 ¾ Der kan, som ved andre tandbe-
handlinger, være  lavere hold-
barhed hos patienter med høj 
cariesaktivitet, men høj caries-
risiko er ikke en kontraindika-
tion. Patienten skal motiveres 
til opretholdelse af bl.a. suffi-
cient mundhygiejne, redukti-
on i sukker indtag og ændring i 
andre relevante risikofaktorer.

Opfølgning

vand i fem sekunder. Den reducerede 
ætsnings- og skylningstid skyldes, at 
det kræver kortere tid at fjerne protei-
nerne i saliva. Pust overfladen tør med 
trefunktionssprøjten. Kontrollér, at 
der ikke er vanddråber i trefunktions-
sprøjten.

Applicér 99 % ætanol på det ætsede 
område, og pust tør med luft. Dette 
gøres for at dehydrere emaljen, hvilket 
fremmer dybere penetration af forseg-
lingsmaterialet i mikrorelieffet, og den 
mikromekaniske retention øges. 

Kilde: 

Twetman S. Försegling av approximal emalj- och 

dentinkaries utan kavitet med plastbaserade ma-

terial (set 2023 januar). Tilgængelig fra: https://

www.internetodontologi.se/cariologi/forsegling-

av-approximal-emalj-och-dentinkaries-utan-ka-

vitet-med-plastbaserade-material/

Forseglingsmaterialet påføres på 
overfladen. Det er vigtigt, at materia-
let dækker den ætsede del af tanden. Til 
infiltrationsteknikken er det en fordel at 
anvende tyktflydende plastforseglings-
materiale til forsegling af approksimale 
carieslæsioner. Ved infiltrationsteknik-
ken anvendes også matriceanordning.

Lad materialet trænge ind og impræg-
nere overfladen i et minut ved plast-
forsegling og 2-3 minutter ved plast-
infiltration. Du kan fjerne eventuelt 
overskydende plast med tandtråd.

Polymerisér i 40 sekunder både facialt 
og oralt. 

Kontrollér, at der ikke er overskud 
ved gingiva. Hvis det er tilfældet, kan 
du fjerne det med fint sandpapir og po-
lere glat. ♦ 

10

8

7

9
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FORBRUGERANMELDELSER PÅ NETTET VINDER MERE 

OG MERE FREM, og de kritiske røster rammer også 
 tandlæger. Men hvordan påvirker det tandlægerne at 
blive hængt ud på nettet? Og hvordan får man et godt 
og retvisende onlineomdømme? Mød tre tandlæger, 
der alle har været udsat for patienters onlinevrede. 

Direkte 
elendigt!  
0 stjerner!

TEKST ANNE BURLUND

ILLUSTRATIONER RASMUS MEISLER

¾¾

”H
old jer langt 
væk!”, ”Smer-
tefuld behand-
ling”, ”Hav  IKKE 
tillid til den-
ne tandlæge!”, 

”ADVARSEL!” og ”Uprofessionel og ar-
rogant”. Sådan lyder et udpluk af de 
mange kritiske anmeldelser af danske 
tandlæger på Trustpilot, der er Europas 
største platform for brugeranmeldelser. 

Hvad der startede som anmeldelser 
af weekendbrunch og køb af løbesko, 
har de senere år spredt sig til psykote-
rapi og rodbehandlinger. I slutningen af 
 januar var 208 danske tandlægeklinik-
ker og -kæder blevet anmeldt på Trust-

pilot. 69 af dem opnår en beskeden mid-
delscore, mens ni klinikker bliver dum-
pet og stemplet ”under middel”. Det vi-
ser en optælling, som Tandlægebladet 
har foretaget.

Flere eksperter taler om, at ”word of 
mouse” – altså at forbrugere undersø-
ger en virksomhed online – i stigende 
grad er ved at erstatte ”word of mouth”, 
hvor man får anbefalinger fra fx venner 
og familie. 82 % af danskerne søger så-
ledes efter omtale på nettet, inden de 
handler hos en virksomhed, mens 70 % 
helt vil fravælge at handle hos en virk-
somhed, som har dårlig omtale, viser tal 
fra YouGov på vegne af forsikringsudby-
deren SAFEonNET.
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”Anerkender ikke deres fejl!” skriver 
en patient og giver klinikken det lavest 
mulige skudsmål: 1 stjerne. ”Værste 
tandlæge i Odense! Profit, profit, pro-
fit!” skriver en anden, der også sender 
1 rød stjerne efter klinikken.

– Trustpilot har en stor magt. Én dår-
lig anmeldelse kan ødelægge det hele. 

Hvis du har en sur patient – berettiget 
eller uberettiget – skal vedkommende 
nok finde vej til nettet, men alle de til-
fredse kunder skriver sjældent, siger 
Niels Pade, klinikejer hos Tandlægen.
dk i Odense Centrum.

Danmark er det land i Norden, der bru-
ger Trustpilot mest. En kortlægning fra 

TRUSTPILOT I TAL

• Danmark er det land i Norden, 
der bruger Trustpilot mest. 

• Der ligger over 190 millioner 
brugeranmeldelser på sitet.

• I 2021 omsatte Trustpilot 
for 131,4 mio. USD, og der 
blev skrevet 46,7 millioner 
anmeldelser på platformen, 
hvilket er en stigning på 21 % 
i forhold til 2020. 

• I 2021 fjernede Trustpilot 2,1 
millioner falske anmeldelser 
fra sitet.

• 82 % af danskerne søger efter 
omtale på nettet, inden de 
handler hos en virksomhed.

• 70 % af danskerne vil helt 
fravælge at handle hos en 
virksomhed, som har dårlig 
omtale på nettet.

Kilder: Trustpilot, YouGov/SAFEonNET.

Hold jer væk!! Hvordan 
kan I udnytte folk
på denne måde???

CBS viste i 2014, at danskerne i højere 
grad end fx amerikanerne skriver nega-
tive anmeldelser. Og brugeranmeldelser 
er blevet big business. I 2021 omsatte 
Trustpilot for 131,4 mio. USD, og der 
blev skrevet 46,7 millioner anmeldelser 
på platformen, hvilket er en stigning på 
21 % i forhold til 2020. 

Skævvredet billede
To forskere fra Copenhagen Business 
School kortlagde i 2014, at der er mar-
kant forskel på folkefærd, når det gæl-
der brugeranmeldelser. Forskningen 
viste bl.a., at danskerne er mindre til-
bøjelige til at give positive anmeldelser 
end fx amerikanere. 

En klinik kan altså miste mange poten-
tielle patienter, hvis man ikke har gjort 
sig nogen overvejelser om sit såkaldte 
onlineomdømme. Mere end hver tredje 
amerikanske patient mener fx, at deres 
lægers online omdømme er meget vig-
tigt – en højere procentdel end i nogen 
anden branche, viser tal fra NRC Health, 
der leverer analyser til sundhedsorgani-
sationer i USA og Canada. Og flere eks-
perter peger på, at samme billede gør 
sig gældende i Danmark.

Dårlig anmeldelse kan ødelægge alt
En af de danske tandlægeklinikker, der 
har oplevet at modtage kritiske anmel-
delser på Trustpilot, er Tandlægen.dk i 
Odense Centrum. 
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Ifølge Niels Pade har tandlæger gene-
relt en høj fastholdelsesgrad og tilfreds-
hed blandt patienter, og han mener der-
for, at billedet på nettet hurtigt kan blive 
skævvredet af de negative anmeldelser.

– Du står lidt med hatten i hånden og 
skal bede de tilfredse patienter lave en 
god anmeldelse, så billedet ikke bliver 
alt for skævt.

Hvordan påvirker de kritiske anmel-
delser dig og dine medarbejdere? Går 
det ud over jeres faglige stolthed?

– Ja, det gør det da. Jeg har flere med-
arbejdere, der allerede har ondt i ma-
ven i forhold til at overholde NIR osv. og 
skriver journaler op og ned ad stolper. 
Og hvis du så også skal frygte at blive 
hængt offentligt ud på nettet med navn 
osv. af patienter … Det påvirker da helt 
sikkert én, mener Niels Pade.

Han vurderer, at de fleste kritiske an-
meldelser handler om økonomi, service-
niveau og ventetider – og ikke den fag-
lige behandling eller sundhedsfaglige 
vurdering. 

– Vi vender selvfølgelig altid, om der 
er noget, vi kunne have gjort anderledes 
eller lære noget af. Men ofte er der tale 
om misforståelser eller bagateller, der 
bliver blæst ud af proportioner.

Klinikken er en del af tandlægekæden 
Tandlægen.dk, og det er ofte derigen-
nem, at Niels Pade bliver gjort opmærk-nem, at Niels Pade bliver gjort opmærk-nem, at Niels Pade bliver gjort opmærk
som på kritiske anmeldelser. Alle klinik-som på kritiske anmeldelser. Alle klinik-som på kritiske anmeldelser. Alle klinik
ker, der hører under kæden, har indtil 
for nylig haft én samlet Trustpilotside, 
men det er nu besluttet, at hver enkelt 
klinik skal have sin egen side, så én kli-

nik ikke bliver ”brændemærket” af en 
anden kliniks dårlige anmeldelser.

Kan ikke forsvare sig
Også hos Tandlægerne ved Broen i Nør-Også hos Tandlægerne ved Broen i Nør-Også hos Tandlægerne ved Broen i Nør
resundby har man oplevet at få kritiske 
anmeldelser på Trustpilot. ”ADVARSEL! 
Utrolig dårlig service!” skriver én, mens 
skudsmålet fra andre lyder ”Uprofessio-
nel og tårnhøje priser” eller slet og ret: 
”Hold jer langt væk!”

Ifølge klinikchef Lisbet Braathen påvir-Ifølge klinikchef Lisbet Braathen påvir-Ifølge klinikchef Lisbet Braathen påvir
ker det medarbejderne at blive hængt 
ud, da de ikke har mulighed for at for-
svare sig eller fortælle hele sandheden. 
Ligesom Niels Pade vurderer hun, at kri-
tikken ofte handler om dårlig service, 
kommunikation eller misforståelser.

– Vi bliver ikke ramt på vores faglig-
hed, men snarere på vores retfærdig-
hedsfølelse. Vi har jo tavshedspligt og er 
underlagt GDPR-regler, så vi kan ikke of-underlagt GDPR-regler, så vi kan ikke of-underlagt GDPR-regler, så vi kan ikke of
fentligt gå i dialog om konkrete person-
sager eller behandlingsforløb, siger hun.

– Det er virkelig et dilemma, for ofte 
harmonerer en kritisk anmeldelse ikke 
med det, vi har journalført. Og vi kan 
ikke komme med et modsvar, men kun 
opfordre patienten til at kontakte os. 
Derfor kan billedet ofte blive skævvre-
det på en onlineplatform som Trustpilot, 
da en kritik kommer til at stå uimodsagt, 
forklarer 

Lisbet Braathen, der også har ople-
vet falske profiler og anmeldelser fra 
patienter, der aldrig har sat deres ben 
i klinikken.

Ifølge Trustpilots egne retningslinjer 
må en anmeldelse ikke være opdigtet 
eller skrevet på vegne af andre personer. 
Der ligger over 190 millioner brugeran-
meldelser på sitet, og ifølge virksomhe-
den selv bruger man mange ressourcer 
på målrettet at bekæmpe falske anmel-
delser gennem specialudviklet software 
og hundredvis af medarbejdere. I 2021 
fjernede Trustpilot ifølge egne tal 2,1 
millioner falske anmeldelser fra sitet.

Ofte akutte patienter
I Nørresundby oplever Lisbet Braathen 
ikke, at onlineanmeldelser fylder meget 
i hverdagen på klinikken, men i perso-

Det eneste de vil 
er at tjene penge 
på unødvendige 

behandlinger, som de 
prøver at presse ned 
over hovedet på en.

Kommer aldrig dér 
igen! [Navn] var yderst 
ubehagelig og øgede 
min tandlægeskræk til 

trods for, at jeg fortalte, 
hvor bange jeg var.

nalegruppen vender de altid, hvis der 
kommer en dårlig anmeldelse. I langt de 
fleste tilfælde er det patienter med akut-
te problemer og ikke de faste patienter, 
der farer til tasterne i vrede.

– Hvis kritikken handler om fx service-
niveau, kan vi se, hvornår på dagen pa-
tienten har været til behandling, og om 
vi har været ramt af sygdom, underbe-
manding eller generel travlhed – eller 
om der er noget andet på spil, vi kan 
lære af, forklarer Lisbet Braathen, der 
vurderer, at en stor del af kritikken 
handler om økonomi.

– Hvis en patient har akutte smerter 
og også er presset på økonomien, kan 
nogle godt få et chok og blive vrede, når 
de får regningen, da de jo ikke er vant 
til at skulle have penge op af lommen, 
hvis de går til deres læge med smerter.

