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bidrage til bde v¾kst og trivsel i din tandl¾gepraksis. Hvordan vores
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Astra Tech
BioManagement
Complex™
—function, beauty and biology
in perfect harmony
The success of an implant system cannot be determined by one
single feature alone. Just as with all natural systems, the delicate
balance is maintained by the interaction of different but equally
important features.
Our implant system supports the natural balance by a
unique combination of interdependent features—the Astra Tech
BioManagement Complex™. It is designed to ensure long-term
clinical success by stimulating bone growth, providing bone
preservation, soft tissue health and architecture. To put it simply:
function, beauty and biology in perfect harmony.

71.048.375 kr.

OsseoSpeed™

— more bone more rapidly

MicroThread™

— biomechanical bone stimulation

*) Udbetalt i 2006 til
erhvervsudygtige
tandlæger via os!

Conical Seal Design™
— a strong and stable ﬁt

Telefon 39 46 00 80
www.dtftryghed.dk

Connective Contour™

— increased soft tissue contact zone and volume

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk
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Læssø M, Schwartz O, Kofod T. Ansigtstraumer modtaget via Rigshospitalets
traumecenter 2000-2004
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»Ansigtstraumer modtaget via Rigshospitalets
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»Cancerpatienter må kæmpe hårdt for tilskud«,
side 138, og »Journaler er ikke længere
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Tandlægebladet er Dansk Tandlægeforenings 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 Dansk Tandlægeforenings 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 Dansk Tandlægeforenings 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.
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Ansigtstraumer
modtaget via
Rigshospitalets
traumecenter
2000-2004
Micheal Læssø, Ole Schwartz og Thomas Kofod
Frakturer i ansigtsskelettet optræder enten
som solitære skader eller som en del af et
multitraume. Modtagelsen af multitraumatiserede
patienter varetages i dag i traumecentre landet
over. I Hovedstadens Sygehusvæsen (H:S) blev
Rigshospitalets TraumeCenter etableret i 1999,
og traumecentret modtager efter forud fastlagte
mekaniske, anatomiske og/eller fysiologiske kriterier
primært visiterede traumepatienter fra H:S, samt
sekundært visiterede traumepatienter fra det øvrige
Østdanmark, Bornholm, Færøerne og Grønland.
Rigshospitalets HovedOrtoCenter har ansvaret

R

igshospitalets TraumeCenter (TC) er en murstensløs
organisation, der består af et struktureret samarbejde mellem alle specialer på Rigshospitalet som
er involveret i behandling af traumepatienter. Det faste
traumeteam består af læger og sygeplejersker fra ortopædkirurgisk og anæstesiologisk afdeling samt portører, radiografer, bioanalytikere og sekretærer tilknyttet TC. Herudover tilkaldes efter behov læger fra relevante specialer, typisk abdominal-, thorax- og neurokirurgiske afdelinger.
Ved mistanke om brud i ansigtsskelettet tilkaldes otolog
samt tand-, mund- og kæbekirurg. Når de traumatiserede
patienter med ansigtsfrakturer er cirkulatorisk og respiratorisk stabile, kan de overgå til videre behandling af kæbefrakturerne i kæbekirurgisk regi.
Formålet med denne artikel er at bringe en oversigt over
udviklingen af samarbejdet mellem TC og Tand-, Mundog Kæbekirurgisk Klinik (TMK) i de første fire år efter
etablering af TC.
Patienter og metoder
Der blev i tidsrummet 01.01.2000-31.12.2004 modtaget 417
(primært eller sekundært visiterede) patienter i TC til undersøgelse og behandling af frakturer eller andre skader
på ansigtsskelettet. Af disse blev 284 (68%) viderehenvist
til behandling på TMK. De resterende patienter blev enten
visiteret til tilgrænsende specialer (Øre-Næse-Hals- eller
Øjenafdeling) eller afsluttet til videre behandling i primærsektoren hos praktiserende tandlæge eller læge.

for det fortsatte behandlingsforløb i centrets egne
klinikker. Patienter med kæbefrakturer visiteres til
videre behandling i Kæbekirurgisk Klinik.
Her bringes en opgørelse over 284 patienter
visiteret fra TraumeCentret til videre behandling

140

i Kæbekirurgisk Klinik i perioden 01.01.2000–

120

31.12.2004.

100
80
60
40
20
0

År 2000

2001

2002

2003

2004

Fig. 1. Antal patienter med ansigtstraumer henvist fra TraumeCentret til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik i perioden 2000-2004.
Fig. 1. Number of patients with facial traumas referred from the
Trauma-Centre to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery in the period 2000-2004.
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Fig. 2. Fordeling af 284 ansigtstraumer efter traumeårsag.

Fig. 3. Fordeling af 150 kæbefrakturer efter lokalisation.

Fig. 2. Distribution of 284 facial traumas according to cause of trauma.

Fig. 3. Distribution of 150 jaw fractures according to localisation.

Journalmaterialet blev opgjort ved indledende retrospektiv gennemgang af skadekort i TC og efterfølgende kontrolleret ved gennemgang af journalmateriale i TMK. Patienternes køn og alder blev identificeret vha. CPR-nr. og kliniske
data fra journalmaterialet, inkl. traumemekanisme og frakturlokalisation. Dette blev krydstjekket med diagnosekoder
fra »det grønne system«. Der er i opgørelsen kun medtaget
patienter der havde forløb i såvel TC som i TMK.
Skadesårsagerne blev opgjort ud fra journalmaterialet
og herefter inddelt i overordnede grupper. Traumer relateret til cyklister, fodgængere og bilister blev grupperet under »Trafik«. Sports- og faldtraumer samt ulykker i hjemmet og i forbindelse med børns leg blev overordnet grupperet under »Fritid/fald«. Alle voldsrelaterede traumer
blev grupperet under »Vold«, mens andre traumeårsager
som arbejdsulykker, iatrogene skader mv. blev grupperet
under »Andet«.
Resultater
I alt blev 284 patienter visiteret fra TC til videre behandling i TMK. Af disse var 203 (71%) mænd og 81 (29%) kvinder. Dette giver en mand:kvinde-ratio på 2,9:1.
Af de 284 patienter havde 168 (59%) to eller flere diagnoser, og 150 patienter (52%) havde derudover en række dia
gnoser der ikke var relaterede til ansigtslæsionerne.
Antallet af visiterede traumepatienter steg jævnt gennem
den fireårige periode fra under 20 per år i 2000 og 2001 til
ca. 100 per år i 2003 og 2004 (Fig. 1). Denne tendens afspejler
ikke den generelle udvikling i det totale antal behandlede
og visiterede patienter i TC i samme periode, idet dette har
ligget nogenlunde stabilt på 750-800 traumekald per år.
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Fordelingen af skadeårsager fremgår af Fig. 2. Fritids- og
faldtraumer og voldsrelaterede traumer var de hyppigste årsager og udgjorde begge 34%. Trafikuheld var årsagen til ca.
1/5 af traumerne (21%), og af disse udgjorde cykeluheld 71%.
Ud fra diagnosekoder og journalgennemgang blev kæbefrakturer (150) opgjort for sig. I alt blev 20 patienter (13%) behandlet for maksilfrakturer, 125 (84%) for mandibelfrakturer,
og fem (3%) for kombinerede maksil- og mandibelfrakturer
(Fig. 3). På de 284 patienter blev der registreret 193 tandskader.
Kasuistik
Patienten blev indbragt i forbindelse med en togulykke
(Fig. 4). Patienten var lokofører i et bagfra kommende tog

Fig. 4. Kasuistik: situation bag traumeårsagen (trafikulykke).
Fig. 4. Case report: situation behind cause of trauma (traffic accident).

Faglige artikler
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Ansigtstraumer

Fig. 5. 3D-reformatterede CT-skanningbilleder af traumatiseret lokofører fra ulykken vist i Fig. 4.
Fig. 5. 3D-reformatted CT scans of the traumatised engine driver from the accident shown in Fig. 4.

og modtoges som multitraumepatient. Efter den primære
gennemgang efter ATLS-princippet (1) fandtes patienten
ABC-stabil (A: airway with cervical spine control; B: breathing
and ventilation; C: circulation (and hemorrhage)), samt uden
neurologisk påvirkning. Ved yderligere objektiv undersøgelse fandtes traume mod ansigtet samt smerter og ømhed
i abdomen. Akut CT-skanning viste luft i abdomen indikerende tarmruptur, hvilket bekræftedes ved ultralydskanning, og patienten planlagdes akut laparotomeret. 3D-CTskanning af ansigtsskelettet viste komminut mandibelfraktur (Fig. 5), der planlagdes reponeret og osteosynteret i
samme generelle anæstesi.
Ved operationen fik patienten grundet ileum-perforatio-

nen udført en temporær ileostomi. Mandibelfrakturen reponeredes og osteosynteredes (Fig. 6).
Diskussion
Traumer er den hyppigste dødsårsag i de første 40 leveår,
og ansigtstraumer en en almindelig, men alvorlig komponent hos patienter med multiple traumer (2). Mere end
halvdelen af patienterne i denne undersøgelse havde to eller flere skader, og ca. hver anden havde desuden ikke-ansigtsrelaterede diagnoser. Dette understreger at der ofte er
tale om alvorligt tilskadekomne patienter som kræver en
multidisciplinær behandlingsindsats fra flere specialer i
den initiale fase. Data fra veletablerede amerikanske trau-

Fig. 6. Panoramaradiogram af
patienten vist i Fig. 5 efter reponering og osteosytese af den komminutte mandibelfraktur.
Fig. 6. Panoramic radiograph of the
patient shown in Fig. 5 after reposition
and osteosynthesis of the comminute
mandibular fracture.
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mecentre har dokumenteret at trierede traumesystemer
(def.: sortering og prioritering af akutte patienter baseret
på skadens alvorlighed og behandlingsbehov) ikke alene
sikrer øget overlevelse for kritisk tilskadekomne (3), men
tillige sikrer lavere langtidsmortalitet og bedre funktionel
overlevelse (4).
Data dokumenterer dog samtidig at det tager tid (ca. tre
år) for et TC at opbygge tilstrækkelig erfaring og struktur
til at ændre mortaliteten ved sammenligning med andre
former for akut modtagelse (5). Aktuelle data fra TC i H:S
er fra TC’s første år, men det eksponentielt stigende antal
henviste ansigtsfrakturer kan ikke forklares ud fra en tilsvarende stigning i TC’s aktivitetsniveau, idet det totale årlige antal ansigtstraumer må formodes at ligge nogenlunde
stabilt (6).
Traumatologien har altid været en væsentlig del af det
kæbekirurgiske speciale, og integrationen af kæbekirurgiske specialafdelinger i traumecentre landet over er afgørende for den optimale behandling af patienter med ansigtsfrakturer.
Årsagerne til ansigtstraumer kan groft opdeles i tre nogenlunde lige store grupper: 1) trafikuheld, 2) intenderet
vold og 3) fritids- og faldulykker (6). Dette forhold bekræftes i vor opgørelse. Dog er antallet af trafikrelaterede traumer lidt lavere end de to andre grupper, hvilket formentlig
hænger sammen med en udvikling i retning af sikrere biler (airbags m.m.) og øget trafiksikkerhed generelt. Således
viser de seneste tal fra Københavns Kommune at de senere
års indsats for forbedring af trafiksikkerheden har resulteret i en reduktion af dræbte og svært tilskadekomne fra
569 i 1998 til 340 i 2004 (32%). På landsplan fandtes en tilsvarende reduktion på 14% i samme periode (7).
Data fra udenlandske undersøgelser viser generelt store
populationsrelaterede forskelle på fordelingen af de ætiologiske faktorer bag ansigtsfrakturer (2,8,9). Vore resultater
ligger således på linje med Le et al.s resultater (10) som viste
at vold var den næsthyppigste årsag til ansigtsskader, mens
Gassner et al. (2) fandt at kun 12% af maksillofaciale frakturer
i deres population skyldtes vold, hvilket kan forklares ved
at denne population var bosiddende i et skiresortområde. I
en undersøgelse af kombinerede ansigtsfrakturer og kranieskader fandt Pappachan et al. (9) at årsagen i 55% af tilfældene
var biluheld, mens det samlede antal trafikuheld i vor undersøgelse kun udgjorde 21%, og Gassner et al. (2) fandt at
kun 12% af skaderne kunne tilskrives trafikuheld.
Kulturelle, sociale og demografiske faktorer spiller således en stor rolle i fordelingen af årsager, hvilket understreger vigtigheden af offentlige oplysningskampagner og
forebyggende tiltag.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

Den skæve kønsfordeling blandt patienter med kæbefrakturer er velkendt og kan tilskrives de ovenfor beskrevne ætiologiske faktorer. Således er det kendt at mænds risiko for at pådrage sig skader fra specielt vold og trafikulykker er betydelig højere end kvinders, og lignende
kønsrelaterede forskelle går igen i andre undersøgelser
(2,8).
Fordelingen af lokalisationen af ansigtsfrakturer i denne
undersøgelse ligger på linje med fordelingen i NeumannJensen et al.s undersøgelse (6) der viste en tilsvarende fordeling på hhv. 20%, 73% og 6% i en opgørelse over 2.756 patienter behandlet over en tyveårig periode.
Sammenfatning
Opbygning af traumecentre og multidisciplinær indsats
ved modtagelse af traumepatienter er af afgørende betydning for at sænke traumeforårsaget mortalitet og morbiditet. Vor undersøgelse viser parallelt med tidligere danske
data og ligesom tilsvarende data fra større udenlandske
studier at ansigtstraumer hyppigt optræder som en del af
det komplekse sygdomsbillede hos de multitraumatiserede
patienter.
Kæbekirurgisk traumebehandling udgør således en vigtig og integreret del af den multidisciplinære indsats i forbindelse med behandlingen af patienter med ansigtstraumer.
Tak
Overlæge Henrik Grønborg, Rigshospitalets TraumeCenter, takkes for
hjælp til fremskaffelse af data.

