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Prisgaranti? Det får du da helt
automatisk som stjernekunde
Alan, Lone og Vibeke arbejder for dig i vor indkøbsafdeling. De tjekker priser på forbrugsvarer og småudstyr hver dag, når vi får diverse brochurer ind med
taxa, post og mail. Er du stjernekunde kan du blot
læne dig tilbage og lade os gøre arbejdet - vi garanterer du får markedets bedste pris! Plus selvfølgelig fragtfri levering. Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Danske tandlæger i
internationalt forskningsnetværk
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D a n i s h D e n ta l J o u r n a l

Den flydende

COPSØ A/S

diamant

G-Coat PLUS
fra GC.

Den første nanofyldt beskyttelseslak

En ny beskyttelseslak som
giver alle dine fyldninger en
perfekt overflade og derved
en perfekt start i livet.

Kun det bedste
er godt nok
I gode hænder

Kan anvendes til dine glasionomer
og kompositfyldninger og dette
giver en fuldendt finish og
signifikant bedre styrke.

Tandlæge Niels Rintza har i sin karriere
udført mere end 2.000 implantater.

G Coat Plus forbedre
slidstyrke og giver
ekstra beskyttelse af
de marginale spalter.

“Der er ingen tvivl om, at Esbjerg Dentallaboratorium er teknologisk i front.
Det mærkes både i det daglige samarbejde

Giv dine fyldninger
den sidste laminering
ved at applicere
G-Coat Plus i 3 enkle step og
du får en optimal æstetik og perfekt
overflade på alle fyldninger.

om især implantatbaserede restaureringer og i
forbindelse med kurser om ny teknologi, hvor
man kan være sikker på altid at møde en eller
flere medarbejdere fra Esbjerg Dentallaboratorium. Et andet kriterium, der er afgørende for
mig i samarbejdet med et dentallaboratorium,
er korte leveringstider og samtidig overholdelse
af aftaler. Også på de punkter er man i gode
hænder ved Esbjerg Dentallaboratorium”.
Tlf. 75 12 36 88 · www.esbjergdental.dk
Tandlæge Niels Rintza, Esbjerg
ISO 9001:2000 CERTIFICERET KVALITETLEDELSESSYSTEM

Esbjerg Dentallaboratorium er med 32 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner
og eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Tel. +32.16.74.10.00
info@gceurope.com
www.gceurope.com
GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 20 98 48
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Foto: Jeppe Carlsen. Læs videre i første del af temaet
om billeddannende teknikker side 5 og artiklerne
»Klinisk forskning i støpeskjeen« side 38 og
»Forskning i praksis giver bedre tandlæger« side 44
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Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemmers blad. Det er bladets
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Tandlægeforeningens medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet.
Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Tandlægeforeningens holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet,
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken
tandlæge og samfund, skal have mulighed for at kommentere kritikken.
Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser
i produkter der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere
til faglig-videnskabelige artikler har økonomiske interesser i produkter som
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller ﬁrmaer i
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.
Redaktionen
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NobelActive

TM

Gå nye veje med implantater.

Dobbelt funktionsplatform

Integreret Platform Shifting™

Knoglekondenserende

Mulighed for retningsændring
til optimal slutplacering

Stor initialstabilitet
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NobelActive™s gevinddesign
kondenserer gradvist knoglen
ved hver drejning under isætningen, hvilket forbedre den
initiale stabilitet. Den skarpe spids
og skærebladene gør det muligt
for kirurgiske klinikker at ændre
implantatretningen, så der opnås
optimal placering rent protetisk.
Protetikkere får fordel af en alsidig
og sikker indre, konisk dobbelt

funktionsplatform med integreret
Platform Shifting™, hvorpå de kan
udføre fremragende æstetiske resultater. På grundlag af kundernes
feedback og efter-spørgslen på
markedet efter NobelActive™, er
produktudvalget blevet udvidet –
tandlægerne vil nu få et større
udvalg af protetiske komponenter
og implantater.

Nobel Biocare er verdens førende
virksomhed inden for innovative
og videnskabsbaserede dentalløsninger.
Kontakt en salgsrepræsentant fra
Nobel Biocare på 39 40 48 46,
eller besøg vores websted for at
få flere oplysninger.
www.nobelbiocare.com/nobelactive
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ette og følgende numre af Tandlægebladet vil have et overordnet tema: Billeddannede teknikker i
odontologisk praksis. De ti oversigtsartikler, som
temaet består af, omhandler de nyeste landvindinger inden
for odontologisk billedudstyr og -diagnostik samt en sammenfatning af regelsættene for, hvordan disse betjenes.
Odontologiske radiologer (og en specialtandlæge i ortodonti) fra forskningsinstitutioner i de ﬁre nordiske lande har
bidraget til denne buket af meget forskellige diagnostiske
metoder, der ikke alle er baseret på anvendelsen af ioniserende stråling. Faktisk kan man forudse, at odontologiske
Røntgenafdelinger inden for en årrække vil omdannes til
afdelinger for Diagnostisk Billeddannelse; foruden at billeddannelsen fremover vil være baseret på digitale receptorer.
De første artikler beskriver de røntgenteknikker og -undersøgelser, som anvendes i almen tandlægepraksis, intraorale teknikker og panoramaradiograﬁ, samt cefalometrisk optagelse for specialtandlæger i ortodonti. Mens
projektionsprincippet nok er velkendt i disse typer af røntgenundersøgelser, er der sket en stadig udvikling af apparaterne, receptoren og billedvisningsmediet.
De følgende artikler beskriver mere avancerede røntgenteknikker, computertomograﬁsk undersøgelse med
3D-billeddannelse (CT-scanning) samt anvendelsen af videoradiograﬁsk undersøgelse til at vurdere synkefunktion
og kontrastmiddelindgift til at vurdere fx spytkirtler. De
to sidstnævnte er undersøgelser, der udføres i specialpraksis eller på større institutioner, hvor fx kontrastmiddel
sammen med CT-scanning understøtter tumordiagnostik.
3D-computertomograﬁske metoder, såkaldt, »cone beam«CT (CBCT) eller digital volumen-tomograﬁ (DVT), er derimod en undersøgelsesmetode, som allerede synes at være
virkelighed i almen tandlægepraksis. Ingen må udføre
røntgenundersøgelse af en patient og vurdere røntgenoptagelser uden at have gennemgået den nødvendige
træning og uddannelse i billedtolkning, og man kan derfor rejse spørgsmålet om almene tandlæger er klædt på til
at anvende en så relativt kompliceret diagnostisk teknik. I
Sverige, Finland og Norge er radiologi et tandlægespeciale,

Nils-Erik Fiehn
Tandlægebladet
Danmark
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Gudrun Sangnes
Den Norske tannlegeforenings
tidende, Norge

og det har her været let at speciﬁcere, hvem der må være
ansvarlig for en CT-scanner og tolke billederne, mens man
i Danmark uden speciale i faget har haft problemer med
hvilke retningslinjer, der skal gælde.
En af artiklerne i disse temanumre beskriver de retningslinjer, der gælder i hvert af de nordiske lande for udførelsen af røntgenundersøgelser, og en anden omhandler
specialiseringen i odontologisk radiologi. Efter artiklen
om specialisering i de nordiske lande blev indleveret, er
der sket ændringer hvad angår danske forhold. Statens Institut for Strålebeskyttelse har nyligt udstukket følgende
krav: »Indikationer for brug af CT-scanning skal dokumenteres; den ansvarlige tandlæge skal have den fornødne
efteruddannelse til at tolke 3D-billederne; der skal fastsættes retningslinjer for henvisning, som skal fremgå af
journalen og være tilgængelige for de henvisende sammen
med oplysninger om stråledoser; den ansvarlige tandlæge/
radiolog skal ud fra den enkelte henvisning (også interne
henvisninger) afgøre, om en 3D-undersøgelse er berettiget;
og undersøgelsessvaret til den henvisende tandlæge skal
indeholde en beskrivelse af billederne«. Dette er en vægtig
opstramning af danske retningslinjer.
De sidste to artikler omhandler metoder, hvor der ikke
anvendes ioniserende stråling i billeddannelsen, nemlig
magnetisk resonanstomograﬁ (MR), der anvender radiobølger fortrinsvis til udredning af tilstande i kæbeleddene og ultralydsundersøgelse, der anvender lydbølger
fortrinsvis til diagnostik af tilstande i spytkirtler. MR-tomograﬁ benyttes i vid udstrækning af specialister i klinisk
oral fysiologi, mens anvendelsen af ultralyd stadig er på
det eksperimentelle plan til diagnostik af tilstande i tænder
og kæber.
En værdifuld diagnostisk undersøgelse er den, hvor resultatet –
positivt eller negativt – ændrer eller giver yderligere sikkerhed til
klinikerens diagnose og behandlingsplan.
God læselyst
Ann Wenzel, Professor, Oral Radiologi,
Århus Tandlægeskole, Denmark

Matti Pöyry
Finlands tandläkartidning
Finland

Christina Mörk
Tandläkartidningen
Sverige
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Intraoral røntgenundersøgelse er trods udvikling af nye
avancerede metoder stadig den hyppigst anvendte røntgenteknik i tandlægepraksis. Som billeddannende medie
står valget mellem den konventionelle dentalﬁlm med
dertil hørende våd fremkaldning og digitale receptorer
med eller uden efterfølgende scanning.
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Film og fremkaldning
En røntgenﬁlm er bygget op af to komponenter, en base af
et plastmateriale og en emulsion oftest på begge sider af
basen. Emulsionen består af sølvhalidkorn, mest sølvbromid. Ved eksponering med røntgenstråling dannes et
latent billede i emulsionen. Filmen fremkaldes i en kemisk
opløsning efter eksponering, hvorved de bestrålede sølvbromidkorn reduceres til metallisk sølv under fremkaldningen, og ikke-bestrålede sølvbromidkorn udvaskes
under ﬁkseringen (1). Tidligere anvendtes en basisk fremkalderkemi indeholdende hydrokinon og glutaraldehyd,
der er temmelig giftigt, og derfor skal der være udsugning
over en fremkaldermaskine. Nu fås en askorbinsyrebaseret
fremkalderkemi, der er mindre giftig og ikke lugter, og
som derfor må foretrækkes. Brugt kemi skal bortskaffes på
miljømæssigt forsvarlig vis.
Jo hurtigere (mere følsom) en røntgenﬁlm er, desto
mindre stråling er påkrævet for at opnå den fornødne
sværtning. Hastigheden (»speed«) af dentalﬁlm angives
ved betegnelserne D, E, F, hvor hastigheden deﬁneres som
den reciprokke værdi af den bestråling (målt i R), der
kræves for at opnå en sværtning på 1,0 D ud over grundslør (inkl. base). E-speed-ﬁlm kræver kun ca. 50 % af den
bestråling, der er nødvendig for under i øvrigt identiske
vilkår at sværte en D-speed-ﬁlm. Der ﬁndes ﬁlm, der ved
optimal fremkaldning er ca. 20 % mere følsomme end
E-speed-ﬁlm og således under disse betingelser er en
F-speed-ﬁlm. Der er ikke fundet betydningsfulde diagnostiske forskelle mellem E-speed-ﬁlmen og den under optimale omstændigheder hurtigere F-speed-ﬁlm (2).
Udviklingen af en hurtigere ﬁlm indebærer typisk, at de
enkelte korn i ﬁlmen skal være større. Når kornstørrelsen
øges, kan det gå ud over detailskarpheden i billedet. Til
vurdering af spatialopløsningen i et røntgenbillede anvendes ofte en »streg-test«, som består i, at man røntgenfotograferer et prøvelegeme, der rummer 50 μm tykke blylameller indlagt i plast med forskellig indbyrdes afstand.
Ved at vurdere hvor tætstillede lameller der med øjnene
kan adskilles, får man et udtryk for spatialopløsningen i
»linjepar pr. mm« (lp/mm, hvor et linjepar er en blylamel +
luften mellem to lameller). Intraorale ﬁlm har en opløsning
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på 12-16 lp/mm. Kontrasten i ﬁlmen er deﬁneret ved dens
evne til at vise sværtningsforskelle mellem emner med
forskellig tykkelse, tæthed og atomnummer.
Hvis den ufremkaldte ﬁlm udsættes for lys, fås en utilsigtet sværtning, der kan reducere eller ødelægge billedkvaliteten. Dette kan ske, hvis mørkekammeret er utilstrækkeligt lystæt, fx ved indsivning af lys gennem
nøglehuller, utætte døre mv. Hvis der anvendes fremkaldermaskiner med dagslysforsats, er det vigtigt, at manchetterne er tætte. Alle røntgenﬁlm har et grundslør, som viser
sig ved, at der forekommer en vis sværtning efter fremkaldning af en ueksponeret ﬁlm, og som nedsætter kontrasten i billedet. Grundsløret tiltager under lagring (3).
Digitale receptorer
Intraoral røntgenoptagelse med digitale receptorer har i
det seneste tiår vundet stor udbredelse i tandlægepraksis i
de nordiske lande. I 2001 arbejdede 17 % af norske tandlæger med en digital receptor (4), og tallet er stigende i alle de
nordiske lande. Tandlægen kan vælge mellem tre typer
veletablerede receptorer til digital røntgenoptagelse, den
CCD-baserede (»charge-coupled device«) sensor, den
CMOS-baserede (»complementary metal oxide silicon«)
sensor og den stimulérbare fosforplade.
CCD-sensorer består af chips i et integreret kredsløb
opbygget af silikoneplader, hvorpå elektriske porte er
beliggende i en matrix af kolonner og rækker. En foranliggende krystal omdanner absorberede røntgenstråler til lys.
Intensiteten af lys svarer til mængden af absorberede røntgenstråler. Når lyset rammer CCD’en, frigives der elektroner fra silikonen proportionalt med lysintensiteten, og
elektronerne danner det latente billede. Det latente billede
ﬂyttes i en hel kolonne eller række ad gangen (heraf navnet
»charge-coupled«) hen til et sted i CCD’en, hvor det integreres, behandles og digitaliseres. CCD-systemerne har en
ledning, der forbinder sensoren og computeren, og billedet bliver vist næsten momentant på computerens skærm,
efter man har eksponeret (1).
CMOS-sensorer er opbygget på stort set samme måde
som CCD-sensorer. I modsætning til CCD læses hver port i
CMOS individuelt. De ﬂeste CMOS-sensorer har en
ledning, men der er markedsført versioner uden ledning.
For sensorer uden ledning transformeres den information,
der er lagret i chippene, til radiobølger, som sendes til en
stationær radiobølgemodtager koblet til en computer.
Afstanden mellem sensoren i munden på patienten og
radiobølgemodtageren må være op til 3,5 m (5).
CCD- og CMOS-sensorer til intraoralt brug fås i ﬂere
størrelser. Den største modsvarer i ydre dimensioner en
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

3x4 cm voksenﬁlm, men det strålefølsomme areal er 2-3
mm mindre både i højden og bredden. Sensorernes tykkelse varierer noget; den tyndeste er ca. 3 mm og den tykkeste ca. 7 mm (tykkere på det sted, hvor ledningen hæfter).
Der ﬁndes sensorholdere udviklet til nogle af sensorerne,
der dog ikke alle er lige ﬂeksible.
Den fotostimulérbare fosforplade har en overﬂade af
stoffer, der ioniseres, når pladen røntgenbestråles, og der
dannes et latent billede (som det kendes fra ﬁlm) bestående af elektriske ladninger. Dette latente billede aﬂæses ved
hjælp af en rød laserstråle i en scanner. Laserlyset stimulerer de »fangede« elektroner, hvorved der frigives energi i
form af lys. Dette registreres af en fotomultiplikator, der
omdanner lyset til et elektrisk signal, som digitaliseres (6).
Scanningen tager mellem otte sekunder og ﬂere minutter
alt efter scannertype og valg af opløsning i billedet. Fosforpladerne ﬁndes i forskellige størrelser, fra størrelse-0 til
størrelse-4 for nogle systemer og kan anvendes med de
samme holdere som ﬁlm. Pladerne fås for de ﬂeste systemer i samme størrelser som ﬁlm og er ﬂeksible til en vis
grad, men der kan ikke bukkes et hjørne som for ﬁlm.
Opløsning i billedet
Opløsningen (lp/mm) er lavere i mange digitale røntgensystemer end i den konventionelle dentalﬁlm og varierer
mellem 6 og 20 lp/mm. Spatialopløsningen i digitale billeder kan også udtrykkes som pixelantal pr. måleenhed, og
fosforplader genererer generelt billeder med en lavere
spatialopløsning end sensorer, afhængigt af fabrikat og
aﬂæsningsopsætningen i scanneren.
Kontrastopløsningen eller bit-dybden (antal mulige
gråtoner en pixel kan antage) i digitale intraorale billeder
ligger mellem otte (256 gråtoner) og 16 (65.536 gråtoner),
hvor billedﬁlstørrelsen (hvor meget plads billedet optager i
lageret) vokser ligefrem proportionalt med opløsningen.
For fosforpladesystemer er scannetiden desuden proportional med opløsningen i billedet. Man bør derfor overveje,
om man har brug for meget høj opløsning i intraorale billeder. En tidlig undersøgelse har vist, at der ikke var nogen
forskel i den diagnostiske rigtighed mellem digitaliserede
billeder med 6 og 8 bit dybde (7). To nylige cariesdiagnostiske undersøgelser viste, at rigtigheden for at opdage en
læsion kun i ringe grad var inﬂueret af en høj spatialopløsning i billedet (8,9) eller i en øgning i bit-dybden fra 8 bit til
12 eller 16 bit inden for det enkelte røntgensystem (9). En
undersøgelse af rigtigheden af at vurdere placeringen af en
endodontisk ﬁl fandt derimod, at 12-bit-billeder gav rigtigere information end 8-bit-billeder (10).
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Dynamik i receptoren
Intraorale røntgenreceptorer har varierende dynamikområde, dvs. hvor stor variation i bestråling receptoren tillader, hvor der stadig dannes et brugbart billede (11-15). Om
billedet er brugbart, afhænger også af receptorens signaltil-støj-forhold (13,15,16), da nogle receptorer ved lave
eksponeringer fremstiller et »kornet«, støjfyldt billede (for
lille signal-støj-ratio). Fosforpladesystemer er tidligere vist
at have bredere dynamikområde end CCD-sensorer (12,14).
Forsøg med forskellige intraorale receptorers dynamikområde til at fremstille et lavkontrastobjekt viste, at ﬁlm,
fosforplader og enkelte sensorer havde et bredt dynamikområde, mens CMOS-sensorer havde smallere dynamikområde, og en nyligt markedsført sensor havde det smalleste dynamikområde af alle (17). Fosforpladerne ydede
deres bedste ved en høj eksponering (70 kV), mens de ﬂeste
af sensorerne ydede deres bedste ved 65 kV, og nogle
endda ved 60 kV. Sensorerne er derfor mere strålefølsomme end ﬁlm og fosforplader (se senere).
=\acle[\iY`cc\[[Xee\cj\e
Film
Ved hårdhændet håndtering af ﬁlm kan der forekomme
ridser i emulsionen, der fremstår som hvide streger i det
færdige billede. Spild af væsker på ﬁlmen inden fremkaldningen kan give anledning til sorte eller hvide pletter på
den fremkaldte ﬁlm (1).
Den væsentligste årsag til et dårligt ﬁlmbillede er fremkaldningen. Hvis fremkaldervæsken ikke er frisk, fremstår billedet uden kontrast, hvis ﬁksérvæsken ikke er frisk
eller tiden i den for kort, vil billedet med tiden antage en
gullig-brun farve, der ødelægger dens diagnostiske egenskaber. Hvis ﬁlmen overeksponeres eller overfremkaldes,
øges densiteten, og den kan blive helt sort. Der ﬁndes stringente retningslinjer for kvalitetskontrol af ﬁlmfremkaldning, som alle tandlæger skal overholde (18). Hvis mørkekammer/fremkaldermaskine ikke er lystætte, giver det
anledning til diffus sværtning af ﬁlmen med dårligere
kontrast til følge.
Fosforplader
Fosforplader får relativt let defekter i fosforlaget, der efter
scanning ses som hvide pletter/streger på billedet. Er der
opstået en ridse, ses denne naturligvis på samtlige billeder
optaget med denne plade (Fig. 1). En undersøgelse har vist,
at en ældre pladetype ﬁk synlige ridser ved en belastning
med 20 g, mens nye pladetyper får ridser ved belastning
med mellem 50 og 100 g (19). En fosforplades modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning inﬂuerer på
8

Fig. 1. A: Sorte/hvide pletter på et digitalt billede af underkæbefronten. B: Pletterne er forårsaget af en permanent
skade i sensoren, som er resultatet af bid. Sensoren er forsøgt omkalibreret uden held (venligst stillet til rådighed af
Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje).
Fig. 1. A: Black/white spots in a digital image of the lower front teeth.
B: The spots are due to a permanent damage of the sensor as a result
of bites. An attempt to re-calibrate the sensor did not succeed (courtesy of Vesthimmerlands Kommunes Tandpleje).

pladens levetid i tandlægepraksis. En tidligere undersøgelse viste, at ældre pladetyper blev bedømt som »ikke-diagnostiske« efter omkring 50 ganges brug (20). En nylig
undersøgelse viste, at man kunne øge pladernes levetid ved
at pakke dem i posen sammen med et papindlæg (21). Der
bør ikke anvendes pincet i forbindelse med at føre pladen
ind i scanneren, da dette øger risikoen for at ridse pladen.
Forskellige scannere til intraorale fosforplader viser
billedet forskelligt (19). Nogle scannere skal inden scanning have information om, hvilken pladestørrelse der skal
scannes (fx Digora fmx scanner). Billedet vises i denne
størrelse, uanset om der er hvide områder eller ej (fx blændeafskæring) i billedet. Andre scannere udviser »intelligens« og aﬂæser kun det område af pladen, der har modtaget stråling, og tilpasser herefter billedets størrelse efter
det eksponerede område (fx Digora Optime og Vista scannere). I disse scannere kan det ikke ses, om der har været
anvendt en lille pladestørrelse, eller der er lavet en blændeafskæring under optagelsen.
Fosforpladen tåler påvirkning med synligt lys i et kort
øjeblik under udpakningen. Scanneren kan derfor stå i
normal rumbelysning. Flere undersøgelser har dog vist, at
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jo højere lysintensitet og jo længere denne varede, jo større
informationstab i pladen (22-24). Selvom pladen forbliver
indpakket efter eksponeringen, sker der en objektivt målt
effekt på pixel-intensiteten efter nogle timer, hvis den
ligger i dagslys (25,26). Forudsat at pladen blev placeret i
fuldstændig mørke inden scanningen, kunne der ikke
konstateres nogen ændring i den subjektive opfattelse af
billedkvaliteten efter syv dage (25).
Nogle scannere har en indbygget lyskilde, der sørger for,
at pladen »renses« fuldstændig for information, inden den
kommer retur fra scanneren; i andre scannere skal man
efterfølgende belyse pladen med en stærk lyskilde for at
sikre en ren plade inden næste eksponering. En undersøgelse har vist, at der ikke var forskel på kvaliteten af det
næste billede, efter en plade (i DenOptix scanner) var
blevet belyst i henholdsvis fem og 98 sekunder (27).
En undersøgelse konkluderede, at arbejdstiden for en
helstatusoptagelse med fosforplader var mellem 27 og 31
minutter, og der var ikke forskel på fosforpladesystemer
(22).
Sensorer
»Blooming«-fænomenet optræder hos nogle sensorer i
forbindelse med overeksponering af sensoren. Dette betyder, at pixel i et område »udbrænder« og fremtræder helt
sorte/»døde« på billedet. En forklaring er, at der sker et
»overﬂow« af energi i nogle af portene. Dette skyldes, at
grænsen for sensorens dynamik overskrides, og pixel i
visse områder »overmættes«. Dette forringer billedkvaliteten og kan vanskeliggøre tolkningen i cervikalområdet,
hvor det først optræder. Desuden kan den marginale knoglekant mistes på billedet, hvilket kan fejltolkes som knogletab. Fænomenet sås for nogle CCD-sensorer, mens der
ved eksponering på CMOS-sensorerne ikke opstod
»blooming« (19).
Der kan opstå fysiske skader i sensorerne, hvis de tabes på
gulvet, eller hvis en patient bider hårdt i overﬂaden (Fig. 2).
GXk`\ekle[\ijµ^\cj\
Spørgeskemaundersøgelser til tandlæger, der arbejder med
digitale røntgensystemer, har vist, at det er den lettere efterbehandling af billedet (hurtig billedgengivelse, ingen fremkaldning, mulighed for billedforbedring), der ses som det
største attraktiv ved et digitalt system (4,28). De ﬂeste tandlæger angiver dog at have haft problemer med deres digitale system, og mange anvender ﬁlm sideløbende (29,30).
Sensorerne er meget tykkere end ﬁlm, og de ﬂeste er
forbundet med computeren ved hjælp af en ledning, som
kan være stiv og vanskelig at få plads til. Nogle fosforplaTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

Fig. 2. A: Ridser i en fosforplade ses som hvide streger
projiceret over -6. B: Samme fosforplade er ved et tilfælde
anvendt til samme region hos samme patient efter en tidsperiode (frembrud af -4). Der er kommet en ny ridse i pladen
horisontalt over +6,7 (venligst stillet til rådighed af Jammerbugt Kommunes Tandpleje).
Fig. 2. A: Scratches in a phosphor plate seen as white stripes projected over 36. B: The same plate has by coincidence been used for
the same region in the same patient after a time period (eruption of
34). A new scratch has appeared in the plate horizontally over 26,27
(courtesy of Jammerbugt Kommunes Tandpleje).