Svært at gøre alle tilfredse
”Dyrt og smertefuldt bekendtskab”, 
”vildledende” og ”manglende patient-
involvering” er nogle af de mærkater, 
som utilfredse patienter har sat på Sten-
løse Tandklinik, som ligger helt i bunden 
med én rød stjerne på Trustpilot. Og de 
hårde ord påvirker da kollegerne, for-
tæller klinikejer Bøje Moustgaard.

– Det er altid ærgerligt med dårlige 
anmeldelser – og vi vender det med det 
samme i personalegruppen, om der er 
noget om kritikken. Handler det om 
kommunikation, service eller noget fag-
ligt? siger Bøje Moustgaard, der ligesom 
Niels Pade og Lisbet Braathen har en op-
levelse af, at kritikken ofte handler 
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5 STJERNER:
Sådan sikrer du gode brugeranmeldelser

1. FJERN de falske og lov- eller 
vilkårovertrædende kunde-
anmeldelser: Overtræder en 
kundeanmeldelse platformens 
retningslinjer eller måske 
endda fx den danske straffe
lov, GDPRlovgivningen eller 
markedsføringsloven, kan 
du fjerne anmeldelsen ved at 
rapportere denne via anmel
delsesplatformen. Nogle plat
forme er svære at komme i 
kontakt med, og det er ikke 
altid let at dokumentere over
trædelsen. 

2. DIALOG/MÆGLING med de 
sure patienter: Det er en 
god idé at gå i dialog med de 
sure patienter.Det er derimod 

ikke altid en god idé, at det er 
klinikejeren selv, der kontakter 
patienten. 

3. BESVAR patientanmeldelser – 
særligt de negative: Det er en 
god idé at besvare både de po
sitive og negative anmeldelser. 
Især skal man sikre at besvare 
de negative patientanmeldel
ser, så klinikken skaber tryg
hed og ikke skræmmer poten
tielle patienter væk.

4. BEGRAV de negative patient-
anmeldelser med positive:
Har du fået negative anmel
delser, handler det om at ak
tivere de glade patienter med 
positive oplevelser. De kom

mer ikke af sig selv, og du skal 
aktivt gøre noget for at få posi
tive anmeldelser. 

5. OVERVÅG alle anmeldelses-
platforme: Har du ikke en pro
fil på anmeldelsesplatformen 
– eller hvis det er en gammel 
mailadresse, der er tilknyttet 
– får du ikke en notifikation, 
når der kommer en ny anmel
delse. Er den negativ, kan den 
gøre stor skade for klinikken, 
indtil du opdager og gør noget 
ved den.

Kilde: William Atak: ”Glad Kunde Sur 

Kunde” 

om misforståelser eller ”mindre ting” – 
og ikke den konkrete tandfaglige vurde-
ring og behandling.

– Nogle gange har patienten simpelt-
hen ikke forstået den anbefaling, vi har 
givet ifm. en konkret behandling, og får 
derfor ikke fulgt korrekt op. Og når der 
så opstår komplikationer efterfølgende, 
retter man utilfredsheden mod os.

Ikke andet end en 
pengemaskine!

På klinikken gør de meget ud af både at 
svare de kritiske røster på Trustpilot og 
ringe patienten op, hvis de vurderer, at 
de kan komme patienten i møde.

– Så kan vi tilbyde kompensation på 
den næste behandling eller på anden 
måde komme patienten i møde for at 
vise, at vi tager kritikken alvorligt, for-
klarer Bøje Moustgaard.

Han understreger dog, at det er svært 
at gøre alle patienter tilfredse, og at der 
altid vil være nogle, der er kritiske, eller 
hvor kommunikationen kan være gået 
skævt.

Brug anmeldelser i markedsføring
William Atak, der er en af de førende 
eksperter i såkaldt Online Reputation 
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Marketing & Management, bekræfter, 
at brugeranmeldelser er i stigning og 
er kommet for at blive.

– Brugeranmeldelser online har de se-
neste år udviklet sig fra at være forbru-
gernes redskab til nu også at være noget, 
virksomhederne bruger aktivt i deres 
markedsføring, forklarer William Atak.

Gennem sit firma ATAK Nordic har han 
hjulpet i omegnen af 100 både små og 
store tandlægeklinikker med håndtering 
af onlineanmeldelser. Og han fastslår, 
at en klinik kan miste mange potentiel-
le kunder, hvis man ikke har gjort sig 
nogen overvejelser om sit onlineom-
dømme. 

– Når syv ud af 10 kunder vil fravæl-
ge en virksomhed med dårlig omtale, 
så taler tallene jo deres tydelige sprog, 
understreger William Atak.

Afgørende at være proaktiv
Han er grundlæggende kritisk over for 
anmeldelsesplatforme som Trustpilot, 
da opfattelsen af en virksomhed hurtigt 
bliver skævvredet af de meget kritiske 
anmeldelser.

– Hvis man kunne sikre, at alle kun-
der anmeldte en virksomhed, så ville 
billedet være mere afbalanceret. Men 
som det er nu, skal virksomheden bru-
ge mange ressourcer – og være meget 
proaktiv – for at skabe et realistisk bil-
lede af sig selv på nettet, og det er ikke 
alle, der har ressourcerne eller evnerne 
til det, understreger William Atak.

Fra sit arbejde med at rådgive tand-
læger kan han i høj grad genkende det 
dilemma, tandlægerne i denne artikel 
beskriver, med at man som sundheds-
person har svært ved at svare igen på 
en kritisk anmeldelse.

– Tandlægerne oplever typisk, at en pa-
tients gengivelse af historien er fejlagtig, 
mangelfuld eller overdreven. Selvom 
tandlægen eller klinikken ikke kan gå 
ind i den konkrete sag, er det som ud-
gangspunkt bedre at svare noget over-
ordnet og henvise til tavshedspligten 
end at lade være, for så fremstår man 
uprofessionel og uengageret, lyder rådet 
fra William Atak, der vurderer, at virk-fra William Atak, der vurderer, at virk-fra William Atak, der vurderer, at virk
somheden ofte bliver ”the bad guy”, da 
man som potentiel kunde oftere vil tro 
på patienten end virksomheden.

Han anbefaler, at klinikker er til stede 
og aktive, hvor patienterne er – og det 
er de på anmeldelsesplatforme. Det kræ-
ver, at man ”tilegner sig” sin profil på fx 
Trustpilot, så man bl.a. får en notifika-
tion, når der kommer en anmeldelse, og 
man aktivt kan svare, så nye, potentielle 
kunder ikke bliver efterladt med følel-
sen af, at klinikken ikke tager utilfredse 
kunder seriøst.

– Indtil for nylig kunne mindre virk-– Indtil for nylig kunne mindre virk-– Indtil for nylig kunne mindre virk
somheder stadig få en række gratis for-
dele, men nu bliver de nødt til at købe 
et abonnement hos Trustpilot, hvis de 
fx skal kunne autogenerere mails til 
patienter med direkte link til at anmel-
de klinikken på Trustpilot. Det gør det 
meget besværligt – og dyrt – for virk-meget besværligt – og dyrt – for virk-meget besværligt – og dyrt – for virk
somhederne, hvilket igen er med til at 
skævvride billedet, for hvad med dem, 
der ikke har ressourcer og økonomien til 
det? spørger William Atak. ♦

Hold jer langt væk! 
Lader en patient, der 
har stærke smerter 
(hul med åbent op til 

roden) vente en måned 
på at komme til?

Ikke godt nok! Er 
bestemt ikke tilfreds!
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TANDLÆGEKÆDEN GODT SMIL HAR OVER 14.000 ANMELDEL-

SER PÅ TRUSTPILOT og næsten ni ud af 10 er femstjernede. 
Men er stjerneregnen udtryk for manipulation eller god 
markedsføring? Den simple opskrift er ifølge direktør 
Anders Bjergegaard en strategi om, at patienten altid 
har ret. ”Du skal pakke din faglige stolthed væk, for den 
tilfredse patient er din bedste ambassadør,” lyder rådet. 

Manipulation eller 
markedsføring?

TEKST ANNE BURLUND

ILLUSTRATIONER RASMUS MEISLER

STJERNEREGN OVER GODT SMIL:

M
ed 14.000 anmeldelser 
på Trustpilot har I næ-
sten 12.000 flere end den 
tandlæge/kæde, der har 
næstflest anmeldelser på 
platformen. Hvad gør I 

for at få så mange anmeldelser?
– Vi var den første tandlægekæde i 

Danmark, og vi har fra starten været 
meget digitale i vores markedsføring. Vi 
har mellem 250-350.000 regelmæssige 
patienter og en markedsandel på 6-7 
% i Danmark målt på omsætning, så vi 
har en rigtig stor volumen. Så de mange 
anmeldelser skal selvfølgelig også ses i 
lyset af, at vi har rigtig mange patienter 
i stolene hvert eneste år. 

Og så har vi også stor fokus på patient-
oplevelsen, og på hvordan vi kan opti-
mere patientens oplevelse hos os – lige 
fra første henvendelse til, hvordan man 
bliver taget imod i receptionen og selv-
følgelig selve behandlingen. Vi vil gøre 
meget for at have glade og tilfredse pa-
tienter, da de er kernen i vores arbejde. 

Trustpilot er derfor ikke en strategi i sig 
selv, men resultat af vores fokus på pa-
tientens oplevelse. Patienter anmelder 
typisk på baggrund af deres oplevelse 
og ikke det faglige.

Hvad gør I helt konkret, når der kommer 
en anmeldelse?

– Tidligere sendte vi en SMS til alle pa-
tienter, der var forbi os, om de ville be-
skrive deres oplevelse og give en anmel-
delse – både på Trustpilot og til intern 
brug og evaluering. Men nu sender vi 
kun stikprøve-SMS’er ud. Det er ofte de 
patienter, der enten er meget tilfredse 
eller meget negative, der giver feedback 
og anmelder. Vi hører ikke så meget til 
den store midtergruppe.

Det fremgår af Trustpilot, at I har besvaret Det fremgår af Trustpilot, at I har besvaret 
100 % af jeres negative anmeldelser – og 100 % af jeres negative anmeldelser – og 
at I ofte svarer, inden der er gået en time. at I ofte svarer, inden der er gået en time. 
Hvor mange ressourcer har I afsat til det?Hvor mange ressourcer har I afsat til det?

– Vi har to administrative medarbej– Vi har to administrative medarbej-
dere på hovedkontoret, der bl.a. ¾¾

interview

157∕  2023 ∕  127  ∕  2



HVORNÅR ER DER 
TALE OM VILDLEDENDE 
MARKEDSFØRING?

Ifølge Forbrugerrådet TÆNK 
er der tale om manipulation 
og vildledende markedsfø-
ring, hvis der indgår direkte 
betaling for at skrive en positiv 
eller fjerne en negativ anmel-
delse, da en anmeldelse skal 
være retvisende. Hvis en gave 
eller en rabat er betinget af en 
modydelse – fx en femstjernet 
anmeldelse – er det i strid med 
markedsføringsloven. 

Ifølge Trustpilots egne ret-
ningslinjer er det ”ikke tilladt 
at tage imod et incitament til 
at skrive, ændre eller slette en 
anmeldelse (rabatter, henvis-
ningsbonusser, belønninger 
i form af penge etc.).”

Kilder: Forbrugerrådet TÆNK, 

Trustpilot.

håndterer Trustpilot og den interne til-
fredshedsmåling. Hvis en patient ligger 
på under 70 % tilfredshed i den interne 
måling, så kontakter vi vedkommende 
for at følge op. Ofte handler kritikken 
om misforståelser eller dårlig kommu-
nikation og sjældent om noget fagligt. 

I ni ud af 10 tilfælde kan de to med-
arbejdere løse det, og ellers får de fat 
i den konkrete klinik eller tandlæge, 
som kritikken handler om, så vedkom-
mende kan gå i dialog med patienten. 
Det er dog ikke altid, patienten vil tale 
med dem. 

Vi oplever, at det kan være godt med 
en ”mellemmand”, der tager den ind-
ledende dialog, da nogle patienter kan 
have svært ved at konfrontere den tand-
læge, der har behandlet dem, direkte. 
Omvendt kan det også være svært for 
nogle tandlæger at modtage kritik – der 
er nok noget ”holden på sin ret” og en 
faglighed, der bliver krænket. 

Hvad med de tilfælde, hvor patienten ikke 
har ret i sin kritik?

– Patienterne har altid ret, for vi er 
afhængige af dem. Man skal pakke sin 
faglige stolthed væk, for den tilfredse 
patient er din bedste ambassadør. Og 
så arbejder vi med ”fuld tilfredshed 
eller pengene tilbage” på behandlinger 
på frie ydelser. Nogle gange er det på 
grænsen, hvad patienten kræver eller er 
utilfreds med, men måske handler det 
om 2.000 kr. – og så er det vigtigere for 
os med en tilfreds patient, der går glad 
ud ad døren og skriver en positiv anmel-
delse på Trustpilot. 