English summary
Facial fractures received by the Trauma-Centre, University Hospital, Copenhagen, 2000-2004
Fractures in the facial skeleton occur either as solitary injuries or as a part of multiple trauma. The management of
multi-traumatized patients takes place in Trauma-Centres
throughout Denmark. In the capital area the Trauma-Centre of the University Hospital of Copenhagen was established in 1999. Patients with facial fractures are referred to
continued treatment at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery.
This article brings an overview of the development of
the cooperation between the Trauma-Center and the Department of Oral and Maxillofacial Surgery during the
first four years of the centre’s existence. We studied the
medical charts of 284 patients referred from the TraumaCentre to further treatment at the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery and looked at causes of injury and
Faglige artikler
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Ansigtstraumer

fracture type and location. Our findings are similar to previous studies, although a variation due to cultural, demographic and social factors exists. This emphasizes the need
for preventive measures and public campaigns.
We conclude that the severity and complexity of facial
trauma require interdisciplinary treatment and place the
speciality of oral and maxillofacial surgery as an integral
part of the interdisciplinary trauma team.
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Effekten af Sterilox® som desinfektionssystem i dentalunits
I de senere år er der på ny kommet fokus på vandkvaliteten i dentalunits, og også i danske units er der hyppigt et
kimtal der er højere end i vandhanevand. Der foregår derfor for øjeblikket et betydeligt udviklingsarbejde hos producenterne af units mhp. at sikre en god vandkvalitet

Mette Husum Christensen, Lise Støvring, Nina Løvendahl Bach og Ellen V.G. Frandsen

S

tørstedelen af mikroorganismerne i unitvand udgør en
meget begrænset smitterisiko, men det formodes at et
stort kimtal er associeret med forøget risiko for forekomsten af opportunistisk patogene mikroorganismer der
kan give infektioner, hovedsageligt hos ældre og svækkede personer (1-3). Især Legionella-arter (Legionella pneumo
phila) og Pseudomonas-arter (Pseudomonas aeruginosa) er relevante.
Sterilox®, et apparat til fremstilling af superoxideret
vand, er for nylig introduceret på det danske marked. Apparatet består af en generator der er forbundet til en opløsning af NaCl. Ved aktivering af apparatet undergår
NaCl-opløsningen elektrolyse ved passage over titanelektroder ved 9 Amp. Derved dannes overvejende hypoklorsyrling (HOCl) med en koncentration på ca. 144 mg/ml,
et pH på 5,0–6,5 og et oxidationspotentiale > 950 mV. Superoxideret vand har en høj antimikrobiel effekt mod en
række mikroorganismer som Pseudomonas, Mycobacterium,
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis-sporer og Candida albicans (4,5). Superoxideret vand anvendes til desinfektion inden for en række
områder, fx vandbehandling, afvaskning af frugt og
grønt, desinfektion af hæmodialyseudstyr og desinfektion af endoskopiudstyr (6).
Anvendelse af Sterilox® i en tandklinik kræver indkøb
af det pågældende apparatur samt ombygning af den eksisterende unit til dispensering af vand fra flasker.

Formål
Formålet med nærværende forsøg var at undersøge effekten af Sterilox® på kimtallet og forekomsten af Legionellaog P. aeruginosa-bakterier i vandet fra dentalunits.
Materiale og metoder
Elleve units på klinikker med stor geografisk afstand deltog i undersøgelsen. Samtlige units blev ombygget fra forsyning med vandhanevand til dispensering af vand fra flaske. Frisk fremstillet Sterilox®, fortyndet til en 2% opløsning med vandhanevand, blev anvendt i flasken.
Vandprøver på 200 ml blev taget fra trefunktionssprøjte
og airrotor fra hver unit om formiddagen mellem patientbehandlinger og fra vandforsyningen i præparationsrummet (vandhanen).
Prøvetagning og behandling af prøverne i øvrigt foregik
som tidligere beskrevet (7).
Resultater og diskussion
Før installation af Sterilox® systemet fandtes en medianværdi på 37 cfu/ml for airrotor-prøverne og 12 cfu/ml for
trefunktionssprøjte-prøverne (Tabel 1). Såvel én som seks
mdr. efter installation af Sterilox® systemet sås fortsat et
lavt kimtal. Virkningen af Sterilox® på et højt kimtal kunne derfor ikke vurderes.
En nyligt publiceret undersøgelse viste en markant reduktion af kimtallet efter indførelse af Sterilox® systemet

Tabel 1. Kimtal, udtrykt ved median cfu/ml (minimum–maksimum) for hhv. vandforsyning, airrotor og trefunktionssprøjte i de 11 undersøgte units.
Vandforsyning

Airrotor

Trefunktionssprøjte

Før montering af Sterilox®

20

(14-26)

37

(2-1.650)

12

Efter én md. med Sterilox®

14

( 6-22)

15

(0 - 103)	  0,3

Efter seks mdr. med Sterilox®

10

( 9-11)

62 (0-5.600)
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10

(0- 37)
(0- 33)
(0-113)
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Tabel 2. Kimtal, udtrykt ved median cfu/ml (minimum–maksimum) for hhv. vandforsyning, airrotor og trefunktionssprøjte i de 11 undersøgte units.
Vandforsyning

Airrotor

Trefunktionssprøjte

Før montering af Sterilox®
Legionella
L. pneumophila, serogr. 1

1 (0,3)
1 (0,3)

4 (0,3-14)
3 (0,3- 5)

5 (0,3-8)
2 (0,3-8)

Efter én md. med Sterilox®
Legionella
L. pneumophila, serogr. 1

0
0

1 (3)
1 (3)

2
0

(0,3-8)

Efter seks mdr. med Sterilox®
Legionella
L. pneumophila, serogr. 1

1
0

2 (0,3-7,5)
0

1
0

(2)

(0,3)

(5). De undersøgte units havde dog forud for forsøget ikke
været i brug i tre uger, hvorfor det initiale kimtal som forventeligt var meget højt og effekten af Sterilox® derfor
meget stor.
Prøverne i nærværende undersøgelse blev taget i løbet af
dagens arbejde og i en periode hvor units var i brug hver
arbejdsdag, hvorfor kimtallet måtte forventes at være lavere.
En enkelt unit havde et kimtal på 1.650 cfu/ml før montering af Sterilox® systemet og var i øvrigt den eneste unit
med et væsentligt højere kimtal end de foreslåede grænseværdier (fx 200 cfu/ml foreslået af The American Dental Association (8)). Unitten fik reduceret kimtallet til 30 cfu/ml
én måned efter installation af Sterilox® systemet. Imidlertid steg kimtallet igen til 5.600 cfu/ml ved prøvetagningen
efter seks mdr., hvor stigningen skyldtes en voldsom kolonisering med Pseudomonas-bakterier.
Der var en udbredt forekomst af Legionella ved første
prøvetagning (Tabel 2). Prøver fra seks af de 11 units var
positive for Legionella. Vandforsyningen til fem af de 11
units indeholdt Legionella. For tre units var der sammenfald af forekomst af Legionella i vandforsyning og unit. En
måned efter installation af Sterilox® systemet faldt antallet af units med Legionella til tre. Ved denne prøvetagning
blev der ikke fundet Legionella i vandforsyningen. Ved sidste prøvetagning var der igen Legionella i vandforsyningen
til fem af de 11 units og i prøver fra tre af disse units. To af
de tre units havde også haft Legionella ved anden prøvetagning. I de fleste tilfælde var der højere Legionella-tal i unitprøverne end i vandforsyningsprøverne, hvilket kan tyde
på en egentlig kolonisering af unitten. Som det fremgår af
Tabel 2, var der i nogle af tilfældene kolonisering med L.
pneumophila serotype 1, som er den hyppigste årsag til leTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

gionærsyge. Man kan ikke entydigt konkludere at det reducerede antal units med Legionella-bakterier skyldtes Sterilox® fordi der også var fluktuation i forekomsten af Legionella i vandforysningen. Imidlertid er det klart at Sterilox® systemet ikke kunne eliminere Legionella-bakterierne.
Pseudomonas aeruginosa blev fundet i én unit i prøver fra
både trefunktionssprøjte og airrotor før installation af Sterilox® systemet. Ved anden og tredje prøvetagning persi-

Fig. 1. Kolonier af Legionella-bakterier på selektivt medium
(GVPC-agar) efter udsåning af vandprøve.

Faglig orientering
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sterede Pseudomonas aeruginosa i airrotorprøven, og der sås
et voldsomt forøget kimtal, som udelukkende skyldtes kolonisering med P. aeruginosa, ved tredje prøvetagning.
Risikoen for tilstedeværelse af opportunistisk patogene
bakterier anses for at være større når der er et højt kimtal i
unitvandet (1). Denne undersøgelse viser dog at der på
trods af et lavt kimtal kan være såvel Legionella som Pseudomonas til stede.

Forfattere
Mette Husum Christensen, stud.odont., Lise Støvring, stud.odont., Nina
Løvendahl Bach, stud.odont., og Ellen V.G. Frandsen, lektor, dr.odont.
Afdeling for Oral Biologi, Odontologisk Institut, Det Sundheds
videnskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Bakterier
Desinfektion

Konklusion
Opportunistisk patogene bakterier som Pseudomonas og Legionella bør ikke findes i unitvand. Sterilox® systemet kunne ikke eliminere disse med den anvendte 2% opløsning.
Det skal dog bemærkes at de units hvor Legionella og Pseudomonas persisterede ved tredje prøvetagning, alle var 15
år gamle, og slangerne havde ikke været skiftet på noget
tidspunkt. Det kan være en del af forklaringen på den dårlige effekt af Sterilox®, og det støtter antagelsen af at det
bedste resultat ved inførelse af desinfektonssystemer i ældre units fås ved samtidig skift af slangerne (9).
Tak
Undersøgelsen er støttet af Dansk Tandlægeforenings Forsknings
udvalg.
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Genbrug med autoklavering af elektriske tandbørstehoveder?
Sædvanligvis opfattes en tandbørste som personlig ejendom. Statens Serum Institut anbefaler personbundne tandbørster. De fleste vil sikkert også føle det ulækkert at dele tandbørster med andre. Hvorfor så interessere sig for om
tandbørster kan genbruges efter autoklavering?