der indpakkes i en plastpose, der har skarpe kanter, og der
kan ikke bøjes et hjørne. De digitale receptorer kan derfor
volde problemer for patienten og operatøren under en
intraoral optagelse.
Ubehagsfølelse
I en tidligere undersøgelse blev en CCD-sensor (32x45x7,5
mm ydre mål) og en fosforplade (35x45x2 mm ydre mål)
sammenlignet ved, at patienten registrerede sin følelse af
ubehag i forbindelse med en bitewingundersøgelse (31).
Patienterne registrerede større ubehag med sensorer end
med fosforplader (31,32). En tilsvarende undersøgelse
sammenlignede ubehaget under anvendelse af tre sensorer, to fosforplader og ﬁlm til optagelse af visdomstænder i
underkæben. Alle digitale receptorer føltes mere ubehagelige end ﬁlm (33); fosforplader var mindre ubehagelige end
sensorer, og tykke sensorer med ledning var som forventet
mere ubehagelige end tyndere sensorer og sensoren uden
ledning. I 12 af 220 visdomstandsregioner i underkæben
kunne patienten ikke acceptere, at der blev placeret en
sensor i regionen, mens to patienter ikke kunne acceptere
ﬁlmen (33). Der blev i en anden undersøgelse ikke fundet
forskel på ubehagsopfattelsen mellem optagelser foretaget
med en sensor med ledning og den samme sensortype,
men uden ledning (5).
Fejl og omtagninger
Hvis patienten føler ubehag ved at have receptoren i
munden, vil dette formentlig resultere i ﬂere tilfælde af
=8>C@><8IK@BC<I
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billeder med positioneringsfejl. En undersøgelse af billeder sendt til et forsikringsselskab viste, at der var væsentligt ﬂere positioneringsfejl i de digitale billeder end i ﬁlmbaserede billeder (34).
I en tidlig undersøgelse fandtes, at omkring ¼ af optagelser udført med markedets første CCD-sensor (svarer til
en størrelse-0 ﬁlm) måtte tages om, fordi det aktuelle
område ikke var med på billedet (35). Der opstod ﬂere
positioneringsfejl, når en bitewingundersøgelse blev udført
med den største CCD-sensorstørrelse sammenlignet med
en fosforplade; begge receptorer af nogenlunde samme
højde og bredde som ﬁlmen (31), men sensoren væsentligt
tykkere end pladen. En anden undersøgelse har vist, at der
blev lavet ﬂere omtagninger, når periapikale røntgenoptagelser blev udført med en CCD-sensor sammenlignet med
ﬁlm (36). 6 % af ﬁlmene blev taget om, mens dette var
tilfældet for 28 % af sensorbillederne. I forbindelse med
røntgenundersøgelse af underkæbevisdomstænder blev
dobbelt så mange billeder taget om, når der anvendtes
sensorer, end når der anvendtes fosforplader (33).
Når positioneringsfejl fører til omtagninger, øges naturligvis tidsforbrug og patientdosis. Der er behov for mere
information om de åbenlyse besværligheder, når en sensor
skal placeres og holdes i position under eksponeringen i
forbindelse med intraorale røntgenundersøgelser i tandlægepraksis.
Dosis til patienten
Med ﬁlm af E-speed er der ca. 20 % reduktion i absorberet
dosis i forhold til D-speed, og med ældre sensorer og
fosforpladesystemer kan der opnås en »acceptabel« billedkvalitet med omkring 30-60 % strålebesparelse pr. enkelteksponering i forhold til E-speed-ﬁlm (14,37,38).
Forskellen mellem den dosis, der kræves for et diagnostisk »optimalt« billede til en dentalﬁlm og en digital
receptor, er dog mindsket de seneste år. Dette skyldes, at
ﬁlmen over de sidste 20 år er øget i følsomhed fra en
D-speed over en E-speed og E-speed+ til en F-speed ﬁlm
(fx Kodak Insight, når den er maskinfremkaldt). Samtidig
er scannetiden reduceret til ca. otte sekunder for et nyere
fosforpladesystem (Digora Optime), hvilket gør, at pladen
må »mættes« yderligere med stråling inden scanning. For
at opnå en god billedkvalitet er der derfor for nuværende
ingen væsentlig strålebesparelse for nyere fosforpladesystemer i forhold til ﬁlm, mens der stadig er en besparelse
pr. enkelteksponering med de ﬂeste sensorer (39,40).
En sensor har imidlertid et aktivt billedfelt, der er
mindre end for ﬁlm og fosforplader, hvilket kan medføre,
at man for at dække det samme område med en sensor som
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med ﬁlm (fx en bitewingundersøgelse dækkende præmolarer og molarer) må udføre to eksponeringer med sensoren. Det er vist, at selv med den største sensorstørrelse er
der i gennemsnit gengivet to tandﬂader færre på en bitewingoptagelse foretaget med en sensor i forhold til den
samme optagelse med ﬁlm eller fosforplade (31). Da strålefeltets størrelse (danske regler: maks. 6 cm i diameter for
en rund tubus og 4x5 cm for en rektangulær tubus) kun
sjældent tilpasses det mindre sensorareal i form af yderligere indblænding, betyder to optagelser i stedet for én
nødvendigvis dobbelt stråledosis til patienten. For at mindske belastningen bør tandlæger, der arbejder med sensorer, tilpasse strålefeltets størrelse til receptorens stråleaktive areal.
En del sensorer har en snæver dynamik og danner intet
billede ved for høje eller lave stråledoser. Hvis eksponeringen ikke er tilpasset sensorens dynamiske område, fås
intet billede, mens patienten dog har fået stråledosen. For
en del af sensorerne er der desuden et relativt lille billedaktiverende område (»trigger zone«), som skal rammes af
stråling, før der kan dannes et billede – hvis man skyder
forbi dette (blændeafskæring), dannes intet billede (19).
Spørgeskemaundersøgelser til alment praktiserende
tandlæger har vist, at tandlæger med digitale receptorer
tager ﬂere billeder og laver ﬂere omtagninger end tandlæger, der arbejder med ﬁlm (29,41).
Når man sammenholder omtagningsfrekvens, antal
nødvendige billeder, der skal til for at dække det område,
man vil fremstille, og stråledosis til den enkelte eksponering, er det usandsynligt, at der opnås en dosisreduktion
ved at anvende sensorer i forhold til at anvende ﬁlm eller
fosforplader.
8cd\e_p^`\ae\d\cc\dfgkX^\cj\ie\
I modsætning til ﬁlm bliver receptoren til den digitale
røntgenoptagelse genbrugt mange gange, hvilket betyder,
at problemet med krydskontaminering er større. Fosforpladerne skal transporteres fra munden til scanneren og
har derfor potentielt større kontamineringspotentiale end
sensoren. Desuden kan fosforlaget ikke tåle aftørring med
sæbe eller sprit. Posen bør dog aftørres kortvarigt med
sæbe eller spritserviet, når den kommer ud af munden,
inden den klippes op og sættes i scanneren. Fig. 3 viser et
billede, hvor fosforpladen har fået en skade, sandsynligvis
forårsaget af sprit eller anden væske.
En undersøgelse evaluerede en CCD-sensor og en fosforplade med henblik på at vurdere en simpel procedure til
infektionskontrol. Der blev på tilfældigt udvalgte dage
podet fra sensoren og pladen før og efter optagelse på en
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Fig. 3. En digital bitewingoptagelse, der fremstår med hvide
pletter i øverste højre hjørne. Skaden kan være forårsaget af
tryk/væske/falsk lys.
Fig. 3. A digital bitewing with white spots in the upper right corner.
The damage may be caused by pressure/liquids/light.

patient samt fra alle instrumenter og scanneren. Resultatet
var, at krydskontaminering var et meget lille problem ved
de digitale teknikker, idet der ikke kunne dyrkes mundhulebakterier fra nogen af receptorerne (32). En anden
undersøgelse af infektionskontrol i forbindelse med optagelser på fosforplader viste ligeledes, at receptoren blev
minimalt kontamineret, når den var pakket i plastpose
under optagelsen (42).

forringede ikke den diagnostiske rigtighed, og højprismonitorer (ca. 25.000 DKK) med høj opløsning og digitalt
signal, såkaldte »diagnostiske« monitorer, øgede ikke
rigtigheden (44,45). Det er dog vigtigt, at lys- og kontrastforhold for skærmen er optimalt indstillet. Det er vist i en
nylig svensk undersøgelse, at mange tandlæger, som arbejdede med digital røntgenoptagelse, betragtede billederne
på en skærm, der havde dårlig opløsning, og hvor lys og
kontrast ikke var optimalt indstillet (46), og disse forhold
blev dokumenteret at være af stor vigtighed for rigtigheden af cariesdiagnostik (47).
En anden vigtig faktor i forbindelse med vurderingen af
et digitalt billede er lysforholdene i det rum, hvor man
betragter billedet. Rumbelysningen bør ikke være højere
end 50 lux under betragtningen af digitale røntgenbilleder
for at få det bedste diagnostiske udbytte (47), og det er vist,
at klinikere var dårligere til at opdage sande carieslæsioner i stærkt kliniklys på en bærbar pc-monitor, end hvis de
skærmede monitoren af med et klæde (48). Fig. 4 viser et
forslag til afskærmning af monitoren, når denne står på
klinikken.
Digitale billeder kan naturligvis printes på papir eller folieﬁlm (49). Dette vil dog være forbundet med noget tab af kvalitet, og alle digitale billeder bør primært læses på en skærm.

;`X^efjk`bd\[Ôcdf^[`^`kXc\Y`cc\[\i
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Film
Røntgenﬁlm skal aﬂæses på en lys-/betragtningskasse, der
skal have en tilstrækkelig høj (> 1700 cd/m2) og gerne
variabel luminans. En effektiv metode til at eliminere
blænding og til at udelukke forstyrrende rumbelysning (3)
består i at anvende en betragtningskikkert, der samtidig
forstørrer billedet 1½-2 gange.
Det digitale billede
Det digitale billede skal betragtes på en computermonitor
(Fig. 4). Monitorer fås i mange udgaver, der varierer i udseende og pris. Tidligere var ﬂadskærme (LCD) dyre i forhold
til en almindelig, såkaldt CRT-skærm, men i dag fås relativt prisvenlige ﬂadskærme, ligesom skærmen på den
bærbare pc er forbedret i kvalitet.
Det er tidligere vist, at cariesdiagnostik var lige så validt,
når billedet blev betragtet på en LCD-monitor som på en
CRT-monitor (43). Nyere undersøgelser har vurderet nye
skærmtyper og fundet, at typen havde ringe effekt på den
diagnostiske rigtighed i forbindelse med at opdage carieslæsioner i digitale røntgenbilleder. Lavprismonitorer
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

Fig. 4. En digital bitewing betragtes på en computermonitor.
I en tandklinik oplyst med kraftigt lys fra lamper og vinduer
anbefales det stærkt, at monitoren er godt afskærmet, og at
lys og kontrastforhold på monitoren er optimalt indstillet
for at opnå størst mulig rigtighed i forbindelse med diagnostik af carieslæsioner (Foto: Jan Unneberg, UiO).
Fig. 4. A digital bitewing is viewed on a computer monitor. In a dental
clinic with bright ambient light it is highly recommended to use a
hood around the display and optimize the brightness and contrast
settings of the monitor to achieve optimal caries diagnostic accuracy
(Foto: Jan Unneberg, UiO).
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Der er, siden den digitale æra startede, publiceret et større
antal oversigtsartikler omhandlende den diagnostiske
værdi af digitale røntgenbilleder sammenlignet indbyrdes
eller med konventionelle ﬁlm. Følgende oversigter på
engelsk kan bruges, hvis man vil have et overblik over
anvendelsen og værdien af det digitale billede inden for
forskellige områder: den ﬁlmløse tandlægepraksis (50-54),
cariesdiagnostik (55-58), pædodonti (59), endodonti (60) og
ortodonti (61). Imidlertid sker der en stadig udvikling af
receptorerne, og en undersøgelse af en given digital receptor vil kun være relevant så længe denne receptortype
ﬁndes på markedet. Der vil derfor i den følgende gennemgang af den diagnostiske værdi af det intraorale billede
kun være medtaget resultater fra undersøgelser, der er op
til fem år gamle.
Der blev den 1. juli 2008 foretaget en systematisk søgning
i PubMed på søgekriterierne: »dental AND digital AND
radiograph*«, som gav 563 resultater, og derefter en søgning
på »intraoral AND digital AND radiograph*«, som gav 77
resultater. Der var sat en femårs begrænsning på publikationsår. Resultaterne blev derefter håndsorteret, og kun
undersøgelser, der indeholdt en diagnostisk vurdering af
et intraoralt digitalt system, eventuelt sammenlignet med
ﬁlm, blev medtaget. Undersøgelser, der udelukkende
vurderede den subjektive opfattelse af billedets kvalitet
(»skønhedskonkurrence«) og undersøgelser af aluminiumstestfantomer etc., blev udeladt.
Carieslæsioner
Der blev i 2006 publiceret en større oversigtsartikel om
intraorale digitale receptorer anvendt til diagnostik af carieslæsioner (58). Den overordnede konklusion var, at der
kun i ganske få tilfælde kunne påvises en væsentlig forskel
mellem de digitale receptorsystemer og den konventionelle ﬁlm. Siden er der publiceret yderligere undersøgelser
indeholdende F-speed ﬁlm (Kodak Insight), og en ny
undersøgelse har vist, at der ikke var forskel på E-speed og
F-speed-ﬁlm og et sensorsystem (62).
Efter oversigtsartiklen blev publiceret, er der sket opdatering af nogle af de digitale systemer, og nye versioner af
såvel fosforpladesystemer som CCD/CMOS-sensorer er
markedsført. En undersøgelse fandt, at der ikke var forskel
på den nye og gamle udgave af et fosforpladesystem (Digora fmx og Optime) eller et CMOS-sensorsystem (Schick
med ledning og trådløs) (39), ligesom der ikke blev fundet
forskel mellem E-speed-ﬁlm og CMOS-sensoren med
ledning (63). En undersøgelse evaluerede syv sensorsystemer og fandt, at en sensor skilte sig ud (RVG-Kodak) ved,
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at sensitiviteten var højere, men speciﬁciteten lavere end
for de andre systemer, og desuden var der større variation
mellem observatørerne (64). Risikoen for falsk positive
observationer var lavere for to digitale systemer (Dixi og
Digora fmx) end for ﬁlm og højere for et af systemerne
(Digora Optime), og observatører uden erfaring med digitale billeder havde en seks gange så høj risiko for at lave en
falsk positiv fejl som observatører med erfaring (65). Et
senere studie har dog fundet, at fosforpladesystemet (Digora Optime) havde en højere diagnostisk rigtighed end både
et sensorsystem og ﬁlm til okklusalcariesdiagnostik og var
mere uafhængigt af kilovolt-tallet (66). Tomograﬁsnit,
konventionelle eller fra dental CT-scanning, er ikke vist at
forbedre diagnostikken af carieslæsioner sammenlignet
med digitale intraorale optagelser (67,68).
En kliniker ønsker at vide, hvor dyb en røntgenologisk
synlig demineralisering er i virkeligheden, og desuden om
der er en kavitet i en approksimalﬂade, der ikke er tilgængelig for klinisk inspektion. Endnu har ingen røntgensystemer
vist sig pålidelige til at skelne mellem en demineralisering
med og uden kavitet i en approksimalﬂade, men fremtidens
lavdosis dental CT-apparater kunne have denne mulighed.
Dette problem afventer yderligere undersøgelser.
Endodontisk behandling
Øjeblikkelig billeddannelse, som man tilnærmelsesvis
opnår med CCD-sensorerne, er en lettelse under endodontisk behandling, og undersøgelser har været udført med
henblik på at bedømme rigtigheden af rodﬁlmål. En undersøgelse fandt ingen forskel i rodlængdemål mellem to ﬁlm
og to digitale sensorer med og uden billedbehandling af
billederne med en størrelse 015 rodﬁl i kanalen (69), mens
en anden fandt, at billedbehandling resulterede i mindre
målefejl, når en sensor blev anvendt frem for ﬁlm (Kodak
RVG 6000 sensor) (70). Den samme sensor fandtes også
bedre til at visualisere den ekstra mesio-bukkale kanal i
overkæbemolarer i forhold til et fosforpladesystem (DenOptix) og ﬁlm (Insight Kodak) (71). Til at undersøge, om
rodfyldninger var utætte, var et sensorsystem ikke bedre
end ﬁlm, uanset om billedbehandling blev anvendt (72).
Marginal og apikal knogle
Det marginale knogleniveau kunne måles lige så reproducérbart i røntgenbilleder optaget med et digitalt sensorsystem som med ﬁlm (73). En anden undersøgelse fandt, at
der med det digitale system vurderedes knogletab i ﬂere
regioner end med ﬁlm (74), mens en tredje vurderede, at de
digitale billeder var bedre end ﬁlm til at påvise vertikale
knogledefekter (75). Forskellige digitale receptorer var
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ikke anderledes end ﬁlm, når observatørerne skulle vurdere peri-implantære knogledefekter eller periapikale læsioner (76-78).
Med tilgængeligheden af digitale receptorer er det blevet
enklere at foretage røntgenoptagelser inden, under og efter
implantatindsættelse, da softwaren til de intraorale digitale røntgensystemer yder let tilgang til kalibrering for
længdemål og vurdering af tæthedsændringer i den periimplantære knogle.
Rodfraktur
En undersøgelse fandt, at en CCD-sensor var bedre end et
fosforpladesystem til at lokalisere horisontalt forløbende
rodfrakturer (79), mens en anden undersøgelse ikke fandt
forskelle mellem en CCD-receptor og ﬁlm til at diagnosticere vertikale rodfrakturer i rodbehandlede tænder (80).
Dentalmaterialer
Det kan være af interesse at kunne skelne røntgenologisk
mellem forskellige dentalmaterialer, fx i forbindelse med
retsodontologiske undersøgelser. To undersøgelser viste,
at densitetsmål på den konventionelle ﬁlm var bedre til at
skelne mellem dentalcementer og resinbaserede materialer
end et digitalt system (81,82), mens en anden undersøgelse
fandt, at receptorerne var lige gode til at skelne mellem
forskellige materialers radiopacitet (83).
9`cc\[Y\_Xe[c`e^\]k\ifgkX^\cj\e
I modsætning til ﬁlm, som er færdigbehandlet, når den
kommer ud af fremkaldermaskinen, er et digitalt billede
ikke statisk. En digital receptor installeres sammen med
producentens software, der anvendes til at vise billedet
efter eksponeringen, til en efterfølgende billedbehandling
og til lagring af billedet. Der kan fra producentens side
være foretaget en forbehandling af billedet, inden det vises
på skærmen. Formålet med disse automatiske ﬁltre er at
optimere billedet, ofte skarpheden, inden det vises for
brugeren, og ﬁltreringen foregår uden brugerens kendskab
eller mulighed for indblanding. Denne forbehandling kan
give anledning til varierende grader af støj i et ikke-eksponeret område af pladen (19).
Eftersom softwaren oftest er dedikeret til en bestemt
digital receptortype, er det af interesse at vide, om et billede optaget i en dedikeret software har lige så høj diagnostisk værdi, hvis det læses i en anden (generel) software.
Parodontale defekter kunne måles lige så nøjagtigt i den
generelle software som i den dedikerede (84); det samme
gjaldt for rodlængde (85), og rigtigheden af cariesdiagnostik var heller ikke forskellig (86,87). Dette fremmer
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kommunikationen af billeder mellem tandlæger, der ikke
har samme software at se billedet i.
Softwaren indeholder forskellige muligheder for brugerstyret billedbehandling: zooming, densitetsændring,
kontrastændring, forstærkningsﬁltre, gråtoneinvertering
(hvid til sort og vice versa); konvertering af gråtoner til
pseudofarver og desuden målemetoder med mulighed for at
opnå mål i absolutte, sande mm efter kalibrering af billedet
til et objekt med kendt størrelse. For alle røntgensystemer er
der mulighed for efterbehandling af billedet i softwaren,
men programmerne varierer i udseende og brugervenlighed. Ved hjælp af billedbehandling kan man anvende et
billede til diagnostik af såvel det marginale knogleniveau
som carieslæsioner, hvortil billedet bør være mørkere. Man
opnår dog det bedste resultat ved at optage billedet med en
optimal sværtning og kontrast fra starten, således at efterbehandling kun i mindre omfang er nødvendigt, da billedbehandling alt andet lige følges af øget støj i billedet.
Både studerende og tandlæger synes at anvende billedbehandling, når denne ﬁndes, dog anvendes mest sværtningsændring, kontrastforstærkning og ændring af gammafunktion (88,89). I en spørgeskemaundersøgelse om, hvilke
faktorer der fandtes vigtige for en digital receptor, prioriterede tandlægerne kontrastopløsningen som det vigtigste
(90). Hvis røntgeneksponeringen har været tilpasset receptoren, således at billedet fremstår med tilstrækkelig sværtning, har stort set alle undersøgelser vist, at billedbehandling ikke øger det diagnostiske udbytte til cariesdiagnostik
(91-94). Konvertering af gråtonebilledet til farver øgede
heller ikke rigtigheden for at måle det marginale knogleniveau (95); kun til at måle længden af små rodﬁle i forbindelse med endodontisk behandling har anvendelsen af skarphedsﬁltre øget den diagnostiske rigtighed (96,97).
De seneste år har der fra såvel producent- som forskerside været fokus på udvikling af »diagnosespeciﬁkke«
billedbehandlingsalgoritmer, der skulle udmønte sig i, at
et tryk på en given knap ville optimere billedet til en given
diagnostisk opgave, fx cariesdiagnostik. Der er fundet
små, men lovende forskelle i rigtigheden af cariesdiagnostik under anvendelse af disse ﬁltre (98-100), og det sidste
ord er ikke sagt for denne diagnostiske mulighed.
Automatisk billedanalyse
Computerstøttet billedanalyse har været undersøgt inden
for adskillige diagnostiske områder (101), men foreløbig er
der kun ganske få kommercielt tilgængelige programmer
på markedet. Et program til automatisk cariesdiagnostik,
Logicon®, har vist ikke at medføre en øget diagnostisk
rigtighed i forhold til observatørens egen bedømmelse
=8>C@><8IK@BC<I
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uden brug af programmet (102,103). Der er således ikke for
nuværende valide programmer til automatisk analyse til
rådighed, som kan støtte eller overtage tandlægens funktion i røntgendiagnostikken af tandbilleder.
8ib`m\i`e^f^bfddle`bXk`feX]Ôcdf^[`^`kXc\
Y`cc\[\i
Intraorale ﬁlm kan købes som enkelt- eller dobbeltﬁlmpakninger. De ﬂeste tandlæger anvender enkeltﬁlm og har
ikke mulighed for at foretage kopiering af røntgenﬁlm. Det
skal være forbundet med megen omhu at arkivere ﬁlmen
korrekt sammen med patientens andre journaldata, og det
er følsomt at sende sin originalﬁlm til tredjepart. Det er
ikke ukendt, at en undersøgelse må udføres igen på grund
af en bortkommet ﬁlm.
Det digitale billede lagres elektronisk, og enhver tandklinik bør have en automatisk »backup«-funktion af elektroniske data, fx en gang i døgnet, således at der sker minimalt datatab, hvis elektronikken svigter. Et elektronisk
billede kan naturligvis »kopieres« i ubegrænset omfang
uden tab af kvalitet.
Digitale billeder kan sendes over internettet. Billedet
skal eksporteres fra sin billeddatabase til et kendt billedformat (fx tif- eller bmp-ﬁlformat). Billedet kan billedbehandles før eksporten, og stort set alle digitale systemer
har en facilitet, så billedet bevares i den behandlede udgave efter eksport. Billedﬁlen bør krypteres inden forsendelse til fx en anden tandlæge, da patientbilleder hører til
journaldata. Modtageren af billedet behøver kun en
konventionel pc med tilhørende software for at kunne se
et digitalt billede, men kan så ikke nødvendigvis selv efterbehandle billedet, hvis softwaren ikke tillader dette.
Digitale billeder kan ændres permanent, uden at dette
nødvendigvis bagefter er synligt for klinikeren. Dette øger
muligheden for at forfalske informationer i et digitalt billede i forhold til i den konventionelle ﬁlm (104,105).
Kompression af en billedﬁl kan nedsætte behovet for
arkivplads, enten den er reversibel eller irreversibel. Den
irreversible billedkompressionsalgoritme, JPEG, ændrer
pixelværdierne uopretteligt og medfører derfor en destruktion af det originale billede (106). En undersøgelse har
bedømt effekten af forskellige JPEG-kompressionsrater,
hvor kompressionen resulterede i, at billedet fyldte 20 %, 8
%, 5 %, og 3 % af det originale (107). I forbindelse med cariesdiagnostik på okklusalﬂader var der ingen sammenhæng
mellem den diagnostiske rigtighed og billedkompressionen, mens der for approksimalﬂader fandtes en kontinuerligt forringet rigtighed jo højere kompressionsrate. Andre
har fundet, at moderate kompressionsrater ikke medførte
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en forringet diagnostik af periapikale læsioner (108), og en
oversigtsartikel har konkluderet, at moderate kompressionsrater kan anvendes i den kliniske hverdag (109). Hvilke
detaljer der mistes i et komprimeret billede, afhænger af
den originale billedinformation (110). I visse lande, fx Tyskland, er det i konﬂikt med loven at anvende irreversibel
kompression som primær lagring, da alle originale billeddata skal gemmes. En generel anbefaling også til nordiske
tandlæger må derfor være, at billedkompression ikke
anvendes i den primære lagring af digitale billeder.
<e^c`j_jlddXip
Film and digital radiographic receptors
X-ray ﬁlm emulsion consists mainly of silver halide grains,
which after exposure are reduced to metallic silver in the
basic – or more recently ascorbic acid-based – developmental process. Ascorbic acid-based chemicals are less toxic and
do not smell and should be preferred in dental practice. The
dentists can choose between the ﬁlm and three well established digital receptors for intraoral radiography, the CCDbased (»charge-coupled device«) sensor, the CMOS-based
(»complementary metal oxide silicon«) sensor and the
photostimulable phosphor plate (PSP). The spatial resolution (line pairs/mm) in images from intraoral examination is
lower in many digital systems than in the dental ﬁlm and
varies between approximately 6 and 20 lp/mm. The contrast
resolution or bit depth (number of possible shades of grey
available) in digital intraoral images is between 8 (256 grey
shades) and 16 (65,536 grey shades), and the image ﬁle (size
of the image) increases in proportion to the resolution. For
caries diagnosis no studies have found differences between
intraoral digital images with various resolutions; for endodontic ﬁle measurements 12-bit images had higher accuracy
than 8-bit images. PSP systems have a larger dynamic range
than CCD and CMOS sensors, i.e. PSPs tolerate more variation in exposure settings.
Film technology implies that the emulsion can be
damaged, and image quality is highly dependent on the
developmental chemicals and procedure. PSP plates are
scratched at loads between 50 and 100 grams. Some scanners for PSP plates possess »intelligence« and display only
the exposed part of the image. The plate loses information if
exposed to light after exposure before scanning, but no
subjective change can be perceived in the image up to 7
days after exposure if the plate is stored in complete darkness. A »blooming« phenomenon may occur in CCD-based
images after over-exposure to the sensor, leading to burnedout areas at the bone crest or cervical part of the tooth.
Patients’ feeling of unpleasantness during an intraoral
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radiographic examination is higher with digital receptors
than with ﬁlm. PSP plates are less unpleasant than sensors,
and thicker sensors are as may be expected, more
unpleasant than thinner sensors and a wireless sensor.
Many more retakes – up to double as many – are needed
when performing bitewings or a periapical examination of
the third molar region with CCD sensors than with PSP
plates or ﬁlm. An »acceptable« image quality can be
obtained with sensors and older versions of PSP systems
using approximately 40-70 % of the radiation dose needed
for E-speed ﬁlm at a single exposure. However, a reduced
scanning time in present PSP systems among other factors
implies that radiation dose should be the same to the PSP
plate as to ﬁlm in order to obtain an optimal quality image.
The smaller image ﬁeld in sensors compared with PSP
plates and the more retakes that are performed add to the
conclusion that overall, no dose saving exists with digital
systems compared to ﬁlm. Even though the digital receptors are re-used for exposure of many consecutive patients,
cross-contamination seems not be a problem since bacteria
from the oral cavity could not be cultured from PSP plates
when these were packed in envelopes during exposure.
The sensors can be wiped with alcohol tissue while the
plates do not tolerate wiping.
Film should be read on a light box with a reasonable
luminance (> 1700 cd/m2), and digital images are read on
the computer monitor. Recent high-cost LDC monitors do
not increase caries diagnostic accuracy, and older low-cost
monitors do not impair accuracy. Many dentists however
need to adjust light- and contrast settings of their monitor,
which together with the intensity of the room light < 50
lux, is important for the caries diagnostic outcome. Most
diagnostic studies of digital intraoral images show no
differences in diagnostic accuracy between digital receptors and ﬁlm or among the digital systems. Several reviews
are published within the areas of caries diagnosis, endodontics, paediatric dentistry and orthodontics.
One of the advantages of digital imaging compared with
ﬁlm – besides the lack of wet chemicals – is the ability to
change the image after capture. The software contains
various possibilities for post-processing of the image:
zooming, density and contrast changes, enhancement
ﬁlters, grey scale inversion, conversion of grey shades to
pseudo-colour and measurements in true mm after calibration of the image to an object with known size. Though
the software is usually dedicated to a particular digital
receptor type, general software may provide as accurate
measurements and diagnostic accuracy as the systemdependent ones. If the digital image is optimally exposed
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the use of enhancement has little effect on the diagnostic
outcome. The development of »task-speciﬁc« enhancement
algorithms may in the future be an aid for the dentist as
well as automatic computer-assisted image analysis.
Film radiographs are often mislaid, and few dentists use
double ﬁlm or make ﬁlm copies. A digital image can be
»copied« inﬁnitely to third parties, but the ﬁle of a patient
should be encrypted before sent over the Internet. When
exported from its original software, the digital image may
be fraudulently changed, undetectable to the observer. Irreversible image compression, like JPEG changes the pixel
values and implies a destruction of the original image. For
caries lesion detection, the diagnostic accuracy may be
impaired with high compression rates, but which details
are lost in a compressed image depends on the initial information in the image. Generally, compression should be
avoided in the primary storage of digital images.
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anoramaradiograﬁ er en røntgenteknik baseret på
tomograﬁ (snitfotografering), som resulterer i et
billede af en patients underansigt. Et sådant billede benævnes et panoramabillede og skal i en standard
version gengive patientens kæber i deres helhed. I praksis
betyder det gengivelse af alle anatomiske strukturer fra
øre til øre i horisontal retning og fra hagespids til bunden
af øjenhulerne i vertikal retning (Fig. 1).
?`jkfi`\
I begyndelsen af 1900-tallet udvikledes den radiograﬁske
tomograﬁteknik, som gjorde brug af en bevægende røntgenkilde i sammenhæng med en bevægende ﬁlm under
eksponering. Denne teknik muliggjorde på dette tidlige
tidspunkt fremstilling af røntgenbilleder af selvvalgte
vævssnit af ﬂade kropsdele og anvendtes fortrinsvis til
lokalisation af fremmedlegemer – først og fremmest
projektiler. Forskeren, som i 1922 opnåede det første patent
på denne røntgenteknik, kundgjorde allerede på dette
tidspunkt, at teknikken kunne rafﬁneres, således at også
kurvede vævsstrukturer såsom kæberne kunne undersøges med teknikken. Der skulle imidlertid gå yderligere ca.
30 år, inden de første egentlige apparater for kæbetomograﬁske undersøgelser blev kommercielt tilgængelige.
De første røntgenapparater for kæbetomograﬁske optagelser blev udviklet efter to forskellige koncepter. Det ene
koncept gjorde brug af en intraoral røntgenkilde og en
ekstraoralt placeret ﬁlm svøbt om enten over- eller underkæben og resulterede i et sammenhængende billede af den
kæbe, som var eksponeret (1). Røntgenapparater bygget
efter dette koncept betegnedes »panograph panoramic
units« og kom i fri handel i 1950’erne. Undersøgelse med
apparatet resulterede imidlertid i billeder behæftet med
meget kraftig geometrisk distorsion og medførte en meget
høj røntgendosis til de orale væv – især tungen. Sidstnævnte var dog ikke et aspekt, der vakte synderlig bekymring
førend i 1980’erne, hvor engelske myndigheder anbefalede
apparaterne fjernet fra tandlægeklinikker.
Det andet koncept for de tidligste kæbetomograﬁske
optagelser gjorde brug af en ekstraoral røntgenkilde og en
intraoral ﬁlm beskyttet i vandtæt emballage med bly på
bagsiden (1). Under eksponering blev røntgenkilden manuelt bevæget omkring patientens hoved, og der kunne optages et billede af enten over- eller underkæben. Hvorvidt
dette koncept kom i praktisk anvendelse, vides ikke, men
senere rafﬁneredes konceptet, og i 1946 præsenterede dr.
Paatero fra Finland den første prototype for et ekstraoralt
roterende panoramaapparat. Dette apparat anvendte i
modsætning til tidligere en stationær ekstraoral røntgenTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