Vi bruger også 1 mio. kr. om året på 
at sende blomster til patienter, der fx 
har gennemgået en større behandling 
eller været igennem et hårdt forløb. Og 
hvis en patient med voldsom tandlæ-
geskræk booker en tid, så sender vi et 
fysisk postkort før besøget for at ønske 
god behandling. Vi gør meget ud af at 
investere i vores patienter. 

Giver I patienter, der kan fremvise en positiv 
eller femstjernet anmeldelse umiddelbart 
efter en behandling, rabat på den aktuelle 
eller kommende behandlinger?

– Nej, ikke længere. Det måtte man 
tidligere, men nu er reglerne blevet 

strammet. Tidligere gav vi et gavekort 
til næste behandling (på de frie ydelser), 
hvis man kunne fremvise en anmeldel-
se – men det gjaldt alle anmeldelser og 
ikke kun de positive. På et tidspunkt hav-
de vi også en folder i receptionen, der 
opfordrede patienterne til at give os en 
positiv anmeldelse, hvis de havde været 
tilfredse med besøget – og så kunne de 
tage en gratis bambustandbørste. Men 
det gav ikke så meget.

Det er et dilemma, da man bliver nødt 
til at have en aktiv strategi og arbejde 
proaktivt for at få et retvisende billede 
på Trustpilot – ellers ender man kun 
med de kritiske anmeldelser. Og det 
”push” kan nogle måske godt opfatte 
som, at vi prøver at påvirke patienter-
nes holdning i en mere positiv retning. 

Kontakter I patienter, der har skrevet kri-
tiske anmeldelser, og tilbyder, at regningen 
eller dele af regningen for den pågældende 
behandling bliver sløjfet, hvis den kritiske 
anmeldelse bliver fjernet igen?

– Nej, det vil i min verden være en for-– Nej, det vil i min verden være en for-– Nej, det vil i min verden være en for
kert strategi. Det ville springe i luften, 
hvis man havde sådan en strategi. Det 
er heller ikke lovligt. Jeg kan selvfølgelig 
ikke garantere 100 %, at det ikke er sket 
i vores historie, og der kan selvfølgelig 
være begået fejl, jeg ikke kender til.

Men vi vil gerne have en chance til for 
at gøre det bedre. Når folk skriver en kri-
tisk anmeldelse, handler det sjældent 
om det faglige, men om, at de ikke føler 
sig set og hørt. Og det er vores oplevelse, 
at mange sletter en kritisk anmeldelse, 
hvis de føler sig hørt og imødekommet. 
Derfor er det også vigtigt for os med en 
hurtig og opsøgende dialog om, hvad 
kritikken handler om. Og hvis der fx er 
utilfredshed med en fyldning, der er for 
høj, jamen så får vi det justeret. 

Hvad er dit bedste råd til andre klinikker, 
der gerne vil have gode onlineanmeldelser?

– Lav et klart koncept og en strategi for 
patientservice og patientoplevelse – lige 
fra, hvad man gør, når patienten ringer, fra, hvad man gør, når patienten ringer, 
til mødet i receptionen og generelt ift. til mødet i receptionen og generelt ift. 
kommunikation, information, service 
og opfølgning. 

Invitér dine patienter til en tilfreds-
hedsundersøgelse og vær ikke bange 

for at spørge patienterne – både de til-
fredse og de utilfredse. Kontakt utilfred-
se patienter hurtigst muligt – gerne gen-
nem en neutral mellemmand – og hav en 
”win-back”-politik for mistede patienter.

Pak din faglige stolthed væk – patienten 
er din vigtigste ambassadør – uanset om 
du har ret eller uret. ♦
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?
At drive tandlæge-
klinik er både omkost-
ningstungt og forbundet med 
en række krav og forpligtel-
ser. Det resulterer ofte i, at 
du som tandlæge skal bruge 
meget tid på administration - 
så tiden ved stolen bliver
kortere - eller overarbejdet 
større. 

tandlægen.dk er en 
landsdækkende kæde, der 
tilbyder et stærkt fagligt 
fællesskab. 

Et salg af din klinik til 
tandlægen.dk giver dig både 
ro og sparring i det daglige 
arbejde, så du som klinik-
leder kan koncentrere dig om 
dine patienter og klinikkens 
faglige udvikling. 

Hos tandlægen.dk har vi 
desuden gode erfaringer med 
generationsskifte. Vi giver 
dig trygge rammer for at 
fortsætte arbejdet på 
klinikken - og trække dig 
tilbage i dit eget tempo.

SAVNER DU 
EN FAGLIG 
PARTNER

Læs mere på 
tandlaegen.dk/lederskifte

Går du med tanker om at sælge din 
egen tandlægeklinik eller over-
vejer du et nyt job med stort fagligt 
fokus?

Vi tilbyder 
assistance med:

Administration
Personaleledelse 

Faglig uddannelse 
Indkøbsaftaler 
Markedsføring

GDPR compliance

Niels Madsen, 
tandlæge og 
medstifter af 
tandlægen.dk på: 
nm@tandlaegen.dk

Kontakt



S
temningen på Odontologisk Insti-
tut på Københavns Universitet har 
ifølge en række studerende været 
”alvorlig” og ”trykket”, siden en 
række mandlige tandlægestude-
rende med minoritetsbaggrund i 
januar stod frem med anklager om 
diskrimination på studiet. 

I en artikel bragt i Københavns 
Universitets Uniavisen fortalte 20 studerende, at 
de oplever at få mere skældud og mindre hjælp end 
deres etnisk danske medstuderende. De føler, de 
bliver sat i bås på baggrund af deres etnicitet og 
derfor er mere udsatte for at dumpe.

– Det er helt klart, at det er en sag, der påvirker 
stemningen på instituttet. Det er noget, der bliver 
snakket meget om, og som vi – og ikke mindst jeg i 

kraft af min rolle i nævnet – ser på med stor alvor, 
siger næstformand og de studerendes repræsentant 
i studienævnet Mette Juhl Wulff.

Uvildig undersøgelse
Anklagerne fik institutleder Anne Havemose-Poul-
sen til at iværksætte en uvildig undersøgelse af det 
psykiske arbejdsmiljø på studiet. Tandlægebladet 
har forsøgt at få en kommentar fra institutlederen, 
men hun har afvist at udtale sig, før den uvildige 
undersøgelse foreligger. 

Til Uniavisen i januar sagde hun bl.a.: ”Jeg er først 
og fremmest rigtig ked af at høre om de her ople-
velser, for jeg synes, vi gør alt, hvad vi kan for at 
skabe et trygt og inkluderende miljø her på odon-
tologistudiet.”

20 MANDLIGE TANDLÆGESTUDERENDE MED MINORITETS

BAGGRUND stod i begyndelsen af året frem med anklager om 
diskrimination på Odontologisk Institut på Københavns Univer-
sitet. Institutledelsen vil ikke udtale sig om sagen, men har sat 
en uvildig undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i gang.  

Studerende 
anklager 
undervisere for 
diskrimination 

TEKST FREELANCEJOURNALIST FREJA BECH-JESSEN 
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SAGEN KORT

En række mandlige tandlægestuderende med mino-
ritetsbaggrund står 11. januar frem med anklager om 
diskrimination på Odontologisk Institut i København. 

Institutledelsen iværksætter en uvildig undersøgelse 
af det psykiske arbejdsmiljø på studiet. 

Radiokanalen 24syv bringer 23. januar en historie 
om, at institutledelsen ved flere lejligheder tidligere 
er blevet gjort opmærksom på anklager om diskri-
mination og forskelsbehandling på studiet. 

Og at sagens omfang betyder, at man er nødt til 
at ”arbejde med det som en sag om det psykiske 
arbejdsmiljø.”

Mette Juhl Wulff imødeser den uvildige under
søgelse og understreger, at hun ikke ved, hvad der 
er sket eller ikke er sket og derfor ikke vil gøre sig 
til dommer over de studerendes oplevelser:

– Når de oplever, at de bliver diskrimineret pga. 
deres etnicitet, så har vi et problem. For vi skal selv
følgelig have et studiemiljø, hvor alle oplever, at de 
bliver behandlet ens og har lige vilkår og mulighe
der, lyder det fra Mette Juhl Wulff.

Har ledelsen kendt til tidligere anklager?
Også Anil Mehmet Huseyin, der læser på 8. seme
ster og netop er valgt ind i studienævnet, hilste i 
første omgang den uvildige undersøgelse velkom
men. Han er dog siden blevet mindre begejstret: 

– Jeg hæfter mig ved, at man vil fokusere på det 
psykiske arbejdsmiljø. I min optik flytter man fokus 
fra de egentlige anklager, som omhandler decideret 
diskrimination. Under min studietid har jeg kendt 
mindst 10 studerende af anden etnisk baggrund, 
der har fået udsat deres studie ufrivilligt. Ikke en 
eneste var etnisk dansk. Det kan være tilfældighe
der, men jeg synes som minimum, deres anklager 
skal undersøges på de præmisser, de er rejst, un
derstreger han. 

Anil Mehmet Huseyin er samtidig ærgerlig over, 
at institutleder Anne HavemosePoulsen har afvist 
at udtale sig yderligere i sagen, indtil den uvildige 
undersøgelse foreligger. Især efter at radio kanalen 
24syv i en podcast kunne fortælle, at institutledel
sen ved flere lejligheder tidligere er blevet gjort 

opmærksom på anklager om diskrimination på 
studiet.

– Det betyder, at min tillid til, at det her bliver 
taget alvorligt – og at det er blevet taget alvorligt 
tidligere – er dalende, siger han. 

Dårlig søvn og ondt i maven 
Formanden for Odontologisk Forening på KU, Emil 
Schepelern Pedersen, ser også med alvor på de rej
ste anklager. Han peger på, at de kan være del af en 
større problematik. 

– Det er dybt ubehageligt, når vores studiekam
merater rejser så alvorlige anklager, siger han. 

– Men det er ikke første gang, jeg hører om ondt 
i maven, dårlig søvn og frygt for at møde op, fordi 
man oplever, at der er en underviser, der har set 
sig gal på en. Der er et generelt problem på studiet 
med tonen og med nogle af undervisernes pæda
gogiske kompetencer. Også når man tager etnicitet 
ud af ligningen.

Den udlægning er Mette Juhl Wulff enig i. 
– Tandlægestudiet er et benhårdt og enormt pres

set studie. Både for de studerende og for undervi
serne. Det er en del af forklaringen på, at flere stu
derende kan føle sig udsatte og dårligt behandlet, 
siger hun og fortsætter:

– Men det er ingen undskyldning for, at der bliver 
talt i en uacceptabel og unødig hård tone til stu
derende, som – uanset etnicitet – alle har arbejdet 
hårdt for deres plads på studiet.

Når de oplever, at de 
bliver diskrimineret 
pga. deres etnicitet, 

så har vi et problem
METTE JUHL WULFF

Næstformand og de studerendes repræsentant  
i studienævnet på Odontologisk Institut, KU
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Ingen undervisere vil udtale sig
Tandlægebladet har forsøgt at få en kommentar fra 
flere undervisere på instituttet for at høre, hvor-
dan de oplever stemningen efter anklagerne om 
diskrimination. Ligeledes ville vi gerne have spurgt, 
om de mener, at der er nogle strukturelle og res-
sourcemæssige forhold, der kan være medvirken-
de årsager til de problemer, de studerende oplever 
– heriblandt, at holdene er blevet større, samt at 
mange undervisere i dag har ganske få timer på 
instituttet og derfor ikke får miljøet og kendskabet 
til de studerende ind under huden. Men ingen af 
de undervisere, Tandlægebladet har kontaktet, har 
ønsket at udtale sig.

Heller ikke Nana Bærild, der er tillidsrepræsen-
tant for de kliniske undervisere på instituttet, øn-
sker at udtale sig, men henviser til et svar, hun har 
givet på Facebook umiddelbart efter offentliggørel-
sen af artiklerne i Uniavisen. Her skriver hun bl.a.: 

”Selvom jeg godt ved, at det er et hårdt studie, så 
skulle det jo helst kun være det faglige, man kæm-
per med. Det gør ondt i hjertet at høre, hvordan I 

har oplevet studietiden!” og videre: ”Jeg kan sige, at 
alle kolleger, jeg talte med på Panum i dag, er meget 
berørte. Der vil altid være forskellige synsvinkler og 
oplevelser, men der skal ingen tvivl herske om, at 
dét her, det skal vi gøre meget bedre. Tak for jeres 
ærlighed og mange tanker fra os alle!”

Kleist: Meget alvorlig sag
I Tandlægeforeningen tager formand Susanne 
 Kleist sagen ”meget alvorligt”:

– Det er klart, at hverken fag eller uddannelse kan 
leve med et studiemiljø, der er diskriminerende. Vi 
er derfor glade for, at instituttet har taget konse-
kvensen og igangsætter en undersøgelse med en 
ekstern konsulent, understreger Susanne Kleist og 
fortsætter: 

– Vi kommer til at følge med og sikre os, at der er 
et godt og trygt miljø på tandlægeuddannelsen – 
både for studerende og undervisere. Det er vigtigt 
for fagets fremtid og den fortsatte høje faglighed.