Janne Staalsen, Pia Rosenlund Rasmussen og Ellen V.G. Frandsen

S

pørgsmålet dukker af og til op i forespørgsler, fx fra
kommunale tandplejer, hvor ønsket om genbrug af
tandbørstehovedet til elektriske tandbørster formentlig er
økonomisk betinget. Spørgsmålet har også været rejst i forbindelse med stærkt svækkede patienter, fx immunsupprimerede patienter, hvor man frygter at retentionen af mikroorganismer på tandbørsterne kan udgøre en risiko for patienten ved genbrug af tandbørsten hos samme patient (1,2).
Retentionen af tre orale mikroorganismer på forskellige
typer af tandbørster umiddelbart efter kontaminering af
tandbørsterne og 24 timer efter er undersøgt af Bunetel et al.
(1). Fra 0,2% til 2% af det initale inokulum blev retineret.
Selv ved længere tids opbevaring kan man altså forvente at
visse orale mikroorganismer vil persistere på tandbørsterne. Risikoen for patienterne er svær at bedømme, men retention af patientens egne mundbakterier på tandbørsten
frembyder formentlig ikke en større risiko for bakteriæmi
end selve tandbørstningen.
Formål
Formålet med nærværende forsøg var at undersøge om
tandbørstehoveder til elektriske tandbørster bliver sterile
ved autoklavering.
Materialer og metoder
I undersøgelsen indgik 93 tandbørstehoveder af mærket

Oral B. Forinden brug var tandbørstehovederne blevet lagt
i blød i sæbevand i ca. fem min, derefter desinficeret i desinficerende opvaskemaskine ved 90 °C i 12 min., og endelig pakket enkeltvis og autoklaveret ved 135 °C i syv min.
Treoghalvfems forsøgspersoner børstede tænder med eltandbørste i to min. uden tandpasta. Efter brug blev tandbørstehovederne opbevaret i sterile petriskåle indtil de
kunne desinficeres og autoklaveres som beskrevet ovenfor. Efter autoklavering blev hvert tandbørstehoved i sterilbænk nedsænket i 20 ml flydende vækstbouillon og inkuberet ved 37 °C.
Efter to dages inkubation blev der udsået på mitis-salivarius-agar, der er selektivt for mundhulestreptokokker, og
inkuberet i fire dage til kontrol for vækst. Til laboratorieafprøvning blev der anvendt suspensioner med 10 9 mikr./
ml af flg. testbakterier: Streptococcus mutans som repræsentant for den orale flora og Bacillus stearothermophilus som
repræsentant for særligt resistente bakterier. B. stearothermophilus er den sporedannende bakterie der anvendes til
test af autoklaver. Kontaminering af de autoklaverede
tandbørstehoveder foregik i sterilbænk. Et tandbørstehoved blev udtaget fra autoklaveposen med steril pincet,
omrørt i bakteriesuspensionen og overført til en steril petriskål. Derefter gennemgik tandbørstehovedet rengøring, desinfektion og autoklavering som beskrevet ovenfor. Efter autoklavering blev hvert tandbørstehoved i ste-

Tabel 1. Resultaterne af bakteriedyrkning fra 93 børstehoveder fra eltandbørster efter autoklavering.
Testbakterier

Udgåede tandbørstehoveder
Vækst af testbakterier
Vækst af andre bakterier
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Mundstreptokokker

S. mutans

B. stearothermophilus

0
0
7

5
0
2

0
0
0
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Tandbørstehoveder til eltandbørste af mærket Oral B.

rilbænk nedsænket i flydende vækstbouillon og inkuberet ved 37 °C.
Efter to dages inkubation blev der ved forsøget med S.
mutans kontroludsået på mitis-salivarius-agar og inkuberet
ved 37 °C i fire dage til kontrol for vækst. Ved forsøget med
B. stearothermophilus blev der udsået på non-selektiv blod
agar og inkuberet ved 56 °C, der er vækstoptimum for denne art.
Resultater og diskussion
Resultaterne af undersøgelsen fremgår af Tabel 1.
Ved forsøget med tandbørstning fandtes ingen vækst af
mundhulestreptokokker på mitis-salivarius-pladerne. Mund
floraen er rig på streptokokker, og det må formodes at
samtlige tandbørstehoveder var kontaminerede med streptokokker efter brug. Den manglende vækst på de selektive
agarplader viste at proceduren med desinfektion og autoklavering var tilstrækkelig til at fjerne mundhulestreptokokkerne.
Derimod var der god vækst af andre bakterier på syv
plader. Partiel 16S rRNA-sekventering af de rendyrkede
bakterier viste at alle tilhørte arter inden for slægterne
Staphylococcus og Micrococcus, der anses for at tilhøre almindelig hudflora og derfor formentlig skyldes kontaminering under forsøget efter autoklavering.
I forsøget med tandbørstning kunne det ikke afvises at
hudflorabakterierne kunne stamme fra berøring af hud
ved tandbørstningen og således være tegn på at autoklaveringen ikke effektivt eliminerede alle mikroorganismer.
Imidlertid var forsøgsopstillingen meget følsom for kontaminering. Udpakning af de autoklaverede tandbørstehoTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

veder og efterfølgende nedsænkning i bouillon med to dages inkubation var en procedure hvor nedfald af en enkelt
bakterie fra huden ville resultere i vækst. Laboratorieforsøg med testbakterier hvor man udelukkende tester effekten på disse, er en sikrere måde til kontrol af autoklaveringen.
I laboratorieforsøget med S. mutans udgik fem tandbørstehoveder fordi de blev tabt på bordet eller berørt med
fingrene under håndteringen. Efter inkubation af de autoklaverede tandbørstehoveder i vækstbouillon og efterfølgende kontroludsåning fra alle glas fandtes ingen vækst af
S. mutans. Derimod var der vækst på to plader af andre bakterier. Kolonimorfologi og positiv katalase-reaktion indikerede vækst af stafylokokker, tydende på kontaminering
med hudflora under håndteringen af tandbørstehovederne.
I forsøget med B. stearothermophilus var der ingen vækst
på kontrolpladerne.
Konklusion
Den manglende vækst af testbakterier i alle tre forsøg viser
at autoklaveringen af tandbørstehovederne var tilstrækkeligt effektiv til at sikre fjernelse af mundhulebakterier. Det
kan derfor konkluderes at det er muligt at genanvende
elektriske tandbørstehoveder til forskellige personer når
dette sker efter sufficient rengøring, desinfektion og autoklavering.
Litteratur
1. Bunetel L, Tricot-Doleux S, Agnani A, Bonnaure-Mallet M. In
vitro evaluation of the retention of three species of pathogenic
microorganisms by three different types of toothbrushes. Oral
Microbiol Immunol 2000; 15: 313-6.
2. Neal PP, Rippin JW. The efficacy of a toothbrush disinfectant
spray – an in vitro study. J Dent 2003; 31: 153-7.
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Studietur til Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi,
Hillerød Sygehus

F

or nylig blev Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgis (DSTMK’s) studietur til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, refereret i Tandlægebladet. Denne
studietur blev en stor succes, og foreningens bestyrelse var
ikke sen til at følge op idet man kun godt ét år senere med
25 deltagere var gæster på Afdeling for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi, Hillerød Sygehus.
Hillerød Sygehus, som er beliggende i dét der endnu
hedder Frederiksborg Amt, bliver snart til Nordsjællands
Hospital i den ny Region Hovedstaden. Kæbekirurgisk Afdeling er en del af en såkaldt hoved-hals-kirurgisk funktionsenhed, som yderligere består af Øjenafdelingen og
Øre-Næse-Hals-afdelingen.
Besøget var delt op efter samme principper som Aalborg-besøget: operationer og fagligt kursus/orientering.
Først orienterede overtandlæge, dr.odont. Ole Donatsky og
specialtandlæge Michael Holmquist om dagens operation,
nemlig en patient med vækstbetinget kæbeanomali, og om
de planlægningsværktøjer der nu er blevet anvendt i flere
år. Der er bl.a. tale om et computeriseret ortognatisk-cefalometrisk system kaldet TIOPS. Systemet baserer sig pri-

mært på profiloptagelser af kraniet som overføres til et pcprogram, hvorefter det er muligt at simulere de planlagte
flytninger af de tandbærende kæbesegmenter. Deltagerne
så herefter en kombineret maksil- og mandibelosteotomi,
hvor kæbe- og okklusionsrelationerne sv. t. såvel oversom underkæben blev flyttet i overensstemmelse med den
lagte behandlingsplan.
Sideløbende med den ortodontisk-kirurgiske operation
på Kæbekirurgisk Afdeling var der efter aftale med de to
nabospecialer, nemlig Øjenafdelingen og Øre-Næse-Halsafdelingen, »åbent hus« på operationsgangen. Deltagerne
kunne følge operative indgreb på øjet pga. grå stær, og i cavitas nasi, hvor der blev foretaget operation for nasalstenose. Sidstnævnte var en operation gennem endoskop. Operationen kunne følges via en monitor opstillet på operationsstuen. Desuden blev der demonstreret operativ fjernelse af diverse malignitetssuspekte lymfeknuder på halsen.
Sideløbende med disse aktiviteter var der rig mulighed for
at se nyhenviste og tidligere behandlede patienter i afdelingens ambulatorium. Foreningens medlemmer fik således et særdeles godt og direkte indblik i arbejdet på en af-

Ortognat-kirurgisk operation
på Afdeling for Tand-, Mundog Kæbekirurgi, Hillerød
Sygehus.
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deling med et meget højt fagligt niveau. Samtidig var der
mulighed for at »snuse« til nabospecialernes operative
dagligdag.
Om eftermiddagen var der arrangeret en opdatering i
mundslimhindelidelser. Klinikchef, ph.d. Henrik Nielsen
gennemgik en række oralmedicinske problemstillinger og
gav mange eksempler på patienttilfælde, herunder metoder til diagnostik og behandling. Vi fik eksempler på forskellige både sjældne og mere almindelige slimhindelidelser, herunder Behçets syndrom karakteriseret ved kraftig
aftøs stomatitis, atrofisk lichen planus, Candida-infektion,
gingival manifestation af sarkoidose med kliniske manifestationer som minder om hydantoin-gingivahyperplasi,
leukoplaki og erytroplaki. Afdelingens budskab til de
praktiserende tandlæger var: Henvis mhp. diagnostik, men
forvent ikke at afdelingen kontrollerer de forskellige slimhindetilstande længe. Afdelingen bistår således med dia
gnostik hvorimod den efterfølgende kontrol som hovedregel foretages af den praktiserende tandlæge. Tidligere blev
der udført mange biopsier. I dag fjernes som hovedregel
hele læsionen uden forudgående biopsi såfremt der ikke er
mistanke om malignitet.
Lørdagens program var først kontrol af fredagens operationspatient. Deltagerne kunne konstatere at alt var gået
vel, at det ikke havde været specielt smertefuldt at vågne
op, og at den tilstræbte kæbekorrektion var gennemført i
overensstemmelse med den lagte behandlingsplan.
Herefter var der teoretisk kursus. Henrik Nielsen orienterede om afdelingens placering i det nuværende sundhedssystem, som er under stor forandring. De kommende
strukturændringer med nye sygehusregioner blev omtalt,
herunder disse ændringers mulige betydning for afdelingen i Hillerød.
Overlæge Per Larsen fra Øre-Næse-Hals-afdelingen redegjorde herefter for endoskopisk vejledt bihulekirurgi. Tidligere tiders Luc-Caldwell operationer på sinus maxillaris
anvendes sjældnere og sjældnere pga. mange senfølger.
Endvidere blev det ønskede resultat sjældent opnået, nemlig sufficient drænage og eliminering af inflammatoriske
reaktioner. Teknikken ved endoskopisk understøttet bihulekirurgi er langt mere atraumatisk. Efter planlægning
med CT-skanning af næsens bihuler foretages indgrebet
oftest pernasalt med endoskop.
Overtandlæge Niels Ulrik Hermund fortalte om genopbygning af processus alveolaris i overkæben med anvendelse
af dyrkede humane autologe knogleceller. Der udføres et
forskningsprojekt på patienter med udtalt atrofi af den posteriore del af maksillen som skal ossøst genopbygges før
indsættelse af implantater. Knogleceller udtages vha. bio
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

psi fra tuber maxillae. Cellerne opformeres på et celledyrkningslaboratorium og replanteres sammen med Bio-Oss og
autologt knogletransplantat i forbindelse med sinusløftprocedure. Efter seks mdr. udføres biopsi, og der indsættes
implantater. Den histologiske præparation af biopsierne er
under udførelse. Der er tale om et særdeles spændende
forskningsprojekt. Det er målet at behovet for autologt
knogletransplantat bl.a. fra hoftekammen kan reduceres
eller helt undgås i fremtiden ved anvendelse af den omtalte teknik.
Atter en spændende DSTMK-studietur. Mange af de
praktiserende tandlæger benyttede lejligheden til at opnå
et indblik i »deres« kæbekirurgiske afdeling. Man kan som
deltager notere at amtets befolkning tilbydes en særdeles
tilfredsstillende kæbekirurgisk behandling. DSTMK’s bestyrelse opmuntres fra Deres udsendte til at fastholde tidligere tiders relativt hyppige kadencer for studieture. Selv
om der ikke rejses langt, kan det godt blive spændende.
Der er fx mange muligheder for at se på spændende kirurgi, også i vore skandinaviske nabolande.
Svend Winther
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Valg av adhesivsystem til komposittfyllinger
Jon E. Dahl