kilde, men fortsat en intraoral ﬁlm. Under eksponering
blev den siddende patient nu manuelt roteret forbi røntgenkilden. I 1949 formåede Paatero imidlertid at udskifte
den ukomfortable intraorale ﬁlm med én placeret
ekstraoralt i en buet kassette. Med denne konstellation
blev det muligt også at bevæge ﬁlmen under eksponering,
således at patienten siddende i en stol blev trukket – nu
ved hjælp af en elektrisk motor forbundet til et hjul på
stolen – forbi den stationære røntgenkilde, alt imens ﬁlmen
(placeret modsat røntgenkilden) blev bevæget modsat
patienten. Ved at placere ﬁlmen ekstraoralt kunne den
gøres større, så den blev i stand til at dække begge kæber.
Siden hen videreudvikledes teknikken, og i løbet af
1950’erne blev det muligt at købe panoramaapparater, der
gjorde brug af en bevægende røntgenkilde frem for en
bevægende patient. I takt med forbedringer af bevægelsesmønsteret for røntgenkilden sås store forbedringer i billedkvaliteten, idet projektionen blev mere og mere ortoradial,
således at forekomsten og udstrækningen af approksimale
overlapninger af nabotænder blev reduceret. Den ﬁnske
opﬁnder var da heller ikke sen til at benævne sine rafﬁneringer af panoramateknikken for »orthoradial jaw pantomography«, ofte forkortet »orthopantomography«, og deraf
måske den danske betegnelse »ortopantomograﬁ« resulterende i et »ortopan«-billede eller blot et »OTP«, »OPG«
eller »OP«.
Videreudviklingen af panoramaapparater er fortsat op til
i dag, hvor vi bl.a. oplever apparater med forbedret bevægelsesmønster af røntgenkilden, generatorer med konstant

spændingspotentiale, skarphedszoner, der harmonerer
bedre med patienternes kæbefaconer, og tilføjelse af markeringslys for korrekt patientpositionering. Yderligere er
mange nyere panoramaapparater blevet forsynet med
programmer for andre projektioner end panorama. Sådanne tillægsprogrammer er fx tværsnitstomograﬁ, stereoscanograﬁ samt kæbeleds- og kæbehuleprojektioner.
Den seneste udvikling inden for panoramaradiograﬁ har
resulteret i digitale apparater. Sådanne apparater anvender
enten et sensor- eller fosforpladesystem for billeddannelse.
Videnskabelige undersøgelser har vist, at den diagnostiske
kvalitet af digitale panoramaoptagelser ikke afviger fra
konventionelle ﬁlmbaserede optagelser (2).
K\be`b
Panoramaradiograﬁ bygger som sagt på tomograﬁprincippet, hvor kun objekter/strukturer, som beﬁnder sig i skarphedszonen (omdrejningsområdet mellem røntgenkilde og
billedreceptor), bliver afbildet skarpt og identiﬁcérbart.
Objekter/strukturer, som beﬁnder sig uden for skarphedszonen, bliver afbildet uskarpe og forvrængede (med distorsion). De ﬂeste panoramaapparater anvender en skarphedszone, som er hesteskoformet med et meget smalt (ca.
10 mm) frontområde og et noget bredere (ca. 25 mm) sideområde (Fig. 2). Positioneringen af patienten i forhold til
apparatets skarphedszone vil være afgørende for, hvordan
tænder og kæber gengives på det færdige billede, og fotografens forståelse for panoramateknikken er ofte afgørende for opnåelse af gode panoramaoptagelser. Forståelse for

Fig. 1. Standard panoramabillede (horisontale
pile markerer øreåbningerne, vertikale hvide
pile markerer underkæbens nedre begrænsning
og vertikale sorte pile
markerer bunden af øjenhulerne).
Fig. 1. Standard panoramic
image (horisontal arrows
mark the external auditory
meatus, vertical, white arrows mark the lower border
of the mandible and vertical,
black arrows mark the infraorbital margins).
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Panoramarøntgen

Fig. 2. Panoramaapparatets hesteskoformede skarphedszone.
Fig. 2. The horseshoe-shaped focal trough in the panoramic unit.

panoramateknikken er også en forudsætning for at kunne
identiﬁcere fejl og korrigere disse.
De hyppigste patientpositioneringsfejl fremgår af Fig. 3.
Disse fejl i sammenhæng med panoramabilledets generelle
begrænsninger, såsom begrænset opløsning (en konventionel panoramaﬁlm har en opløsning på 5-6 linjepar pr. mm
i modsætning til en intraoral ﬁlm, som har en opløsning på
ca. 20 linjepar pr. mm), stor forstørrelsesgrad (ca. 15-70 %,
som kan variere inden for det samme billede), hyppige
approksimale tandoverlapninger i præmolar-/molarområderne samt overprojektion af blødtvæv, luft og »spøgelsesskygger« (se senere) på relevante kæbe-/tandområder skal
tages i betragtning, før panoramaoptagelsen vælges frem
for alternative optagelser for radiologisk udredning af et
konkret problem.
9`cc\[kfcbe`e^
For at kunne tolke et panoramabillede korrekt er det
vigtigt at have kendskab til, hvilke anatomiske strukturer
der aftegnes på et sådant billede, hvordan disse strukturer
aftegnes, samt være bekendt med normalvariationer og
ændringer, der kan opstå over tid.
De anatomiske strukturer, der aftegnes på et panoramabillede, er talrige og kan underinddeles i:
Hårdtvæv – hele underkæben inkl. kæbeleddene, samt
anteriore del af overkæben, kæbehuler, næse og kindben, hvilket gør det muligt at se bl.a. tænder, marginale
knogle, hårde gane, bund samt for- og bagvæg af kæbe20

hulerne, næseskillevæg, anteriore del af nedre næsemusling samt kindbensbuen.
Blødtvæv – fremtræder »mælke-hvidt« og er tydeligst at
se, hvis det er placeret som nabo til et mørkt (radiolucent)
område. Almindeligvis er det muligt at lokalisere det
ydre øre, den bløde gane, tungeryg, næsetip og evt.
læber.
Luft – aftegnes som radiolucente områder og ses i næsen
på hver side af skillevæggen, over rodspidserne af overkæbeincisiverne grundet leddene mellem de to øverste
halshvirvler, over og under den hårde gane samt tværs
over højre og venstre ramus mandibulae grundet luften i
naso-, oro- og nedre pharynx (Fig. 4). Luftaftegningen
under den hårde gane grundet luften i oropharynx kan
elimineres, hvis patienten lægger sin tungeryg op imod
den hårde gane under eksponeringen. Dette vil almindeligvis være en forudsætning for på det færdige billede at
kunne se rodspidserne af overkæbetænderne.
»Spøgelsesskygger« (»ghost shadows«) – opstår, når tætte
(radiopak) objekter, der beﬁnder sig uden for eller i yderkanten af skarphedszonen, afbildes andre steder på
panoramabilledet end der, hvor de reelt er placeret. Typiske »spøgelsesskygger« er halshvirvelsøjlen, som afbildes i midten af panoramabilledet (Fig. 3A), modsatte
sides underkæbevinkel, som afbildes i modsatte sideparti af panoramabilledet (Fig. 4) samt øreringe, som kaster
»skygger« på modsatte side af billedet end der, hvor de
reelt er placeret (Fig. 5).
Når et panoramabillede vurderes med henblik på diagnostik, skal bedømmeren tage patientens karakteristika
(køn, alder, symptomer, etc.) og evt. resultater af forudgående undersøgelser (anamnese, klinisk undersøgelse, tidligere røntgenundersøgelser, o.l.) med i sine overvejelser
samt erindre sig panoramabilledets begrænsninger og være
åben for, at supplerende røntgenoptagelser kan være nødvendige for opnåelse af fyldestgørende radiologisk vurdering
af patienten.
I det følgende beskrives en række forandringer, som
almindeligvis belyses godt ud fra et panoramabillede:
Forandringer i relation til tænder:
Antal – Over- eller undertal af tænder bedømmes almindeligvis præcist på et panoramabillede. En enkelt undtagelse
kan dog være små overtallige tænder i overkæbefronten
(mesiodens), som grundet »spøgelsesskygger« fra cervikalhvirvlerne kan være vanskelige at se (Fig. 6A og B).
Retentioner – Retinerede tænder og deres lejring vil
almindeligvis fremgå tydeligt af et panoramabillede. Den
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

mesiodistale udstrækning af den retinerede tand kan ofte
anvendes til at bedømme tandens facioorale beliggenhed i
forhold til nabotænder. Forudsat at panoramabilledet er
uden højre-/venstresidig distorsion, vil en retineret tand,
som fremtræder »bred« og uskarp sammenholdt med den

tilsvarende tand på den anden side af midtlinjen, være
beliggende oralt (Fig. 7), mens en retineret tand, som fremtræder »smal« og uskarp, vil være beliggende facialt.
Reglen skal imidlertid bruges med varsomhed på tandtyper, som har tendens til at variere i størrelse.

A

B

C
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E

F

Fig. 3. De almindeligste patientpositioneringsfejl:
3A: En ikke udstrakt halshvirvelsøjle
vil resultere i en kompakt, radiopak
skygge over hagepartiet (pile), således at
underkæbens front (inkl. incisiver) fremstår skjult/overprojiceret. 3B: Anterior
placering af patientens incisiver i forhold til apparatets skarphedszone vil resultere i uskarpe og for smalle incisiver. I tillæg vil patientens halshvirvler dominere i billedets sidepartier, hvor de vil overprojicere højre og venstre ramus mandibulae. 3C: Posterior
placering af patientens incisiver i forhold til apparatets skarphedszone vil resultere i uskarpe og for brede incisiver. 3D: Sænket
hage vil resultere i et forholdsvis stort hageparti og en positiv ’smileproﬁl’. Et sådant billede vil almindeligvis være karakteriseret
af uskarpe underkæbeincisiver og evt. manglende gengivelse af kæbeledskondyllerne, som vil være placeret superiort for billedarealet. 3E: Løftet hage vil resultere i et billede præget af en negativ ’smileproﬁl’. På et sådant billede vil overkæbeincisiverne aftegnes uskarpt, og bagkanterne af rami mandibulares vil ofte mangle inden for billedarealet. 3F: Roteret position af patientens kæber
vil resultere i forstørrelsesvariation mellem højre og venstre sides tænder og kæber. Den side, som patienten roterer næsen imod
(her højre side), vil blive gengivet større i horisontal retning (hvide streger) end den modsatte side, som vil gengives formindsket
i horisontal retning (sorte streger). 3G: Patientbevægelse under eksponeringen vil resultere i uskarphed og fortegning. Bevægelse
i vertikal retning kan medføre konturspring i basis mandibulae (dobbelt pil) og bølgeformet fortegning af alle strukturer herover
(enkelte pile) (Fig. 3G,1). Bevægelse i horisontal retning medfører uskarphed og evt. dobbelttegning af tænder (pil) (Fig. 3G,2).

G1

G2

Fig. 3. The most common patient position errors:
3A: A curved neck resulting in a radiopaque shadow in the chin region (arrows) obscuring the symphyseal (incl. the incisors) of the mandible. 3B:
Anterior position of the patient’s incisors in relation to the focal trough in the unit resulting in blurred imaging and reduction in width of the incisors.
The cervical spine is superimposed on the right and left ramus mandibulae. 3C: Posterior position of the patient’s incisors in relation to the focal
trough in the unit resulting in blurred imaging and enlargement in width of the incisors. 3D: Chin tipped downwards resulting in a proportionately
large chin area and a positive ‘smiling line’. Such a radiograph will often show blurring of the mandibular incisors and absence of the condyles, which
are located superior to the upper limit of the image. 3E: Chin tipped upwards resulting in a negative ‘smiling line’. Such a radiograph will show blurring of the maxillary incisors, and often absence of the posterior border of the rami. 3F: If a patient is positioned asymmetrically it results in magnification variation between right and left sided teeth and jaws. The side, which the patient’s nose is turned towards (here the right side) will be imaged
enlarged in horizontal direction (white lines), while the opposite side will be imaged reduced in horizontal direction (black lines). 3G: If a patient
moves during exposure it results in blur and distorsion. Movement in the vertical plane can result in a broken outline of the border of the mandible
(double arrow) and wavy distorsion of structures above (single arrows). Movement in the horizontal plane results in blur and double imaging of the
teeth (arrow) (Fig. 3G,2).
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Underkæbevisdomstænder fremviser ofte manglende
eller kun delvist frembrud i mundhulen grundet pladsmangel. Panoramaoptagelse er den foretrukne optagelse
for radiologisk vurdering af sådanne tænder, idet optagelsen sikrer fuldstændig gengivelse af tanden – uanset dens
placering (Fig. 8). Ud over at gengive underkæbevisdomstanden i sin helhed vil panoramabilledet også kunne give
information om tandens udviklingsstadium, antal rødder,
lejring (vertikal, mesioanguleret, distoanguleret, horisontal, transversal), udstrækningen af et evt. koronalt knogledække, røddernes vertikale relation til canalis mandibulae, samt evt. patologiske tilstande, såsom caries, follikulær
cyste, udvidet perikoronarrum og ekstern resorption på

nabotand. Panoramabilledet vil imidlertid ikke give information om visdomstandens facioorale lejring i forhold til
nabotand og canalis mandibulae. For sådan en udredning
kræves supplerende røntgenoptagelser.
Status generelt – Ud fra panoramabilledet er det muligt på
hurtig vis at danne sig et indtryk af tandsættets udviklingsstadium (krone-/roddannelse), restaureringsgrad
(krone-/brorestaureringer, rodfyldninger), forandringer/
afvigelser og tilstedeværelse af patologiske tilstande som
caries, rodresorptioner, apikale parodontitter/radikulære
cyster, tab af marginal knogle, follikulære cyster, o.l. (Fig.
9). For patologiske forandringer såsom caries, marginalt
knogletab og apikale parodontitter er panoramabilledet

Fig. 4. Panoramabillede
med tydelig aftegning af
luft i pharynx (blokpile)
og mellem tungeryg og
hårde gane (enkelte pile).
Den stiplede linie markerer ’spøgelsesskygge’ fra
venstre underkæbevinkel.
Fig.4. Panoramic radiograph
showing air in the pharynx
(large arrows) and between
the dorsum of the tongue and
the hard palate (single arrows). The dotted line marks
the ‘ghost shadow’ from the
left mandibular angle.

Fig. 5. »Spøgelsesskygger«
fra smykker.
H: halskæde;
T: tungepiercing;
N: næsering;
Ø: ørering;
VØ: »spøgelsesskygge«
kastet af venstre ørering.
Fig. 5. »Ghost shadows« from
jewelleries.
H: necklace;
T: piercing stick in the tongue;
N: nose ring;
Ø: earring;
VØ: »ghost shadow« from
left earring.
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Fig. 6A. Beskåret panoramabillede, hvor det er
svært med sikkerhed at
diagnosticere »mesiodens« regio +1.
Fig. 6B. Intraoral, periapikal optagelse regio +1
(samme patient som vist
i Fig. 6A) viser tydeligt
tilstedeværelse af »mesiodens« (pile).

A

B

Fig. 6A. Cropped panoramic radiograph where it is difficult with certainty to diagnose »mesiodens« regio +1.
Fig. 6B. Intraoral, periapical radiograph regio +1 (same patient as in Fig. 6A) showing clearly presence of a »mesiodens« (arrows).

ikke så validt som intraorale røntgenoptagelser, men kan
bruges som et slags screeningsbillede, hvorfra risiko- eller
»mistænkelige« tænder udvælges for mere detaljeret undersøgelse (fx intraorale optagelser). Et sådant princip vil bl.a.
være anvendeligt hos patienter, som skal fokussaneres,
eller som skal vurderes både generelt og speciﬁkt i forbindelse med større og omfattende behandlingsplaner.

tænder kan forekomme i tilfælde af patologiske forandringer såsom tumorer, forkalkninger i relation til spytkirtler
(primært i relation til glandula submandibularis), tonsiller
og lymfeknuder, anatomiske variationer såsom eksostoser
(primært torus mandibularis) og enostoser (hyppigst posteriort i underkæben) samt tilstedeværelse af fremmedlegemer (efterladt amalgam, rodfyldningsmateriale, e.l.).

Forandringer i relation til selve kæbeknoglen
På et panoramabillede bør morfologi og struktur (kvalitet)
af kæbeknoglen vurderes systematisk, og patientens højre
og venstre side skal sammenlignes direkte. Højden af den
marginale knogle i tandløse områder kan almindeligvis
bedømmes på panoramabilledet, når der tages højde for
billedets forstørrelsesgrad, som bedst vurderes ud fra en
indeksponeret metalmarkør med kendt dimension placeret i det/de aktuelle område(r) (Fig. 10). Denne fremgangsmåde er især relevant i forbindelse med implantatbehandlingsplanlægning. Panoramabilledet kan ikke anvendes til
vurdering af den facio-orale udstrækning af kæbeknoglen,
men kan give oplysninger om evt. nabotænders hældning
i horisontalplanet og dermed give en rettesnor for den
horisontale vinkling af planlagte implantater.
Radiolucente forandringer i kæberne uden direkte relation til tænder kan forekomme i tilfælde af patologiske
forandringer som residualcyster, tumorer, periapikal
cement-dysplasi, osteomyelitis og frakturer eller i tilfælde
af anatomiske variationer som eksempelvis fovea mandibularis og statisk knoglecyste (Stafnes cyste).
Radiopak forandringer i kæberne uden direkte relation til

Kæbehuler
Ikke sjældent ses hel eller delvis sløring/fortætning i kæbehulerne forårsaget af inﬂammation eller en mucoid retentionscyste. Førstnævnte medfører almindeligvis diffus
sløring og er ofte forbundet med symptomer, mens sidstnævnte ses som en velafgrænset, kuppelformet fortætning
ofte over kæbehulens bund. En sådan forandring ﬁndes
ofte tilfældigt og ledsages ikke af symptomer. En mucoid
retentionscyste kræver ikke behandling og vil ofte forsvinde spontant.
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Kæbeled
På et standard panoramabillede kan processus condylaris
mandibulae almindeligvis ses i sin helhed trods distorsion, mens fossa mandibularis og tuberculum articulare ofte
kun ses delvis grundet overprojektion af basis cranii og
arcus zygomaticus (3). Moderate til manifeste morfologiske forandringer i processus condylaris vil almindeligvis
fremgå af et panoramabillede. Arthrosis (slidgigt/kronisk
degenerativ forandring uden primær inﬂammation) vil
eksempelvis kunne ses som overﬂadeafﬂadning, randosteofytudtrækning, subkondral cystedannelse, overﬂadeero=8>C@><8IK@BC<I
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Fig. 7. Beskåret panoramabillede af barn med retention af +3.
Det ’brede’ udseende af +3 i forhold til 3+ indikerer palatinal beliggenhed af +3.
Fig. 7. Cropped panoramic radiograph of a child with impaction of
+3. The widened image of +3 in comparison with 3+ indicates palatal
location of +3.

sion og/eller øget sklerosering, mens arthritis (primær
inﬂammatorisk lidelse) vil ses som irregulær overﬂadebegrænsning, evt. overﬂadeerosion, formændring og i svære
tilfælde helt destruktion af processus condylaris mandibulae samt afﬂadning af de temporale ledkomponenter, hvis
de er synlige på panoramabilledet.