Ifølge Susanne Kleist har foreningen rakt ud og 
tilbudt hjælp til både instituttets ledelse, ansatte og 
studerende. Og hun fremhæver, at foreningen har 
studenterrepræsentanter i det fagpolitiske system 
for at skabe en tæt forbindelse mellem Tandlæge-
foreningen og uddannelserne. 

– Det er nyt for os, at der er et problem på uddan-
nelsen i København. Det er afgørende, at vi kommer 
til bunds i denne sag, så vi kan agere på et oplyst 
grundlag, lyder det fra Susanne Kleist. 

– Vi opfordrer alle medlemmer – studerende som 
arbejdende – til at kontakte Tandlægeforeningen, 
hvis de har oplevet diskrimination, understreger 
formanden.♦

DET SIGER LOVEN OM DISKRIMINATION  
OG ARBEJDSMILJØ
Ifølge ”Bekendtgørelse af lov om forbud mod for-
skelsbehandling på arbejdsmarkedet” er der tale om 
direkte forskelsbehandling, når en person på grund 
af bl.a. race, hudfarve, religion eller etnisk oprindel-
se behandles ringere, end en anden bliver, er blevet 
eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Alle arbejdsgivere er forpligtet til at følge ”Bekendt-
gørelse om psykisk arbejdsmiljø”, som trådte i kraft 
i november 2020. Har du som ansat tandlæge haft 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din 
arbejdsplads, kan du kontakte Tandlægeforeningens 
afdeling for rådgivning af ansatte tandlæger.

For studerende gælder ”Bekendtgørelse af lov om 
elevers og studerendes undervisningsmiljø”, hvori 
det bl.a. fremgår, at ”undervisningsmiljøet på skoler 
og uddannelsesinstitutioner skal fremme deltager-
nes muligheder for udvikling og læring og omfat-
ter derfor også uddannelsesstedets psykiske og 
æstetiske miljø.”

Kilde: Retsinformation

Vi kommer til at følge 
med og sikre os, at der 

er et godt og trygt 
miljø på tandlæge

uddannelsen – både for 
studerende og undervisere

SUSANNE KLEIST
Formand for Tandlægeforeningen
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HAR I SMAGT 
DEN PÅ KLINIKKEN?
HVIS IKKE - så skulle I prøve at smage den 

Med PERIO PLUS+ vil i opnå en stor compliance 
hos patienterne på grund af den behagelige smag.

PERIO PLUS+ SERIEN
består af 4 forskellige slags mundskyl, 
1 tandpasta og 1 gel.
Du kan læse mere om PERIO PLUS+ 

ved at bruge QR koden

PERIO PLUS+ SERIEN er designet til enten kort- eller langtidsbrug til at hjælpe med at håndtere akutte tandproblemer. 

PERIO PLUS+ kan anvendes før og efter invasive tandbehandlinger (f.eks. tandudtrækninger, tandimplantatbehandling eller 

parodontalbehandling), så forbrugerne undgår risikoen for infektion. Det er ideelt som et midlertidigt supplement til behandling 

af caries, gingivitis, parodontitis og periimplantatsygdomme – herunder periimplantatmucositis og periimplantitis.

VI SENDER 
GERNE EN 

PRØVE
Send en mail på 
info@curaden.dk

VI SENDER 
GERNE EN 

KLORHEXIDIN
MED GOD SMAG
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VI SENDER 
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KLORHEXIDIN
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Billeder og lyse farver. Det møder brugeren på det 

nye Tdlnet.dk, som har fået et nyt visuelt design, 

som gør siden både elegant og moderne. Samtidig 

er strukturen lavet helt om, så det er nemt at finde 

rundt, og så er søgefunktionen blevet opgraderet 

og står tydeligt frem på alle sider. 

Kursusoversigten og tilmeldingen er 

blevet opgraderet, så det nu er nemt 

at navigere i kurserne og finde gratis 

kursusmateriale og webinarer. 

Som noget nyt er langt mere indhold samlet på én side, og 

samtidig har sitet fået en dropdown menu. Det betyder, at 

du hurtigt får et overblik over indholdet under de forskellige 

menuer. Samtidig finder du også flere emneinddelte links på 

siderne, som kan føre dig videre til relateret indhold på tværs siderne, som kan føre dig videre til relateret indhold på tværs 

af sitet. Alt i alt er det blevet nemt at finde det, du skal bruge.
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NU SKER DET ENDELIG. DEN 21. FEBRUAR BLIVER DER SAT STRØM TIL 

DET NYE TDLNET.DK - TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSNET. Gennem 
de sidste mange måneder er der arbejdet på at skabe et moderne, 

imødekommende og brugervenligt site, som skal gøre det nemmere at 
finde rundt på sitet og finde de informationer, man leder efter. Se det 

nye site her, og gå selv på opdagelse på Tdlnet.dk.

Nyt 
Tdlnet.dk 

i luften

7 ting du kan glæde dig til:
1. Nemt og hurtigt overblik 

over indhold

2. Færre klik til relevant indhold

3. Nemmere at søge indhold frem

4. Bedre kursusoversigt og 
kursustilmelding

5. En brugervenlighed i top

6. Nyt visuelt design med masser 
af billeder

7. Emneord, der gør det nemt at 
finde relateret indhold 
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THOMAS KOFOD
 STEENGAARD

 

53 år

Uddannet tandlæge i 1996 

 

på Tandlægeskolen i Aarhus  
og kæbekirurg i 2003. 

Cheftandlæge 

 

i Afdeling  for Kæbekirurgi,  
Rigshospitalet

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 THOMAS NIELSEN

Sune Demant 
spørger: 

Du har engang fortalt 
mig, at for at blive en god 
kirurg skal man først 
være en god tandlæge. 
I Holland, hvor jeg bor, 
skal man være læge for 
at blive kæbekirurg. 
Tror du, at den danske 
model er bedre end 
den hollandske? 
Hvad fik dig selv til at 
blive kæbekirurg?

– Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, at den 
danske model er bedre. Jeg mener, at
vi i Danmark har haft en fantastisk god 
specialtandlægeuddannelse baseret på 
odontologi, der er afgørende vigtig for 
kæbekirurgien. Jeg synes dog, at det er 
et stykke tid siden, at vi i Danmark har 
været førende på tandlægeområdet. En 
helt afgørende faktor er dog den mas-
sive udvikling i patienternes komplek-
se medicinering, hvilket kun vil stige i
fremtiden. Derfor synes jeg, at alle tand-
læger i virkeligheden skal have en læ-
gelig grunduddannelse som baggrund
for deres odontologiske virke. At sikre
dette vil kræve en massiv indsats fra al-
le parter, såsom ministerier, styrelser og 
foreninger, og det vil kræve, at vi alle
tør hoppe ned fra taburetterne og finde 
ud af, hvordan vi kan komme videre. Vi 
skal kigge hos de bedste og dermed fin-
de den bedst mulige omstrukturering og 
lave den smarteste fremtidige uddannel-

se for såvel tandlæger som specialister i 
ortodonti og kæbekirurgi. 

Hvorfor har du ændret mening? 
– I virkeligheden tror jeg, at langt de fle-
ste af de faglige organisatoriske proble-
mer, som tandlægefaget har, og dermed 
også kæbekirurgien har, er baseret på, at 
vi ikke er lægeligt grunduddannede og 
forankrede. Jeg tror ikke, vi ville skulle 
diskutere, om tænderne og mundhulen 
er en del af kroppen, og så ville tænder-
ne og deres udredning og behandling
være fuldstændig ligestillet med øjne
eller ører, og tandlæger ville være side-
stillet med fx øjen- og ørelæger. Tænder-
ne er og skal ses som en del af kroppen, 
og vi slås unødigt med fx manglende
aftaler og overenskomster parallelle til 
det lægelige område, alene fordi det er 
tandlægeligt. Alt dette tror jeg ville for-
svinde, hvis vi grundlæggende laver om 
på uddannelse og dermed organisering.

Hvorfor valgte du at blive kæbekirurg?
– Meget tidligt i min uddannelse fik jeg 
mulighed for at komme forbi kæbekirur-
gisk afdeling på Aarhus Kommunehospi-
tal. Der så jeg nogle kæbekirurger sam-
arbejde med neurokirurger om at lave
kraniofacial kirurgi. Det var en korrek-
tion af spædbørn født med kraniesam-
menvoksninger. Da jeg så det, tænkte
jeg, at det kunne jeg godt tænke mig at 
lave, når jeg engang blev ”stor”. Det er
bl.a. lykkedes på vejen, og nu bruges den 
kliniske hverdag på avancerede aspekter 
af kæbekirurgi, såsom ansigtstraumato-
logi, kraniofacial kirurgi, kæbeledsallo-
plastikker og rekonstruktion med mikro-
vaskulære lapper. 

Hvorfor brænder du for kirurgien?
– Jeg mener, at specialet uden sammen-
ligning er et af de sjoveste og udfordren-
de, for det rummer alle aspekter af mu-
ligheder for at hjælpe mennesker med
udtalte behov. Det kan fx være patien-
ter, der ikke selv kan spise eller træk-
ke vejret, såsom cancerpatienter, pa-
tienter med frakturer i ansigtsskelettet 
 eller patienter med medfødte lidelser.
Det afgørende er i virkeligheden, at vi
skal arbejde på tværs, og at vi skal være 
dygtige sammen. På Rigshospitalet har 
vi et godt tværfagligt samarbejde med
bl.a. neurokirurger, plastikkirurger og
øre-næse-hals-læger, og det skaber en
spændende og integreret hverdag, der
øger kvaliteten af det arbejde, vi laver.
Vi er samlet en hel masse kompetente
mennesker, og det er en fantastisk ar-
bejdsplads med enorme muligheder for 
uddannelse og innovative løsninger. 

Er der en behandling, du især husker?
– Jeg kan ikke fremhæve en behandling 
på en enkelt patient, for der er ikke én, 
som har været vigtigere end andres:
Men det er et enormt stort privilegie at 
få lov til at behandle patienter med så
komplekse problemstillinger, som en
del af specialets patienter rummer, fx
patienter med kraniofacial misdannel-
se, hvor man starter i 6-9-månedersal-
deren og så afslutter deres behandling
15-18 år senere. 

Hvem vil du gerne give stafetten videre til?
– Tandlæge Freddie Sloth-Lisbjerg, der 
er præsident for European Council of
Dentists (CED).

Thomas Kofod Steengaard 
spørger: 

Hvordan ser du og CED på 
sikring af tilstrækkelige 
medicinske kompetencer 
for fremtidens tand
læger og dermed 
specialtandlæger? ♦

Vi skal ikke 
diskutere, om 
tænderne er en 
del af kroppen
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et er et problem, at kvaliteten i  
børnetandplejen er under pres 
pga. besparelser. I stedet for at 
tilbyde den etablerede behandling 
lakforsegles okklusal dentincaries, 
og profylakse fravælges. Det sker 
med henvisning til en vejledning 
fra Tandlægeskolen i København. 
Vi kan ikke overtage disse behand-

linger i privat praksis uden at informere patienterne, 
fordi der er væsentlige risici forbundet med dem 
og vi ellers risikerer at pådrage os et medansvar 
for sygdomsprogression og endodontiske kompli-
kationer. Samtidig er vejledningen et fagligt uhold-
bart alibi for besparelser, som er problematisk for 
tandsundheden og udtryk for en tendens, der kræ-
ver et fagligt modsvar.

Kommunale tandklinikker anvender lakforseg-
ling som behandling af okklusal dentincaries (SE-
AL-behandling) på permanente tænder i stedet for 
at lave en plastfyldning. I fx Silkeborg Kommune 
gøres dette helt uden at informere om behandlin-
gens mulige negative virkninger eller alternative be-
handlingsmuligheder, som også er tandlægefagligt 
forsvarlige – fx en plastfyldning. Behandlingen ydes 
altså, som om forsegling er en gylden standard for 

behandling af okklusal dentincaries, og dette sker 
med henvisning til en vejledning fra Tandlægesko-
len, Københavns Universitet (1). 

Man får ganske rigtigt også dette indtryk, når man 
læser vejledningen, hvor der faktisk ikke er nogen 
overvejelser om evt. bivirkninger ved metoden, el-
ler hvilke patienter der bør tilbydes behandlingen. 
Ifølge vejledningen er forsegling den eneste be-
handling til alle okklusale cariesangreb, hvor den 
radiologiske udstrækning i dentin er ind til og med 
yderste 1/3. Indikationen kan dog også undtagelses-
vist udstrækkes til at omfatte caries ind til og med 
1/2 af dentinens tykkelse. Der er dog ingen kriterier 
angivet for, hvornår undtagelsen kan komme i spil. 
Er det seriøst?