B

ruk av dentale adhesivsystem er et viktig trinn når resinbaserte materialer benyttes til fyllingsterapi (og sementering). Hensikten med adhesivsystemet er å øke retensjonen mellom materialet og tannen. Spesielt har binding til dentin stått sentralt i produktutvikling og markedsføring. For å få en velfungerende binding til dentin må
bindemiddelet dels trenge inn i dentinoverflaten som er
hydrofil, dels binde seg til resinmaterialet som er hydrofobt. Dette krever en kompleks kjemisk sammensetning av
produktet. Dette problemet har fabrikantene løst på ulike
måter, og på markedet finnes en rekke produkter som til
dels baserer seg på forskjellige tekniske prinsipper.
Spørsmål
Ifølge reklamen er vi nå kommet frem til minst 7. generasjon adhesivsystem. Hva betyr egentlig det?
Svar
»Generasjonsbegrepet« benyttes i markedsføring gjerne
for å vise at noe har utviklet seg videre. Hva som skiller de
ulike generasjonene, kan være noe uklart. Det er bedre å
dele produktene inn i forskjellige tekniske konsept som
baserer seg på fremgangsmåte og sammensetning. Vi har i
dag fire ulike konsepter. To av disse krever et eget trinn
hvor tannen syreetses, de såkalte ets og skyll (etch & rinse)
produktene som tidligere ble betegnet »total-etch«. De øvrige konseptene betegnes selvetsende, og krever ikke et
eget trinn med etsning.
Spørsmål
Hva skiller de ulike tekniske konseptene?
Svar
I »ets og skyll«-adhesivsystemer benyttes 30-40% fosforsyre som skylles bort med vannspray etter en angitt tid.
Syren endrer emalje- og dentinoverflaten og fjerner
»smear«-laget, eksponerer kollagen og øker permeabiliteten i dentinet. Primeren som er en lavviskøs monomerløsning med hydrofobe og hydrofile egenskaper, penetrerer den demineraliserte sonen og letter infiltrasjonen av
det etterfølgende bindemiddelet. Ved siden av denne tre
trinnsprosedyren med separat dosering av etsemiddel,
primer og bindemiddel er det også introdusert totrinns sy
stemer. I disse forenklede systemene er primer og binde130

middel blandet sammen og appliseres etter at kaviteten er
syreetset og vasket.
I »selvetsende« adhesivsystemer benyttes en sur primer
som skal fjerne »smear«laget, demineralisere hårdvev og
stabilisere eksponert kollagen. Dermed unngås syrebehandlingen som eget trinn i prosedyren, og primeren skal
heller ikke vaskes bort med vannspray. Ved totrinns »selv
etsende« adhesivsystemer appliseres bindemiddelet som
eget trinn etter at overskudd av primer er fjernet. I »alt i
ett«-versjonene er de kjemiske stoffene som trengs til de
tre trinnene i emalje- og dentinbinding blandet sammen.
Spørsmål
Hva er fordelen med de nyeste produktene?
Svar
Tanken er at produktene skal forenkle adhesivteknikken,
og resultatet hevdes dessuten å være mindre sårbart for
operatørfeil. Slike egenskaper kan være viktige i en van
skelig klinisk situasjon, men samtidig synes ikke påstandene å bli underbygget i den forskningen som er gjort på
området (1,2). Blant annet viste en laboratoriestudie at man
oppnådde bedre bindingsstyrke med et av de »gamle« tretrinnsproduktene fremfor de nye »alt i ett«-versjonene,
selv om operatøren var uerfaren (1). Det må imidlertid påpekes at det var stor variasjon i resultatene. Se for øvrig
neste spørsmål.
Spørsmål
Er de nyeste produktene bedre enn de gamle?
Svar
Bindingsstyrke er den parameter som har vært benyttet
når det gjelder å vurdere kvalitet på adhesjonssystemer og
–produkter. Det finnes imidlertid ikke nedfelt minstekrav
til bindingsstyrke i internasjonale standarder, og kliniske
studier har heller ikke vist hvilke minimumskrefter som
kreves for å retinere en fylling til dentin. NIOM har utført
laboratoriestudier av ulike adhesjonssystemer og funnet at
det er store variasjoner mellom ulike produkter, også
innen samme type konsept (3). Mye tyder på at det også er
store variasjoner i dentinets beskaffenhet i ulike tenner. I
en oversiktsartikkel om adhesjonsprodukter ble det hevdet at produkter som viste svak binding i laboratoriestuTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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dier, også kom dårlig ut i kliniske undersøkelser (4). Aldringsproblematikken med tap av bindingsstyrke over tid
var størst for produkter hvor det laget som skulle gi binding var hydrofilt. I denne oversikten (4) ble tretrinnsprodukter basert på vann/etanol ansett å gi best binding fulgt
av totrinns selvetsende produkter.
Pågående studier ved NIOM indikerer at selvetsende
produkter generelt binder dårligere til emalje enn produkter basert på ets og skyll. Dette kan skyldes at etsning av
emalje krever sterkere syrer enn det som finnes i selvetsende produkter.
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■ ■ PARODONTOLOGI
Ziebolz D, et al. Orale Befunde bei Zungenpiercings. Quintessenz
2006; 57: 669-75.

■ ■ ORTODONTI
Sadeghianrizi A, et al. Craniofacial development in obese
adolecents. Eur J Orthod 2005; 27: 550-5.

Tungepiercing øger forekomsten af periopatogene
bakterier i mundhulen
Det er velkendt at orale piercinger kan forårsage lokale
skader i mundhulen. Der er således beskrevet fraktur og
abrasion af tandsubstans, samt ulcerationer og retraktioner
af den marginale gingiva. I artiklen er det undersøgt om
tungepiercing udgør en økologisk niche for periopatogene
bakterier. Hos 12 unge viste en mikrobiologisk undersø
gelse et forhøjet antal af periopatogene bakterier i mikro
floraen omkring tungepiercinger. Forekomsten af periopa
togener var større jo længere tid piercinggenstanden havde
siddet der. Ved tre piercinger blev der fundet Actinobacillus
actinomycetemcomitans.
Konklusion: En tungepiercing kan udgøre et reservoir
for periopatogene bakterier. Der bør derfor overvejes sær
lige hygiejnemæssige tiltag omkring tungepiercinger, især
hos patienter med eller med risiko for marginal parodonti
tis.

Fede unge får større kæber
Det er velkendt at den udviklede del af verden får flere
og flere fede mennesker (BMI større end 30). Ud over al
lerede kendte følgesygdomme viser denne artikel – på
trods af nedsat produktion af væksthormon hos fede un
ge – at de har en ændret ansigtsmorfologi i form af stør
re kæber og kraniebasis samt en ændret (mere lige) blød
delsprofil. Desuden er incisivhældningen (især hos pi
ger) og den alveolære prognati forøget. De vertikale for
hold er ligeledes forøgede, specielt posteriort og unde
ransigtets højde.
For ortodontister er denne nye viden interessant i be
handlingsplanlægningen, idet hidtil anvendte standarder
ikke umiddelbart kan bruges som vejledende for gruppen
af fede unge. Det er derfor nødvendigt at modificere be
handlingsmålene for denne gruppe.
Leif Kenrad

Jytte Westergaard

■ ■ ORAL MEDICIN
Thomson WM, et al. Xerostomia and medications among 32year-olds. Acta Odontol Scand 2006; 64: 249-54.
Mundtørhed hos personer i 32-års-alderen
Forekomsten af xerostomi (subjektiv fornemmelse af
mundtørhed) blandt yngre er utilstrækkeligt belyst.
I undersøgelsen beskrives forekomsten af xerostomi
blandt 950 mænd og kvinder i 32-års-alderen. De blev
spurgt om de oplevede mundtørhed samt i givet fald hvor
ofte. Ti procent havde en konstant oplevelse af mundtør
hed, og ca. 66% oplevede mundtørhed af og til. Der var in
gen forskel i relation til køn, men mundtørhed forekom
hyppigere hos personer som indtog to eller flere lægemid
ler end hos dem som indtog ét eller ingen lægemidler.
Mundtørheden var associeret med indtagelse af antide
pressiva, jerntilskud, centraltvirkende analgetika og anti
hypertensiva. Ca. 10% rapporterede tilstedeværelse af 1-3
medicinske sygdomstilstande. Der var en sammenhæng
mellem forekomsten og medicinske sygdomstilstande som
anæmi, artrit og kardiovaskulær sygdom. Xerostomi kan
være et problem for en anselig gruppe yngre voksne.
Anne Marie Lynge Pedersen
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■ ■ BIDFUNKTION
Yoshida K. Effect on blood pressure of oral appliance therapy for
sleep apnea syndrome. Int J Prosthodont 2006; 19: 61-6.
Behandling af obstruktiv søvnapnø syndrom med skinne
til fremføring af mandiblen har gunstig effekt på
blodtrykket
Obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS) omfatter gentagne,
totale/delvise tillukninger af de øvre luftveje under søvn,
resulterende i pauser eller reduktioner i vejrtrækningen
(apnøer/hypopnøer). En følgevirkning ved OSAS er arteri
el hypertension. I dette ukontrollerede tværsnitsstudie
blev 121 mænd og 40 kvinder med mild-moderat OSAS be
handlet med en snorkeskinne som trækker mandiblen
frem. Det systoliske, diastoliske og gennemsnitlige blod
tryk blev målt før og efter anvendelse af skinnen. Patien
terne blev inddelt i tre kategorier baseret på effekten på
blodtrykket: 70 patienter var responders og 46 partial-responders, dvs. at deres gennemsnitlige blodtryk faldt signifikant
efter skinnebehandlingen. Ligeledes faldt disse patienters
apnø-/hyponø-indeks, mens blodtrykket var uændret hos
45 non-responders. Undersøgelsesresultaterne antyder at
skinnebehandling til OSAS har gunstig effekt på blodtryk
ket.
Anne Marie Lynge Pedersen
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■ ■ PÆDODONTI
Schalka MM, et al. Congenital insensitivity-to-pain with
anhidrosis (CIPA): a case report with 4-year follow-up. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101: 769-73.

■ ■ SUNDHEDSPOLITIK
Albert DA, et al. Tobacco use by adolescents: The role of the oral
health professionals in evidence-based cessation programs.
Pediatr Dent 2006; 28: 177-87.

Børn med medfødt manglende smerteopfattelse bør få
tidlig forbyggende behandling så de orale skader
mindskes
CIPA (congenital insensitivity-to-pain with anhidrosis) er en
medfødt og meget sjælden lidelse, der er karakteriseret
ved manglende smerteopfattelse, selvdestruktiv adfærd,
feberanfald, mental retardering samt manglende sved- og
tåreproduktion. Den selvdestruktive adfærd er hovedsage
lig lokaliseret til mund og ansigt og manifesteres ved for
tidlig tab af tænder (da barnet bider i hårde ting), store sår
og manglende væv på tunge, læber og fingre. Disse børn
skal i meget tidlig forbyggende behandling for at reducere
skaderne. Behandlingen består i at man sliber skarpe cu
spides allerede ved frembrud af de primære tænder og se
nere fremstiller en bidskinne. Artiklen beskriver et be
handlingsforløb på fire år, og det konkluderes at forebyg
gende behandling er at foretrække frem for ekstraktioner.

Tandlægers rådgivning til unge om at holde op med at
ryge er positivt korreleret med unges forsøg på
rygestop
Rygestopaktiviteter har ikke en fremtrædende rolle i tand
klinikker, og den rygestop-rådgivning der ydes, er spora
disk og utilstrækkelig. Vedr. unge på 16-18 år oplyser 25%
af tandlæger at de taler med patienten om tobak, mens kun
18% taler med de 13-15-årige herom. 12% af de unge oply
ser at de har modtaget rådgivning fra tandlægen om at hol
de op med at ryge inden for det seneste år. Tidligere mente
man fejlagtigt at unge rygere 1) ikke ønskede at holde op,
2) ikke var afhængige, og 3) kunne benytte rygestoptilbud
for voksne med samme effekt.
Den optimale forebyggelsesstrategi vil være at forebygge
eller udsætte rygedebut og intervenere med rygestoptil
bud hurtigst muligt efter rygedebut. Artiklen understreger
at tandplejen ikke må forpasse sin oplagte mulighed for at
forebygge tobaksbrug blandt unge.

Pernille Endrup Jacobsen

Birthe Cortsen

■ ■ Oral kirurgi
Kawamura JY, et al. Foreign body reaction due to skin filler: A
case report. Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol Endod 2006;
101: 469-71.
Har skønhedsoperationer i ansigtet klinisk relevans for
tandlæger?
Artiklen beskriver med et patienttilfælde at der kan op
træde intraorale bivirkninger efter et plastikkirurgisk ind
greb med Aguamid-gel som er et meget anvendt blødt
vævsfyldstof i skønhedskirurgi. Stoffet er brugt i over 10 år
som fyldstof ved ansigt- og brystoperationer. Aguamid er
markedsført som 100% biokompatibelt, og bivirkninger er
meget sjældne. En 61-årig kvinde henvendte sig med mul
tiple fibrøse noduli i den bukkale slimhinde. De målte i
gennemsnit ca. 5 mm og var meget følsomme for varme og
stærkt krydrede madvarer. Farven var som den omgivende
slimhindes, men de var forskydelige. Patienten havde fået
Aguamid-injektion otte mdr. tidligere til korrektion af den
nasolabiale fold. Biopsi viste at der var tale om en frem
medlegemereaktion mod Aguamid. Den kliniske relevans
må dog (stadigvæk) anses at befinde sig i det yderste odon
tologiske grænseland, men man ved jo aldrig ..?