@e[`bXk`fe]figXefiXdXle[\ijµ^\cj\
Røntgenundersøgelse er ofte nødvendig som supplement
til klinisk undersøgelse for fyldestgørende diagnostisk
udredning af et eller ﬂere konkrete problemer. Før det
afgøres, hvilken røntgenundersøgelse der skal foretages,
bør de forskellige undersøgelsestypers begrænsninger
vægtes mod hinanden, og den undersøgelse, der rent teoretisk vil give det mest rigtige resultat, bør vælges. En undersøgelses rigtighed udtrykkes ofte ved hjælp af sensitivitet
og speciﬁcitet, hvor sensitiviteten angiver undersøgelsens
evne til at identiﬁcere syge blandt reelt syge, og speciﬁciteten angiver undersøgelsens evne til at identiﬁcere raske
blandt reelt raske. Den perfekte undersøgelse vil have en
sensitivitet på 1,00 og en speciﬁcitet på 1,00 som udtryk
for, at den identiﬁcerer alle individer korrekt. Værdier
under 1,00 er derimod udtryk for, at der sker fejldiagnostik
i form af, at syge bliver bedømt som værende raske, og
raske bliver bedømt som værende syge. Stort set alle odontologiske undersøgelser er behæftet med fejl – altså sensitivitets- og speciﬁcitetsværdier under 1,00.
Panoramabilledet er de intraorale optagelser underlegent ved diagnostik af caries, marginalt knogletab og periapikale forandringer og bør derfor ikke erstatte sådanne
(1). Panoramabilleder er derimod uovertrufne til diagnostisk vurdering af retinerede underkæbevisdomstænder
forud for kirurgisk fjernelse, frakturer i mandiblens
midter- og posteriore del, større patologiske forandringer
såsom cyster og tumorer, som ikke kan afdækkes i deres
helhed ved hjælp af intraorale billeder, til at veriﬁcere
udviklingsanomalier (fx ektopisk lejrede tænder) og forandringer lokaliseret uden for de områder, der kan afdækkes

Fig. 8. Standard panoramabillede af patient
med en overtallig tand
i samtlige ﬁre visdomstandskvadranter.
Fig. 8. Standard panoramic
radiograph of a patient with
one supernumerary tooth in
each of the four wisdom tooth
quadrants.
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ved hjælp af intraorale ﬁlm. Desuden kan panoramaoptagelsen være et fornuftigt valg som alternativ til intraorale
optagelser hos patienter, som ikke kan åbne munden
tilstrækkeligt til, at en intraoral billedreceptor kan placeres, hvor udtalte svælgreﬂekser vanskeliggør intraorale
optagelser, eller i tilfælde, hvor panoramabilledet vil have
samme diagnostiske rigtighed som alternative billeder, der
resulterer i en højere effektiv stråledosis. Derudover kan
panoramabilledet bruges som screeningsbillede, hvorfra
områder kan selekteres for mere detaljeret undersøgelse.
Rutinemæssig brug af panoramaoptagelser
På nogle klinikker og institutioner synes det at være kutyme at gennemføre rutinemæssige panoramaoptagelser.
Dette kan omfatte (4-6):
CnZ kd`hcZ eVi^ZciZg VabZc egV`h^h! b^a^i²g`a^c^``Zg!
tandlægeskoler, o.l.)
IVcYa³hZeVi^ZciZg[dgjY[dgegdiZhZWZ]VcYa^c\
EVi^ZciZg!YZgh`Va]VkZ[dgZiV\ZidgidYdci^WZ]VcYa^c\
EVi^ZciZg!YZgh`VaWZ]VcYaZhbZY^beaVciViZg#
Udbyttet af at gennemføre panoramaoptagelser rutinemæssigt (screening) hos de to førstnævnte patientgrupper
har vist, at der bliver gjort mange uventede fund – men
samtidig også, at hovedparten af disse fund ikke er behandlingskrævende og slet ikke akut behandlingskrævende
(7,8). Dermed vurderes patienternes gavn af panoramascreeningen som lav og ikke at stå mål med og være i
balance med den økonomiske udgift og den strålebelastning, som er de negative konsekvenser af screeningen, og
konklusionen er, at panoramascreening ikke er acceptabel.
I forbindelse med ortodontibehandling er det overordentligt almindeligt at gennemføre panoramascreening
som led i generel diagnostik og konkret behandlingsplanlægning, selvom videnskabelige undersøgelser har vist, at
behandlerens diagnostiske slutresultat kun i få tilfælde
ændres ved, at han/hun har panoramabilledet til sin rådighed, og at overordentlig få behandlingsplaner initialt baseret på klinisk undersøgelse suppleret med studiemodel
ændres ved, at behandleren inkluderer et screeningpanoramabillede (9-13). De videnskabelige undersøgelser kan
ikke bruges til at konkludere, at panoramabilleder ikke er
nødvendige i forbindelse med ortodontibehandling, men
det kan undre, at de ikke har opmuntret specialtandlæger
i ortodonti til at udarbejde effektive retningslinjer for,
hvilke patienter der vil have diagnostisk og behandlingsmæssig gavn af et panoramabillede, og hvilke der ikke vil,
så massescreening kan undgås.
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Forud for implantatbehandling kan panoramabilledet
bruges til at vurdere de mest hensigtsmæssige implantatsteder, idet knoglehøjde (korrigeret for billedets forstørrelsesgrad) og -kvalitet kan vurderes. I tilfælde af indsættelse
af få implantater vil intraorale optagelser sædvanligvis
være mere rationelle at gennemføre. For efterfølgende

Fig. 9. Beskåret panoramabillede af ældre patient med multiple efterladte rødder, apikale opklaringer samt caries og
marginalt knogletab.
Fig. 9. Cropped panoramic radiograph of an elderly patient with multiple relict roots, apical radiolucencies, caries and marginal bone loss.

Fig. 10. Beskåret panoramabillede med indeksponerede
metalindikatorer (5 mm kugler) for bedømmelse af billedets
forstørrelsesgrad i alle kæbekvadranter. En udmålt kuglediameter på 6 mm indikerer en forstørrelsesfaktor på 1,2 (20
%). Knoglemålet markeret med pil skal korrigeres for denne
forstørrelsesfaktor.
Fig. 10. Cropped panoramic radiograph with metal indicators (5 mm
balls) for assessment of image magnification in all jaw quadrants. A
ball diameter of 6 mm indicates a magnification factor of 1.2 (20 %).
The bone measurement marked with the arrow has to be adjusted for
this magnification.
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kontrol af implantaters osseointegration er panoramaoptagelse ikke velegnet grundet teknikkens mangel på fuldkommen ortoradialitet.
Bfej\bm\ejX]gXefiXdXiµek^\e
Stråledosis
Den effektive stråledosis ved en panoramaundersøgelse er
i nyere litteratur opgjort til at variere fra ca. 4 μSv til 30
μSv (14). Den store variation tilskrives panoramaapparatets fabrikat og alder. Jo ældre apparat, desto højere effektiv dosis. Digitale panoramaoptagelser medfører stort set
den samme effektive dosis som konventionelle panoramaoptagelser. Til sammenligning kan det oplyses, at effektiv
stråledosis ved én intraoral optagelse (periapikal eller bitewing) varierer fra 1 til 8 μSv (14). Det vil sige, at under de
mest strålegunstige omstændigheder kan et panoramabillede optages for en dosis, der ækvivalerer ﬁre intraorale
optagelser.
Med mange moderne panoramaapparater kan den effektive dosis reduceres ved vertikal og horisontal indblænding af det standardmæssigt bestrålede område, således at

kun det absolut relevante område eksponeres. Indblænding kan fx resultere i billedgengivelse af kun den tandbærende del af kæberne, over- eller underkæben alene,
kæbernes molarområder alene, højre og/eller venstre
kæbeledsregion alene, osv. (Fig. 11A-D). Indblænding
medfører stor reduktion i den effektive stråledosis og kan
desuden resultere i mere effektiv billedtolkning, da tandlægen så kun skal forholde sig til et mindre og mere speciﬁkt udsnit af patienten.
Indtil 1.10.2007 var det i Danmark et krav som minimum
at blybeskytte børn i forbindelse med panoramaundersøgelse, men siden er dette krav bortfaldet, og der eksisterer
ikke længere krav om blybeskyttelse af udsatte patientgrupper i forbindelse med odontologiske ekstra- såvel som
intraorale røntgenundersøgelser (15,16).
Sikring af billedkvalitet
I Danmark er næsten alle panoramaapparater underlagt
Sundhedsstyrelsens »Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg« (15). Ifølge denne bekendtgørelse skal der
med jævne mellemrum ske kvalitetssikring af selve rønt-

A

B

C

D

Fig. 11A. Panoramaudsnit af den tandbærende del af kæberne. Fig. 11B. Panoramaudsnit kun af underkæbe. Fig. 11C. Panoramaudsnit af over- og underkæbens molarområder. Fig. 11D. Panoramaudsnit kun af patientens højre side.
Fig. 11A. Segmental panoramic radiograph of teeth and surrounding bone. Fig. 11B. Segmental panoramic radiograph of the mandible only. Fig. 11C.
Segmental panoramic radiograph of the maxillary and mandibular molar regions. Fig. 11D. Segmental panoramic radiograph of the patient’s right
side only.
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genapparatet og de billeder, som produceres med det.
Apparatets strålefelt og opløsning (hvis egnet testfantom
foreﬁndes til apparatet) skal som udgangspunkt kontrolleres hver måned, mens billedernes kvalitet skal bedømmes
indirekte, såfremt der benyttes konventionelle ﬁlm, ved
dagligt/ugentligt at vurdere fremkaldeprocessen og
månedligt at sørge for optimal renhold af ﬁlmkassetter og
forstærkningsskærme samt halvårligt at kontrollere kassetternes kompression.
<e^c`j_jlddXip
Panoramic radiography
Panoramic radiography has been commonly available for
more than 50 years and is nowadays extensively used in
dentistry for several diagnostic tasks. To use all information in a panoramic radiograph the dentist must understand the basic concepts of the panoramic technique and
image formation and be able to recognize the main
anatomical structures in such a radiograph. Subsequently,
the panoramic radiograph can be used as a diagnostic tool
for the detection of different anomalies and pathologies.
However, the panoramic radiograph should only be re quested when it is highly relevant as regards quality, diagnostic accuracy and radiation dose.
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nden for ortodontien anvendes røntgencefalometriske
optagelser i lateral projektion og panoramarøntgenbilleder rutinemæssigt i forbindelse med diagnostik,
behandlingsplanlægning og followup (1). Inden for de
senere år er der derudover udviklet dels ikke-radiograﬁske cefalometriske målemetoder (fx 3D digitizer teknik (2)
og 3D overﬂadescanning (3)), dels scanningsmetoder som
CBCT (Cone Beam CT-scanning) (4,5). Af forskellige årsager har disse teknikker imidlertid endnu ikke vundet
større udbredelse (2,6,7), og det ser ud til, at den kliniske
ortodonti vil fortsætte med at anvende den røntgencefalometriske teknik i adskillige år fremover. Denne artikel vil
alene fokusere på den røntgencefalometriske teknik, mens
CBCT-scanning vil blive behandlet i en anden artikel i
dette tema.

[fek`fm\i_\c\m\i[\e`]d%[`X^efjk`b#Y\_Xe[c`e^j$
gcXec´^e`e^f^]fccfnlg%;\ee\Xik`b\c^`m\i\efm\i$
j`^kfm\ik\be`bb\ejl[m`bc`e^f^Xem\e[\cj\`^\ee\d
k`[\e%;\il[fm\i^µi\j[\ijkXkljfm\ik\be`bb\ej
Y\kp[e`e^]fi[\ebc`e`jb\fikf[fek`f^fikf[fek`jb
]fijbe`e^%;\kbfebcl[\i\j#Xkk`ckif[j]fi#Xkk\be`b$
b\e`gi`eZ`gg\k\ikf[`d\ej`feXc#f^Xk[\i`e[\e]fi
[\j\e\i\i\il[m`bc\kki\[`d\ej`feXc\k\be`bb\i
k`cfgdc`e^X]Xej`^k\kjYcµ[[\c\#b´Y\jb\c\kf^
k´e[\i#jm`cgifÔciµek^\eY`cc\[\k]fikjXkm´i\\k
m`^k`^k_a´cg\d`[[\c`e[\e]fi[\ebc`e`jb\fikf[fek`
`X[jb`cc`^\i]i\dfm\i%;\i^`m\j`[\e]fiY`e[\cj\
ef^c\XeY\]Xc`e^\ik`cXem\e[\cj\`]d%XejbX]]\cj\X]
epkZ\]Xcfd\ki`jbiµek^\el[jkpif^jf]knXi\k`cZ\$
]Xcfd\ki`jbXeXcpj\%

9X^^ile[
Den røntgencefalometriske teknik udsprang i 1931 af kraniometrien og antroprometrien. Kraniometrien blev anvendt
til præcis opmåling af kranier, mens antropometrien
anvendte standardiserede direkte målinger på levende
individer. Inden for den kliniske ortodonti var der et behov
for en objektiv, kvantitativ og reproducérbar metode til
analyse af dentitionens relation til kæberne og kæbernes
relation til kraniet over tid, som kunne muliggøre vurdering af ændringer forårsaget af vækst og/eller behandling.
Såvel tyskeren Hofrath (8) som amerikaneren Broadbent
(9) udviklede i 1931 røntgencefalometriske apparaturer
(cefalometriske units), som til dels muliggjorde dette.
Hofraths (8) cefalometriske unit havde et enkelt røntgenrør og kunne alene optage den laterale projektion, mens
Broadbents (9) udstyr havde to røntgenkilder og kunne
optage såvel den laterale som den frontale cefalometriske
projektion. Princippet i den røntgencefalometriske teknik
er, at der skal kunne optages standardiserede kranierøntgenbilleder med minimal distorsion og kendt forstørrelse i
en præcis og reproducérbar stilling af hovedet (10,11). En
cefalometrisk unit består derfor af et imaging system med
kendt geometri og af et system til præcis og reproducérbar
positionering af patientens hoved (cefalostat) under eksponeringen. Næsten alle eksisterende units arbejder med en
stor afstand fra røntgenfokus til cefalostatens centrum og
en kort afstand fra cefalostatens centrum til ﬁlmplanet
med henblik på at reducere såvel billedets distorsion som
forstørrelsesgraden mest muligt.
L[m`bc`e^X]k\be`bb\e
Siden den røntgencefalometriske teknik blev introduceret
for mere end 75 år siden, er der udviklet mange forskellige
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cefalometriske units med varierende vægt på billedkvalitet, billedgeometri, typer af mulige projektioner, nøjagtighed af hovedindstilling, pladsbehov og økonomi. Tabel 1
viser nogle af de signiﬁkante trin i udviklingen i den røntgencefalometriske teknik i perioden. Som det fremgår af
tabellen, vedrører den tekniske udvikling: (a) ﬂere mulige
projektioner (lateral, frontal, skrå lateral, skrå frontal og
aksial projektion) (Fig. 1-5); (b) forbedret hovedindstilling
med anvendelse af lyskryds eller laserkryds projiceret på
ansigt og hoved og gennemlysningssystemer til præcis og
reproducérbar hovedindstilling; (c) anvendelse af fast
forstørrelsesgrad, som muliggør direkte vækst- og behandlingsanalyse ved overlægning af de longitudinelle serier af
billeder optaget over tid; (d) forbedret billedkvalitet og
senest (e) digital teknik med mulighed for reduceret røntgendosis til patienten.
Gifa\bk`fe\if^bfekifcX]_fm\[`e[jk`cc`e^
Som nævnt er der i princippet mulighed for at anvende
forskellige røntgencefalometriske projektioner (fx lateral,
frontal og aksial projektion), hvilket i princippet skulle

give mulighed for en tredimensional analyse af den kraniofaciale region. Problemet er imidlertid, at næsten ingen af
de udviklede cefalometriske units giver mulighed for en
præcis og reproducérbar indstilling af patientens hoved i
forbindelse med den frontale og den aksiale projektion.
Den ideelle hovedindstilling fremgår af Fig. 6. Fejl i hovedindstillingen i form af frem-tilbage-kipning, lateral kipning
eller rotation (Fig. 6) introducerer forudsigelige fejl i de
forskellige røntgenprojektioner (Tabel 3).
Broadbents (9) cefalometriske unit anvendte to røntgenkilder mhp. simultan optagelse af den laterale og den frontale projektion. Cefalostaten havde ørepinde og næsestøtte.
Hovedet blev orienteret i cefalostaten, så Fankfurt-horisontalen var parallel med gulvet og med bedst mulig visuel kontrol af hovedets indstilling mht. frem-tilbagekipning, rotation og lateral kipning. Björk (18) udviklede
et mere avanceret system til indstilling af hovedet; ud over
ørepinde og næsestøtte anvendte han et lyskryds projiceret på ansigtet og et gennemlysningssystem. Denne metode førte til en næsten perfekt indstilling af hovedet ved
hver optagelse hvad angår den laterale projektion. Men da

Tabel 1. Signifikante trin i udviklingen af den røntgencefalometriske teknik.
Referencer

Trin i udviklingen

Hofrath (8)

Lateral projektion

Broadbent (9)

Lateral og frontal projektion

Margolis (12)

Skrå lateral projektion

Ortiz & Brodie (13)

Spædbarnscefalometri; lateral projektion

Björk (13)

Aksial projektion; fast afstand fra midtsagittalplanet og planet sv.t. ørepindene til ﬁlmen; fast
forstørrelse

Cartright & Harvold (15)

Høj-kilovolt teknik

Pruzansky & Lis (16)

Spædbarnscefalometri; lateral and frontal projektion; sederingsmetode

Pruzansky (17)

Spædbarnscefalometri; aksial projektion

Björk (18)

Forbedret hovedindstilling med anvendelse af gennemlysning, TV-monitor og et lyskryds
projiceret på ansigtet

Björk (18)

Cefalometrisk unit bevægelig i vertikal retning til optagelse af individer i stående stilling

Björk (19)

Skrå frontal projektion

Kreiborg et al. (20)

Spædbarnscefalometri; høj-kilovolt teknik, fast afstand fra midtsagittalplanet og planet sv.t.
ørepindene til ﬁlmen; fast forstørrelse; forbedret hovedindstilling med lyskryds projiceret på
ansigtet; også til den aksiale projektion; simultan optagelse af lateral og frontal projektion

Jackson et al. (21)

Digital cefalometri

Solow & Kreiborg (22)

Forbedret hovedindstilling med anvendelse af gennemlysning, TV-monitor og seks laserstråler
projiceret på ansigt og hoved

Näslund et al. (23)

Digital cefalometri med lav stråledosis
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Björks cefalometriske unit kun anvendte ét røntgenrør, var
det nødvendigt at tage patienten ud af cefalostaten, dreje
cefalostaten 90 grader og derefter foretage en ny indstilling af hovedet, inden optagelsen af den frontale projektion kunne foretages; det samme gjorde sig gældende for
den aksiale projektion. Hovedindstillingen ifm. disse

projektioner kunne alene kontrolleres vha. ørepindene og
visuel inspektion, og det førte til introduktion af fejl og
derved til manglende reproducérbarhed. I forbindelse med
konventionel cefalometri med anvendelse af én røntgenkilde kan det generelt siges, at den frontale og den aksiale
projektion er forbundet med en uacceptabel kontrol af

Fig. 1. Den laterale røntgencefalometriske projektion ad modum Björk (14)
med faste afstande fra røntgenfokus til hovedets midtsagittale plan og fra midtsagittalplanet til ﬁlmplanet.
Med de anvendte afstande
bliver forstørrelsen af midtsagittalplanet 5,6 %.
Fig. 1. The lateral roentgencephalometric projection ad
modum Björk (14) with fixed
distances from the x-ray focus
to the midsagittal plane of the
head and from the midsagittal
plane to the film plane. With
the distances employed the
enlargement of the midsagittal plane amounts to 5.6 %.
Fig. 2. Den frontale (postero-anteriore) røntgencefalometriske projektion
ad modum Björk (14) med
faste afstande fra røntgenfokus til planet gennem
ørepindene og fra planet
gennem ørepindene til
ﬁlmplanet. Med de anvendte afstande bliver forstørrelsen af planet gennem ørepindene 8,3 %.
Fig. 2. The frontal (PA) roentgencephalometric projection
ad modum Björk (14) with
fixed distances from the x-ray
focus to the plane through the
ear rods and from the plane
through the ear rods to the
film plane. With the distances
employed the enlargement of
the plane through the ear rods
amounts to 8.3 %.
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hovedindstillingen, mens hovedindstillingen i forbindelse
med den laterale projektion er acceptabel, hvis der anvendes ørepinde og et lyskryds projiceret på ansigtet (Tabel 4).
Dette er nok den væsentligste forklaring på, at formentlig
mere end 95 % af alle optagne røntgencefalometriske billeder er optaget i den laterale projektion.
De røntgencefalometriske units, som blev udviklet af
Kreiborg et al. (20) og af Solow & Kreiborg (22) med anven-

delse af to røntgenkilder og avancerede systemer til præcis
hovedindstilling, giver mulighed for seriøs anvendelse af
såvel den laterale som den frontale og den aksiale projektion og giver derved mulighed for en form for tredimensional analyse af den kraniofaciale region over tid (24,25).
Disse units er imidlertid kostbare og pladskrævende prototyper, som ikke ﬁnder rutinemæssig anvendelse inden for
klinisk ortodonti.

Fig. 3. Den skrå laterale
røntgencefalometriske
projektion ad modum
Margolis (12).
Fig. 3. The oblique lateral
roentgencephalometric projection ad modum Margolis
(12).
Fig. 4. Den skrå frontale
røntgencefalometriske
projektion ad modum
Björk (19) med faste afstande fra røntgenfokus
til planet gennem referencepunkterne condylion
(cd) og prognation (pgn)
og fra dette plan til ﬁlmplanet. Med de anvendte
afstande bliver forstørrelsen af planet gennem
condylion (cd) og prognation
(pgn) 8,3 %.
Fig. 4. The oblique frontal
roentgencephalometric
projection ad modum Björk
(19) with fixed distances
from the x-ray focus to the
plane through the reference
points condylion (cd) and
prognathion (pgn) and from
this plane to the film plane.
With the distances employed
the enlargement of the plane
through condylion (cd) and
prognathion (pgn) amounts
to 8.3 %.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

=8>C@><8IK@BC<I

31

Anvendelse af røntgencefalometri

Fig. 5. Den aksiale røntgencefalometriske projektion ad modum Björk
(13) med faste afstande
fra røntgenfokus til planet
gennem ørepindene og
fra planet gennem ørepindene til ﬁlmen. Med de
anvendte afstande bliver
forstørrelsen af planet
gennem ørepindene 8,3 %.
Fig. 5. The axial roentgencephalometric projection
ad modum Björk (13) with
fixed distances from the x-ray
focus to the plane through the
ear rods and from the plane
through the ear rods to the
film plane. With the distances employed the enlargement
of the plane through the ear
rods amounts to 8.3 %.

Fig. 6. Den ideale hovedposition i cefalostaten er vist nederst. Mulige fejl i hovedpositionen er vist øverst som: fremtilbage-kipning, rotation og lateral kipning.
Fig. 6. The ideal head position in the cephalostat is shown below.
Possible errors in head position are shown above as A-P tilt, rotation
and lateral tilt.
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=fijkµii\cj\jgifYc\dXk`b
Broadbents (9) cefalometriske unit anvendte en fast afstand
på 5 fod (152,4 cm) fra røntgenfokus til cefalostatens
centrum. Filmkassetterne blev skubbet så tæt på ansigtet
som muligt for at mindske distorsion og forstørrelse af
billedet. Afstanden fra kassetten til cefalostatens centrum
kunne derefter aﬂæses på indbyggede målepinde, som
skulle aﬂæses ved hver optagelse. Forstørrelsen af hovedets
midtsagittale plan og planet gennem ørepindene kunne
derefter beregnes for det enkelte billede. Senere og simplere cefalometriske units, som baserer sig på Broadbents
teknik, anvender af pladshensyn kun én røntgenkilde
kombineret med en drejelig cefalostat, som nævnt ovenfor;
her vurderes forstørrelsen af billedet ved, at der anbringes
en 10 cm lang aluminiumslineal i cefalostaten svarende til
midtsagittalplanet og planet gennem ørepindene; linealen
bliver fotograferet ind på ﬁlmen, hvilket muliggør, at der i
forbindelse med analysen (målingerne) kan korrigeres for
den varierende forstørrelsesgrad. Björk (14) valgte en anden
løsning, nemlig faste afstande fra cefalostatens centrum til
ﬁlmene kombineret med en større afstand fra fokus til cefalostatens centrum (Fig. 1 og 2). Forstørrelsen af midtsagitTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

talplanet ved den laterale projektion bliver herved altid 5,6
% ((190 cm x 100)/180 cm) (Fig. 1); for planet gennem ørepindene ved den frontale projektion bliver forstørrelsen altid
8,3 % ((195 cm x 100)/180 cm) (Fig. 2). Denne metode muliggør i princippet direkte vækst- og behandlingsanalyse ved
overlægning af to eller ﬂere cefalometriske optagelser i lateral og frontal projektion, taget over tid. Som nævnt ovenfor
er dette imidlertid i realiteten kun muligt for den laterale
projektion pga. problemerne med en præcis og reproducérbar hovedindstilling i forbindelse med den frontale projek-

tion. Et andet problem med den direkte overlægning af
longitudinelle cefalometriske optagelser i den frontale
projektion af børn i vækst er, at forstørrelsen af de maksillære strukturer formindskes i forbindelse med, at maksillen ved sin fremadvækst ift. basis cranii kommer nærmere
på ﬁlmplanet (Fig. 7).
;`^`kXck\be`b
Digital teknik i forbindelse med røntgencefalometri har i
princippet været mulig siden 1985 (21). Adskillige undersø-

Tabel 2. Signifikante trin i udviklingen af cefalometrisk analyse.
Referencer

Trin i udviklingen af cefalometrisk analyse

Brodie (35)

Justering for forstørrelsen; vækstanalyse med sella-nasion som reference

Björk (36)

Fast forstørrelse; direkte vækstanalyse med sella-nasion som reference

Björk (37)

Metalimplantater (ﬁducials) indsat i kæberne mhp. at differentiere mellem displacering og
overﬂaderemodellering af kæberne

Moorrees & Kean (38)

Spædbarnscefalometri; lateral projektion

Solow & Tallgren (39)

Cefalometriske optagelser i naturlig hovedholdning

Björk (40)

Vækstanalyse med superimponering på anatomiske strukturer i fossa cranii ant.