Det er et problem, at unge udskrives med lakerede, 
ret dybe, okklusale cariesangreb, som kommuner 
hævder er behandlet tilstrækkeligt med henvisning 
til den nævnte vejledning, der som nævnt er uden 
forbehold. Denne praksis har naturligvis rod i spa-
rehensyn. I stedet for at fissurforsegle de fleste mo-
larer i frembrud profylaktisk så forsegles kun den 
andel, der har udviklet dentincaries.

Disse anvisninger strider dog imod den etablerede 
endodontiske viden. Bl.a. Riccuci og Siqueira har 
udført omfattende histologiske studier af sammen-
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hængen mellem caries, bakterier og pulpal patologi. 
Selv overfladisk involvering af dentinen medfører 
pulpal inflammation, og studier baseret på histologi-
ske undersøgelser betoner betydningen af at fjerne 
det carierede væv og bakterierne, for at den pulpale 
inflammation kan hele. Samtidig er tertiær dentin 
ikke en tæt barriere eller et konstant fænomen, og 
pulpa vil aldrig blive histologisk normal igen, men 
der vil optræde forandringer som tab af odonto-
blaster, tærtiær dentindannelse og ved mellemdyb 
caries også dystrofisk calcifikation, som udgør en 
risiko for pulpale komplikationer på sigt (2).  

Vi kan ikke i privat praksis bare overtage obser-
vationen af disse forseglingsbehandlinger uden 
at påtage os et medansvar for konsekvenserne af 
sygdomsprogression eller pulpale komplikationer, 
hvis ikke vi informerer patienterne. Særligt ikke da 
en væsentlig ulempe ved behandlingen netop er et 
stort behov for hyppig kontrol og genbehandling af 
utætheder i forseglingerne og en deraf afledt risiko 
for sygdomsprogression – problemer som er langt 
mindre med fyldninger. Det er også et problem for 
tandsundheden, når behandlingsvejledninger ud-
arbejdes uden hensyntagen til patienternes ret til 
medinddragelse og på et videnskabeligt dubiøst 
grundlag, hvilket netop er tilfældet.

SEAL og det informerede samtykke
I Danmark er det ikke tandlægen, der bestemmer, 
hvilken behandling patienten skal have, men patien-
ten – vel at mærke efter at der er givet en fyldestgø-
rende, sundhedsfaglig information. Dette følger af 
reglerne i sundhedsloven om informeret samtykke 
til behandling, og det er en hovedhjørnesten i be-
stræbelserne på at sikre patienternes retsstilling. 

Men det er åbenbart ikke et småligt hensyn, man 
skeler til på Københavns Universitet, fordi vejlednin-
gen indeholder ingen oplysninger om, hvilken infor-
mation der skal gives til patienter, inden der udføres 
SEAL-behandling. Og dog hedder det i vejlednin-
gen, at “7-års resultaterne fra forskningsprojektet 
SEAL-DK har vist, at plastforsegling af aktiv, okklu-
sal caries kan være en effektiv og tandbevarende 
behandling. Tidspunktet for fyldningsterapi kunne 
udskydes i mere end 7 år for halvdelen af de SEAL-
behandlede tænder uden pulpale komplikationer”. 

Behandlingen “kan være” effektiv. Der er et godt 
stykke fra “kan være” til “er” effektiv, og det er netop 
her, at patienten har en ret til at blive informeret – 
særligt fordi der findes en anden metode, som “er” 
veldokumenteret effektiv – en plastfyldning. Samtidig 
opfylder plastfyldningen betingelserne for, at pulpal 
inflammation kan hele, fordi bakterierne fjernes. Det 

er sandsynligvis derfor, at denne behandling har op-
nået den globale udbredelse, som den har.

Mangelfuld og vildledende dokumentation 
for SEAL-behandling
SEAL-DK-studiet er grundpillen under forseglings-
behandlinger. Ingen af de andre artikler i litteratur-
listen til vejledning nr. 9 har en vægt, som gør, at de 
kan bære forseglingsbehandlinger igennem.

I vejledningen lyder det, som om man fulgte en 
gruppe patienter i syv år, men sandheden er, at det 
var studiet, som varede i syv år, og at man kun fulgte 
patienterne, til de fyldte 18 – hvilket nogle ret hur-
tigt gjorde, da de blev indrulleret som 17-årige. I 
den originale artikel opgøres resultaterne også som 
“Overall Results 0-7 years”. At kalde det for syvårs 
resultater er voldsomt vildledende. Selv titlen på un-
dersøgelsen er vildledende “Sealing Occlusal Dentin 
Caries in Permanent Molars: 7-year results of a Ran-
domized Controlled Trial” (SEAL-DK). Omkring 1/3 af 
læsionerne var begrænset til emaljen …! 

Nu siger forfatterne så i gennemgangen, at den 
gennemsnitlige followupperiode var syv år, men det 
er jo et kæmpe problem, at vi ikke ved, om det var 
dentinlæsionerne, som kun blev fulgt i 1,8 år, eller 
det var emaljelæsionerne, som udgjorde 1/3 og var 
blandet i den samme gruppe. Der er så stor usikker-
hed i denne måde at opgøre tingene på, at man ikke 
kan stole på tallene overhovedet. Der er netop en 
sammenhæng mellem patientens alder og risikoen 
for at have dentincaries, fordi caries progredierer 
over tid. Sandsynligheden er derfor større for, at 
det var de 17-årige, der fortrinsvis havde de dybe-
ste cariesangreb og samtidig først forlod studiet.

Egentlig er der tale om enten et studie med en fol-
lowup på 1,8 år, eller også har man et studie med et 
frafald på 54 %, som løb i syv år. Ingen af delene er 
voldsomt interessant, når man skal besvare spørgs-
målet, om tænder, der lakforsegles, har en bedre 
prognose i løbet af et helt liv.  

Andre interessante ting i studiet, som man kan un-
dre sig over, er, at hver 10. tand, der blev behandlet 
med fyldningsterapi, tilsyneladende var klinisk sund 
eller havde emaljecaries uden kavitet. Var det for at 
matche SEAL-behandlingerne i samme gruppe? Ja, 
jeg spørger bare, for det er vist ikke gængs praksis, 
når læsionen ikke er dybere? Blev deltagerne infor-
meret om risikoen for overbehandling som en del 
af forsøget? Blev det nævnt i ansøgningen til den 
videnskabsetiske komité? Hvorfor er disse tænder 
blevet behandlet med en fyldning?

Jeg forstår faktisk heller ikke helt, hvad undersø-
gelsen egentlig dokumenterer? I kræftforskningen ≥
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i Danmark bruger man følgende beskrivelse af et 
randomiseret kontrolleret forsøg:  

Et randomiseret kontrolleret forsøg, også kaldet 
et RCT (Randomised Controlled Trial), undersøger 
effekten af en intervention sammenlignet med et 
alternativ. Det særlige ved randomiserede kontrol-
lerede forsøg er, at deltagerne i studiet fordeles i 
to eller flere behandlingsgrupper efter et tilfældig-
hedsprincip. Herved tilstræbes det, at forskelle i 
udfald mellem grupperne ved forsøgets afslutning 
udelukkende kan tilskrives behandlingen.

I SEAL-DK-undersøgelsen delte man patienterne i 
to grupper: én som blev forseglet, og én som fik fyld-
ning, hvorefter man opgjorde resultaterne, bl.a. ef-
ter om forseglingsgruppen fik en fyldning. Men det 
udfald, man studerer behandlingernes virkning på, 
kan jo ikke i sig selv være en af de behandlinger, som 
studeres, for så bliver forskellen givet fra starten.

Det er klart, at hvis man undersøger, om en be-
handling kan forhindre en amputation af et ben, og 
man i kontrolgruppen starter med at amputere alle 
ben, så synes behandlingen at være mere effektiv 
til at forhindre amputation – særligt hvis patienter 
i kontrolgruppen uden behov for amputation over-
hovedet også bliver amputeret alligevel.

Hvad med alternativet, en plastfyldning?
Men lad os antage et øjeblik, at undersøgelsen do-
kumenterede, at man kunne standse progressionen 
i ca. 50 % af de læsioner, der ellers ville være blevet 
behandlet med fyldninger i en periode på 0-7 år. Var 
det så bedre end en klasse I-fyldning i plast? 

Hvor de undersøgelser, som dokumenterer, at en 
relativt lille klasse I-fyldning er en meget værre be-
handling, end at man forsegler den samme tand, og 
det på et tidspunkt slår fejl, og der opstår progres-
sion af caries i en skala, så det validt kan erken-
des på røntgenbilleder. Nu er der i hvert fald mistet 
tandsubstans. Tør man så forsegle igen? Hvis ikke, 
hvad er der så vundet? Er det virkelig rigtigt, som 
det hedder i SEAL-DK-undersøgelsens Knowledge 
Transfer Statement, at: 
“The first restoration can ultimately be fatal for a 
young permanent tooth.
A restoration may not be the final treatment but the 
start of an ongoing treatment with still more loss 
of tooth substance. The present study shows the 
possibility of treating occlusal dentin caries lesions 
with non-invasive resin sealings instead of conven-
tional resin composite restorations in children and 
adolescents. Improved oral health can be expected.”

Er det virkelig fyldningen, der er problemet? Er 
det ikke snarere cariesangrebet, og fyldningen er 
en proxyvariabel? Der er ingen dokumentation for 
den bombastiske udtalelse, når det drejer sig om 
dentincaries i tandkronen, og 0-7 års observations-
tid er helt latterligt utilstrækkeligt til at underbygge 
påstanden. 

En retrospektiv undersøgelse fra en privat prak-
sis i Brasilien (3) med en followupperiode på 22 år 
fandt en årlig genbehandlingsfrekvens på 1,5 % på 
klasse I-, klasse II- og dobbeltkombinerede klasse II 
(MOD)-fyldninger. Konklusionen var bl.a., at 2/3 af 
de svigt, der førte til genbehandling, skyldtes frak-
tur, 1/4 skyldtes caries, og i halvdelen af tilfældene 
kunne fyldningen repareres uden at blive skiftet 
helt. Bemærk at 1,5 % årlig genbehandlingsfrekvens 
svarer til, at 61 % af fyldninger i alle størrelser stadig 
sad efter 22 år. Konklusionerne er i tråd med andre 
undersøgelser, men studiet er unikt med sin længde 
og relevans (en almindelig praksis). 

En metaanalyse (4) bekræfter, at størrelsen på ka-
viteten betyder noget for frakturrisikoen. Et studie 
fandt, at den relative risiko for fraktur var 2,8 for 
en klasse II-fyldning sammenlignet med en klasse 
I-fyldning. Et andet studie fandt en øget frakturrisiko 
på 40 % for enhver flade udover den første. Risikoen 

Det er et problem, 
at unge udskrives 
med lakerede, ret 
dybe, okklusale 

cariesangreb, 
som kommuner 

hævder er behandlet 
tilstrækkeligt
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for genbehandling stiger altså med stigende stør-
relse på hullet, og derfor fører en senere interven-
tion til stadigt hyppigere fremtidige interventioner 
med en aftagende holdbarhed. 

Der er i litteraturlisten til vejledningen fra Tand-
lægeskolen ingen dokumentation for, at den korte 
udskydelse af tidspunkt for fyldning ikke mere end 
sættes over styr ved, at tanden placeres i en helt an-
den løbebane mht. hyppigheden af genbehandling. 

Det er minimalt invasiv behandling at respektere 
det biologiske væv, men ikke at se til, imens det går 
til, for at man kan sparke dåsen lidt længere ned 
ad gaden. Det kan dog give mening at udsætte den 
endelige behandling. Fx på små børn og i mælke-
tænder. Men når metoden bruges til at spare tand-
lægearbejdstimer i børnetandplejen og skubbe be-
handling til de unge ikke er kommunens problem 
længere, så opstår et etisk dilemma. Nu er fordelen 
økonomisk for kommunen, mens ulempen i form af 
risiko for sygdomsprogression er patientens. 

Spørgsmålet om bivirkninger
Så er der spørgsmålet om bivirkninger ved behand-
lingen. Det vil udover højere frakturrisiko især være 
pulpale bivirkninger. Det forholder materialet sig 
ikke til ud over at nævne, at der i de syv år ikke 
sås behov for rodbehandling, og – som alle jo godt 
ved – så er absence of evidence jo lig med evidence 
of absence, eller hvordan var det nu lige, det var? 
Der er ikke en eneste overvejelse omkring, hvordan 
patienten er stillet, hvis eller når der opstår syg-
domsprogression. 

Hvordan kan Tandlægeskolen i København anbe-
fale en behandling, hvor man ikke kender bivirk-
ningerne? Der er intet i den moderne endodonti-
ske litteratur, som tyder på, at masser af bakterier 
risikofrit kan efterlades ret langt inde i tanden fx 
mere end 1/3 inde. Tværtimod viser undersøgelser, 
at pulpa kan forblive vital, selvom der er perforation 
gennem carieret dentin, hvis bakterierne omhyg-
geligt fjernes, og der placeres en barriere, som er 
bakterietæt. Hvis barrieren placeres oven på infice-
ret dentin, mislykkes behandlingerne. Det er altså 
bedre at perforere end at efterlade bakterier. Indtil 
konsekvenserne af SEAL-behandling er undersøgt 
i histologiske undersøgelser og efter en længere 
followup end 0-7 år, så er bivirkningerne ukendte.