■ ■ ENDODONTI
Ridell K, et al. Periapical status and technical quality of root-filled
teeth in Swedish adolescents and young adults. A retrospective
study. Acta Odontol Scand 2006; 64: 104-10.
Periapikal status og kvalitet af rodbehandlinger hos
teenagere og unge voksne i Sverige
Flere tværsnitsundersøgelser af frekvens af apikal par
odontitis (AP) og kvaliteten af rodbehandlinger har påvist
en sammenhæng mellem den tekniske kvalitet af en rod
fyldning og forekomsten af AP. I artiklen beskrives sam
menhængen mellem AP og rodbehandlede tænder hos
teenagere og unge voksne i Sverige. Studiet er en retro
spektiv tværsnitsundersøgelse. Der var 153 rodbehandle
de tænder. Man fandt AP i 52% af tænderne. AP forekom
oftest i relation til molarer og præmolarer. I 52% af de rod
behandlede tænder var rodbehandlingen utilfredsstillen
de. Generelt kan dermed konkluderes at rodbehandlede
tænder hos unge udviser samme mønster mht. forekomst
af AP og relationen mellem AP og kvaliteten af rodfyld
ninger som rodbehandlede tænder hos voksne.
Lise-Lotte Kirkevang

Lars Nygaard
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Autolog knogletransplantation
Alfaro FH. Bone grafting in oral implantology: technique and clinical applications. London: Quintessence; 2006. 234 sider, ill. ISBN
1-85097-103-x. Pris: GBP 96,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv.
1.354,-.
Autologt knogletransplantat anvendes i stigende grad før
eller i forbindelse med indsættelse af orale implantater.
Ovennævnte bog, som er skrevet af spanske forfattere, indeholder en systematisk beskrivelse af autologe knogletransplantater fra intra- og ekstraorale donorsteder. Indledningsvis beskrives kort heling samt generelle kirurgiske
aspekter i forbindelse med autolog knogletransplantation.
Dernæst beskrives principperne for udtagning af knogletransplantat fra symphysis mentalis, ramus mandibulae,
corpus mandibulae, processus coronoideus mandibulae,
tuber maxillae, den anteriore ossøse begræsning af sinus
maxillaris, crista infrazygomaticus, calvariet, crista iliaca
og tibia. Der er tale om en gennemgang som er præget af
sparsom tekst. Derimod indeholder alle kapitler et stort antal tegninger og kliniske billeder af meget høj kvalitet samt
mange kliniske eksempler på anvendelse af de forskellige
typer autologe knogletransplantater før eller i forbindelse
med indsættelse af orale implantater. Der savnes imidlertid
en kritisk sammenligning af fordele og ulemper ved de beskrevne teknikker og donorsteder. Endvidere gives mange
kliniske anbefalinger, herunder anvendelse af platelet-rich
plasma (PRP) som ikke er baseret på videnskabelig evidens.
Dette ændrer dog ikke ved at bogen kan anbefales til alle
som beskæftiger sig med autolog knogletransplantation og
oral implantologi.
Søren Schou

Tosprogede børns liv og opvækstvilkår i
Danmark
Karrebæk MS, red. Tosprogede børn i det danske samfund,
København: Hans Reitzel; 2006. 239 sider, ej ill. ISBN 87-4120360-7. Pris i DKK inkl. moms mv. 298,- (uindb).
Bogen fokuserer ud over på det sproglige område også
på kulturelle, sociale, (social-)demagogiske, pædagogiske
og socioøkonomiske aspekter. På trods af de store og forskelligartede emner bogen behandler, er den skrevet meget læsevenligt og let tilgængeligt. Den indeholder kapitler
om: Sprogets betydning for tosprogede børn; Minoriteter i
Danmark; Racisme og ligestilling; Kulturbegrebet og kulturmødet i børnehaver; Tosprogede børns møde med den
danske skole; Tosprogede børns opvækstvilkår og kompe134

tenceudvikling; Forældresamarbejde; Pædagogisk praksis i
det danske samfund. Alle kapitler afsluttes med en imponerende referenceliste. De enkelte områder er beskrevet af
forskellige fagfolk med hvert deres professionelle felt og er
især relateret til børnenes liv i daginstitutioner og skoler.
Bogen beskæftiger sig således med børn op til ca. 12 år. Ud
over den mangefacetterede tilgang til børnenes situation
giver bogen en ajourført gennemgang af særdeles relevante
begreber som tosprogethed, minoriteter, kultur og kulturforskelle m.m.
Alt i alt er bogen et noget teoretisk udformet værk, men
med relevant og interessant baggrundsviden om vore tosprogede børnepatienters livsvilkår. Bogen indeholder
også gode anbefalinger til et vellykket samarbejde med
forældrene, bl.a. gennem øget forståelse for familiernes situation i Danmark. Bogen kan anbefales til tandlæger der
beskæftiger sig med mange tosprogede børn, og som ønsker en større forståelse for disse børns situation i dagligdagen.
Lene Esmark

Æstetisk fotokavalkade
Baratieri LN, Aruajo Jr EM, Monteiro Jr S. Composite restorations
in anterior teeth: Fundamentals and possibilities. Chicago: Quintessence; 2006. 367 sider, ill. ISBN 85-87425-59-5. Pris: GBP 109,-.
Pris i DKK inkl. moms mv. 1534,-.
Så kan det vist ikke blive flottere. Næroptagelser af alle
former for plastrestaurerede tænder, med utroligt smukke
billeder af selv de mindste detaljer i den kliniske procedure. Af bogens syv kapitler indeholder det første en gennemgang af de karakteristika ved tænder der er vigtige når
æstetisk tandbehandling udføres, og der gives en pædagogisk og praksisrelevant gennemgang af hvordan et godt farvevalg foretages. Kapitel 2 udgør ca. 200 af bogens sider og
indeholder et stort antal kasuistikker, som med et utal af
illustrationer og meget lidt tekst viser hvordan klasse III-,
IV- og V-fyldninger og pålimning af tandfragmenter udføres med resultater som aldrig er set flottere. Billedstrømmen kan dog blive trættende når man skal se det samme i
både farver, sort-hvid og polariseret lys, og mange billeder
vises op til 10 gange. De næste korte kapitler omhandler
lyspolymerisering, rodstifter i plast og keramik samt restaurering af slidte og eroderede tænder, igen med tynd
tekst, men rigt illustreret. Der er mange litteraturhenvisninger - i alt 325 - men desværre ikke altid helt relevante
og nye.
At forfatterne er dygtige klinikere og har en superb fotoTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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teknik og samtidig har et udstrakt ønske om at bevare
tandsubstans, er jo en god ting, men mindre kunne have
gjort det. Dog er det godt at se hvad der er muligt, og hvis
man ønsker at lære mere om at lave usynlige plastrestaureringer, kan man sikkert få gavn af denne bog.
Ulla Pallesen

Opdateret bog om sundhedslovgivning
Jørgensen F. Ret og regler i sundhedslovgivningen – håndbog for
sundhedspersonale. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck;
2006. 144 sider. ISBN 87-17-0381-6. Pris i DKK inkl. moms mv.
149,- (uindb.).
Førsteudgaven blev anmeldt i Tandlægebladet 2003 nr. 2. I
den foreliggende reviderede andenudgave er taget højde
for strukturreformen per 1. jan. 2007 og de tre nye love:
1) sundhedsloven, 2) lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet og 3) lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Førsteudgaven havde en logisk og overskuelig kapitelinddeling, mens andenudgaven er ordnet rent alfabetisk emnemæssigt. Der er tilføjet flere nye afsnit (Alternativ medicin,
Biobanker, Omskæring mv.), og sidetallet er øget fra 104 til
144 sider.
Som gældende for førsteudgaven er visse afsnit af primær
interesse for læger, men bogen rummer megen letlæst og relevant information for tandlæger.
Ib Sewerin

Stimulerende bog om videnskabsteori
og etik
Severinsen M. Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene. København: Syddansk Universitetsforlag; 2005. 245 sider, ej ill. ISBN
87-7674-050-1. Pris i DKK inkl. moms mv. 248,- (uindb.).
I forordet til denne bog nævnes det at »en af ambitionerne
med bogen har været at give en indføring i videnskabsteori og etik på en sådan måde, at studerende får nogle
»redskaber« og dermed konkrete kompetencer, der kan
bruges i sundhedsfaglig og sundhedsvidenskabelig sammenhæng.« Det er lykkedes. Bogen præsenterer i meget
let tilgængelig form en række etiske problemstillinger,
hvoraf den alt overvejende del er klassiske. Problemerne
bliver analyseret og diskuteret med henvisning til etisk
teori, og hermed bliver de mange væsentlige og ofte modsat rettede synspunkter eksponeret og afvejet. Et særligt
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

kendetegn ved bogen er dens grafiske opbygning med
faktabokse, der medvirker til klargøring af stoffet. Bogen
kommer langt omkring og beskæftiger sig, ud over med
hverdagens etiske problemer i sundhedssektoren, også
med videnskabsteori, og man kunne ønske at bogens indhold fik en placering i bevidstheden hos de fleste medarbejdere i den danske sundhedssektor. Det er en stimulerende bog.
Palle Holmstrup

Klinisk opslagsbog for tandlægestuderende og nyuddannede tandlæger
Mossey PA, Holsgrove GJ, Stirrups DR, Davenport ES, editors.
Essential skills for dentists. Dundee: Oxford University Press; 2006.
526 sider. ISBN 0-19-852619-9. Pris: GBP 27,99 (uindb.). Pris i
DKK inkl. moms mv: 410,-.
Bogen henvender sig primært til tandlægestuderende
samt nyuddannede tandlæger som ønsker en opslagsbog
der giver et overblik over forskellige tandlægefaglige færdigheder. Bogen er opdelt i tre dele. Første del gennemgår generelle emner, fx journaloptagelse, kommunikation
ml. patient og behandler, etik og lovgivning (UK), hygiejne og forebyggelse. I 2. del beskrives de forskellige kliniske discipliner hver for sig, bl.a. pædodonti, ortodonti,
parodontologi, endodonti, oral medicin og patologi. Afsnittene i 3. del belyser de øvrige kompetencer man bør
have i arbejdet som tandlæge. Altså ikke direkte tandlægefaglige emner, men personlig og professionel udvikling, samarbejde på klinikken, problemløsning og ledelse.
Hvert afsnit begynder med de væsentligste punkter inden
for det aktuelle område. Herefter kommer den uddybende
gennemgang med tabeller om hvad man skal kunne, hvad
man skal vide og hvad man skal have kendskab til. Den
overvejende del af hvert afsnit er opstillet i punktform,
som gør det overskueligt og let at læse. Alle afsnit indeholder desuden lister så man kan tjekke sine egne færdigheder samt afsluttes med et »mindmap« der opsummerer
afsnittet.
Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra start til slut, man
kan sagtens læse hvert afsnit for sig selv. Skal man som studerende påbegynde et nyt fag på klinikken, eller trænger
man lige til at blive frisket op mht. journalskrivning, giver
bogen en fin introduktion til den kliniske situation. Bogen
er ikke teoretisk og kan derfor ikke gøre det ud for pensum, men som oplæg til den kliniske undervisning er den
god.
Sara Volquartz, stud.odont.
Faglig orientering
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Det er ikke så længe siden jeg hørte om en kollega
der stadig udsteder håndskrevne regninger med
karbon og gennemslagspapir. Det lyder måske meget hyggeligt, men selv ikke med min bedste vilje
kan jeg se at det skulle høre hjemme på en tandklinik i 2007. Det må være sådan at enhver tandlæge
ikke bare har adgang til internettet, men også bruger det.
Meget tyder da heldigvis også på at ﬂere og ﬂere
er online. Det månedlige besøgstal på Dansk Tandlægeforenings
egen hjemmeside
– Det må være sådan at
på adressen
enhver tandlæge ikke bare
www.dtfnet.dk er
har adgang til internettet,
eksempelvis stemen også bruger det
get fra 26.400 i
december 2005 til
37.700 i december 2006. Men vi kan også se på statistikken at der fortsat er mange tandlæger der
ikke eller næsten ikke bruger DTFnet. Og det er et
problem. For hvis man som tandlæge vil holde sig
opdateret om ny lovgivning, bekendtgørelser,
overenskomster, kurser, medieomtale og meget
andet, er der ingen vej uden om medlemsnettet på
DTFnet.
Det kan være udmærket at man læser Tandlægebladet. Det trykte blad er velegnet til både faglige og
journalistisk redigerede artikler. Men hvor hurtigt
redaktionen og trykkeriet end arbejder, vil der altid
være en vis produktionstid på et trykt medie. Og
patienter og samfund forventer at vi tandlæger hele
tiden er på omgangshøjde med hvad der foregår
omkring os. De forventer at vi er fagligt ajour, at vi
kender lovgivningen, og at vi ikke ligner store
spørgsmålstegn når de fortæller om et aktuelt tvindslag om tandpleje. Dertil kommer at der er stof
der egner sig bedre til nettet end til et trykt blad. Fx
bruger vi DTFnet til information om ny lovgivning
– med en kortfattet henvisning i Tandlægebladet.