Brown et al. (41)

Spædbarnscefalometri; lateral and frontal projektion; sederingsmetode

Solow (42)

Spædbarnscefalometri; aksial projektion

Harris et al. (43)

Multivariat statistik appliceret til cephalometriske data

Walker (44)

Cefalometrisk unit bevægelig i vertikal retning til optagelse af individer i stående stilling

Solow (45)

Billedbehandling af cephalometriske ﬁlm

Walker (44, 46)

Spædbarnscefalometri; høj-kilovolt teknik, fast afstand fra midtsagittalplanet og planet sv.t.
ørepindene til ﬁlmen; fast forstørrelse; forbedret hovedindstilling med lyskryds projiceret på
ansigtet; også til den aksiale projektion; simultan optagelse af lateral og frontal projektion

Ricketts (47)

Digital cefalometri

Kreiborg (48)

Forbedret hovedindstilling med anvendelse af gennemlysning, TV-monitor og seks laserstråler
projiceret på ansigt og hoved

Hermann et al. (24)

Computeriseret cephalometri; digitalisering af ﬁlm i lateral, frontal og axial projektion;
computermodeller; gennemsnitsplots m.m.

Hollender et al. (49)
Rune et al. (50)

Stereoskopisk cefalometri med anvendelse af metalimplantater (ﬁducials)

Walker & Kowalski (51)
Ricketts et al. (52)

Computeriseret vækst- og behandlingssimulation

Baumrind et al. (53)

Stereometrisk cefalometri baseret på parrede co-planar images uden anvendelse af
metalimplantater

Cohen et al. (54)

Automatisk identiﬁkation af referencepunkter

Grayson et al. (55)
Brown & Abbott (56)

Referencepunkter med tre koordinater (x, y, z)

www.tiops.com (57)
Donatsky et al. (58)
Power et al. (59)

Direkte vækstanalyse af digitale billeder; prædiktion og simulering af vækst og
behandlingseffekt (ortodonti og kæbekirurgi)
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gelser har vist, at den digitale teknik, hvad enten det drejer
sig om anvendelse af CCD (charge-coupled device) -sensor
eller optagelser med anvendelse af SP (storage phosphor)
image-plade, kan levere billeder af tilstrækkelig kvalitet til
røntgencefalometrisk brug (26-33). Teknikken giver en
række nye muligheder i form af elektronisk billedbehandling til forbedring af kvaliteten og, for nogle systemer, reduceret stråledosis (23). Endelig åbner teknikken for direkte
cefalometrisk analyse af billederne på computerskærmen.
:\]Xcfd\ki`jbXeXcpj\
Der er igennem årene udviklet en lang række analyser til
cefalometrisk analyse; fx Björk analyse, Downs analyse,
McNamara analyse, Ricketts analyse, Steiner analyse og
Tweed analyse (11,34). Analyserne baserer sig generelt på
opmåling af afstande og vinkler baseret på veldeﬁnerede
referencepunkter. Udviklingen er gået fra manuelle målinger på røntgenbilleder eller tegninger af røntgenbilleder til
digitalisering af punkterne på en ﬁlm eller en tegning og
videre til direkte opmåling på computerskærmen, især i
forbindelse med den digitale røntgenteknik (Tabel 2). Softwarepakken TIOPS (57) giver desuden mulighed for direkte vækstanalyse af digitale billeder ad modum Björk og
giver derudover mulighed for prædiktion og simulering af
kæbevækst samt ortodontisk og ortodontisk/kæbekirurgisk behandlingseffekt.

I de senere år har der, specielt efter indførelsen af digital
teknik, været gjort en række forsøg med systemer til automatisk identiﬁkation af cefalometriske referencepunkter
mhp. en automatisk morfologisk analyse (27,54,60-64). Til
trods for en aktiv forskningsindsats på området igennem
ca. 25 år ﬁndes der imidlertid fortsat ingen egnede computerprogrammer til automatisk analyse af dentofacial morfologi og vækst eller analyse af behandlingseffekt.
JkXkljf^XeY\]Xc`e^\i
Hvis man skal gøre status over den røntgencefalometriske
tekniks betydning, her godt 75 år efter at den blev introduceret, må man konkludere, at den har haft en enorm succes.
Den røntgencefalometriske optagelse i lateral projektion
(proﬁlrøntgenbilledet) er i dag et uundværligt hjælpemiddel for de ﬂeste ortodontister i forbindelse med diagnostik,
behandlingsplanlægning og followup. Metoden anvendes
i alle verdensdele, og der er over årene publiceret normative data for dentofacial morfologi og vækst for et stort
antal etniske grupper. I Europa er der i næsten alle lande
publiceret nationale normative data for såvel børn som
voksne. Der er desuden udviklet og afprøvet et relativt
stort antal røntgencefalometriske analysemetoder.
Metoden har også fundet stor anvendelse inden for ortodontisk forskning og inden for udforskningen af kongenitte kraniofaciale misdannelser (65). Ifølge databasen

Tabel 3. Projektionsfejl forårsaget af fejl i positionering af hovedet. (+) = projektionsfejl; (-) = ingen projektionsfejl.
Projektion

Projektionsfejl forårsaget af fejl i positionering af hovedet
A-P kipning

Lateral kipning

Rotation

Lateral

-

+

+

Frontal

+

-

+

Axial

+

+

-

Tabel 4. Mulighed for kontrol af positionering af hovedet ved konventionel cefalometri (én røntgenkilde og cefalostat med ørepinde og lyskryds projiceret på ansigtet).
Projektion

Kontrol af positionering af hovedet
A-P kipning

34

Lateral kipning

Rotation

Lateral

Uden betydning

Acceptabel

Acceptabel

Frontal

Acceptabel

Uden betydning

Ikke acceptabel

Aksial

Acceptabel

Ikke acceptabel

Uden betydning
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PubMed (66) er der alene i første halvår af 2008 publiceret
mere end 100 internationale videnskabelige artikler, hvor
metoden har været anvendt. I Danmark har den røntgencefalometriske metode- og analyseudvikling været domineret af nu afdøde professor Arne Björk, Tandlægeskolen i
København. Björk (14,18) udviklede, som tidligere nævnt,
en avanceret cefalometrisk unit karakteriseret ved høj
billedkvalitet og præcis og reproducérbar indstilling af
hovedet i forbindelse med den laterale projektion samt
fast, kendt forstørrelse. Dette muliggjorde hans banebrydende cefalometriske analyser baseret på anvendelse af
små metalindikatorer (ﬁducials) i kæberne (18,36,37,67-69).
Denne udvikling har haft markant og signiﬁkant indﬂydelse på såvel udviklingen af den kliniske ortodonti som
af ortodontisk og kraniofacial forskning, ikke alene her i
landet, men også internationalt.
Den store udbredelse og anvendelse af den røntgencefalometriske teknik hænger utvivlsomt sammen med, at
industrien har udviklet prisbillige, relativt lidt pladskrævende, enkle cefalometriske units, ofte kombineret med
muligheden for optagelse af panoramarøntgenbilleder, til
rutinemæssig, klinisk ortodontisk brug. Denne udvikling
har imidlertid også medvirket til, at det i princippet kun er
muligt at optage den laterale cefalometriske projektion
med acceptabel reproducérbarhed over tid (se ovenfor).
Der har været gjort mange forsøg på at medinddrage den
tredje dimension i ortodontisk vækst- og behandlingsanalyse med anvendelse af ﬂere projektioner mhp. at fastlægge referencepunkter med tre koordinater (x, y og z) eller
med anvendelse af stereometriske optagelser med eller
uden anvendelse af ﬁducials. Disse tiltag har imidlertid
ikke ført til egnede tredimensionale analysemetoder til
rutinemæssig, ortodontisk brug.
Professor Thomas Graber udtrykte i 2005 på indersiden
af omslaget af den seneste udgave af en af de internationalt
mest anerkendte lærebøger i ortodonti, nemlig »Orthodontics: Current Principles and Techniques« (70):
»The cover is an artistic interpretation of serial
frontal (PA) and lateral (sagittal) cephalometric
tracings depicting the Bolton Standard face from
Case Western Reserve University. These tracings
call attention to the three-dimensional
developmental growth and the dentofacial orthopedic
challenge at successive ages for each patient. For
too long, the PA ﬁlm has not received adequate
consideration by the clinician. We are not only a
»generation of proﬁles«, as Sam Weinstein sagely
observed many years ago«.
Citatet afspejler et klart og erkendt behov for tredimenTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

sional analyse af den kraniofaciale region inden for den
kliniske ortodonti. Vi må imidlertid se i øjnene, at den
røntgencefalometriske teknik, som den har udviklet sig
gennem tiden, ikke giver mulighed for optagelse af den
frontale projektion med en præcis og reproducérbar
hovedindstilling over tid. De ﬂeste units er i stand til at
optage den frontale og den skrå frontale projektion, og
disse billeder kan analyseres for forekomst af kraniofacial (frontal projektion) og mandibulær (skrå frontal projektion) asymmetri. Det er imidlertid forudsigeligt, at præcis
ortodontisk vækst- og behandlingsanalyse af patienter
med kraniofacial og/eller mandibulær asymmetri i frem-

Fig. 7. Illustration af hvordan forstørrelsen af maksillens
strukturer på den frontale røntgencefalometriske projektion
formindskes ifm. maksillens vækst fremad ift. planet gennem ørepindene. I det viste eksempel reduceres forstørrelsen af maksillens bredde med 1 % (nemlig fra 5,0 % til 4,0
%) fra ﬁreårsalderen til 20-års-alderen.
Fig. 7. Illustration of the reduction in the enlargement factor of the
maxillary structures in the frontal (PA) roentgencephalometric
projection caused by forward growth of the maxilla in relation to the
plane through the ear rods. In the shown example, the enlargement of
the width of the maxilla decreases by 1 % (from 5.0 % to 4.0 %) from
4 years to 20 years of age.
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Anvendelse af røntgencefalometri

tiden vil blive foretaget ved hjælp af CBCT-scanningsmetoden (3,4).
De kommercielt tilgængelige cefalometriske units har
således nogle tekniske begrænsninger, som, realistisk
vurderet, nok må accepteres, men der er fortsat en række
basale tekniske forhold, som bør vurderes og prioriteres
før anskaffelsen af nyt udstyr:
(1) Afstanden fra røntgenfokus til ﬁlmen skal være størst
mulig (mindst 150 cm).
(2) Afstanden fra cefalostatens centrum til ﬁlmen skal være
fast mhp. fast, kendt forstørrelse.
(3) Cefalostaten skal, ud over ørepinde, være forsynet med
et lyskryds/laserkryds projiceret på ansigtet til præcis
hovedindstilling til den laterale projektion.
(4) Kvaliteten af røntgenbillederne skal være høj med
hensyn til kontrast og skarphed.
Kombinationen af fast forstørrelse, præcis og reproducérbar hovedindstilling med minimal distorsion af billederne og høj billedkvalitet er en forudsætning for at anvende Björks metode til analyse af dentofacial vækst og
behandlingsændringer med direkte overlægning af billederne på stabile anatomiske strukturer i basis cranii,
maxilla og mandibula (68,69).
Med anvendelse af digital imaging-teknik er der mulighed for at reducere stråledosis og foretage elektronisk postprocessering af billederne for at forbedre billedkvaliteten.
Den digitale teknik giver desuden den fordel, at man kan
foretage cefalometrisk analyse direkte på computerskærmen med anvendelse af én af de mange tilgængelige softwarepakker på markedet. For de specialtandlæger i ortodonti, som anvender Björks (68,69) analysemetode, vil
TIOPS (57) være et oplagt valg.

since its introduction and the development of cephalometric analyses. In addition, the article summarizes the
current application of the technique within clinical orthodontics, recognizing its limitations.
Finally, some recommendations are given related to the
purchase of new equipment and software for cephalometric analysis.
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The roentgencephalometric technique was developed
more than 75 years ago by researchers looking for a method
for objective, quantitative and reproducible analysis of the
relation between the dentition and the jaws and the relation between the jaws and the cranium – over time. Today,
cephalometric radiographs in the lateral projection are
routinely used worldwide by orthodontists for diagnostics,
treatment planning and follow-up. Several other cephalometric projections have been suggested to include the
third dimension, but with limited success. However,
although the technique, in principle, is limited to two
dimensions, it must be anticipated that it will still be in
routine use for several years to come.
This review deals with the development of the technique
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orskning kan utføres på forskjellige måter og med forskjellige mål i sikte. Ordet forskning kaller på assosiasjoner om nyvinninger og nyskapninger, men det
omfatter også undersøkelser for å studere effekten av forskjellige behandlinger av sykdom. Det er ingen begrensning i hva som kan utsettes for forskning. Den kan klassiﬁseres på ulike måter. Det er et hovedprinsipp for all
forskning at resultatene skal rapporteres nøkternt og korrekt. Den som utfører forskningen, kan så trekke de konklusjoner som resultatene av undersøkelsene viser, og
sammenholde disse med undersøkelser gjort av andre.
Odontologisk forskning kan deles opp i tre hovedgrupper: Basalforskning, epidemiologi og kliniske forsøk. Denne oversikten vil kort beskrive basalforskning og epidemiologi og deretter fokusere på to forskjellige typer klinisk
forskning, nemlig kontrollerte kliniske forsøk og praksisbasert forskning.
Basalforskning omfatter in vitro undersøkelse/laboratorieforskning. Den utgjør hoveddelen av den odontologiske
forskning som gjøres, spesielt i USA. Den kan best kontrolleres, forsøksbetingelsene kan beskrives i detalj, og velegnede kontroller kan deﬁneres. Hypoteser formuleres, og
identiske prøver utføres på det som skal undersøkes, og på
kontrollen. Sammenligning mellom resultatene fra eksperiment og kontroll blir statistisk behandlet, og den statistiske signiﬁkans, eller mangel på sådan, kan uttrykkes med
stor nøyaktighet. Denne form for forskning ligger langt
borte fra den kliniske virkeligheten og er sjelden klinisk
relevant. Slike undersøkelser er med på å bygge opp kunnskap i videste forstand, og odontologien må bidra med sin
del i dette arbeid.
Epidemiologi er en type forskning hvor store befolkningsgrupper inngår. Denne type forskning har klinisk tilsnitt
og omfatter gjerne dem som får behandling, og dem som
ikke blir påvirket av behandling. Innen odontologien er de
best kjente epidemiologiske studier knyttet til ﬂuorforskning. De epidemiologiske undersøkelser bekreftet at dersom det var bestemte mengder ﬂour i drikkevannet under
tennenes mineralisering, ville det redusere forekomsten
av karies. De grunnleggende forsøkene i slutten av 1930
38

årene viste at ﬂuor i emaljens hydroksylapatittstruktur økte dens syreresistens. Denne forskning førte til den største
bragd innen odontologisk forskning til dags dato, nemlig
påvisningen av ﬂuors positive effekt på tannhelsen. Denne
revolusjonerende oppdagelse førte til mange forskningsprosjekter, både kliniske og rene basalfaglige prosjekter,
for å forstå grunnlaget for den positive virkningen.
Bc`e`jb]fijbe`e^
Klinisk forskning kan deles inn i kontrollerte kliniske forsøk og forsøk som omfatter alt fra kasuistikker til beskrivelse av serier av lignende kasus, til kartlegging av de arbeidsoppgaver som gjøres i praksis, de diagnoser som
stilles, og resultatene som oppnås ved klinikeres valg av
ulike behandlinger. Slike rapporter som er skriftlig dokumentert fra klinisk praksis, inkludert oversikt over relevant litteratur, kan sees på som en systematisering av det
som kan kalles »klinisk erfaring«, og disse undersøkelser
omfattes også av det som nå kalles praksisbasert forskning.
Kontrollerte kliniske forsøk har i en årrekke vært »gullstandarden« for klinisk forskning over hele verden. Hovedtrekkene i denne form for klinisk forskning omfatter
alt fra utprøvning av nye odontologiske materialer, via
pulpastudier til utprøving av metoder for kariesdiagnostikk. De kliniske prosedyrer beskrives i detalj, og det er
spesielle krav til de forhold og til de pasienter som skal
inngå i undersøkelsen; eksklusjons- og inklusjonskriterier er strengt satt opp, inkludert i pasientutvelgelsen. Klinikerne og hjelpepersonellet som skal delta i undersøkelsen, blir trenet opp i det som skal gjøres med etterfølgende
kalibrering for å sikre at alt er forstått. Prosjektene utføres
oftest ved akademiske institusjoner. De mest ansette, interesserte og erfarne klinikerne ved institusjonen gis detaljert informasjon om og trening i hva som skal gjøres. Behandlingen av egnet kontroll blir utført på nøyaktig
samme måte. Forsøkene blir ofte randomisert slik at man
unngår utvelgelse på grunn av forutinntatte oppfatninger
hos klinikerne eller pasientene. Behandlingen blir utført i
henhold til oppsatt skjema uten tidspress. Om den kliniTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1
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ske prosedyren tar 15 minutter eller en time å utføre, har
ingen konsekvenser.
De klinikere som vurderer resultatene av forsøkene, følger bestemte kriterier og regler, og de er forskjellig fra dem
som utførte forsøkene. Kalibrering av tannlegene som bedømmer resultatene, er viktig, spesielt dersom forsøkene
utføres på ulike klinikker, slik at resultatene kan sammenlignes. Om mulig blir bedømmerne »blindet« for det som
er gjort, dvs. de vet ikke om hva som er forsøksbehandling
/»eksperiment«, og hva som er kontroll.
Praksisbasert forskning tilstreber forhold slik de er i generell praksis. Konserverende tannbehandling i videste forstand, inkludert kariesdiagnostikk, profylaktiske tiltak og
fyllingsterapi, utgjør hoveddelen av det som gjøres i praksis. En viktig del av de innledende prosjekter er å identiﬁsere gjentagende problemer som kan danne grunnlaget for
videre studier som kan føre til løsning av problemene. Visse diagnoser som fører til usikre eller varierende behandlingsalternativer, kan etterkontrolleres og gi anledning til
andre detaljerte studier.
Aktive klinikere må stå sentralt både i valg av forskningsprosjekter og ved fastlegging av de mål og kriterier
som skal benyttes. Klinikerne som skal delta i undersøkelsen, forklares hva som skal gjøres, men får ingen tilleggsutdannelse eller trening i det som skal utføres. Det er ofte
ingen utvalgskriterier, hverken av type lesjon eller av pasienter. Alt og alle som trenger behandling innenfor det området som skal undersøkes, skal inngå i studiet. Tidsforbruket til behandlingen forutsettes å være likt det som
ville være vanlig i generell praksis.
Resultatene av behandlingen kan registreres av tannlegen som utførte behandlingen etter oppsatt skjema med
vanlig benyttete kriterier som brukes og er fastsatt av klinikere. Spesielle bedømmere som følger det samme fastlagte skjema, kan også benyttes. Tidsfaktoren i behandlingen ansees også å ha stor betydning.
Variasjonene i utførelsen av behandlingen og i resultatene kan være store i praksisbaserte studier. Dette byr på
problemer ved statistisk vurdering av resultatene. Det store antall behandlinger som inngår i praksisbaserte studier
– ofte ﬂere tusen behandlinger i et nettverk av tannleger
– kompenserer til en stor del for de variasjoner som er en
del av klinisk praksis.
JXdd\ec`^e`e^Xm[\kfkpg\ibc`e`jb]fijbe`e^
Det er betydelige forskjeller mellom kontrollerte kliniske
forsøk og praksisbasert forskning (Tabell 1). Praksisbasert
forskning bør i størst mulig grad reﬂektere den behandling
pasientene får i daglig praksis. Det behandlingsopplegg og
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

de diagnoser som benyttes i daglig praksis, er utviklet som
et resultat av den tannlegeutdannelse klinikerne har fått,
supplert med klinisk erfaring og eventuell deltagelse i etterutdannelseskurser.

Tabell 1 viser forskjeller mellom kontrollerte kliniske forsøk og
praksisbasert forskning
Kontrollerte forsøk

Praksisbasert forskning

Utvalgte pasienter

Alle som trenger
behandling, inkluderes

Utvalgte klinikere

Klinikere i generell praksis

Ofte på
universitetsklinikker

Pasienter i generell praksis

Deﬁnerte kliniske kriterier

Ingen utvalgskriterier

Inklusjons-/
eksklusjonskriterier

Alt som trenger
behandling, tas med

Uavhengige bedømmere

Samme kliniker behandler
og bedømmer

Kalibrerte klinikere

Bedømmer har liste over
kriterier

Arbeider uten tidspress

Tid som i praksis:
tid = inntekt

Praksisbaserte studier, inkludert de kriterier og diagnoser som skal benyttes, bør settes opp i samarbeid med aktive klinikere. Derved vil det samme opplegg og de samme
diagnoser og kriterier som tannleger i praksis benytter,
danne grunnlaget for prosjektene. Selv betydningen av de
enkelte parametre og utførelsen av de kliniske prosedyrer
vil utvilsomt variere. Dersom individuelle tannleger læres
opp til å utføre kontrollerte kliniske forsøk i sin egen praksis – og det er vanligvis lett – og hun/han arbeider der
uten tidspress, er det sannsynlig at resultatene som oppnås, vil være de samme som om de var utført ved akademiske institusjoner.
Det vil også være mulig å utføre kontrollerte kliniske
forsøk i generell praksis, men det forutsetter at klinikerne
får spesialopplæring, trening og kalibrering på linje med
det som skjer ved akademiske institusjoner. I slike forsøk
vil resultatene være tilnærmet like dem i kontrollerte kliniske studier fordi det er ikke sannsynlig at det er stedet
hvor behandlingen foregår som er avgjørende for resultatene, men klinikerens opplæring og kunnskap om prosjektet som blir utslagsgivende.
En hovedoppgave for praksisbasert forskning er å iden=8>C@>FI@<EK<I@E>
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tiﬁsere de problemer som ﬁnnes i generell praksis, spesielt
gjentagende diagnostiske og behandlingsmessige problemer. Det er viktig å konsentrere seg om de diagnoser som
fører til reviderte og endrete behandlinger. Behandling av
et stort antall pasienter av mange klinikere er nødvendige
for å identiﬁsere disse variasjoner i diagnoser, behandlingsopplegg og resultater av behandlingen. Deretter kommer etableringen av kriterier for den behandling som vil
løse problemene basert på klinikerens behandlingsresultater. Fyllingenes levetid, dvs. den tid det tar inntil de blir
utskiftet, er et utmerket mål for suksess i fyllingsterapi.
Det er viktig å understreke at det er de vanlige klinikere
i daglig praksis som bør være hovedaktører i praksisbasert
forskning. Det er i generell praksis folk får sin rutinemessige behandling, og det er denne behandlingen som til enhver tid må søkes forbedret.
@ek\ieXjafeXc\giXbj`jYXj\ik\]fijbe`e^je\kkm\ib
Praksisbasert forskning er velkjent innen medisin, og tre
odontologiske nettverk har vært i funksjon i Storbritannia
de siste 10 år. Disse odontologiske nettverk varierer sterkt
i måten de er lagt opp og omfatter så varierte prosjekter
som prøvning av materialer, utstyr og prosedyrer i praksis
til nettverk som legger vekt på etter- og videreutdannelse.
Praksisbasert forskning i odontologi var et ukjent begrep i USA inntil NIDCR ved NIH (National Institute of
Dental and Craniofacial Research ved National Institutes
of Health) i 2003 øremerket 75 millioner dollar for etableringen av nettverk for praksisbasert forskning over en
7-års periode (2005-2012). Selv etter amerikansk målestokk
er dette et stort beløp, spesielt for NIDCR som hadde et
årsbudsjett på ca. 400 millioner dollar på det tidspunkt. En
rekke søknader om forskningsmidler kom inn fra akademiske institusjoner. Foruten etableringen av nettverk på
minst 100 klinikere fra minst to forskjellige stater skulle
det utføres 18-22 enkle kliniske prosjekter i løpet av bevilgningsperioden, men ingen prosjekter skulle settes opp
i søknaden. Det ble gitt åtte eksempler på mulige praksisbaserte forskningsprosjekter, og seks av disse var innenfor
konserverende tannbehandling i tråd med den behandlingen som gjøres i generell praksis.
Sammen med søknaden skulle det sendes inn en uavhengig søknad fra et statistisk koordineringssenter som
skulle bli en integrert del av nettverket. Etter granskning
av søknadene ble det etablert tre nettverk – i nordøst,
nordvest og i sydstatene i USA, hver med en bevilgning på
ca. 25 millioner dollar. Disse nettverkene er nå i sitt fjerde
års virksomhet, men ingen resultater, utover orienteringer
om etableringen av nettverkenes infrastruktur og generel40