Konklusion
SEAL-behandling er langtfra en gylden standard for 
cariesbehandling. Vi savner derfor et klart svar på, 

hvilken information patienter skal have, inden de 
kan give informeret samtykke til en forseglingsbe-
handling fra de ansvarlige bag forseglingsbehand-
lingen på Københavns Universitet, og på, om pa-
tienter i behandling her modtager den information, 
som sundhedsloven kræver. I Silkeborg Kommune 
fik jeg Vejledning nr. 9 som begrundelse for, hvorfor 
kommunen lakforsegler okklusal caries med tydelig 
dentininvolvering. Enten afgrænser Tandlægesko-
len i København rækkevidden af sine anbefaler til 
skolebrug, eller også skal de her rejste spørgsmål 
besvares fyldestgørende.

Lad os være ærlige og sige, at det er sygdommen, 
der ødelægger tænderne og ikke behandlingen. 
Fyldninger er som regel associeret med sygdom 
(bortset fra de 10 % i SEAL-DK-undersøgelsen, der 
blev udført på raske tænder), og derfor ser det ud 
til, at behandling i form af fyldning ødelægger tan-
den. Men skaden er sket, og nej, reparationer er 
ikke perfekte, men vi mangler stadig klart at se do-
kumentation for, at det skulle være bedre over et 
helt liv at vente nogle få år, til tanden er endnu mere 
destrueret, med at lave en endnu større fyldning. 

Det er det, som forskerne fra Københavns Univer-
sitet hævder, deres undersøgelse kan, og vi må der-
for også kræve et velbegrundet svar på hvordan. 
Hvis ikke vi får nogle gode svar på alle disse spørgs-
mål, rejses der alvorlige problemer omkring trovær-
dighed, etik og efterlevelse af sundhedslovens be-
stemmelser om informeret samtykke og patienters 
medinddragelse, dels for forskerne fra Københavns 
Universitet, men også for alle, der anvender SEAL-
behandling.  
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Svar på Morten Skov Hansens kronik  
”Kan huller bare lakeres eller hvad?” 

Morten Skov Hansens (MSH) kronik kan opsumme-
res i følgende 3 kursiverede påstande:
1. Kvaliteten af den danske børnetandpleje er un-

der pres pga. besparelser, og det er grunden til 
anvendelse af lakforsegling af okklusale caries-
læsioner, SEAL-behandlinger, i Den Kommunale 
Tandpleje. 

 Inden for de seneste 10 år har SEAL-behandlinger 
været brugt til behandling af okklusal caries på 
permanente tænder hos børn, unge og voksne. 

  Kvaliteten af den danske børnetandpleje er høj 
og stadigt stigende. I perioden 2012-2021 er der 
registreret en øget national tandsundhed blandt 
børn og unge målt som gennemsnitlig dmfs i det 
temporære tandsæt hos syvårige, gennemsnit-
lig DMFS i det permanente tandsæt hos 12- og 
15-årige samt antallet af 12-årige uden caries i 
det permanente tandsæt (1). 

  Der er således ikke belæg for påstand 1.

Svar ←

Af KIM EKSTRAND 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Af VIBEKE QVIST 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Af AZAM BAKHSHANDEH 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

2. Vejledningen fra Odontologisk Institut, Køben-
havns Universitet, i udførelse af SEAL-behand-
linger er mangelfuld og i strid med sundheds-
loven, idet den ikke omtaler risici og alternative 
behandlingsmuligheder (MHS reference 1).

 Den pågældende vejledning indeholder en ta-
bel vedrørende diagnostik, indikation, materia-
levalg, journalføring og kontrol af profylaktisk 
samt terapeutisk fissurforsegling, SEAL-behand-
ling og fyldning. Der er også en kort omtale af 
effekt og risici af de forskellige behandlinger. 

  På Tandlægeskolen journaliseres informeret 
patientsamtykke inden enhver behandling. SE-
AL-behandlinger følges med individualiserede 
kontroller, så længe patienten er i behandling 
på Tandlægeskolen.

  Vi er ikke i tvivl om, at Den Kommunale Tand-
pleje ligeledes overholder sundhedsloven. 

  Påstand 2 er hermed imødegået.
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3. Den videnskabelige baggrund for SEAL-behand-
linger er tvivlsom, idet den primært baserer sig 
på en undersøgelse, som er mangelfuld med 
hensyn til forsøgsdesign, inklusionskriterier, 
observationstid og frafald.

 Den pågældende prospektive, randomiserede, 
kliniske undersøgelse af SEAL-behandling ver-
sus fyldningsbehandling af okklusal caries i per-
manente tænder er publiceret på engelsk i et af 
de højest rankede internationale peer-reviewed 
odontologiske tidsskrifter (2) og efterfølgende 
på dansk i Tandlægebladet (3). På trods af MHS’ 
omfattende henvisning til undersøgelsen er pub-
likationen ikke med i hans litteraturliste. Imidler-
tid er MHS’ mange påstande og spørgsmål stort 
set alle belyst og diskuteret i artiklen, hvorfor vi 
henviser MHS til at læse den. 

  Af hensyn til læserne af Tandlægebladet skal vi 
nævne et par eksempler på misforståelser/mis-
tolkninger af SEAL-undersøgelsen: MHS undrer 
sig over, at sunde tænder er inkluderet i under-
søgelsen. Dette er ikke korrekt. Det var en forud-
sætning for deltagelse i undersøgelsen, at tand-
lægen vurderede den okklusale carieslæsion 
som værende fyldningskrævende. MHS skriver 
videre, at observationsperioden var 1,8 år, og at 
der var et frafald på 54 %. Det er heller ikke kor-
rekt. Patienternes gennemsnitsalder var 11,9 år 
på behandlingstidspunktet, og vi kan oplyse, at 
den gennemsnitlige observationstid for de 521 
patienter efter syvårs followup var 4,1 år, og at 
frafaldet var 8 %. Efter syv år var undersøgelsen 
afsluttet for de 54 % af behandlingerne, hvor pa-
tienten var fyldt 18 år og udskrevet fra Den Kom-
munale Tandpleje med manglende mulighed for 
fortsat systematisk kontrol. 

  Afslutningsvis skal det pointeres, at MHS har 
en forkert opfattelse af bakterieinvasion i den-
tinen under carieslæsioner samt den bakterielle 
og pulpale respons på forsegling og fyldninger 
(4,5).

  Påstand 3 er hermed også imødegået.

1. SUNDHEDSSTYRELSEN. Børne- og ungdomstandpleje 
og SCOR. Opdateret 20. januar 2023. (Set 2023 februar). 
Tilgængelig fra: URL: https://www.sst.dk/da/viden/Sund-
hedsvaesen/Det-primaere-sundhedsvaesen/Tandsundhed/
Boerne--og-ungdomstandpleje

2. Qvist V, Borum MK, Møller KD et al. Sealing occlusal dentin 
caries in permanent molars: 7-year results of a randomized 
controlled trial. JDR Clin Trans Res 2017;2:73-86.

3. Qvist V, Borum MK, Møller KD et al. Forsegling af okklusal 
dentincaries i permanente molarer: syvårs resultater af 
en randomiseret klinisk undersøgelse. Tandlægebladet 
2017;121:586-99. 

4. Handelman SL. Microbiologic aspects of sealing carious lesions. 
J Prev Dent 1976;3:29-32.

5. Ricketts DNJ, Ekstrand KR, Kidd EAM et al. Relating visual and 
radiographic ranked scoring systems for occlusal caries detec-
tion to histological and microbiological evidence. Oper Dent 
2002;27:231-7.

6. Innes NPT, Schwendicke F. Restorative thresholds for cari-
ous lesions: systematic review and meta-analysis. J Dent Res 
2017;96:501-8.

7. Mackenzie L, Banerjee A. Minimally invasive direct restora-
tions: a practical guide. Brit Dent J 2017;223:163-71.

SUPPLERENDE LITTERATUR

Konklusion
MHS’ spørgsmål: ”Kan huller bare lakeres eller 
hvad?” kan hverken besvares med ja eller nej. 

Der findes ingen gylden standard for cariesdiagno-
stik og behandling. I takt med den stadigt uddybede 
forståelse af sygdommen og dens diagnostiske og 
behandlingsmæssige muligheder har der været en 
kontinuerlig udvikling fra konventionelle operative 
indgreb mod individualiserede, minimale og nonin-
vasive behandlinger (6).

SEAL-behandling er i dag en af flere muligheder 
for behandling af aktiv okklusal caries med dentinin-
volvering. Valget af SEAL-behandling er en spare-
øvelse. Ikke på tid og penge, men på tandsubstans 
– og selvfølgelig også på behandlingsbehov i et livs-
forløb.

”The option to use more traditional operative 
techniques, if required, always remains open. Fil-
lings do not cure caries; it is worth remembering 
that while a filling can always be done, it can never 
be undone” (7).
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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 22/2 - 21/3 2023
30
Oliver Norslev Albinussen, København S,  
5. marts
Julie Hornung, København Ø, 9. marts
Louise Hermann Poulsen, Holstebro, 10. marts
Thomas Benjamin Jønsson, Egå, 15. marts
Ida Andrea Jørgensen, Aarhus N, 17. marts
Maya Cohen, Harrislee, 21. marts

40
Katrine Ørum Folkmar, Randers NV, 23. februar
Pernille Stampe Bojsen, Kolding, 1. marts
Marie Lodberg Jørgensen, Esbjerg V, 2. marts
Marlene Eskol, Vejle Øst, 2. marts
Lene Thorbek, Karlslunde, 2. marts
Christian Stensborg, Åbyhøj, 7. marts
Kristian Thesbjerg, Esbjerg V, 9. marts
Adam Janoshegyi, Storvorde, 12. marts
Mette Volf Andersen, Vejle, 13. marts
Heidi Aagaard, Roskilde, 15. marts
Emilie Winkler Østergaard, Vedbæk, 15. marts
Ulla Natalie Nomberg, Silkeborg, 17. marts
Fie Kirkeskov Friis, København S, 19. marts
Mitra Andersen, Valby, 21. marts

50
Helene Stjernholm Ravn, Hellerup, 4. marts
Malene Halskov Hallund, Charlottenlund,  
7. marts
Michael Kristensen, Risskov, 8. marts

60
Jan Tagesen, Aarhus C, 22. februar
Charlotte Skou, Fejø, 25. februar
Ragnhild Kirkegaard Kristensen, Værløse,  
25. februar
Per Sørensen Rædkjær, Aarhus C, 28. februar
Anne Mette Haj Rughave, Frederiksberg,  
7. marts
Tonje Øyen Dam, Roskilde, 10. marts
Hanne Westberg Rasmussen, Aarhus C,  
13. marts

70
Inge Marie Behrndtz, Odense C, 22. februar
Kim Disager Kraft, Slagelse, 27. februar
Michael Vilsbøll, Virum, 28. februar
Bjarne Duus, Ribe, 6. marts
Anne Bertram-Jakobsen, Holte, 18. marts
Margit Annette Cedhagen, Risskov, 19. marts
David Charles Winkler, Odense SØ, 19. marts

75
Vibeke Beckett, Faaborg, 25. februar
Ejvind Steen Olesen, Højslev, 29. februar
Jan Moritz Jacob Ruben, Charlottenlund,  
6. marts
Lone Nyhuus, Herning, 6. marts
Rikka Arendt Poulsen, Aarhus C, 11. marts
Henrik Matthiessen, Slagelse, 14. marts

80
Lars Jørgen Gloggengieser Gam, Silkeborg,  
1. marts
Else-Margrethe Laursen, Hørsholm, 21. marts
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Per Vult von Steyern bliver  
ny direktør i NIOM 

62-ÅRIGE PER VULT VON STEYERN har 
tidligere været leder af den svenske 
Tandlægeforening og er i dag professor 
og forsker i oral protetik ved Malmø Uni-
versitet samt deltidsforsker ved NIOM. 

– NIOM er et fantastisk institut med en 
stor arv og kompetente medarbejdere. 
Det er bredt anerkendt og har en vig-
tig funktion for patienter, tandlæger og 
myndigheder. Jeg ser virkelig frem til at 
få lov til at lede instituttet, udtaler Per 
Vult von Steyern i en pressemeddelelse.

Per Vult von Steyern overtager posten 
fra professor Jon E. Dahl, som har ledet 
NIOM siden 2011.

– Det er et fagligt inspirerende og 
spændende job at være direktør for 
NIOM. Sammen med dygtige og dedi-
kerede kollegaer har vi placeret NIOM 
på den internationale forskningsarena. 
Jeg kender Per som en dygtig forsker 
med erfaring i at lede komplekse orga-
nisationer. Han har et stort netværk og 
vil være en stærk ressource, når vi skal 
øge samarbejdet i Norden. Jeg er sikker 
på, at Per vil gøre en forskel for NIOM, 
lyder det fra Jon Einar Dahl i presse-
meddelelsen.