Som medlem af DTF kan man gratis få en nyhedsmail med nyt fra foreningen, nyt om love og regler,
resuméer af mediernes omtale af tandplejen, nyt fra
kredsforeninger etc. Status er at ca. 1.200 medlemmer har tilmeldt sig denne service, og det er da
godt. Men det er slet ikke godt nok. For DTF omfatter 4.200 erhvervsaktive tandlæger i Danmark,
og det er simpelt hen ikke i orden at 3.000 erhvervsaktive tandlæger ikke benytter sig af denne særdeles attraktive mulighed for at holde sig opdateret.
Som medlem af DTF kan man også deltage i den
kollegiale debat på Dialogforum på medlemsnettet.
Efter lang tids dvale er der endelig kommet gang i
Dialogforum, og det synes jeg er glædeligt. På Dialogforum kan man være med til at præge debatten i
DTF. Man skal naturligvis holde sine indlæg i en
sober tone. Og der er desuden den begrænsning at
større udredninger næppe egner sig til skærmen.
Men jeg vil gerne opfordre til at endnu ﬂere går
aktivt ind i debatten på Dialogforum.
Der er mange forandringer der går over igen, hvis
man bare venter længe nok. Internettet er her, og
det bliver her. Og vi skal bruge det. Også på tandklinikkerne.

Susanne Andersen,
formand for DTF
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Gør hverdagen
lettere...

Ring til os på 39 46 00 80 eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

58993_TB0207_Samfund.indd 137

24/01/07 7:59:41

_f

j j

[\

e[gifYc\d\i
X
K

k i c
[c\
\Y\ _ X e

K<D81

KXe[gifYc\d\i
_fjjkic\$
Y\_Xe[c\[\

:XeZ\igXk`\ek\i
db´dg\_i[k
]fik`cjbl[
GXk`\ek\id\[fiXcZXeZ\ibcX^\ifm\icXe^jX^jY\_Xe[c`e^jk`[#mfc[jfdd\
[fbld\ekXk`fejbiXmf^dXe^c\e[\Xeb\dlc`^_\[ei[\Xejµ^\ifdk`cjbl[
k`ckXe[Y\_Xe[c`e^%=fidXe[\e]fi=fcb\k`e^\kjjle[_\[jl[mXc^#9`ik_\
JbXXilg#^i`e[`jX^\e

GXk`\ek\id\[ZXeZ\i`_fm\[$f^
_Xcji\^`fe\e]if]k\dXjj`m\
gifYc\d\id\[k´e[\ie\\]k\i

N`ee`\9if[Xd

jkic\Y\_Xe[c`e^%F^_a´cg\e
bXem´i\jm´iXk]%Bfddle`$
bXk`fe\ed\cc\d_fjg`kXc\ie\f^
[\giXbk`j\i\e[\kXe[c´^\i\i`
dXe^\k`c]´c[\dXe^\c]lc[\cc\i
_\ck]iXm´i\e[\#f^[\k\i
mXejb\c`^k]figXk`\ek\ie\Xk]
k`cjbl[k`c[\ef]k\fd]Xkk\e[\
kXe[Y\_Xe[c`e^%JXdk`[`^Ôe[\j
[\i`e^\eXeb\dlc`^_\[\i%
KXe[c´^\YcX[\kjk`cc\i`[\kk\
k\dXjbXigkggifYc\d\iÆf^
`bb\d`e[jkdlc`^\cµje`e^\iÆ
_fj\egXk`\ek^ilgg\jfdf]k\
fgc\m\iXk[\edb´dg\]fiXk
Yc`m\_µikX]jpjk\df^Y\_Xe[$
c\i\%

138

58993_TB0207_Samfund.indd 138

Slimhinderne og gingiva hæver og
bliver røde og meget smertende: sådan er de akutte orale symptomer
efter strålebehandling af patienter
med oral cancer. Bodil Feldinger som
har prøvet det på egen krop, kan fortælle at det føles som om munden er
ét stort brandsår.
– Det gør frygtelig ondt, og det står
på i ugevis, siger hun.
Bodil Feldinger er kontaktperson
for Netværk for Patienter med Halsog Mundhulekræft under Kræftens
Bekæmpelse, og selv om det i dag er
13 år siden hun kom ud af strålebehandlingen, står bivirkningerne efter
behandlingen tydeligt i hendes hukommelse.

– Det er en rædselsfuld oplevelse.
Oven i smerterne og angsten skal
man tackle risikoen for ødelagte tænder, og oven i kampen for at blive
rask skal man kæmpe for at få tilskud
til at få behandlet tandproblemerne.
En kamp som er hård, fordi kravet til
dokumentation er vanskeligt at opfylde, påpeger hun.
CXe^jX^jY\_Xe[c`e^
Ansøgning om det pågældende tilskud til tandbehandling efter § 166
påhviler patienten, men mange tandlæger vil gerne hjælpe. Alligevel hører Bodil Feldinger ofte blandt patienterne at tandlægerne har problemer
med ansøgningerne – og nogle gange
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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er folk nødt til helt på egen hånd at
søge. Det gjorde Bodil Feldinger.
– Tandlægerne er i tvivl om hvad de
skal sende ind af dokumentation, og
en del er faktisk også i tvivl om hvorvidt det overhovedet kan svare sig at
ansøge. Det betyder at nogle patienter
selv må kæmpe, og det er hårdt oven i
et i forvejen belastende sygdomsforløb, forklarer Bodil Feldinger.
Et andet problem, eller måske en
anden side af samme sag, er at det
efter netværkets mening tager alt for
lang tid, i visse tilfælde op til halve
år, før en ansøgning om tilskud til
tandbehandling er færdigbehandlet. I
den tid kan det nå at gå helt galt med
tænderne.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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Jkfi[fbld\ekXk`fejYpi[\
Tandlægebladet har haft kontakt til en
række af de tandlæger som visiterer
ansøgende patienter, og spurgt dem
hvorfor ansøgningerne kan være så
længe undervejs. Generelt er svaret at
det er mangelfulde ansøgninger som
er årsag.
På Odense Universitetshospital er
ledende overtandlæge Henning Lehmann Bastian imidlertid uenig i at
mangelfulde ansøgninger er det
største problem. If. ham er det kravene til dokumentation som er urimelige.
Når man som patient søger om tilskud til tandbehandling efter § 166 i
sundhedsloven, skal man dokumen-

tere at skaderne på tænderne er opstået som følge af bestråling, og det er
if. Henning Lehmann Bastian svært,
selv for en tandlæge.
– Og når det er svært selv for tandlægen, er det jo helt umuligt for patienten. Der er tale om en voldsom
bevisbyrde som man pålægger patienter der i forvejen er i dyb livskrise. Hvordan skal de kunne bevise at
det er strålerne der er skyld i de dårlige
tænder?, spørger han.
– De kan let bevise at de har fået
stråler, for det kan de få på skrift fra
os, men at bevise at det er stråler og
ikke plak der har ødelagt deres tænder, det er faktisk umuligt. Oftest har
begge dele været til stede.
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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Der er tale om en voldsom bevisbyrde som man pålægger patienter
der i forvejen er i dyb livskrise.
Hvordan skal de kunne bevise at det
er strålerne der er skyld i de dårlige
tænder?
C<;<E;<FM<IK8E;C¤><?<EE@E>C<?D8EE98JK@8E

GcXbbXe`bb\le[^j
Henning Lehmann Bastian kender
stråleforløbet fra mange patienter.
– I den akutte periode ved man at
det er umuligt for patienterne at børste tænder. De har så ondt at det slet
ikke kan lade sig gøre. Og samtidig er
de pga. synkeproblemer nødt til at
spise usund mad i form af letfordøjelige kulhydrater – bare for at få noget
energi, forklarer han.

E\km´ib]fi
GXk`\ek\id\[
?Xcj$f^
Dle[_lc\bi´]k
@E\km´ib]fiGXk`\ek\id\[?Xcj$
f^Dle[_lc\bi´]kle[\iBi´]k\ej
9\b´dg\cj\jkµkk\id\[c\dd\ie\
_`eXe[\ed\[`e]fidXk`fejjµ^e`e^
f^\i]Xi`e^jl[m\bjc`e^%E\km´ib\k
_Xi(*'d\[c\dd\i#f^[\k_fc[\i
dµ[\\e^Xe^fdde\[\e#f]k\
d\[fiXc\]fi_fc[g[X^jfi[\e\e%
E\km´ib\kbXeÔe[\jg
nnn%ZXeZ\i%[b%\cc\i
_Xcjdle[ZXeZ\i7_fkdX`c%Zfd
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– Der vil komme plakophobning,
også hos de »bedste« patienter, fastslår han og tilføjer at bevisbyrden for
stråleskaderne er for stor, og at den
fagligt set er umulig at løfte. Man vil
altid kunne sige til folk at de ikke
har holdt tænderne godt nok.
Henning Lehmann Bastian møder
patienter med oral cancer i sin dagligdag, og han ser hvor uværdigt og
nedværdigende det er for dem at få
beskeden: Du kan ikke få tilskud, for
du er en gris med dine tænder.
– Det er folk der i forvejen er helt nede. De har det rædselsfuldt, og de orker
ikke at kæmpe, fortæller han.
8eb\dlc`^_\[dXe^c\i
Har man fået afslag på ansøgning om
tilskud til tandbehandling efter strålebehandling, er løbet kørt. Der ingen
ankemulighed, og det mener Henning
Lehmann Bastian er et stort problem.
– Patienterne mangler adgang til en
second opinion fra nogen som har en
faglig tilgang til patienternes situation og en forståelse for de naturlige
begrænsninger der er i patienternes
mulighed for optimale forhold i
mundhulen. Alt for ofte glemmer
man at vurdere de alvorlige følgevirkninger der opstår i slimhinderne
pga. nedsat spytsekretion. I øvrigt er
det helt usædvanligt at man ikke har
en ankemulighed i forhold til afgørelserne, og jeg tror at det krænker folks
retsbevidsthed at de ikke kan få vur-

deret både det lovmæssige og den
faglige vurdering på et højere niveau,
siger han.
JmX^_\[`cfm^`me`e^\e
I Netværk for Patienter med Hals- og
Mundhulekræft har man længe efterlyst en ankemulighed, og også fra amtstandlægerne har ønsket været rejst.
Overtandlæge Børge Hede fra København mener at den manglende
ankemulighed er en stor svaghed.
– Lovgivningen er ikke god som
den er nu. Den manglende ankemulighed er en meget stor svaghed, og
personligt har jeg ytret ønsket om at
der blev mulighed for at anke lige
siden loven blev gennemført, fortæller han.
Jgµi^jdc\ki\aj\j`=fcb\k`e^\k
Tandlægebladet har rejst spørgsmålet
om manglende ankemulighed over
for formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF).
Hun understreger at loven om tilskud
til tandbehandling for strålebehandlede netop blev indført for at tilgodese den gruppe af patienter, og hun
tilføjer:
– Det er urimeligt at man ud over at
skulle kæmpe mod sygdom også skal
kæmpe for at få ret til renovering af
tandsættet.
Birthe Skaarup vil nu bede sundhedsministeren om en kommentar, og
Tandlægebladet følger op på sagen. Q
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INTRODUCERER GENNEMBRUD INDENFOR ORAL HELSE

“Bakterier fra mundhulen kan føres ud i
blodbanen og videre rundt i kroppen, og dermed
give anledning til inflammation.”
Sunstar Foundation: International konference om sammenhængen mellem oral helse og systemiske sygdomme. Geneve December 2002.

Information og kundskab
Sygdomme i mundhulen har en afgørende betydning for den generelle helbredstilstand og menneskets livskvalitet. Internationale studier* viser at
parodontale bakterier ikke kun er begrænset til mundhulen, men via blodbanen kan føres rundt i kroppen og forårsage farlige inflammatoriske reaktioner.

Forebyggelse spiller en vigtig rolle
I mere end 80 år har Sunstar, kendt under varemærkerne GUM & Butler, udviklet mundhygiejneprodukter af høj kvalitet, med fokus på effektiv og komplet
forebyggende behandling.

Støtte og samarbejde
Sunstar Foundation giver støtte til oral helse; udover at give støtte til uddannelsesaktiviteter på forebyggende tandpleje, har man altid arbejdet
med forskere og tandplejespecialister, og studeret sammenhængen mellem oral helse og hele kroppens sundhedstilstand.