le oversiktsartikler, er ennå publiserte, med unntak av enkelte foreløpige resultater som ble presentert på en forskningskongress i Dallas i USA 2.-5. april i år.
Efi[`jb\kXeec\^\ijY`[iX^k`cgiXbj`jYXj\ik]fijbe`e^
Det har vist seg å være problemer med å fastslå hva som
ligger i uttrykket »praksisbasert forskning«, og spesielt
hvorledes den skiller seg fra kontrollerte kliniske forsøk.
Her kan utvilsomt norsk og skandinavisk odontologi være
til hjelp med å identiﬁsere selve området. Odontologisk
forskning i de nordiske land har i vesenlig grad vært utført
av tannleger som fortsatt praktiserer, ihvertfall på deltid,
og ofte av tannleger med tilleggsutdannelse. Slike opplegg
er gode utgangspunkter for planlegging og utføring av
odontologiske praksisbaserte forskningsprosjekter. I USA
planlegges og utføres odontologisk forskning i stor grad av
forskere med basalfagutdannelse; velutdannete og velskolerte personer, men ofte uten innsikt eller forståelse av
odontologiske problemer.
De store bevilgninger som er gjort tilgjengelig for praksisbasert forskning i USA, har til en viss grad sammenheng
med ﬁnansieringen av universiteter og odontologiske fakulteter. Foruten bevilgningen til selve forskningsprosjektet inkludert forskernes andel av lønninger, gis det et tillegg på ca. 50 % til dekning av indirekte kostnader. Disse
midlene går direkte til universitetene og betyr mye for selve driften av universitetene. Av og til kan man få det inntrykk at de indirekte kostnader som kommer i tillegg til de
direkte kostnadene, inkludert forskernes lønninger, verdsettes mer enn de resultater som måtte fremkomme, spesielt i disse tider da bevilgninger til universiteter blir stadig mindre.
De nordisk lands tannhelsetjenester er velorganiserte
både i privat og i offentlig regi. Det er utført mange praksisbaserte studier i løpet av de siste årtier med deltagelse
fra privat og offentlig sektor av tannhelsetjenesten. Det
kan derfor fastslås at det er gode muligheter for praksisbasert forskning i de nordiske land som kan føre til forbedring av den behandling som gis til pasienter i generell
praksis.
8mjclkk\e[\Y\d\ibe`e^\i
Dette innlegg var inspirert av konferansen om »Forskning
i tannhelsetjenesten – Nå er det din tur!« arrangert av
Forskningsrådet i Norge 21.-22. april i år. Jeg hadde forventet ut fra tittelen på konferansen, at oppgaver og prosjekter
som hadde direkte tilknytning til odontologisk praksis,
ville bli skissert og diskutert. Slike oppgaver ble i liten
grad berørt. Hovedvekten var lagt på opprettelsen av komTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1
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petansesentre i Norge, dvs. spesialistsentre hvor henviste
pasienter får råd, veiledning og behandling. Dette er vel og
bra og vil sikkert ha stor betydning for spredning av spesialistkompetanse slik som de gode erfaringene fra kompetansesentre har vært i Sverige.
Men hva med forbedringer i behandlingen for den vanlige pasient som blir behandlet i generell praksis? – Hva
med praksisbasert forskning?
Dette indlæg er oprindelig bragt i Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2008; 118: 452-4.

ANNONCER

Læs mere i artiklen s. 44, hvor danske tandlæger fortæller
om, hvordan de oplever det at være med i et internationalt
forskningsnetværk.

Bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\im`j\jY[\gK;CE<Kf^`KXe[c´^\YcX[\k
8eefeZ\ik\^e\j]fi(,eldi\(iX[^Xe^\e %
;\i]Xbkli\i\j]fi\k_XcmkiX[^Xe^\e[\e(%Xgi`cf^(%fbkfY\i%
Gi`j\e\ibi%)/#''gi%dd"dfdjgi%^Xe^%
KXe[c´^\]fi\e`e^\egkX^\ij`^`bb\XejmXi\k]fiXkbfcc\^\i[\iXeefeZ\i\i
le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i#Y\j`[[\i[\]fieµ[e\bmXc`ÔbXk`fe\i%
8eefeZ\i`e^le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i\i]fiY\_fc[kd\[c\dd\iX]
KXe[c´^\]fi\e`e^\e%
?\em\e[\cj\k`c
8e\kk\Bf]f\[#kc]%**+/..*-
\cc\i\$dX`c1 Xb7k[c%[b
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M`m`c^µi\[\kc\kk\i\Xkm´i\kXe[c´^\
De seneste seks år er det blevet billigere og billigere
at være medlem af Tandlægeforeningen. Kontingentet til foreningen er ikke steget siden 2002, og i 2003
blev det endda sat ned med 4 %. Hvis Tandlægeforeningen skulle have fulgt den prisudvikling, der
generelt har været i samfundet siden 2001, skulle
kontingentet ved udgangen af 2008 have været 15 %
højere, end det i realiteten var.
Vi har været glade for at kunne lade så mange
penge som muligt blive i med– Det nye år bliver lemmernes lommer. Men nu
går den ikke længere. Inﬂatio[…] et år, hvor vi
nen har indhentet os, og kerholder godt øje med neomkostningerne ved at driudgifterne. Men en ve en professionel organisation
discountforening
som Tandlægeforeningen har
bliver vi ikke.
vokset sig så store, at det er
blevet nødvendigt at regulere kontingentet med 5 %.
Vi kommer ikke uden om, at der er global ﬁnanskrise. Den har medført, at værdien af Tandlægeforeningens aktier og
ejendom er faldet. Vi kan heller ikke forhindre, at en væsentlig del af Tandlægeforeningens medlemmer vil
gå på pension inden for en
overskuelig fremtid.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

=FKF 1? <E I@BJ¥ I<EJ<E
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Som medlem af Tandlægeforeningen får man rigtig meget for kontingentet, men der skal nok være
kolleger, der vil sige, at vi burde have valgt at neddrosle nogle aktiviteter. Det mener jeg ikke er den
rigtige vej at gå. Tværtimod. Hvis det står til mig,
skal vi gøre endnu mere ud af de aktiviteter, der er
til direkte fordel for det enkelte medlem af Tandlægeforeningen. Vi skal gøre det lettere at være tandlæge.
Vi er vant til at udvise økonomisk ansvarlighed,
og det bliver vi selvfølgelig ved med. Men der vil
også fortsat være aktiviteter, der kan være svære at
forudse lang tid i forvejen. Eksempelvis gennemførte vi i 2008 en stor undersøgelse af klage- og erstatningssystemet. Og i 2006-2007 ﬁk vi udført en undersøgelse, der medførte, at Arbejdstilsynet droppede et krav om kontrolanordninger på stærksug. Den slags undersøgelser vil vi ikke
afskære os fra at foretage en anden gang,
hvis der er behov for det.
Det nye år bliver derfor et år, hvor vi
holder godt øje med udgifterne. Men en
discountforening bliver vi ikke.
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*,[Xejb\kXe[c´^\i[\ckX^\i`jkfikXd\i`bXejbbc`e`bYXj\i\k]fijbe`e^je\km´ib#[\iÔe[\i
m`ib\c`^_\[jYXj\i\k\m`[\ej]fiXk]fi\Yp^^\f^Y\_Xe[c\fiXc\jp^[fdd\%KXe[c´^\ie\fgc\m\i#Xk[\
Yc`m\iY\[i\kXe[c´^\iX]Xk[\ckX^\`e\km´ib\k

>`kk\8cd\iE`\cj\e

Ord som »banebrydende« og »enestående« bliver brugt om det amerikanske forskningsnetværk (DPBRN), som
35 danske tandlæger deltager i. Der er
da heller ikke nogen tvivl om, at beløbet på 75 millioner dollars, svarende
til knap 443 millioner danske kroner,
til praksisbaseret forskning i orale sygdomme, kan løfte nogle øjenbryn. Ifølge projektleder i Skandinavien lektor,
dr.odont. Vibeke Qvist fra Tandlægeskolen i København er det amerikanske forskningsnetværk da også en succes blandt de danske deltagere.
– De danske tandlæger, der er med
i netværket, oplever det som banebrydende. Det er især følelsen af at være
på forkant med den aktuelle viden,
som betyder meget for tandlægerne,
siger Vibeke Qvist og understreger
samtidig, at også muligheden for at
44

diskutere og sammenholde behandlinger med kollegaer har betydning
for de danske tandlæger.
¥^\kY\m`[jk_\[^`m\ibmXc`k\kjcµ]k
Hvis man spørger de danske deltagere, er der heller ikke nogen tvivl om,
at netværket har stor betydning for
deres faglighed. Flere siger endda, at
de er blevet bedre tandlæger af at
medvirke i det amerikanske forskningsnetværk. Tandlæge Gitte Bruun,
der har deltaget i forskningsnetværket i lidt over et år, synes bl.a., at hun
har fået en større bevidsthed omkring sit arbejde efter at have deltaget
i en undersøgelse af cariesdiagnostik
og behandling. Og den københavnske tandlæge peger ligefrem på, at
den øgede bevidsthed omkring,
hvorfor og hvornår hun udfører be-

handlingerne, netop er det banebrydende ved forskning i praksis.
– Forskning i praksis er banebrydende, fordi det er en kvalitetssikring
af tandlægers arbejde. Som tandlæge
bliver man meget mere bevidst om sit
arbejde og får en masse viden, mens
man på længere sigt er med til at
samle ny viden om oral sundhed. Det
er en fantastisk mulighed, siger Gitte
Bruun.
8d\i`bXe\ie\Yfi\i]µi
En holdning, der bliver bakket op af
tandlæge Else Thiesson og Diana
Mortensen, der også har medvirket i
netværket i lidt over et år.
– Jeg har fået mere fokus på, hvad
jeg laver og hvorfor, så jeg synes, jeg
har fået strammet op på mine behandlinger, siger Else Thiesson fra
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1
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KXe[c´^\>`kk\9illejbXc
jeXik`^Xe^d\[\eep;G9IE$
le[\ijµ^\cj\%Le[\ijµ^\cj\e\i\e
fg]µc^e`e^g\ek`[c`^\i\bc`e`jb
le[\ijµ^\cj\X]),gXk`\ek\ij]µijk\
g\idXe\ek\]pc[e`e^g\e
kXe[ÕX[\%@[\eep\le[\ijµ^\cj\
jbXc_lefm\i\ej\bji`^g\i`f[\
mli[\i\]pc[e`e^\ie\j_fc[YXi_\[%

%BOTLF
QSBLTJTCBTFSFEF
TUVEJFS
;Xejb\kXe[c´^\i_Xi`e[k`cm`[\i\_X]k

Tandlægerne i Klinikhuset i Allerød.
Diana Mortensen kan kun
give sin kollega ret og understreger, at gevinsten ved at deltage i
DPBRN ligger i mulighederne for
at evaluere sine egne behandlinger. Derimod mener hun ikke, at
hendes medvirken i projektet
har ændret noget ved den måde,
som hun udfører behandlingerne
på.
Ganske anderledes forholder
det sig for de amerikanske tandlæger i projektet. Både Gitte Bruun, Else Thiesson og Diana Mortensen oplevede amerikanerne
som meget aggressive i deres
cariesbehandlinger, og ifølge
Else Thiesson var amerikanerne
også helt rystede over, hvor lænTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

ge de danske tandlæger ventede
med at bore.
Derfor tror Else Thiesson og
Diana Mortensen også, at DPBRN vil få større betydning for
den konkrete behandling i USA
end i Danmark, fordi de danske
tandlæger er så godt skolet. Men
netop fordi, der er så store afvigelser mellem den danske og den
amerikanske praksis, synes de
danske tandlæger, at den faglige
udveksling med de amerikanske
tandlæger på et fællesmøde i
Atlanta var meget interessant.

dlc`^_\[]fiXk[\ckX^\`ki\jkl[`\i%
Le[\ijµ^\cj\(mXi\ejgµi^\jb\dXle$
[\ijµ^\cj\#jfdfd_Xe[c\[\ZXi`\j[`X^$
efjk`bf^Y\_Xe[c`e^#_mfikXe[c´^\ie\
jblcc\mli[\i\\ei´bb\ZXj\j%
Le[\ijµ^\cj\)fd_Xe[c\[\ijX^\ik`c
[\e]µijk\]pc[e`e^g\k`e[`m`[g\e
g\idXe\ekkXe[ÕX[\%;\k\i\ebc`e`jb
le[\ijµ^\cj\#[\iYc`m\iX]jclkk\k`
[\Z\dY\i]fi[\[Xejb\kXe[c´^\i%
Le[\ijµ^\cj\,\ie\kfgjkXik\kfgf^\i
\efg]µc^e`e^gLe[\ijµ^\cj\)%?\i
jbXckXe[c´^\ie\fm\i\ej\bji`^

;Xejb\kXe[c´^\i
bXeYc`m\Y\[i\
Alle tre tandlæger kan kun anbefale andre danske tandlæger at
deltage i DPBRN, fordi det, med

g\i`f[\bfekifcc\i\[\]pc[e`e^\i#jfd[\
cXm\[\`]fiY`e[\cj\d\[Le[\ijµ^\cj\)
f^mli[\i\#_mfi[Xe]pc[e`e^\ie\_fc[\i%
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Diana Mortensens ord, er sundt at
vurdere ens egne behandlinger. De
tre tandlæger afviser samtidig, at
deres deltagelse i forskningsnetværket er tidskrævende og kræver særligt
meget ekstra. Derfor efterlyser de alle
også lignende netværker i Danmark,
hvilket den danske projektleder Vibeke Qvist kun kan give dem medhold i.
– Vi burde også lave praksisbaseret
forskning i netværk i Danmark, ligesom man ser lægerne gøre det. Det
ville give tandplejen et kvalitetsløft,
fordi tandlægerne får mulighed for at
diskutere og sammenholde behandlinger. Den mulighed har de færreste
i daglig praksis, siger Vibeke Qvist.
Else Thiesson bruger ligefrem ordet
»genialt« om muligheden for et lignende dansk praksisbaseret forskningsnetværk, for som tandlægen fra
Allerød siger, »kan vi alle bruge at
blive klogere og bedre.« Q

#BHPN
QSBLTJTCBTFSFUGPSTLOJOH
;\kmXigif]\jjfi@mXiDai#[\i`e`k`\i\[\E@;:IËjK_\
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e\km´ib\k#f^_\iX]\iZX%-'kXe[c´^\i]iXJbXe[`eX$
m`\e%
C´jd\i\fd;G9IE
;\ekXcGiXZk`Z\$9Xj\[I\j\XiZ_E\knfib 
gnnn%[\ekXcgYie%fi^%
C´jd\i\fdE@;:Ignnn%e`[Zi%e`_%^fm%

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

Introducer dine patienter til styrken
ved personlige børstehoveder
<beii7Yj_ed
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Brushing Technology
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?mX[d\e\ikXe[c´^\ie\fd
fYc`^Xkfi`jb\]k\il[[Xee\cj\6
Æj\mfogfgË\egj`[\,'$,(

GXif[fek`k`j$gXk`\ek\i
jd`c\id`e[i\
Parodontal sygdom kan bremse folk i at udtrykke
positive følelser, og det kan påvirke deres selvopfattelse og deres sociale liv. Det viser en amerikansk undersøgelse, som konkluderer, at patienter med parodontitis smiler mindre end andre.
Undersøgelsen, som er publiceret i Journal of
Periodontology, er foretaget på 21 patienter, som
er blevet studeret, imens de så sjove tv-programmer. Patienterne blev også udspurgt om deres
»smilerelaterede livskvalitet«.
Jo ﬂere tænder patienterne havde med pocher
på 4-6 mm – jo mindre åbnede de munden, når
de smilede. Jo ﬂere løsnede tænder patienterne
havde – jo mindre blev deres smil, og jo mere
tilbøjelige blev de til at dække over munden, når
de smilede. Og jo ﬂere områder patienterne havde
med gingivale retraktioner i fortandsområdet – jo
færre tænder viste de, når de smilede.
R.R. Patel, P.S. Richards og M.R. Inglehart står
bag undersøgelsen, »Periodontal health, quality of
life, and smiling patterns – and exploration«, der
er publiceret i Journal of Periodontology 2008;
79: 224-31.
C`eb[`^m`[\i\k`c
fi`^`eXcXik`bc\em`X
nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b%

48

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

BFIKEPK

D`jk\[\k´e[\i
jkXik\i\efe[Z`ib\c
Ældre mennesker med gode tænder spiser sundere og har det
bedre end de ældre, der har dårlige tænder. Det konkluderer en doktorafhandling fra Sahlgrenska Akademin i Sverige af tandlæge Torgny Alstad, som undersøgte ældre i
70-års alderen.
Afhandlingen viser, at ældre med mange tænder spiser
mere frugt og grønt, mens ældre med få tænder spiser
ﬂere kager og boller.
Afhandlingen viser, at når man mister tænderne, øger man
risikoen for at udvikle dårlige kostvaner og dermed få en
for tidlig aldring.
Den viser også, at dårlige tænder skaber en ond cirkel,
hvor man får endnu dårligere tænder, fordi man spiser underlødigt.
Konklusionen er, at det er vigtigt at bevare tænderne eller
at erstatte evt. mistede tænder – både af hensyn til resttænder
og af hensyn til kroppen i øvrigt.
Bag undersøgelsen »On carbohydrate intake and dental status in
the elderly« står T. Alstad fra Odontologen, Sahlgrenske Akademin
i Göteborg.

:XeeXY`jgm`ib\ijgpkj\bi\k`fe\e
Xerostomi er blandt de almindeligst forekommende orale bivirkninger ved
brug af cannabis. I en artikel, publiceret i International Journal of Dental
Hygiene, har hollandske forskere undersøgt næsten 1.000 studier af orale
bivirkninger ved brug af stoffet. De konkluderer, at nedsat spytsekretion er
et problem, som tandsundhedspersonale bør være opmærksom på. Ud over
xerostomi har brugere af cannabis en øget forekomst af Candida albicans i
mundhulen.
P.A. Versteeg, D.E. Slot, U. van der Velden og G.A. van der Weijden står
bag undersøgelsen, der er publiceret i International Journal of Dental Hygiene nr. 6/2008.
Gnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[bbXe[lbc`bb\[`^m`[\i\k`cfi`^`eXcXik`bc\e%
@CCLJKI8K@FE1
C<E<?¥@9<I>
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fYc`^Xkfi`jb
\]k\il[[Xee\cj\
\i\ei\Xc`k\k
Fra og med dette år stiller Tandlægeforeningen
krav om, at medlemmerne efteruddanner sig
minimum 50 timer pr. to år – altså i gennemsnit
25 timer årligt.
Baggrunden for initiativet er ikke, at standen
har et problem i forhold til efteruddannelse –
tværtimod, forklarer foreningens formand,
Susanne Andersen.
– Langt de ﬂeste tandlæger er rigtig gode til
at gå på efteruddannelse. Vi har valgt at stille
kravet, fordi vi gerne vil have den sidste lille
gruppe med, siger Susanne
Andersen.
Hun understreger, at kravet ikke har
til formål at give mulighed for at ekskludere nogen.
– I princippet kan det i yderste konsekvens føre til eksklusion, hvis man
ikke opfylder kravet, men alt skal være
prøvet, før vi når dertil. Der kan være
mange forklaringer på, at man ikke
har efteruddannet sig i en periode, og
vi går naturligvis i dialog med den
enkelte og støtter vedkommende i at
kunne opfylde kravet. Vi bruger hellere gulerod end pisk, siger Susanne
Andersen. Q
C´jd\i\fdi\ke`e^jc`ea\ie\]fi
[\efYc`^Xkfi`jb\\]k\il[[Xee\cj\
gK;CE<K#_mfi[lf^jbXe
i\^`jki\i\[`e\blijljk`d\i
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B`ijk\eK_pµ#
bfddleXckXejXkkXe[c´^\#
=i\[\i`bj_Xme
Hvad synes du om, at Tandlægeforeningen stiller krav til medlemmerne om efteruddannelse?
Selvfølgelig skal man løbende efteruddanne sig som tandlæge. Det er en forudsætning for, at man kan leve op til paragraffen
om »omhu og samvittighedsfuldhed«.
Men det er som om, at de nye krav fra Tandlægeforeningen kun tager udgangspunkt i privat praktiserende tandlæger, og en sådan regel vil være svær at
passe ind i forhold til kommunalt ansatte tandlæger. I den
kommunale tandpleje har vi jo på ingen måde råd til at
sende alle tandlæger årligt på eksterne kurser i det omfang,
som der kræves. I stedet benytter vi os meget af intern efteruddannelse, hvor vi fx tager en dag ud af kalenderen og
får en spændende foredragsholder ud. Den slags vil ikke
tælle i Tandlægeforeningens opgørelse, men jeg mener stadig, at det er opkvaliﬁcering og efteruddannelse, blot tilrettet tandplejens aktuelle målsætning.
Og så synes jeg, at det er svært at se, hvilke sanktionsmuligheder, foreningen vil udøve i forhold til medlemmer,
der ikke overholder kravet.
En mere relevant politik ville være, at Tandlægeforeningen brugte nogle ressourcer på at udbyde prisbillige
kurser, der var så relevante og spændende, at man ikke
kunne lade være med at tage på dem.
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<cj\Y\k_?fl\#bc`e`b\a\i#=i\[\ejYfi^
Hvad synes du om idéen?
– Jeg kan godt se fornuften i at stille krav til os i forhold til, at det så
ikke pludselig påtvinges os fra myndighedernes side. Men det kræver omvendt, at der skal være et bredt udbud af relevante kurser, som
vi kan gå på, og det tror jeg måske godt kan blive et problem. Som
det er i dag, er der jo mange af Tandlægeforeningens kurser, der er
gengangere. Og det er i alt fald ikke hensigtsmæssigt, at man tilmelder sig et bestemt kursus bare for at opfylde kravet.
Vil du selv få nemt ved umiddelbart at opfylde det?
– Jeg har ikke regnet på det, men jeg tror ikke, at det bliver noget problem.

=FKF1A8EJKA<IE<

BXjg\i9ljb#gi`mXkXejXkkXe[c´^\#BµY\e_Xme1
Hvad synes du om, at Tandlægeforeningen stiller krav til medlemmerne om efteruddannelse?
– Jeg synes, at det er en super god idé. Vi er inden for et fag, hvor der sker en
stor udvikling, og det er vigtigt, at man ikke gror fast i en bestemt måde at
gøre tingene på, som man lærte for mange år siden. Det handler om at give
patienterne den bedste behandling, og det tror jeg ikke, at man kan uden hele
tiden at holde sig fagligt opdateret.
Vil du selv umiddelbart få nemt ved at opfylde det?
– Jeg vil ikke få noget problem med at opfylde kravet.

Hvad synes du om, at Tandlægeforeningen stiller krav om, at medlemmerne
efteruddanner sig?
– Jeg synes, det er en fantastisk idé – det er det helt rigtige at gøre. Det er
vigtigt, at vi i vores profession hele tiden følger med og indstiller os på, at
det er livslang læring at være tandlæge. Ud over at det er vigtigt, at man
følger med fagligt, er det også nødvendigt, at man løbende forholder sig til
de etiske og moralske spørgsmål, som vi står over for hver dag. Jeg synes,
at det er godt, at der også udbydes efteruddannelse af den type.