Siden 1972 har NIOM arbejdet for bedre 
patientsikkerhed ved at teste og kvali-

tetssikre de materialer, der bliver brugt 
inden for tandplejen i Norden. 

– NIOM vil med Per Vult von Steyern 
som direktør have de bedste forudsæt-
ninger for at fastholde og videreudvikle 
både den nordiske profil og instituttets 
stærke position inden for materiale-
forskning og testning, udtaler Helge Ten-
nebø, formand for NIOM’s bestyrelse i 
pressemeddelelsen.

Per Vult von Steyern tiltræder stillin-
gen i maj. ♦

Per Vult von Steyern fra Malmø (tv.) efterfølger Jon Einar Dahl (th.) som administrerende direktør for NIOM.

Per Vult von Steyern fra Malmø afløser fra maj Jon Einar Dahl som  
direktør for Nordisk Institut for Odontologiske Materialer (NIOM). 
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Indkaldelse af ansøgninger 
om forskningsstøtte fra fonde 
under Tandlægeforeningen  
forår 2023

DER INDKALDES HERMED ANSØGNINGER OM FORSK-
NINGSSTØTTE FRA: 
•   Tandlægeforeningens Forskningskonto (FOR-

SKU).
•     Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk 

Forskning (KOF).
•   Tandlægeforeningens Forskningsfond (TFFF).
•   Ekstraordinære Forskningsmidler fra Fonden til 

Midler til Fælles Foranstaltninger.

Der henvises til fælles elektronisk ansøgnings-
skema og vejledning, som kan læses på Tdlnet.dk: 
https://www.tdlnet.dk/forskningsstoette-skolar-
stipendium2023, alternativt kan man også finde 
skemaet ved at søge på "ansøgningsskema" (begge 
dele kræver login).

Spørgsmål kan rettes til Cecilie Alsted på
ca@tdl.dk eller tlf. 33 48 77 90

Ansøgningsfrist: Den 27. marts 2023

Indkaldelse af ansøgninger 
om skolarstipendium, 
2023/2024 
forår 2023

DER INDKALDES HERMED ANSØGNINGER OM:
•   Tandlægeforeningens Skolarstipendium, 

2023/2024
•   Skolarstipendium fra Ekstraordinære Forsknings-

midler fra Fonden til Midler til Fælles Foranstalt-
ninger, 2023/2024

Der henvises til elektronisk ansøgningsskema  
og vejledning, som kan læses på Tdlnet.dk:  
https://www.tdlnet.dk/forskningsstoette-skolar-
stipendium2023, alternativt kan man også finde 
skemaet ved at søge på "ansøgningsskema"  
(begge dele kræver login).

Spørgsmål kan rettes til Cecilie Alsted på
ca@tdl.dk eller tlf. 33 48 77 90

Ansøgningsfrist: Den 27. marts 2023
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EN RENÆSSANCE-TAND-
LÆGE   er ikke mere. Frank 
Borchorst nåede ikke sin 
80-års fødselsdag, men 
sikke et liv som tandlæge, 
fagpolitiker, IT-iværksæt-
ter, klassisk amatørmusi-
ker og meget andet.

Frank Borchorst blev 
cand.odont. fra Køben-
havns Tandlægehøjskole 
i 1967. Sammen med li-
gesindede blev han en 
del af den gruppe unge 
tandlægeassistenter, der 

startede ”ungdomsoprøret” i Dansk Tandlægeforening i 
1969. De aktiverede FYT (Foreningen af Yngre Tandlæger), 
som på det tidspunkt var en hensygnende særforening, 
og brugte foreningen som springbræt.

Frank Borchorst og flere fra gruppen blev valgt ind i 
Københavns Tandlægeforenings repræsentantskab, be-
styrelse og i Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse. 
Tilsvarende skete koordineret hermed i Sjællands Tand-
lægeforening og Sydjysk Tandlægeforening.

FYT’erne havde nye idéer om parodontalbehandling, 
diagnostik og forebyggelse med tilskud fra den offent-
lige sygesikring, som i 1972 skulle etableres til afløsning 
af sygekasserne, der skulle opløses. De ønskede også for-
nyelse af Tandlægebladet og gennemgribende ændringer 
i Dansk Tandlægeforenings politiske og administrative le-

delse. Placeret i hovedbestyrelsen, SYSIFO og mange af 
foreningens udvalg kom de til at præge udviklingen.

Frank Borchorst blev efter flere års arbejde i Køben-
havns Tandlægeforenings bestyrelse valgt som kredsfor-
mand fra 1973 til 1981. Han var i mange år leder af Tandlæ-
gevagten i København og var fra 1970 klinikejer sammen 
med sin tandlægehustru Birgit Borchorst.

Fra starten af 1980’erne udviklede han TADA, et compu-
terprogram til styring af de administrative opgaver i tand-
lægepraksis. Han programmerede, solgte, vedligeholdt og 
servicerede hele virksomheden. TADA fusionerede med 
DentalSuite i 2003.

Frank Borchorst var aktiv amatørcellist og spillede både 
privat og i adskillige ensembler. I en årrække var han en-
gageret i Hellerup Kammermusikforenings bestyrelse, 
som formand fra 2001 til 2010, og var aktiv i bestyrelses-
arbejdet indtil sin død. Derudover var han en flittig og 
engageret koncertgænger.

Hans børn og børnebørn blev præget af hans interes-
ser. Fx er hans søn Morten specialtandlæge i ortodonti og 
har også været engageret i det organisatoriske arbejde 
i bestyrelsen for FSO, Foreningen af Specialtandlæger i 
Ortodonti, og døtrene er alle beskæftigede indenfor den 
klassiske musik. 

Æret være hans minde.

Christian Nissen, tidligere redaktør af Tandlægebladet                     

Peter Østergaard, formand for Region Hovedstadens 
Tandlægeforening 

Mindeord

Tandlæge Frank Otto Borchorst, Hellerup, in memoriam 
Født den 12. januar 1943. Død den 28. december 2022
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Det er med stor ære og glæde at vi kan byde velkommen til et af implantologiens helt store 
internationale navne, nemlig Professor Joseph Kan fra Loma Linda University i Californien.

Med titlen “Anterior Implant Aesthetics; Lessons learned from the past 26 years” vil 
Joseph Kan guide os igennem hvordan vi opnår forudsigelighed i både simple og komplekse 
æstetiske implantatbehandlinger. Emner som immediat versus forsinket implantat 
indsættelse, “root shield”, håndtering af hårdt- og blødtvæv, protetisk udformning og 
håndtering af komplikationer vil blive gennemgået.

DSOI Forårsmøde 2023

Se priser, program og nærmere beskrivelse af foredrag på www.dsoi.dk

22. april 2023 på Axelborg i København



179  ∕  2023  ∕  127  ∕  2

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. 3 2023 
Deadline: 6. marts 2023 
Udkommer: 21. marts 2023

Sidste frist for indlevering  
af stof til kalenderen i  
Tandlægebladet nr. 4 2023 
Deadline: 5. april 2023 
Udkommer: 21. april 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



Har din situation 
ændret sig?

Husk at opdatere dine medlemsinformationer,  
hvis du flytter, får ny e-mail, går op  
eller ned i tid eller får nyt arbejde.

Klik ind på Tdlnet.dk og vælg  
Min side eller send en e-mail til  

medlem@tdl.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

≥

185  ∕  2023  ∕  127  ∕  2



medlemsservice

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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eu.ultradent.blog
ULTRADENT.EU

© 2023 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

D E N  N Y F O R T O L K E D E 
H Æ R D E L A M P E

FORENKLET 
INTERFACE

STØRRE LINSE PÅ 
12,5 MM

DI AGNOST ISKE FUNK T IONER 
MED SORT OG HV IDT LYS

NY 
ACCELEROMETERFUNK T ION

NYHED!

SCAN QR-KODEN
FOR AT FÅ MERE AT VIDE

Ultradent Products, Inc., førende udvikler og producent af 
højteknologiske dentalmaterialer og -udstyr, lancerer den nyeste 
udgave af den flere gange prisvindende VALO™ hærdelampe: Den 
komplet nydesignede VALO™ X bredspektrede LED-hærdelampe. 
VALO X-hærdelampen, der er Ultradent Products‘ mest innovative 
hærdelampe til dato, tilbyder det ypperste inden for teknologi og 
design i forhold til alle aspekter af en hærdelampe — herunder 
holdbarhed, effekt, adgang og alsidighed.

Takket være lampens store linse på 12,5 mm og den nye kraftige 
specialfremstillede LED-chip kan VALO X-hærdelampen tilbyde en 
mere komplet hærdning end nogensinde før. Lampens overlegne 
egenskaber og funktioner giver tandlægerne mulighed for at 
opnå en sikker hærdning, som de altid kan stole på. Dette omfatter 
en forbedret hærdedybde, strålekollimation og termostyring. 
VALO X-hærdelampen leveres med to power-funktioner (Standard 
Power og Xtra Power), to diagnostiske lysfunktioner (sort lys og 
hvidt lys) samt muligheden for at arbejde med eller uden ledning. 

Lampens enknaps-aktivering har herudover et brugerinterface 
med et accelerometer, så brugeren kan skifte 
mellem lampens belysnings- og diagnostiske 
funktioner ved blot at bevæge lampen med 
en let trommestikbevægelse eller ved tryk på 
en knap. På den måde undgår man at famle 
med lampen under behandlingen eller at tabe 
den på gulvet. VALO X-lampen leveres desuden 
med fem tilbehørslinser, som giver endnu flere 
anvendelsesmuligheder. Et forenklet design med 
en lav profil sørger for, at lampens hoved nemt 
kan nå posteriore restaureringer. 

“Vi har forenklet VALO X-hærdelampen endnu mere ved at gøre 
den til den eneste lampe, hvor du kan skifte funktion uden at 

skulle trykke på knapper, takket være det nye 
accelerometer,” fortæller Neil Jessup, 

vicepræsident for forskning og 
udvikling hos Ultradent Products. 
“Lampen er faktisk udviklet så 
gennemtænkt, at du undgår at 
skifte funktion ved et uheld, så du 

får den oplevelse og ydeevne, som 
du med rette forventer af en VALO-

hærdelampe.”

Ligesom de andre prisvindende VALO-
hærdelamper fra Ultradent Products 

fræses VALO X-hærdelampen ud af et 
enkelt stykke aluminium i luftfartskvalitet. 

Det er et materiale, der forbedrer 
termostyringen, levetiden for LED‘erne, og 

som giver en enestående holdbarhed. 

skulle trykke på knapper, takket være det nye 
accelerometer,” fortæller Neil Jessup, 

vicepræsident for forskning og 
udvikling hos Ultradent Products. 
“Lampen er faktisk udviklet så 
gennemtænkt, at du undgår at 
skifte funktion ved et uheld, så du 

får den oplevelse og ydeevne, som 
du med rette forventer af en VALO-

hærdelampe.”

Ligesom de andre prisvindende VALO-
hærdelamper fra Ultradent Products 

fræses VALO X-hærdelampen ud af et 
enkelt stykke aluminium i luftfartskvalitet. 

Det er et materiale, der forbedrer 
termostyringen, levetiden for LED‘erne, og 

som giver en enestående holdbarhed. 

Yderligere oplysninger fås her:
www.ultradent.com/valox-eu.

ULTRADENT PRODUCTS INTRODUCERER DEN NYE

VALO™ X-HÆRDELAMPE
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stillinger

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. 3 2023: 6/3. Udkommer: 21/3. 
Tandlægebladet nr. 4 2023: 5/4. Udkommer: 21/4.

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

Genopslag - Centerleder

En stilling som centerleder ved Odontologisk Lands-
dels- og Videncenter, Tand-, Mund- og Kæbekirur-
gisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til 
besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en specialtandlæge i orto-
donti eller en erfaren tandlæge med solidt kendskab 
til arbejdet med børn og unge og gerne med erfaring 
fra et specialområde.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbe-
skrivelse kan fås ved henvendelse til cheftandlæge 
Martin Dahl, Tand, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus 
Universitetshospital. E-mail til madahl@rm.dk eller 
tlf. 7846 2980

Se hele stilingen på: midtjob.dk 
Ansøgningsfrist den 15. marts 2023
Der forventes samtaler i uge 13

Søg et job med hjerne 
og hjerte på midtjob.dk
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Til en klinik i Grenaa, søger vi en tandlæge til et 
barselsvikariat, med start juni 2023, og frem til 
foråret 2024.

Klinikken ligger rimelig centralt i Grenaa, tæt på 
offentlig trans port - bus, letbane samt let adgang 
til klinikken med bil.

Der er 2 tandlæger, 1 tandplejer og 3 
klinikassistenter på klinik ken, der tilsammen 
behandler ca. 2000 patienter med en bred vifte af 
behandlinger inden for odontologien.