At passe på sin mund er at passe på sin sundhed
* The 2000 Periodontal-Systemic Condition: A State-of-the-Science Symposium organized by AAP and NIDCR. The 2001 Sunstar Foundation/WHO Closed Symposium on Periodontal Medicine: Health Policy Implications. The 2004 Symposium on Contemporary Periodontology: Host-Pathogen Relationships in Health and Disease.
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K`[c`^`e[jXkjbXei\[[\
jkic\Y\_Xe[c\[\jk´e[\i
K`[c`^f^dXjj`mZXi`\j]fi\Yp^^\e[\Y\_Xe[c`e^bXei\[[\jkic\Y\_Xe[c\[\
gXk`\ek\ijk´e[\i%C\bkfi#[i%f[fek%M`Y\b\Hm`jk^`m\i^f[\i[

N`ee`\9if[Xd

Hvis man skal undgå at strålebehandling får alvorlige cariesfølger, kræves
der en en massiv forebyggende indsats. Og den kan hospitalerne ikke
yde sådan som systemet er skruet
sammen i øjeblikket. Derfor må tandlægerne ind i billedet på et tidligt

tidspunkt, mener lektor, dr.odont.
Vibeke Qvist fra Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti på Tandlægeskolen i København.
– Den opgave skal løses af patientens egen tandlæge, og det kræver at
vedkommende inddrages på et så

F9J
=pc[e`e^jk\iXg`\]k\ijkic\Y\_Xe[c`e^
Bfem\ek`fe\c^cXj`fefd\iZ\d\ek\i`]%M`Y\b\Hm`jk`bb\_\ej`^kjd´jj`^Xk
Yil^\_fjgXk`\ek\i[\i]i`ek\ej`mÕlfi`[Y\_Xe[c`e^Æ]fi[`dXk\i`Xc\kfgcµj\j
X]Õlfi`[`_µa\bfeZ\ekiXk`fe\i%9il^\idXebfem\ek`fe\cgcXjk#i`j`b\i\idXe
k`c^\e^´c[l[m`bc`e^X]j\ble[´iZXi`\j%;\kY\[jk\dXk\i`Xc\mXc^YcXe[k[\

tidligt tidspunkt som muligt. Patientens egen tandlæge, når sådan én da
ﬁ ndes, får måske ikke automatisk
besked om fx initiering af strålebehandling, men de behandlende hospitaler bør kraftigt tilråde patienterne at søge tandlæge så hurtigt som
overhovedet muligt – så den forebyggende indsats kan sættes i gang, påpeger Vibeke Qvist.
Patienter som bliver strålebehandlet
i hoved- og halsregionen, har stærkt
øget risiko for at udvikle alvorlige
tandproblemer pga. hurtigt progredierende caries. De akutte skader efter
bestråling betyder at det er endog meget vanskeligt at opretholde en sufﬁcient mundhygiejne, og de kroniske
skader indebærer ofte bl.a. hyposalivation, som øger cariesrisikoen.

gcXjk`jb\]pc[e`e^jdXk\i`Xc\im`cm´i\gcXjkdf[`ÔZ\i\k^cXj`fefd\iZ\d\ekf^
XdXc^Xd%
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;\ek`[c`^\`e[jXkj
En godt struktureret forebyggende
behandling der påbegyndes allerede
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smertefuldt at børste tænderne, forklarer Vibeke Qvist, som peger på at såvel
lokalanalgetica, analgetica, antimykotica, antibiotica som chlorhexidinskylninger kan tages i brug i den forbindelse efter samråd med hospitalet.

?fc[gXk`\ek\ej]fbljgk´e[\ie\
Under strålebehandlingerne har patienterne, if. Vibeke Qvist, sjældent
overskud til at gå til tandlæge, og professionel plakfjernelse i denne fase vil
være for smertefuld for de ﬂeste.

¾
=FKF1JFEA8@JBFM

inden strålebehandlingen, kan afhjælpe patienternes cariesproblemer,
og Vibeke Qvist anbefaler at man,
når det er muligt, ser patienten på
tandklinikken mindst to gange før
strålebehandlingen påbegyndes.
Ved første besøg informeres om
cariessygdommen og om grundene til
at strålebehandling medfører en øget
risiko for udvikling af caries. Der
instrueres i optimal mundhygiejne og
informeres om hjælpemidler, medikamenter, gabe- og synkeøvelser, og
der gives kost- og drikkevejledning.
Ved andet besøg kontrolleres at
instruktionerne er forstået.
Derudover kan der inden strålebehandling tages aftryk til evt. ﬂuorskinner, for under eller efter strålebehandling vil det være smertefuldt for
patienten at få det gjort. Desuden skal
alle aktive cariesangreb behandles,
og hypoplasier, pits og initiale carieslæsioner bør forsegles.
Endvidere skal der tages røntgenstatus (hvis ikke hospitalet gør det)
og gerne også kliniske fotos til dokumentation af tandstatus før strålebehandling.
– Endvidere kan det være en god
idé, allerede inden strålebehandlingen går i gang, at ordinere 5.000 ppm
ﬂuortandpasta, anbefaler Vibeke
Qvist, som dog erkender at tandbørstning, mens strålebehandlingen
står på, er særdeles vanskelig. Smerterne er ofte for store.
– Under strålebehandlingen er afhjælpning af mucositis næsten det vigtigste, for det er den der gør det så

ÆK´e[\ie\Y\_µm\i`bb\eµ[m\e[`^m`jXkYc`m\µ[\cX^k\]k\ijkic\$
Y\_Xe[c`e^`_fm\[$f^_Xcji\^`fe\e#d\e[\kbi´m\i\edXjj`m
`e[jXkjX]gXk`\ek\ejkXe[c´^\f^X]gXk`\ek\ej\cmXkle[^Xk[\k
jb\i#j`^\ic\bkfiM`Y\b\Hm`jk]iXKXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme%
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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=µijkic\Y\_Xe[c`e^
`e]fidXk`fefdZXi`\jjp^$
[fdd\ej´k`fcf^`f^
gXkf^\e\j\#
`ejkilbk`fe`fgk`dXc
dle[_p^`\ae\f^bfekifcX]
]fijk\cj\eX]`ejkilbk`f$
e\e#
]fij\^c`e^\if^]pc[e`e^\i#
X]kipbk`cÕlfijb`ee\i#
iµek^\ejkXkljf^\mk%
bc`e`jb]fkf#
`e]fidXk`fefdf^
`ejkilbk`fe`dle[_p^`\ae\#
_a´cg\d`[c\if^d\[`bX$
d\ek\ijXdk^XY\$f^
jpeb\µm\cj\i#

Men det vil være en støtte for patienterne at vide at de er velkomne på klinikken hvis de har brug for rådgivning.
Samtidig kan man supplere med chlorhexidin eller ﬂuorid i form af skylninger eller gelapplicering og motivere
patienten for gabe- og synkeøvelser.
– I perioden mens strålingen står
på, har patienterne behov for at man
bevarer deres fokus på at der kommer
en tid efter behandlingerne, at det er
vigtigt at tænke fremad og at forebygge eller mindske de skadelige følgevirkninger af strålebehandlingen,
påpeger Vibeke Qvist.

bfjk$f^[i`bb\m\ac\[e`e^#
fi[`eXk`feX]ÕlfikXe[gX$
jkXd\[_µakÕlfi`e[_fc[%

Le[\ijkic\Y\_Xe[c`e^
X]_a´cge`e^X]dlZfj`k`j#
\mk%X]gl[je`e^\i#
Y\_Xe[c`e^\id\[Õlfi`[
f^&\cc\iZ_cfi_\o`[`e#
dfk`mXk`fe]fi^XY\$f^
jpeb\µm\cj\i%

GXk`\ek\ejbXcj\cmkX^\XejmXi
Efter strålebehandlingen fortsættes
profylakseindsatsen med hyppige
kontroller af mundhygiejne og cariesaktivitet, med afhjælpning af evt.
hyposalivation og fortsat udbredt
ﬂuorbehandling og forsegling. Og for
nogle patienter kan det være nødvendigt at supplere hjemmetandplejen
med en professionel afpudsning på
klinikken hver 14. dag i en periode.

– Meget kan forandre sig i løbet af
en sygdomsproces og under behandlingen, og det er fx ikke sikkert at
inaktiv caries stadig er inaktiv efter
strålebehandling – derfor skal der
forsegles og ﬂuorbehandles i stor stil,
tilråder Vibeke Qvist.
Hendes erfaring er at forebyggende
behandling hos strålebehandlede
patienter kan gennemføres med succes hvis patienterne får den nødvendige viden og de rigtige hjælpemidler,
og hvis de bibringes en bevidsthed
om eget ansvar for tændernes bevarelse.
– Det betyder meget for patienterne
at tænderne ikke også går i stykker, og
det gælder også for patienter som måske ikke tidligere har interesseret sig
så meget for deres tænder. Folk forandrer sig efter alvorlig sygdom, og selv
de der ikke tidligere har ofret tandbørsten stor opmærksomhed, kan
bringes til at afse de daglige 20 minutter som det kan tage at holde det regime som jeg anbefaler, siger hun. Q

<]k\ijkic\Y\_Xe[c`e^
gif]pcXbj\`e[jXkj\e
]fikj´kk\jd\[_pgg`^\

?a´cg\d`[c\i]iXXgfk\b\k

bfekifcc\if^fgk`d\i`e^X]

ÕlfikXe[gXjkX#,%'''ggd#

dle[_p^`\ae\e#

eXki`ldÕlfi`[f^Z_cfi_\o`[`ek`c

X]_a´cge`e^X]\mk%
_pgfjXc`mXk`fe#
X]_a´cge`e^X]dlZfj`k`j#

dle[jbpce`e^#
Z_cfi_\o`[`ek`cjb`ee\Yil^#
eXki`ldÕlfi`[^\c'#+)k`cjb`ee\Y\_Xe[c`e^%>\c\egif$

l[Yi\[kÕlfi$&Z_cfi_\o`[`e$

[lZ\i\jdX^`jki\ckf^j´c^\jd\[g]pc[e`e^jjgiµak\f^

Y\_Xe[c`e^f^]fij\^c`e^#

Yil^jXem`je`e^]iX¥i\jle[j8gfk\b#¥jk\iYif^X[\(,(#

fg]µc^e`e^X]`e]fidXk`fe#

)(''BY_%¥#kc]%*0(/')',

`j´iX]bfjk$f^[i`bb\m\a$
c\[e`e^#
dfk`mXk`fe]fi^XY\µm\cj\i%
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dXe^c\i
`e]fidXk`fe]iX_fjg`kXc\ie\

KXe[c´^\ie\

KXe[c´^\e]if]k\`e^\e`e]fidXk`fe]iX_fjg`kXc\kei\egXk`\ek]ijkic\Y\_Xe[c`e^%
;\k^µi[\kjm´ik]fikXe[c´^\eXk_a´cg\%?fjg`kXc\ie\cfm\i]fiY\[i`e^\i

N`ee`\9if[Xd

– Som patient kan man godt føle at der mangler kommunikation mellem hospitalet og tandlægen.
Sådan siger Bodil Feldinger, som er kontaktperson for
Netværk for Patienter med Hals- og Mundhulekræft.
Patienterne i netværket efterlyser i det hele taget samarbejde mellem lægerne, tandlægerne, kæbekirurgerne,
fysioterapeuterne osv., og de mener at deres tandlæger
burde få information fra sygehuset om både deres behandlingsforløb og om hvilke forholdsregler der fremover
skal tages ved tandbehandling.
KXe[c´^\ie\jXme\i`e]fidXk`fe
Tandlægerne på deres side vil også gerne vide mere. På
Årskursus har tandlæge Peder Kold fra Herning tidligere
146

påpeget at man som tandlæge savner information fra hospitalet.
Han foretog en undersøgelse blandt kolleger for at ﬁ nde
ud af hvordan samarbejdet imellem sygehusafdelingerne
og tandlægerne fungerede omkring cancerpatienterne.
– Det viste sig at kun halvdelen af de adspurgte tandlæger havde fået information fra den onkologiske afdeling
om patientens behandling og om hvor der var strålebehandlet. Kun fem ud af 40 tandlæger havde fået instruktion i hvordan de kunne hjælpe patienterne efterfølgende
med at undgå problemer med tænderne, fortæller Peder
Kold.
Han har aldrig selv modtaget en epikrise fra en henvist
patient, og han er heller aldrig blevet orienteret om at en