=FKF1A8EJKA<IE<

@[XDX^eljjfe#bc`e`b\a\i#?\cj`e^µi

Vil du selv få nemt ved umiddelbart at opfylde kravet?
– Det tror jeg. Jeg har altid gerne villet efteruddanne mig. Det handler i
virkeligheden mest om, om man skal have – eller tage sig – tiden til det.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

K8E;C¤><F>J8D=LE;

51

=FKF1N@EE@<J9IF;8D

I\^`feXc\d\[c\djdµ[\i1

J[Xe_fc[\i[l
mXe[\ki\ek`[`ele`k
Som tandlæge er du forpligtet til at
sørge for, at vandet i din unit er rent
og fri for bakterier, som kan udgøre
en risiko for immunsvækkede patienter.
Hvordan sikrer du dine patienter
og dig selv rent vand på den mest
enkle måde og med de lavest mulige
omkostninger? Det giver Tandlægeforeningen gode råd om på en række
møder i foråret 2009. Møderne er
åbne for alle, og er du medlem af
Tandlægeforeningen, er det gratis at
deltage, hvis du tilmelder dig via
TDLNET (gå ind under »Efteruddannelse« og herefter »Kurser«).
Fra Tandlægeforeningen kommer
underdirektør Ole Marker og odontologisk konsulent Adi Løie-Andersen. Desuden deltager et medlem af
foreningens hovedbestyrelse samt en

repræsentant for sekretariatets ledelsesgruppe.
Alle møder afholdes fra kl. 18.0020.00, og der er sandwich fra kl.
17.30. Derudover vil der være adgang til vand, kaffe/te og frugt hele
aftenen.
K`cd\c[`e^
Tilmelding foregår via TDLNET under »Efteruddannelse« og herefter
»Kurser«. Hvis tilmelding sker på
anden vis, opkræves et gebyr på 100
kr.
Tilmeldingsfrist er en uge før kursusafholdelse.
Afbud skal ske til efteruddannelse@tdl.dk senest kl. 12 samme dag
– hvis dette ikke sker, opkræves et
gebyr på 250 kr. til dækning af lokaleleje og forplejning. Q

?mfif^
_mfiei6
 I\^`fe ?fm\[jkX[\e1
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?mfiei1 ((%dXikj)''0
 I\^`fe D`[kapccXe[1


?mfi1 >fc]?fk\c#M`Yfi^

?mfiei1 ()%dXa)''0
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?mfi1 JZXe[`Z?fk\cj#8XcYfi^

?mfiei1 (%Xgi`c)''0
 I\^`fe Ja´ccXe[1


EPKD\[c\djdµ[\igi\^`feXcke`m\Xl
Tandlægeforeningen afholder fra og med 2009 to årlige gåhjemmøder for
medlemmer på regionalt niveau. Emnerne for møderne fastlægges løbende med aktualitet og relevans som afgørende kriterier. Emnet for møderne i 1. halvår er vandkvalitet i dentalunits.
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Apropos betalingsfrister
... Et velsitueret og i social Henseende
højtstaaende Klientel forventer ikke
Tandlægens Nota omgaaende tilsendt,
som f.eks. mindre Handlende og Haandværkere samt de forskellige tjenende
Klasser gør det. Overfor saadanne Patienter maa der nødvendigvis udvises en vis
Hensyntagen ...
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Eicfdd\jd\ik\ie\fm\ijk`^\i
[`m\ij\Y\kXc`e^j]i`jk\i#bXej`[jk\
l[m\am´i\Xkj´kk\j`ec`[k`ckXe[]\\e

KXe[c´^\:Xic;\k_c\]j\el[^Xm`(0)0\ec`cc\_e[Yf^
`kXe[c´^\^\ie`e^d\[¾IXX[f^M`eb]fi[\ele^\

d\[\k[pY]µckµejb\fd]i\djbX]$
]\cj\X]c`bm`[\d`[c\i%

KXe[c´^\½%9f^\e`e[\_fc[\i^f[\i[f^X[mXijc\ik`c
bfdd\e[\kXe[c´^\i#d\e[\e`e[\_fc[\if^j
Xem`je`e^\igbc`e`b[i`]k#µbfefd`#gXk`\eki\cXk`fe\if^
bfcc\^`Xc`k\k%
<de\ie\\ijkX[`^Xbkl\cc\Æfdbfebclj`fe\ie\f^
XeY\]Xc`e^\ie\f^j\i[\k#m`cm`fm\icX[\k`cKXe[c´^\$
YcX[\kjc´j\i\XkY\[µdd\%
M`Yi`e^\i`µa\Yc`bb\kl[[iX^X]:Xic;\k_c\]j\ej
Yf^jXdd\ed\[k\^e`e^\iX]`ccljkiXkfi>`kk\Jbfm%
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Epk]iXKXe[c´^\ie\j
Kip^_\[jfi[e`e^\i
9`c]fij`bi`e^
Den 1. januar 2009 kommer Tryg Gruppeforsikring
for tandlæger med en ny tarif for forsikring af biler. Blandt de nye parametre vil være forhold ved
forsikrede selv (antal kørte km, alder, køn og postnummer), ligesom der vil blive kigget endnu mere
speciﬁkt på bilens data; fx vægt, hk, fabrikat, årgang mv.
Har du allerede din bil forsikret i Tryg Gruppeforsikring for tandlæger, har du mulighed for at
vælge, om du vil omtegne eller beholde den aktuelle forsikring. Om det præcis for dig vil være en
fordel at gå over til den nye bilforsikring, afhænger helt af både forhold ved dig og din bil.
På www.dtftryghed.dk vil du fra slutningen af
januar selv kunne beregne den nøjagtige pris på
din »nye« bilforsikring.
Jle[_\[j]fij`bi`e^
Den nuværende aftale om hospitalsforsikring med
IHI (International Health Insurance Danmark A/S)
er opsagt pr. 31. december 2008, da der er varslet
en præmiestigning på 60 %.
Fra den 1. januar 2009 kan Tandlægernes Tryghedsordninger derfor tilbyde en ny og bedre sundhedsforsikring i Tryg til medlemmer af Tandlægeforeningen, ansatte hos disse tandlæger samt ægtefæller/samlevere og børn.
Som noget nyt er der dækning for behandling
hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog i op til
tre måneder, uden at det skal være en følge af/i
forbindelse med behandling og indlæggelse. For
virksomhedsordninger, hvor alle ansatte tilbydes
forsikringen, er den årlige præmie kr. 1.586 pr. person.
De tandlæger, der i dag via Tryghedsordningerne har tegnet en hospitalsforsikring i IHI, vil blive
kontaktet af Tryghedsordningerne.

54

Jp^\[i`]kjkXYj]fij`bi`e^
Fra den 1. januar 2009 vil tandlæger, der har en
sundhedsforsikring tegnet gennem Tryghedsordningerne, kunne opnå en rabat på 4,55 % på præmien på sygedriftstabsforsikringen. Alle, der ved
årsskiftet har begge forsikringer, vil blive kontaktet først i 2009.
Bc`e`b]fij`bi`e^
Den 1. januar 2009 er forsikringsbetingelserne, der
vedrører kunstgenstande og lignende, blevet ændret, så alle klinikker automatisk er dækket med
en sum på 1 mio. kr. Præmien fastholdes uændret.
De klinikker, der i dag har en særlig kunstdækning, skal kontakte Tryghedsordningerne, så dækningen kan blive opsagt eller tilrettet.
<i_m\imjl[p^k`^_\[j]fij`bi`e^
Erhvervsudygtighedsforsikringen har, i henhold til
gældende lovgivning, været udbudt i licitation i
foråret 2008. Resultatet af licitationen blev, at forsikringen videreføres i PFA i yderligere fem år.
I forbindelse med licitationen er betingelserne
for forsikringen blevet justeret og præciseret. Der
vil derfor blive fremsendt nye policer i starten af
2009.
Præmien og dækningsstørrelserne fastholdes
uændret i 2009.
>ilgg\c`mj]fij`bi`e^Æm`jj\bi`k`jb\jp^[fdd\
Fra den 1. januar 2009 er dækningen på gruppelivsforsikringen af visse kritiske sygdomme blevet
forbedret. Udbetalingen for visse kritiske sygdomme kan herefter ske mere end én gang – dog ikke
for samme lidelse.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
Tandlægernes Tryghedsordninger på web@tdl-tryghed.dk
eller tlf. 39 46 00 80.
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et traume til grund for den oprindelige behandling.
En fyldning, der udskiftes af
kosmetiske årsager, kan således
uden problemer skiftes, samtidig
med at man indgår aftalen derom.
(Der er dog ikke tilskud fra det
offentlige til den behandling).
Formand for Tandlægeforeningen Susanne Andersen er glad for
Sundhedsstyrelsens svar.
– Jeg tog initiativet til henvendelsen, fordi det ville være tem-

melig uhensigtsmæssigt for både
klinikken og patienterne, hvis
der skulle gå to dage, fra patienten ﬁk informationen vedr. udskiftning af en fyldning, til behandlingen rent faktisk kunne
udføres. Så jeg er tilfreds med, at
Sundhedsstyrelsen har meldt ud,
at fyldninger altså ikke er omfattet af denne regel, siger Susanne
Andersen. Q
tg
=FKF1N@EE@<9IF;8D

Udskiftning af fyldninger hører
ikke under bekendtgørelsen om
kosmetisk behandling – heller
ikke selv om fyldningen skiftes
med en kosmetisk begrundelse.
Sådan lyder udmeldingen fra
Sundhedsstyrelsen.
Spørgsmålet er relevant, fordi
der er kommet en bekendtgørelse på kosmetikområdet, der siger, at der skal gå en periode på
to dage fra det tidspunkt, hvor
den mundtlige information om
behandlingen er givet, til det
tidspunkt, hvor patienten samtykker, og behandlingen bliver
gennemført. Bestemmelsen er
indført, for at man som patient
har mulighed for at skifte mening om, hvorvidt man vil have
udført den pågældende behandling.
Tandlægeforeningen har på
den baggrund henvendt sig til
Sundhedsstyrelsen for at afklare,
hvorvidt styrelsen opfatter fyldninger, der udskiftes af kosmetiske årsager, som hørende under
denne bekendtgørelse.
Det gør de ikke, skriver Sundhedsstyrelsen. Årsagen hertil er,
at der lå en sygdom (caries) eller

GXk`\ek\ejbXc`bb\_Xm\Y\k´ebe`e^jk`[#ei[\k[i\a\ij`^fdl[jb`]ke`e^
X]]pc[e`e^\i$j\cmfddfk`mXk`fe\e\ibfjd\k`jbY\^ile[\k%=pc[e`e^\i
_µi\ie\dc`^`bb\le[\iY\b\e[k^µi\cj\e]fibfjd\k`jb\Y\_Xe[c`e^\i
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?m`j[l`bb\µejb\i[`e]µ[j\cj[X^f]]\ekc`^^afik`KXe[c´^\YcX[\k#Y\[\j[lm\ec`^jk
bfekXbk\fjj\e\jk*de\[\i]µi]µ[j\cj[X^\e%¥ejb\i[lg\kj\e\i\k`[jglebk
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*de\[\i]µi[X^\e%JgXck\ei\[`^\i\jX]C`jY\k_G\[\ij\e=fc[Y\i^#
KXe[c´^\]fi\e`e^\e#kc]%.'),..((%;\X[c`e\]fifgkX^\cj\`e´jk\YcX[\i[\e
(0%aXelXi)''0

GiXbj`j
Tina Skovlund Nielsen har overtaget
Ane og Jens Brendorps klinik på
adressen Banegårdspladsen 10,
8000 Århus C pr. 1. januar 2009.

8ej´kk\cj\i
Ane og Jens Brendorp hos
Tina Skovlund Nielsen, 8000 Århus C

Kunne du tænke dig en
fleksibel protese til
=µ[j\cj[X^\(0%aXelXi
)''0Æ/%]\YilXi)''0
FarEast pris?

VITAFLEX

850 kr.!
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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*'i
Iben Sønderstrup, København N, 20.
januar
Mette Helene Pedersen, Odense SV,
22. januar
Daniel A. MacDonald, Højbjerg,
29. januar
Wenche Gundel Simonsen,
København K, 29. januar
Man Trung Ung, Aalborg Øst,
30. januar
Iben Søbye, Grindsted, 31. januar
Anne Skadhede Albæk, Skanderborg,
1. februar
Nina Beerid Bahnsen, Århus C,
4. februar

+'i
Connie Blauenfeldt Jensen, Aalborg,
20. januar
Allan Bardow, København Ø,
23. januar
Peter Haaning, København K,
1. februar
Mikkel E. J. Eilersen, Helsingør,
6. februar
Vivi Qvist, Sabro, 6. februar
,'i
Lars Stender Clausen, Vejen, 21. januar
Lone Ullits Christensen, Randers NV,
25. januar
Lone Springhorn, Kgs. Lyngby,
28. januar
Jørgen Walin, Skovlunde, 29. januar
Jørgen Hansen, Svendborg, 30. januar
Uffe Nedergaard, Århus C, 31. januar
Knud-Erik Lystbæk Jensen, Jelling,
1. februar
Per Bergmann, København K,
5. februar
Dorte Bau Damgaard, Hillerød,
5. februar
Susanne Ekelund, Nærum, 5. februar
Lene Alexandersen, Kolding,
7. februar
-'i
Bent Christiansen, Horsens, 28. januar
Klaus Kristensen, Fredericia,
31. januar
Frits Esmark, Herlev, 1. februar
Peter Mortensen, Taastrup, 3. februar
.'i
Svend Juul, Gentofte, 22. januar
Jørgen A. Gleerup, Grenå, 25. januar
Per F. Vind, Vejle 27. januar
Aage Berntsen, Næstved, 27. januar
Per Møller-Andersen, Nivå, 27. januar
Per Deleuran, Gentofte, 30. januar
Ove Beck-Nielsen, Odense S,
2. februar
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Erik Norman Sørensen, Solrød Strand,
20. januar
Erling Sørensen, Værløse, 22. januar
Kaj Grønholt, Kalundborg, 28. januar
Carsten Seest Pedersen, Holte,
30. januar
Søren Ravn, Køge, 3. februar
Poul Esbjerg Christensen, Nordborg,
6. februar

/'i
Kirsten Ellermann, Køge, 23. januar
Henning Christian Hansen, Tønder,
2. februar
Anna Marie Madsen, Odense M,
6. februar

/,i
Ole Schleisner, Hørsholm, 1. februar
0,i
Ib Dragheim R., Skive, 24. januar

Epali`jkf^i\^ejbXYjd\[XiY\a[\i
`KXe[c´^\]fi\e`e^\e
Den 1. december 2008 kunne Tandlægeforeningen byde to nye medarbejdere velkommen.
Karina Helena Bobrowski, cand.jur., er blevet ansat som juridisk
konsulent for privatansatte tandlæger i afdelingen for Forhandling og
Juridisk Rådgivning. Derudover vil hun være tilknyttet Privatansatte
Tandlægers Udvalg (PATU) som udvalgssekretær. Karina Helena Bobrowski kommer fra en stilling som HR-konsulent i Nomeco A/S, der
distribuerer lægemidler til apoteker og sygehuse.
Tandlægeforeningens anden nye medarbejder er Jesper Cederholm,
der har taget plads i Service- og Finansenheden som regnskabsmedarbejder. Jesper Cederholm kommer fra en stilling som ejendomsadministrator. Han skal fremover sidde med foreningens medlemskartotek og
regningsservice.

Klinik
byggeri
=FKF1A8EJKA<IE<

A\jg\i:\[\i_fcdf^BXi`eX?\c\eX9fYifnjb`jkXik\[\`KXe[c´^\$
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ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden
for dette specielle område.
Vi projekterer klinikker ud fra Deres
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindretning, hvad enten det drejer sig om
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde,
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

ARKITEKTFIRMA
     

www.oelgod-construction.dk

J<IM@:<J@;<I
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C\bkfi]i
]fijbe`e^j$
Y\m`cc`e^
Lektor, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang fra Tandlægeskolen i
Århus har modtaget 755.000 kr.
fra Danske Regioners Midler til
fælles foranstaltninger på tandlægeområdet (Tandlægefonden).
Bevillingen er givet til projektet »Udvikling i endodontisk
status i en voksen dansk befolkning«, som er en opfølgning på en undersøgelse, der
blev startet i 1997 – en undersøgelse, som kortlagde antal og
kvalitet af rodfyldninger og
apikal parodontitis hos 616 tilfældigt udvalgte danskere i Århus-området.
I den opfølgende undersøgelse bliver populationen indkaldt igen, ligesom en ny population bliver indkaldt efter
samme udvælgelseskriterier.
Ud over at kunne følge sygdomsudviklingen hos det enkelte individ og identiﬁcere risikofaktorer så bliver det også
muligt at vurdere den generelle
udvikling i sygdoms- og behandlingsforhold samt evaluere
eventuelle ændringer i behandlingsstrategier.
Ifølge Lise-Lotte Kirkevang
har bevillingen stor betydning
for undersøgelsens gennemførelse, som kan give en dansk
vinkel på udenlandske undersøgelser, der indikerer, at kvaliteten af behandlingerne er blevet bedre, men at udviklingen i
sygdomsforhold er konstant.
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J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`cbXc\e[\i\e`KXe[c´^\YcX[\kei%'))''01
;\X[c`e\1(0%aXelXi)''0
L[bfdd\i1'+%]\YilXi)''0
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AXelXi
=FBLJ$blijlj1
Gi´gXiXk`fejk\be`bÆjY[\
gXk`\ekf^k\be`b\iYc`m\i^cX[\
Om moderne præparationsprincipper
og fornuftig og hensigtsmæssig
arbejdsgang
Kursusgivere: Lars Rossel og
Lars Nygaard
Dato: 21.1.09, kl. 17-21
Sted: Scandic Århus, Rytoften 3, Århus
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen

=FBLJ$blijlj1
B`ili^`jb\e[f[fek`ÆY\[i\
gif^efj\d\[ep\d\kf[\i
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og
evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 28.1.09, kl. 18.00-22.00
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen
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;JBF=X]_fc[\iijblijlj
Dato: 30.1.09, kl. 12.30 til 31.1.09,
kl. 12.30.
Sted: Comwell, Klarskovgaard, Korsør
Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk
Oral Fysiologi
Tilmeldingsfrist: 15.12.2008
Info: www.dskof.dk – hvor program
og tilmeldingsblanket ﬁndes.
Kursus udløser 7 CE-points til efteruddannelsen.

evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 2.2.09, kl. 18.00-22.00
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,
Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen.

=\YilXi

@dgcXekfcf^`Gifk\k`b
Dato: 5. og 6.2.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Jan Porsdal
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

=FBLJblijlj1
B`ili^`jb\e[f[fek`ÆY\[i\
gif^efj\d\[ep\d\kf[\i
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og

NTOLO
RDISK ODO
AK TUEL NO

;DGCN9>CK>9:C
B:9D9DCIDAD<>'%%.

GI 2009

MUNKSGAARD

DANMARK

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

=FBLJ$blijlj1
B`ili^`jb\e[f[fek`ÆY\[i\
gif^efj\d\[ep\d\kf[\i
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og
evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 23.2.09, kl. 17.00-21.00
Sted: Radisson SAS Limfjorden,
Ved Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen
og Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen
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=fblj$Gi´gXiXk`fejk\be`b
Fddf[\ie\gi´gXiXk`fej$
gi`eZ`gg\if^]fiel]k`^f^
_\ej`^kjd´jj`^XiY\a[j^Xe^
Kursusgivere: Lars Rossel og
Lars Nygaard
Dato: 23.2.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
og Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
@dgcXekfcf^`Gifk\k`b
Dato: 25. og 26.2.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
J\cjbXY]fif[fekfcf^`jbgiXbk`b
Dato: 27.2.09, kl. 13 til 28.2.09 kl. 14
Sted: Comwell Sønderborg
Arrangør: SOP
Info: Steen Sloth Madsen,
tandlege@post6.tele.dk
Emner: Klinikorganisation, Tandlægekonsulent Torben Andersen og Jørgen
Hougaard fra Hougaard Gruppen -3 D
røntgen. Grindcare og præsentation
af ny klinik
;XejbJ\cjbXY]fiKXe[c´^\jbi´b
Æ;JK_fc[\ijk`]k\e[\
^\e\iXc]fijXdc`e^
Dato: 27.2.09, kl. 10.00-16.00
Sted: Odense Tandpleje,
Grønløkkevej 30, 5000 Odense C
Tilmelding: Susanne Buus Thomsen
på mail je.sus@dsa-net.dk eller
suth@odense.dk eller telefon
onsdage 65 51 55 79.
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DXikj
8mXeZ\i\kbef^c\fgYp^e`e^
Dato: 10. og 11.3.09, kl. 8-17 og 8-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Thomas Kofod
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
@dgcXekXkb`ili^`@
Dato: 12.3.09, kl. 9-17
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Jan Porsdal
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
@e]fdµ[\fdbmXc`k\kjj`bi`e^
Formålet med infomødet er at introducere og afmystiﬁcere begrebet kvalitetssikring og certiﬁcering. Deltagerne
får et grundlag til at beslutte, om de
ønsker at følge Tandlægeforeningens
kvalitetssikringsforløb – udviklet specielt til Tandlæger.
Dato: 17.3.09, kl. 17.30 til 20.00
Sted: Comwell Roskilde, Vestre
Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse
@dgcXekXkb`ili^`@
Dato: 18.3.09, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Bfe]\i\eZ\1
Jle[_\[f^XiY\a[j^c´[\
Dato: 23.3.09, kl. 8.30-16.10
Kursusgivere: Bente Klarlund,
Chris MacDonald, Gitte Koldtoft
Arrangør: Tandlægeforeningen
For klinikteamet
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse
EfY\c8Zk`m\
Dato: 25.3.09, kl. 13-18
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Anders Beckett og Kaspar
Hermansen
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
=XZkjf^]´c[\i
Dato: 27.-28.3.09, kl. 8.30-16.00
(sidste dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere Torben Andersen, Kurt
Birk, Annette Bonne og Bjørn Haulrig
Målgruppe: Tandlæger, som er beskæftiget i privat praksis.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse
K\dX$blijlj
ÆEp\k´e[\ige[X^
Dato: 28.3.09, kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Ole Sloth Andersen og Jytte
Dall
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
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=FBLJblijlj1
;`^`kXciµek^\e^µi[`^`jkic\e[\
_ldµi
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske redskaber og andre tips ved brug
af digital intraoral røntgen
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 30.3.09, kl. 18.00-22.00
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,
Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen

8gi`c
@dgcXekXkb`ili^`)
Dato: 1.4.09, kl. 9-13
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
8cc$fe$+
Dato: 2.4.09, kl. 10-18
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Bfd^f[k]iXjkXik
Startkurset til den nybagte eller kommende klinikejer.
Dato: 16.-18.04.09, kl. 18 til 15 (sidste
dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev,
Christian Holt, Lene Lyst Knudsen og
Allan Kamp Jensen
Målgruppe: Tandlæger, som overvejer
at købe eller lige har købt klinik
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse
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@dgcXekXkb`ili^`)
Dato: 18.4.09, kl. 9-13
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Jan Porsdal
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

EfY\cIfe[f $@ekif[lbk`fe
Dato: 28.04.09, kl. 9-15
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Helle Bisgaard
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Gifk\k`bm`[\i\^\e[\
Dato: 3.6.09, kl. 16-20
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

@dd\[`Xk\=leZk`fe
Dato: 22.4.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg og
Søren Ahlmann
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

8cc$fe$+
Dato: 2.5.09, kl. 9-17
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Kim Bay
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

EfY\c8Zk`m\KD
Dato: 12.6.09, kl. 16-20
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

EfY\c>l`[\ C`m\
Dato: 6.-7.5.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Anders Beckett og Kaspar
Hermansen
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

@dgcXekfcf^`Gifk\k`b
Dato: 17.-18.06.09, kl. 10-18 & 9-16
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

KXe[gc\a\iblijlj
Dato: 27.4.09, kl. 9-15
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Susanne Dalsgaard
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
=FBLJblijlj1
;`^`kXciµek^\e^µi[`^`jkic\e[\
_ldµi
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske redskaber og andre tips ved brug
af digital intraoral røntgen
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 27.4.09, kl. 17.00-21.00
Sted: Radisson SAS Limfjorden,
Ved Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11 –
kursussekretær Jette Kristensen
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EfY\c>l`[\
Dato: 9.5.09, kl. 9-17
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Søren Ahlmann
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Bc`e`bXjj`jk\ekblijlj
Dato: 27.5.09, kl. 17.30-20.30
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Julie Hansen
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
8mXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 28.5.09, kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

@dgcXekXkb`ili^`@
Dato: 19.8.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
NobelGuide™ Live
Dato: 27.-28. august kl. 10-18 og 9-16
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk
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9\_Xe[c`e^jZ\eki\
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34/Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86 – 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Cecilie Frederiksen, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

9`[]lebk`fe
ApccXe[
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

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

Ja´ccXe[
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

<bjg\[`k`feX]bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i1
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes
for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt
år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger, der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af Tandlægeforeningen.

;\ekXcf^
dXbj`ccf]XZ`XciX[`fcf^`
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomograﬁ.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

@dgcXekXk\i
=pe

9µie\kXe[gc\a\

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

Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

Centrum Tandlægerne Odense
og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 126 226/64 402 403
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
7djaZkVgYZc*!.%%%6VaWdg\
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
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Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast. Tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande. Tlf. 97 18 00 79
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Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk

Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info

Ja´ccXe[
Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
tandklinikken@
laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

DfY`c`dgcXekXkY\_Xe[c`e^
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og Fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
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Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
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Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03

Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
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Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantatbehandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30
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Faaborgklinikkerne
Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.clinics.dk team@clinics.dk

ApccXe[
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg &
Johannesen
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
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Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

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

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06

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

Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
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Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm.
tandbehandling, kirurgi og
implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

FiXc_`jkfgXkfcf^`
Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk
diagnostik. Præparatglas m.m.
tilsendes på forlangende
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Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

ApccXe[
Allan DerryDanmarksg. 3A,
9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00/Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR . 1

BFCC<>@8C<?<EM@JE@E><I
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

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

Ja´ccXe[
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44/Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
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Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i
parodontologi

ApccXe[
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
MembranbehandlingParodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

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

Gifk\k`b
=pe
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik

ApccXe[
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Ja´ccXe[
H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60
Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

If[Y\_Xe[c`e^
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
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Jørgen Buchgreitz
 B#9#BVYhZchkZ_3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
 £hiZg\VYZ&!
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

KXe[c´^\jbi´b
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

¤jk\k`jbkXe[gc\a\

Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
jt@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
¢hiZi^`EgdiZi^`
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

8EEFE:<I

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

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

Bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\im`j\jY[\gK;CE<Kf^`KXe[c´^\YcX[\k
8eefeZ\ik\^e\j]fi(,eldi\(iX[^Xe^\e %
;\i]Xbkli\i\j]fi\k_XcmkiX[^Xe^\e[\e(%Xgi`cf^(%fbkfY\i%
Gi`j\e\ibi%)/#''gi%dd"dfdjgi%^Xe^%
KXe[c´^\]fi\e`e^\egkX^\ij`^`bb\XejmXi\k]fiXkbfcc\^\i[\iXeefeZ\i\i
le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i#Y\j`[[\i[\]fieµ[e\bmXc`ÔbXk`fe\i%
8eefeZ\i`e^le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i\i]fiY\_fc[kd\[c\dd\iX]
KXe[c´^\]fi\e`e^\e%
?\em\e[\cj\k`c
8e\kk\Bf]f\[#kc]%**+/..*-
\cc\i\$dX`c1 Xb7k[c%[b
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>iXk`jf^Xefepd]fid`[c`e^X]_a´cgk`cd\[c\dd\i`bi`j\
Bi\[j(
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

Bi\[j-

Bi\[j*

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

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

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

Bi\[j+
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 og 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 og 62 51 37 02

Bi\[j,
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Bi\[j)

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

Hanne Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

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

KXe[c´^\ie\j
Kip^_\[jfi[e`e^\i
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

KXe[c´^\]fi\e`e^\e

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

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

Preben Søndergaard
Vestergade 20,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

M\[Xcbf_fc$f^
d`jYil^jgifYc\d\i

Bi\[j.
Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Bi\[j0
Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

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

M\[jk\de`e^jc`[\cj\i
PsykiatriFonden
Majken Søefeldt – 39 29 39 09
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 25,75 pr. spaltemm. Køb og salg kr.
26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.