Det giver en alsidig, spæn dende og udfordrende 
arbejds dag med mulighed for en god omsætning.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima på 
klinikken med fokus på gode kollegiale relationer 
med respekt for hinanden.

Derudover har klinikken et samarbejde med 
kompetente kollegaer ved mere krævende 
behandlinger.

Derfor ser vi frem til at få en ny arbejdskollega, 
der kan opfylde pladsen, og sammen med os give 
vores patienter en god behandling.

tandgrenaa.dk
info@tandgrenaa.dk

Barselsvikar til 
Tandklinik i Grenaa
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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
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Klinik centralt i Lyngby søger frisk og erfaren 
klinikassistent

QUICK NR. 14971

Tandcare – din tandlæge i Esbjerg søger tandplejer

QUICK NR. 15532

Farsø Tandlægehus søger tandlæge

QUICK NR. 15551

Tandlægehuset Grenaa søger barselsvikar for tandlæge 

QUICK NR. 15602

Tandplejen i Fredensborg Kommune søger tandlæge 

QUICK NR. 15610

Tandplejen i Fredensborg Kommune søger tandpleje

QUICK NR. 15611

Klinik på Amager søger tandlæge 

QUICK NR. 15612

Klinik på Frederiksberg C søger ambitiøs tandplejer  
3-5 dage om ugen

QUICK NR. 15615

Større klinik i Vordingborg søger tandplejer

QUICK NR. 15617

Moderne klinik i Odense søger tandplejer - gerne ung  
i faget

QUICK NR. 15618

Stor, travl og velfungerende klinik i Store Heddinge  
søger klinikassistent

QUICK NR. 15619

Klinik i København K søger sød, dygtig og serviceminded 
tandplejer

QUICK NR. 15622

Varde kommunale tandpleje søger tandlæger og 
barselsvikar for tandlæge

QUICK NR. 15623

Travle klinikker i Bogense og Odense C søger tandlæge

QUICK NR. 15624

Klinik i Randers søger en tandlæge til et barselsvikariat

QUICK NR. 15625

Furesø Tandlægerne søger uddannet klinikassistent/
sterilisationsansvarlig

QUICK NR. 15626

Specialtandklinikken Sønderjylland søger 
klinikassistent/tandplejer 25-37 timer til sjældent opslået 
stilling

QUICK NR. 15627 

Tandplejen i Gentofte Kommune søger tandlæge til fast 
stilling 4 dage om ugen

QUICK NR. 15628

Tandlægerne på Frederiksberg søger klinikassistent med 
lyst til faglig og personlig udvikling

QUICK NR. 15629

Moderne klinik på Frederiksberg søger alsidig 
klinikassistent – 50/50 i stol og reception

QUICK NR. 15630

Falkoner Tandlægerne & Nørreport Tandlægerne søger 
klinikassistent med erfaring og interesse for kirurgi 

QUICK NR. 15631

quickannoncer www.dentaljob.dk
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Dentist.dk i Rønde søger tandplejer til fuld bog og 
arbejdsglæde

QUICK NR. 15632

Amager Tandpleje Hus søger tandplejer

QUICK NR. 15633

Stor moderne tandlægeklinik i Næstved søger tandlæge 
til etableret stilling som del af et generationsskifte

QUICK NR. 15634

dinTANDLÆGE Odense SV søger Tandplejer 37t/ugl. /
deltid

QUICK NR. 15635

dinTANDLÆGE Brande søger tandplejer

QUICK NR. 15636

Tandplejen Helsingør Kommune søger specialtandlæge

QUICK NR. 15637

Tandlægerne Skovvej 11, Ryomgård søger tandplejer  
til fast stilling

QUICK NR. 15638

Topmoderne klinik i indre København søger 
klinikassistent

QUICK NR. 15639

Haderslev Kommunale Tandpleje søger specialtandlæge 
i ortodonti 

QUICK NR. 15640

Moderne klinik i midten af Stenløse søger klinikassistent

QUICK NR. 15642 

Klinik i Tilst ved Aarhus søger klinikassistent

QUICK NR. 15645

Klinik i Herning søger tandplejer

QUICK NR. 15646

Klinik i Odense og Bogense søger tandlæge til  
fast stilling med attraktive vilkår

QUICK NR. 15648

Klinik beliggende i Roskilde centrum tæt ved stationen 
søger tandplejer 

QUICK NR. 15649

Specialtandlægerne Sjælland søger en ekstra  
sekretær/receptionist

QUICK NR. 15650

Klinik i skønne Trøjborg, Aarhus N. søger 
tandlægeassistent til barselsvikariat

QUICK NR. 15652

Tandlægerne Kulturtorvet i Skanderborg søger  
vores nye partner/klinikejer

QUICK NR. 15654

Tandlægehuset i Måløv søger klinikassistent/elev

QUICK NR. 15655

Regional Specialtandpleje i Region Midtjylland søger  
2 tandplejere til hhv. et barselsvikariat og en fast stilling

QUICK NR. 15656

Klinik i København NV søger tandlæge til  
et længere vikariat

QUICK NR. 15657

quickannoncer www.dentaljob.dk

191  ∕  2023  ∕  127  ∕  2



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

Attraktiv og sjælden udbudt klinik
i Holte sælges.

Flot, centralt beliggende tandklinik i moderne, lyse
og indbydende lokaler sælges. Klinikken er yderst 
veletableret og godt forankret i byen.

Pris kr. 2.700.000.

For nærmere information: 

kontakt Ken Kürstein på
tlf.: 20 20 12 92 eller via
mail: kk@dentalconsult.dk
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.Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og instruktionerne inden brug.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   1 07-11-2022   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
Christo� er 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
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JUDITH LI FEI TANG 
Distriktstandlæge hos Kigutileriffik Ilulissat

 06.40  / Jeg står op og spiser morgen-
mad, inden jeg skal møde på klinikken 
her i Ilulissat. Jeg blev færdiguddan-
net i august 2022, og dette er mit før-
ste job. Jeg har aldrig haft et sabbatår, 
så jeg tænkte, at det ville være en god 
mulighed for at kombinere et udlands-
ophold, mens jeg arbejder, og det tiltrak 
mig, at der var sørget for både flybillet 
og personalebolig. Jeg skulle egentlig 
bare møde op.

 07.30  / Temperaturen viser – 36 °C, og 
det blæser, så jeg tager overtræksbukser, 
en dunjakke og varme Sorelvinterstøv-
ler på, inden jeg går turen på et kvar-
ters tid til klinikken. Da det blev meget 
mørkt i november, blev jeg virkelig træt, 
og jeg skulle lige vænne mig til den mør-
ke tid, hvor vi kun kan se lidt solstråler 
en gang imellem. Her i januar er den så 
småt fremme igen, så nu kan vi se solen 
et par timer omkring middagstid. 

 08.00  / Vi er tre tandlæger, en tand-
plejer, tre klinikassistenter og to med-
hjælpere på klinikken, og vi starter 
 altid med et morgenmøde, hvor vores 
distriktschef lige briefer om dagen. Jeg 
har ca. 10-14 patienter om dagen, og vi 
dækker hele byen med ca. 4.700 indbyg-
gere. Om morgenen og formiddagen har 

jeg børnepatienter, og i dag laver jeg en 
niårsundersøgelse, hvor jeg bl.a. un-
dersøger barnets hjørnetænder. Barnet 
har trangstilling, og jeg vurderer, at der 
 ikke er plads til, at +3 kan vokse frem. 
Vi udfører kun interceptiv behandling, 
da tandregulering kun tilbydes i Nuuk af 
ressourcemæssige årsager. Derfor eks-
traherer jeg +4 og indkalder barnet til 
en kontrol om fire måneder.

 10.00  / Jeg får et barn i stolen med 
meget caries. Vi laver ikke fyldninger på 
primære tænder her, fordi det simpelt-
hen vil være umuligt at nå, da børnene 
har så meget caries. Nogle gange er det 
dog nødvendigt at behandle dybe caries-
læsioner med midlertidigt fyldningsma-
teriale, så det gør jeg. Bagefter laver jeg 
proteseundersøgelser på voksne patien-
ter, da der kommer en tandtekniker her-
op til foråret. Vi har mange patienter, 
der mangler tænder, fordi de har haft så 
meget caries. Tandteknikeren kommer 
kun to gange om året, så ventelisten til 
en protese er ca. to år. 

 13.30  / Om eftermiddagen tager vi akut-
te patienter ind, og jeg får en mandlig 
patient, der har mistet en fyldning. Jeg 
kan se, at den har løsnet sig, fordi han 
har haft caries inde under, så jeg laver en 

Som nyuddannet tandlæge tog Judith Li Fei Tang 
alene til Grønland for at arbejde et år. Følg hende 
en dag på tandklinikken i Ilulissat her. 

Det har været lidt 
hårdt at starte et 
nyt liv alene

FORTALT TIL NANNA FLØJBORG

ny fyldning. Det er ikke altid muligt, hvis 
caries er for omfattende, og derfor eks-
traherer vi virkelig mange tænder her. 

 16.00  / Efter arbejde skal min kollega 
Annemarie og jeg ud at løbe med vores 
løbeklub. Hun har lært mig at holde af 
at løbe, og generelt har jeg prøvet at lære 
mig selv nye ting, mens jeg er her, bl.a. 
at strikke og bage surdejsbrød. Under 
studiet havde jeg ikke tid til at tænke 
på så meget andet, men nu har jeg en 
mulighed for at finde ud af, hvad jeg 
egentlig kan lide at lave i fritiden. Det 
dejlige ved Grønland er, at der er for-
skellige udendørsaktiviteter afhængigt 
af årstiden. Man keder sig aldrig her.

 19.30  / Når jeg har været på arbejde, vil 
jeg gerne slappe af alene om aftenen, så 
jeg sætter en serie på og strikker i mos-
kusgarn. I weekenden plejer jeg at mø-
des med de venner og bekendte, jeg har 
lært at kende heroppe. Jeg har fået  nogle 
gode venner, som har snescootere, så vi 
tager på weekendture ind i baglandet og 
ser på det smukke landskab, dyreliv og 
indlandsisen. Grønland er så smukt, og 
det er fedt at opleve. Det har været hårdt 
at starte et helt nyt liv i et andet land ale-
ne, og jeg kan godt få hjemve, men så er 
det dejligt med gode kollegaer, venner 
og besøg hjemmefra. ♦
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www.kavo.com

Kontakt din nærmeste forhandler:

Dental Kompagniet | www.dentalkompagniet.dk | 70 70 77 70

Dentotal Nordic | www.dentotal.dk | 70 20 32 80

Dent Support | www.dentsupport.dk | 70 23 31 21

Wessels Dental | www.wessels-dental.dk | 32 55 65 44

Lige nu kort leveringstid!

Arbejd mere gnidningsløst  Ved hjælp af berørings-

skærmen og fodkontrollen kan du nemt få adgang 

til alle funktionerne i de integrerede enheder

Let at tilslutte yderligere enheder  Automatisk

anerkendelse af det, du forbandt

Praktiske hygiejnerutiner  Integrerede og automati-

serede daglige hygiejneprocesser

Optimal patientkommunikation  Vis patienten, 

hvad du ser! Højopløst billedkvalitet på skærmen 

øger patientens forståelse af behandlingen

Endodontiske funktioner  med tre forskellige 

rodfil programindstillinger og en fildatabase 

med næsten 200 forprogramerede filsystemer

Ny KaVo uniQa. Brugervenlighed du kan stole på.  
Med vores nye unit styrer du funktioner nemt og hurtigt med kontrolpanelet 

og den trådløse fodkontrol. Det slanke ryglæn giver dig mere benplads og bedre 

adgang til din patient. Med KaVo uniQa arbejder du med en intuitiv brugerflade 

og enkel arbejdsgang. Du kan stole på, at KaVo uniQa forenkler din hverdag.



Skal du indrette klinik?
Så gør som Århus Tandcenter – tag os med på råd fra starten. 
Vi har indrettet klinikker mange gange før og hjælper dig
sikkert gennem hele processen.

Vil du vide mere?
Få vores nye temavis med fokus på udstyr og klinikindret-
ning ved at scanne QR-koden, eller kontakt os på telefon 
43 66 44 44 for at få et godt råd med på vejen.

Tillid er ikke noget, man får 
– det er noget, man oparbejder

Plandent har været med helt fra arkitektstadiet. Vi har været
i deres showroom for at se udstyret, før vi valgte det. 

De har hjulpet os både med montering af og introduktion til 
alle maskinerne, så vi ved, hvordan vi skal bruge dem i det 
daglige, hvordan de skal vedligeholdes, hvordan de skal ser-
viceres, og hvad vi skal være opmærksomme på.

Plandent har været med helt fra start til slut i processen, og 
samarbejdet har fungeret rigtig godt. Jeg kan klart anbefale 
at tage Plandent med ombord ved en ombygning af en tand-
klinik. Deres erfaring og ekspertise fornægter sig ikke. 

Michael Kristensen, tandlæge og stifter af Aarhus Tandcenter
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