Rutineret tandlæge søges til travl,
veletableret klinik i centrum af Silkeborg

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

På vores klinik nyder vi en positiv og afslappet omgangsform, hvor glæden ved arbejdet leverer det gode resultat.
Vi tilbyder næsten alle former for behandling tilhørende
faget – naturligvis også implantatbehandling.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 02: 19/01 udkommer 04/02
Annoncer til TB 03: 16/02 udkommer 04/03
Annoncer til TB 04: 09/03 udkommer 25/03

Er du en positiv, stabil person, som lægger vægt på
et højt fagligt niveau med interesse i at indgå i et velfungerende behandlerteam bestående af 4 tandlæger,
tandplejer og 5 klinikassistenter, glæder vi os til at byde
dig velkommen i en fuldtidsstilling primo 2009.

Skriftlig ansøgning til:
Tandlægerne Østergade 10 I/S, 8600 Silkeborg eller på
mail: Tandlaegerneoestergadeti@mail.dk.

Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
Gi`mXkXej´kk\cj\
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Vil du arbejde et unikt sted,
hvor det kun er dine egne ambitioner, der sætter grænsen for
din faglige udvikling?
Vil du indgå som en del af et
hold, hvor vi alle betyder noget,
og har det sjovt sammen?
Vil du have en god indtjening,
der er afstemt efter din egen
indsats?
Vil du være en del af en succes?
Vi glæder os til at høre fra dig Klinikhuset
att. Jens Pilemand
M.D.Madsensvej 8
3450 Allerødl

moderne Tandlægehus med 4
klinikrum. TandlægeHuset ligger i Langå, 10 min. fra Randers
og 30 min. fra Århus, lige over
for stort lægehus. Jeg lægger
meget vægt på god patientbehandling og godt håndværk.
Humor og god omgangstone i
hele teamet. Jeg laver alt i moderne tandpleje, PA- beh. (inkl.
kirurgi), Straumann-implantater
og tilbyder forskellige former
for smertefri behandling, bl.a.
ved hjælp af akupunktur.
TandlægeHuset Per Dybbroe
Alleen 2, 8870 Langå

Tandlæge søges
Til stilling i Herlev to dage om
ugen. Da det er en holistisk
klinik, kræver det, at du har en
åbenhed omkring andre måder at arbejde på. Læs mere på
www.dorte-bredgaard.dk.
Henvendelse til:
Dorte Bredgaard
Herlev Hovedgade 117B
2730 Herlev
dentisto@webspeed.dk

Tandlægeassistent søges
Til klinik centralt i Århus søges
omhyggelig og samvittighedsfuld tandlæge 30 til 37 timer om
ugen.
Vi er 4 tandlæger, 3 tandplejere
og 7 klinikassistenter. Vi har
et godt miljø både fagligt og
socialt. Vi forsøger at følge med
tiden, har elektronisk journalsystem og digital røntgen. Vi
har en travl hverdag, hvor vi
arbejder i team. Klinikassistenterne laver patientbehandling
f.eks. provisorier og tandrensninger, starter nødbehandlinger
samt tager røntgen Klinikken
udfører stort set alle former for

Jeg søger 2 friske tandlæger
til spændende job:
I forbindelse med generationsskifte søger jeg 2 friske tandlæger 1. april 2009. Vi har et

tandlægebehandlinger herunder
implantater, større protetiske
rekonstruktioner samt æstetisk
tandpleje.
Vi søger hurtigst muligt en
kollega gerne med interesse i
parodontologi/kirurgi og som
har lyst til et længerevarende
samarbejde med mulighed for
kompagniskab.
Henvendelse til :
Tandlægerne ved rådhuset
Sønder Alle 3, 8000 Århus C
Tlf. 86 1233340
tandlaegerneraadhuset@mail.dk

8EEFE:<I

Klinikhuset i Allerød søger
tandlægeassistent på fuld tid
I forbindelse med generationsskifte søger vi en stabil og selvstændigt arbejdende tandæge,
der i kraft af sin personlighed
kan fungere i et alsidigt team,
hvor nøgle-ord som arbejdsglæde, humor, kvalitet, høj etik
og "patient-kommunikation i
øjen-højde" er i centrum.
Vi forventer at du har en vis
portion erfaring med i bagagen,
og at du har stiftet bekendtskab
med forskellige behandlinger
indenfor fast protetik og kirurgi.
Du skal være i besiddelse af
overblik og kunne lægge en
langsigtet behandlingsplan. Du
er fagligt engageret og ønsker at
udvikle dig.
Vi kan så til gengæld tilbyde
dig et inspirerende arbejdsmiljø
med 30 engagerede kolleger, der
med deres forskellige kompetencer kommer ud i alle hjørner
af odontologien, til stor glæde
for vores patienter.
Vores ambition er at "spille i
den dentale superliga", og med
ni veludstyrede klinikker, eget
dentallaboratorium, CEREC 3D,
elektronisk journal og røntgen
har vi skabt de ydre rammer for
at nå vores mål.

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^j$
XeefeZ\Y[\`YcX[f^
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Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Bc`e`bXjj`jk\ek\i
TandlægeHuset Per Dybbroe KA-assistenter
I forbindelse med generationsskifte har jeg brug for en klinikassistent og en klinikassistentelev. Vi har et stort moderne Tandlægehus i Langå, 10 min. fra Randers, 30 min. fra Århus. Vi laver al moderne tandpleje og har en supergod arbejdsplads, hvor patienten er
i centrum, og hvor godt humør og smil på læben er en selvfølge.
TandlægeHuset Per Dybbroe, Alleen 2, 8870 Langå

VOKSENTANDPLEJEN

Tandlæge
Kunne du tænke dig at arbejde med special- og omsorgstandpleje
4 dage om ugen?

8EEFE:<I

Det vi kan tilbyde dig, er et job som tandlæge 32 timer om ugen
(fuld tid), i Københavns Kommunes Voksentandpleje. Arbejdstiden er
fordelt på 4 hverdage om ugen, efter aftale, og du kan forvente at
arbejdet med special- og omsorgstandpleje er fordelt 50/50.
Du er uddannet tandlæge, har en solid faglig baggrund og lyst til at
arbejde med patienter med særlige behov.
Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at ringe til
Børge Hede på 3317 5775 eller Ellen Nielsen på 3317 5738.
Ansøgningsfrist: 27. januar 2009.

M`c[lm`[\d\i\fd
jk`cc`e^jXeefeZ\i6
BfekXbkXb7k[c%[b

Send din ansøgning til:
Voksentandplejen, Tietgensgade 31 B, 1704 København V.

Københavns Kommune ser mangfoldighed
som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres
særlige baggrund, personlighed og evner.

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk/job

F]]\ekc`^Xej´kk\cj\

Filialleder
9RUHVQXY UHQGH¿OLDOOHGHUKDUV¡JW
Q\HXGIRUGULQJHUSUGHFHPEHURJ
YLV¡JHUGHUIRUHQQ\¿OLDOOHGHUSnYRUHVNOLQLNL5LQJN¡ELQJ
1RUPHULQJHQSnNOLQLNNHQHUWDQGO JHUWDQGSOHMHUHRJNOLQLNDVVLVWHQWHU
.OLQLNNHQHUWRWDOUHQRYHUHWL
RJYLDUEHMGHUPHG7.RJGLJLWDO
U¡QWJHQ
9LV¡JHUHQNYDOLWHWVEHYLGVWWDQGO JH
PHGJRGHVDPDUEHMGVHYQHURJJRGW
KXP¡UGHUKDUO\VWWLODWDUEHMGHPHG
E¡UQRJXQJHRJKDUO\VWWLOOHGHOVH
/HGHOVHVHUIDULQJHUHQIRUGHOPHQ
LNNHHWNUDY
9LO JJHUY JWSnWLGOLJLQGVDWV
VXQGKHGVIUHPPHRJXGYLNOLQJRJYL
NDQWLOE\GHHQVS QGHQGHDUEHMGVSODGVPHGHWJRGWDUEHMGVPLOM¡RJ
IDJOLJHXGIRUGULQJHU
9LKDUJRGHPXOLJKHGHUIRUVSHFLDOLVHULQJRJIRUYLGHUHXGGDQQHOVH
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6RP¿OLDOOHGHUYLOGXLQGJnLWDQGSOHMHQVOHGHOVHVWHDPVDPPHQPHG¿OLDOOHGHUHQIUDYRUHVWLOVYDUHQGHNOLQLNL
6NMHUQ¿OLDOOHGHUHQIUDYRUHVPLQGUH
NOLQLNL5LQGXPVDPWRYHUWDQGO JHQ

Ringkøbing-Skjern Kommune

Tandlæge/cand.odont.
9LKDUGHVXGHQHQOHGLJWDQGO JHVWLOOLQJWLOEHV WWHOVHVQDUHVW
$UEHMGVVWHGHWYLOY UHL5LQJN¡ELQJ
RJHOOHU6NMHUQHIWHUQ UPHUHDIWDOH
%HJJHVWLOOLQJHUHUSnIXOGWLGPHQYL
YLORJVnJHUQHK¡UHIUDGLJKYLVGX
¡QVNHUHWPLQGUHWLPHWDO
/¡QLKHQKROGWLOJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWUHNUXWWHULQJVWLOO JNDQIRUKDQGOHV
+DUGXVS¡UJVPnOPHGKHQV\QWLOVWLOOLQJVRSVODJHWNDQGHUHWWHVWLO
Overtandlæge Ulla Henningsen,
tlf. 99 74 16 46,
mail: ulla.henningsen@rksk.dk

+HUNDQGXRJVnUHNYLUHUHWDQGSOHMHQVVXQGKHGVSODQRJYRUHVQXY UHQGHIXQNWLRQVEHVNULYHOVHIRUVWLOOLQJHQ
9LJO GHURVWLODWK¡UHIUDGLJRJWLO
DWE\GHGLJYHONRPPHQLYRUHVWDQGSOHMH
Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern kommunale
Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk
Ansøgningsfristen er d. 19.
januar 2009.
$QV WWHOVHVVDPWDOHUIRUYHQWHVDIKROGWXJHHOOHUHIWHUDIWDOH
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Tandlæge 35 timer ugentligt
–eventuelt deltid
Da en af vore tandlæger efter 28 år har valgt at
beskæftige sig med alt andet end tænder, har vi en
fuldtidsstilling ledig til besættelse snarest muligt.
Han rejser fra en tandpleje i rivende udvikling, hvor
vi er blevet fortrolige med den elektroniske aftalebog og netop nu ibrugtager journaldelen (TM Tand).
Digital røntgen er en del af vores hverdag.
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er et af vore
opmærksomhedspunkter, bl.a. er vore klinikker
nybyggede eller nyrenoverede.
På vore klinikker tager et personale på 29 velkvali¿FHUHGHIDJSHUVRQHUVLJPHGLQGVLJWRJLP¡GHNRPPHQKHGDIFDE¡UQRJXQJHRJYRUHV
tandreguleringsklinik varetager ud over behandling
DIGLVVHRJVnYLVLWDWLRQHQDIFDE¡UQRJXQJH
fra privat praksis.
Vi lægger vægt på et personale med et omgængeOLJWY VHQPHGÀHNVLELOLWHWRJHQJDJHPHQWNRPbineret med høj faglig standard sikret gennem
målrettet efteruddannelse. Det sikrer, mener vi,
bedst muligt en løbende udvikling og omstilling af
vore tilbud.
Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om os og vore tilbud på:
KWWSZZZNRHJHGN7DQGSOHMHRJGXNDQInÀHUH
oplysninger om bl.a. stillingen ved at kontakte overWDQGO JH7RUEHQ%ULVK¡MSnWHOHIRQ
e-mail: torben.brishoej@koege.dk eller eventuelt på
PRELO
Ansøgningsfrist

Ansøgninger vedlagt relevante bilag og CV modtages
VHQHVWGHQMDQXDUPHGPRUJHQSRVWHQSn
adressen:
Tandplejens administration
*\PQDVLHYHM.¡JH
Eller på e-mail torben.brishoej@koege.dk
Mærk ansøgningen ”Tandlægestilling”
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27.
MDQXDU
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.
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Distriktstandlæge til Vejle
Kommunale Tandpleje
Ansøgningsfrist: 28. januar 2009
I Vejle Kommunale Tandpleje er stillingen som distriktstandlæge i Egtved ledig til besættelse 1. marts 2009 eller
efter aftale.
Hvis du ønsker at kombinere tandlægearbejde med udvikling og planlægning i en stor tandpleje og har lyst til og flair
for personaleledelse og -udvikling, er du måske vores nye
distriktstandlæge.
Tandplejens 80 engagerede medarbejdere arbejder i 5
distrikter. Vores brugere er ca. 21.500 børn og unge og godt
400 omsorgspatienter. Vi samarbejder med Regionen om
specialtandpleje. Vi lægger vægt på sundhedsfremme og
forebyggelse og på at tilbyde omsorgsfuld og kompetent
tandpleje af høj kvalitet på sunde arbejdspladser. Lige nu
har vi fokus på udvikling af teamtandplejen.
Vores 5 distriktstandlæger indgår i Tandplejens ledergruppe
sammen med specialtandlægen med lederfunktion og
overtandlægen. Distriktstandlægen er ansvarlig for udmøntningen af Tandplejens service i distriktet og er faglig
leder og personaleleder i distriktet. I distrikt Egtved er der
13 medarbejdere fordelt på en velindrettet distriktstandklinik og to deltidsåbne lokalklinikker. Distriktstandlægen
har klinisk tandlægearbejde og fagligt/administrative
ledelsesopgaver for hele Tandplejen.
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Du kan se en en job- og personprofil og læse mere om
Tandplejen på www.vejle.dk/tandplejen.
Du kan få flere oplysninger om stillingen hos overtandlæge
Jytte Winther Carlsen, tlf. 7681 5500 eller mail jytca@vejle.dk
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler om
Ny Løn.
Send din ansøgning til Vejle Kommunale Tandpleje, Kirketorvet 24, 7100 Vejle eller gerne på mail jytca@vejle.dk, så
vi har den senest onsdag d. 28. januar 2009.

:)

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler
torsdag d. 19. februar 2009.

www.tdl-tryghed.dk
Pension

39 46 00 80
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DPF

Dansk Praksis
Formidling

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

Tlf. 86 30 98 22
Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

COTE D'AZUR
Humanitært arbejde i Peru,
Filippinerne, Vietnam og Cambodja
Tandsundhed Uden Grænser søger tandlæger, tandplejere, tandlægestuderende (som har bestået 8. sem.) og
tandplejerstuderende (som har bestået 4. sem.), der vil arbejde frivilligt og ulønnet i 2 uger for at fremme tandsundheden i nogle af verdens fattigste lande.
Forløbige projektuger:

Min klinik beliggende i Sophia Antipolis,
technopolen mellem Cannes og Nice, kommer nu
til salg.
Stort internationalt klientel. Klinikfællesskab med
fransk og svensk kollega.
Erling Waage Beck
Tlf. + 33 (0) 4 93 95 85 00
Mobil: +33 (0) 6 62 76 85 00
erlingwaage.beck@wanadoo.fr

Peru: Uge 27-28 eller uge 29-30
Filippinerne: Uge 27-28
Vietnam og Cambodja: Uge 27-28

9il^kYµij\e

Hvad kræves der for at deltage?
1. Du skal interessere dig for tandsundheden i verdens
fattigste lande.
2. Du skal være medlem af TUG.
3. Du skal udfylde og indsende en ansøgning samt bilag
LQNO&HUWLÀFDWHRI*RRG6WDQGLQJHOOHUGRNXPHQWDWLRQ
for bestået teoretisk og praktisk undervisning inden
ansøgningsfristen.
4. Du skal afse tid før afrejse til praktiske gøremål, bl.a.
VNDOGXVHOYV¡UJHIRUDWERRNHGLQUHMVHKDYHYDFFLQD
tionerne og rejseforsikring i orden.
5. Du skal deltage i det obligatoriske introkursus den 3.
maj 2009 i København.
6. Du skal i fællesskab med dine medrejsende skrive en
rejsebeskrivelse samt sende 10 billeder fra projektet,
GHUVNDOY UH78*LK QGHVHQHVWÀUHXJHUHIWHUKMHP
komst.
Økonomi
Projektdeltagerne betaler selv udgifter til rejse og ophold.
Læs mere om betingelserne på www.tug-dk.org.
Ansøgningsskema og bilag sendes elektronisk til:
E-mail: tug@tug-dk.org
Mærket »Ansøgning«
$OOHELODJVNDOLQGVFDQQHVLK¡MNYDOLWHW
Ansøgningsfrist: 15. februar 2009
$QV¡JQLQJVVNHPDHWRJÁHUHLQIRUPDWLRQHURPSURMHNWHUQH
NDQÀQGHVSn78*VKMHPPHVLGHZZZWXJGNRUJ
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Køb/salg klinikker
Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.

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

Tandlægepraksis i Horsens
til salg
Enkeltmandspraksis med 3 behandlingsrum, beliggende
midt i centrum til salg.
Omsætning ca. 3,3 mio. kr.
Henvendelse til
Tandlæge Erik W. Hansen
tlf.nr. arb. 75620700 el. privat
75620964

INTRAORALT KAMERA
Handy kamera, monteret på lille
rullebord, kompl. med plasmaskærm - som nyt - god kvalitet
- 3 år gl., brugsanvisning medfølger. Nypris 32.000,- sælges for
kun 15.000,Lattergas-anlæg:
Fuldt funktionsdueligt, sælges
for kun 3.500,Kontakt:
Tandlæge Henrik Gutte Koch
Tlf 26 72 09 99/44 98 34 20
Mail: henrik@gutte.dk
Udstyr sælges:
Røntgen Gendex VisualiX eHD
Combo WS 1½2, ca. 1 år gammelt. Nypris ca. kr. 110.000,00.
Pris kr. 75.000,00.
Stor climo hjørneskranke med
skuffer, hylder og hæve/sænkebord, hvid med aluminiumsliste.
Ca. 3 år gammel. Nypris kr.
64.200,00. Pris kr. 35.000,00. Billeder kan mailes.
Miele opvasker G 7881 fra
april 2007. Kun brugt ½ år. Kr.
20.000,00.
Tdl. Delia Holmberg
Algade 86, 1.
4760 Vordingborg
tlf. 55371225
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%.
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
IlYi`bXeefeZ\ie\\i[\ckfg
`]µc^\e[\_fm\[^ilgg\i1
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

8[mfbXk\i

TA ND LÆG EB LA D ET A NNO NCER

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

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

SAVNER
DU EN
NÆRVÆRENDE
BANK?

9Xeb\i

- de nemmeste penge
kan du tjene på Únansieringen

Ann-Brigitt Meidahl
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk

www.sparnord.dk

8EEFE:<I

...og få en snak om din
nuværende eller
kommende praksis!

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing
praksis@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk/praksis
Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

AfYgfikXc]fi_\c\
kXe[gc\a\k\Xd\k

Klinikﬁnansiering
Vi har kendskabet og ekspertisen

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et
stort branchekendskab og solid
rådgivning”
Kontakt os og få klarhed!

nnn%[\ekXcafY%[b

– mød os på www.riba.dk

;\ekXccXYfiXkfi`\i
JkfibµY\e_Xme

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag
Henning Jensen Mette Ostersen
hej@riba.dk
mko@riba.dk
96 80 25 68
96 80 25 73
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+ IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Ia[#,%''&*&*;Vm,%''&)&)

DENTALLABORATORIE ApS.
Lyngby Hovedgade 27, 4. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 0123

www.supradent.dk

Dentalopvaskemaskiner

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liﬂandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
NDC
CERTIFIED

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

Ja´ccXe[

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

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

Dental Laboratorium ApS
Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48
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Erhvervsvej 2 ȿ 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 ȿ Fax 43 27 15 09
www.miele.dk

@ejkild\ek\i

ZACHO.RØNVIG AS
Gl. Vejlevej 57 ( DK-8721 Daugaard
Tlf.: +45 75 89 57 11 ( Fax: +45 75 89 57 44
dental@zacho-ronvig.com ( www.zacho-ronvig.com

Bc`e`b$f^bfekfi`em\ekXi
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Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

Fugl

D`[kapccXe[
Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77
OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099

Kim Bay Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 rhus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Efi[apccXe[

TANDLÆGE-FORMULARER

Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter · Indkaldekort
A4 ark med indbetalingskort

Landbrugsvej 20
Tlf. 66 12 60 91
www.htodense.dk
Nyt: bestil fra vores webshop

Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03
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Kunst & Klinik design

INFORM KLINIKDESIGN
)XQNWLRQ(UJRQRPL'HVLJQNRQRPL

Visit-, møde- og tilkaldekort med
malerimotiver.
Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v.,
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

$" "#!#
 !&! #&!

4LF   s www.bienair.com

$" !!
 !#$
"

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

"#!!  #$
'$

% 

Bc`e`bl[jkpi
! %NGELUNDSVEJ 
 !ALBORG 36
4ELEFON  
INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK
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$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808

8EEFE:<I

Scanline

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

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

M`c[lm`[\d\i\fd
jk`cc`e^jXeefeZ\i6
BfekXbkXb7k[c%[b

I\m`j`fe

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^j$
XeefeZ\Y[\`YcX[f^
ge\k%
>`e[g
nnn%k[ce\k%[bf^
m´c^d\elglebk\k
É[\ekXcafY%[bÉ

www.pwcglobal.com/dk

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

Stamholmen 149 | 2650 Hvidovre | Denmark
Telefon: +45 3677 3677 | Fax: +45 3677 0144
Mail: revision@fransthomsen.dk

K L I N I K I N D R E TN I N G
forvent en positiv oplevelse

REKVIRER INSPIRATIONSMATERIALE - TELEFON 98 18 11 55
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- mere end god service...

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten



Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

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

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

M`bXij\im`Z\

8EEFE:<I

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

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

&UWJLBSCVSFBV
LVOGPSLMJOJLBTTJTUFOUFS
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Eurocard til
reduceret pris

Jk`cc`e^jXeefeZ\i
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Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
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www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

5JMIFMF,CFOIBWO 
aSIVT 0EFOTF aMCPSH
PHIFMF4KMMBOE
-JEUCJMMJHFSF
3JOHGSBLMQlUMG


Rs`snhk
jtmcdjnqs
shkchf
Rs`snhk
exqhmfrnkhd
shkchsgidl
Jnms`jsS`mck½fdenqdmhmfdm
enqhmenql`shnmnlq`a`s`es`kdq

KXe[gc\a\d`[c\i

vvv-rs`snhkcj

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere
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Et stærkt alternativ!
Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk
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Den flydende

COPSØ A/S

diamant

G-Coat PLUS
fra GC.

Den første nanofyldt beskyttelseslak

En ny beskyttelseslak som
giver alle dine fyldninger en
perfekt overflade og derved
en perfekt start i livet.

Kun det bedste
er godt nok
I gode hænder

Kan anvendes til dine glasionomer
og kompositfyldninger og dette
giver en fuldendt finish og
signifikant bedre styrke.

Tandlæge Niels Rintza har i sin karriere
udført mere end 2.000 implantater.

G Coat Plus forbedre
slidstyrke og giver
ekstra beskyttelse af
de marginale spalter.

“Der er ingen tvivl om, at Esbjerg Dentallaboratorium er teknologisk i front.
Det mærkes både i det daglige samarbejde

Giv dine fyldninger
den sidste laminering
ved at applicere
G-Coat Plus i 3 enkle step og
du får en optimal æstetik og perfekt
overflade på alle fyldninger.

om især implantatbaserede restaureringer og i
forbindelse med kurser om ny teknologi, hvor
man kan være sikker på altid at møde en eller
flere medarbejdere fra Esbjerg Dentallaboratorium. Et andet kriterium, der er afgørende for
mig i samarbejdet med et dentallaboratorium,
er korte leveringstider og samtidig overholdelse
af aftaler. Også på de punkter er man i gode
hænder ved Esbjerg Dentallaboratorium”.
Tlf. 75 12 36 88 · www.esbjergdental.dk
Tandlæge Niels Rintza, Esbjerg
ISO 9001:2000 CERTIFICERET KVALITETLEDELSESSYSTEM

Esbjerg Dentallaboratorium er med 32 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner
og eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Tel. +32.16.74.10.00
info@gceurope.com
www.gceurope.com
GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 20 98 48
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Prisgaranti? Det får du da helt
automatisk som stjernekunde
Alan, Lone og Vibeke arbejder for dig i vor indkøbsafdeling. De tjekker priser på forbrugsvarer og småudstyr hver dag, når vi får diverse brochurer ind med
taxa, post og mail. Er du stjernekunde kan du blot
læne dig tilbage og lade os gøre arbejdet - vi garanterer du får markedets bedste pris! Plus selvfølgelig fragtfri levering. Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44

Danske tandlæger i
internationalt forskningsnetværk

Ta n d læ g e f o r e n i n g e n s m e d l e m s b la d
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