¾
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Populær
videnskab

¾

Listerine indeholder thymol, eukalyptol,
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier,
som ved daglig brug hjælper med at
reducere eksisterede plak og hæmme
dannelsen af ny plakbelægning. Denne
egenskab er veldokumenteret i kliniske
studier og mere end 20 publicerede,
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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– Kun fem ud af 40 tandlæger
havde fået instruktion i
hvordan de kunne hjælpe
patienterne efterfølgende
med at undgå problemer
med tænderne
K8E;C¤><G<;<IBFC;
Gw98>>ILE;8=<ELE;<IJ¥><CJ<=I8)''O

af hans patienter er kommet i kemoeller/strålebehandling. Så hans oplevelse er at kommunikationen omkring cancerpatienterne tilsyneladende ikke er blevet bedre.
Tandlægebladet har spurgt overtandlæge John Jensen fra Tand-, Mund- og
Kæbekirurgisk Afdeling på Århus
Sygehus om han forstår patienternes
ønske om større samarbejde mellem
sygehus og tandklinik. Det gør han.
?fjg`kXc\ie\m`c^\ie\jXdXiY\a[\
– Det er muligt at der skal større fokus på informationen mellem sygehus og tandlæge. Det er i hvert tilfælde noget vi vil kigge nærmere på. I
forbindelse med oprettelse af de nye
regioner afholder vi her i Århus først
på året et møde for de tandlæger som
henviser til os, og i den forbindelse
vil det være oplagt at kigge nærmere
på om der er noget omkring kommunikationen som vi kan gøre bedre,
siger han.
Også onkologerne vil sætte større
fokus på kommunikationen omkring
cancerpatienterne. Overlæge Jens
Bentzen som er ansvarlig for hovedhals-cancer-behandlingen på onkologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev, oplyser at afdelingen ikke rutinemæssigt udsender udskrivningsbreve
til patienternes tandlæger. Man orien148
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terer patienterne om vigtigheden af
optimal mundhygiejne, man opfordrer dem til at se egen tandlæge hver
tredje måned, og så samarbejder man
med hospitalstandlæger som foretager præirradiatoriske tandeftersyn,
behandler osteoradionekroser og
foretager evt. ekstraktioner i tidligere
bestrålede områder.
– Men rehabilitering er et af vore
indsatsområder i 2007, og i den forbindelse vil vi medtænke om vi skal
etablere et tættere samarbejde med
patienternes egne tandlæger, lover
Jens Bentzen.
GXjgfjk\fiX[`fe\bifj\
Afdelingstandlæge Lars Nygaard fra
Specialklinikken på Afdeling for Oral
Rehabilitering på Tandlægeskolen i
København mener at man bør forsyne
alle patienter som udskrives efter
strålebehandling af hoved- og halsregionen, med en skrivelse fra hospitalet til deres tandlæge. Her skal alle de
vigtigste forholdsregler og gode råd
være beskrevet.
– Jeg synes også det vil være en
god idé at forsyne patienterne med
kort som dem patienter i antikoagulationsbehandling får. Så kan de vises
frem som en slags advarselssignal hos
tandlægen.
Lars Nygaard modtager lejligheds-

vis henvisninger fra tandlæger som
har induceret osteoradionekroser, fx i
forbindelse med ekstraktioner eller
implantatbehandling – måske fordi
de har overset mulige problemer i forbindelse med strålebehandling, eller
fordi de ikke har kendt til at der har
været foretaget strålebehandling.
– Den slags sker desværre en gang
imellem, og det kan få store konsekvenser for patienten, påpeger Lars
Nyaard, som understreger at strålebehandling medfører risiko for udvikling af osteoradionekrose, også selv
om bestrålingen er udført ﬂere år
tilbage.
Risikoen for udvikling af osteoradionekrose er en af de faktorer som
Lars Nygaard lægger størst vægt på
når han underviser de tandlægestuderende på skolen. En anden er vigtigheden af at undersøge slimhinderne grundigt og at henvise i tide.
– Skulle den mistænkelige hyperkeratinisering man ser på sideranden
af en tunge, vise sig blot at stamme
fra en skarp fyldningskant eller en
spids tand, er der ingen der ryster på
hovedet af den grund. Man må hellere henvise en gang for meget end en
gang for lidt, understreger han. Q
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:XeZ\igXk`\ek\i_XiYil^]fi
jg\Z`Xcm`[\ef^b´ic`^\jgXib
GXk`\ek\id\[fiXcZXeZ\i_XiYil^]fiXk[\i\jkXe[c´^\`e[_\ek\i
jg\Z`Xcm`[\ef^]fiXkkXe[c´^\e_fc[\i[\d]Xjk`]fi\Yp^^\cj\

N`ee`\9if[Xd

Som tandlæge ser man én, måske to
patienter med oral cancer i løbet af sit
arbejdsliv. Så selvom man er en rutineret diagnostiker, er man nok sjældent en rutineret behandler eller ef-

=XbkX
Ki`jdljjfd]µc^\X]ÔYifj\i`e^X]
dljblcXkli\e\i\eX]Y`m`ibe`e$
^\ie\m\[jkic\Y\_Xe[c`e^`
_fm\[$_Xcj$i\^`fe\e%>XY\Y\jm´$
i\k^`m\igXk`\ek\egifYc\d\id\[
XkkXc\f^jg`j\f^m\[kXe[Yµijk$
e`e^f^kXe[Y\_Xe[c`e^%
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terbehandler. Derfor er det måske
ikke så mærkeligt at Bodil Feldinger
som er kontaktperson for Netværk for
Patienter med Hals- og Mundhulekræft, oplever at de cancerpatienter
hun er i kontakt med, efterlyser specialviden hos tandlægerne.
DXebXe_\ek\jg\Z`Xcm`[\e
Den følelse havde Bodil Feldinger
selv da hun som 28-årig kom ud på
den anden side af 33 strålebehandlinger på Rigshospitalet. Et planocellulært karcinom på tungen havde året
før ført til bortoperation af halvdelen
af tungen, men canceren var metastaseret til halsen, og strålerne blev nødvendige.
Bivirkningerne og eftervirkningerne af behandlingen var voldsomme,
og de var endda kun toppen af isbjerget. Det værste var angsten.
– Når man har været alt det igen-

nem, har man stort behov for at de
behandlere man frekventerer, har
speciﬁ k viden om netop de problemer man slås med, siger Bodil Feldinger.
Hun har i de 13 år der er gået siden
strålebehandlingen, skiftet tandlæge
ﬂere gange i sin søgen efter én med
specialviden, og hun har oplevet at
hun selv har måttet orientere fx om
begrænsninger mht. tandbehandling
og om at knoglenekroser kan komme
mange år efter bestråling.
I dag bruger hun og hendes nuværende tandlæge Tandlægeskolen i
København som konsulent når der er
specialspørgsmål der skal afklares.
Den specialviden kombineret med
tandlægens gode håndelag er vigtig
når man skal behandle en patient
med synkeproblemer, gabeproblemer
og sarte slimhinder, mener Bodil Feldinger.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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der patienterne fast i forebyggelsen
og måske endda skruer bissen på. For
der er jo et liv efter strålerne selvom
man som patient kan have svært ved
at overskue det.
– Det er muligt at tandlægen på
sygehuset i sin tid prøvede at formidle til mig at gabeøvelser er vig-

tige, men der var jo så mange ting
der var vigtige, så det ikke ﬁk højeste prioritet hos mig. Og der blev i
hvert fald ikke fulgt op på det bagefter, hverken til kontrollerne på
hospitalet eller hos tandlægen. Det
slås jeg med i dag, erkender Bodil
Feldinger. Q

=FKF1JFEA8@JBFM

Når man har været
alt det igennem,
har man stort
behov for at de
behandlere man
frekventerer, har
speciﬁk viden
om netop de
problemer man
slås med
9F;@C=<C;@E><I#
E<KM¤IB=FIG8K@<EK<ID<;
?8CJ$F>DLE;?LC<BI¤=K

;µ[j[fdf^^XY\µm\cj\i
Den enkelte tandlæge ser kun få patienter med stråleskader, så højt specialiseret viden på lige netop det
punkt forventer man, if. Bodil Feldinger, ikke som patient. Til gengæld har
man brug for at ens egen tandlæge
indhenter specialviden og omsætter
den til handling. Som patient kan
man nemlig godt være handlingslammet.
– Når folk kommer ud på den anden side af et alvorligt cancerforløb, er
det vor erfaring at de er fuldstændig
fokuserede på at have stået med deres
egen dødsdom i hånden. De tænker
mere på at overleve end på gabeøvelser og tandbørstning, siger Bodil Feldinger.

$:XeZ\igXk`\ek\i\id\i\]fblj\i\[\g[\e[µ[j[fd[\]µc\i[\_Xi
]\k\e[g[\i\jk´e[\i%;\i]fi\i[\km`^k`^kXk[\i\jkXe[c´^\

JbilY`jj\eg
Derfor mener hun at det er vigtigt at
tandlæger og andre behandlere holTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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Rent praktisk er cariesbehandling hos
strålebehandlede patienter ofte en
uhyre vanskelig sag […] derfor er der
stadig ﬂere tandlæger som henviser
deres patienter til behandling hos os
C8IJEP>88I;#
8=;<C@E>=FIFI8CI<?89@C@K<I@E>#B¥9<E?8ME

Jg\Z`Xcm`[\ek`cYp[\j
GKXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_XmefgYp^^\idXe\bjg\ik`j\fdbi`e^Y[\
i\j\bk`fej$f^jkic\Y\_Xe[c\[\gXk`\ek\i

N`ee`\9if[Xd

Forebyggelse og behandling af patienter som er strålebehandlet i hoved- og halsregionen, kan lykkes,
men cariesbehandling hos strålebehandlede patienter kan også være en
meget stor udfordring.
Det ved afdelingstandlæge Lars
Nygaard fra Specialklinikken ved
Afdeling for Oral Rehabilitering på
Tandlægeskolen i København, som
tilbyder både rådgivning og, efter
henvisning fra egen tandlæge, rehabiliterende behandling af patienter med
152
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store tandproblemer efter behandling
af cancer i hoved- og halsområdet.
K`[jbi´m\e[\f^mXejb\c`^k
– Rent praktisk er cariesbehandling
hos strålebehandlede patienter ofte
en uhyre vanskelig sag hvor både
nedsat gabeevne, mange fejlsynkninger og sarte slimhinder indebærer at
behandlingerne er langsommelige og
kræver stor tålmodighed. I en travl
hverdagspraksis kan det måske være
svært at få tid og overskud til at klare

den opgave, og derfor er der stadig
ﬂere tandlæger som henviser deres
patienter til behandling hos os, fortæller Lars Nygaard.
Afdelingen på Tandlægeskolen har
et godt samarbejde med Rigshospitalet og er placeret således at samarbejde med andre afdelinger er muligt.
Noget som patienterne nyder godt af.
– Vi forsøger at samle en ekspertise
og knowhow her på stedet, til gavn
for både patienter og tandlæger, siger
Lars Nygaard, som modtager »vanTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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skelige« patienter fra både hospitaler
og fra privat praksis.

=FKF1DFIK<EE@CJJFE

;\k\i\ejkfil[]fi[i`e^XkY\_Xe[c\jkic\Y\_Xe[c\[\jk´e[\i%GJg\Z`Xcbc`$
e`bb\egKXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xmedf[kX^\iX][\c`e^jkXe[c´^\CXij
Ep^XXi[f^_Xejbfcc\^\igXk`\ek\i]iXjkX[`^Õ\i\giXbk`j\i\e[\kXe[c´^\i
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<bjki\dZXi`\jl[m`bc`e^
– Vi modtager de ﬂeste resektionspatienter fra hele Østdanmark, og afdelingen er i vækst, men der er stadig
mange som ikke kender til vor eksistens, erkender Lars Nygaard.
Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Netværk for Patienter med
Hals- og Mundhulekræft har dog
bidraget til at udbrede kendskabet, og
i dag beskæftiger afdelingen ud over
Lars Nygaard og klinikassistenterne,
en tandplejer samt to deltidansatte
behandlingstandlæger.
Sammen foretager de avancerede
rehabiliteringsbehandlinger, men
også cariesbehandlinger af strålebehandlede patienter, som ofte har
voldsomme og hurtigt destruerende
cariesforløb.
– Det drejer sig om cariesudvikling
som kan være uhyre svær at styre, bl.
a. pga. xerostomi. Cariesudviklingen
bliver hurtigt meget omfattende, måske især i forbindelse med kronearbejder, forklarer Lars Nygaard.
=pc[e`e^\i]i\d]fibife\i
– Caries under kronekanter optræder
meget hyppigt og er meget svær at
kontrollere. Derfor er kronebehandling ikke altid optimal. Her på afdelingen foretrækker vi at udføre godt
fyldningsarbejde hvor det er muligt,
siger Lars Nygaard. Men han erkender at det kan være endog meget
svært at styre cariesudviklingen. Selv
for tandlæger med stor erfaring.
Lars Nygaard og hans kolleger på
Specialklinikken, Afdeling for Oral
Rehabilitering, kan kontaktes via
Tandlægeskolen i København på tlf.
35 32 67 00 Q
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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BfddleXckXejXkk\g
=´iµ\ie\_Xi]\k
fm\i\ejbfdjk

=FKF1C8IJ><AC

For første gang nogensinde har kommunalt ansatte tandlæger på Færøerne fået deres egen overenskomst. DTF har forhandlet overenskomsten
på plads med landets kommunale arbejdsgiverforening. Tidligere fulgte man overenskomsten
mellem Kommunernes Landsforening og DTF
med diverse tilpasninger.
Den nye overenskomst konverterer gældende
vilkår til forholdene på Færøerne, herunder det
færøske arbejdsmarked og lovgivning. I forbindelse med overgangen til overenskomsten er der
aftalt en personlig løngaranti der sikrer at alle
som minimum bevarer deres nuværende løn.
Overenskomsten betyder at DTF nu direkte
har en aftale med en arbejdsgiverorganisation på
Færøerne og dermed lettere adgang til at hjælpe
medlemmerne i de konﬂikter der måtte opstå.

Ep_a\dd\j`[\fd
jg´e[`e^j_fm\[g`e\
Lider man af spændingshovedpine, er der hjælp at hente på
nettet. En ny hjemmeside tilbyder bl.a. information, selvtest og
øvelser der kan afhjælpe hovedpinen.
Over en halv mio. danskere lider af spændingshovedpine én
eller ﬂere gange om ugen. Blandt årsagerne er uhensigtsmæssig
arbejdsstilling, stort dagligt forbrug af smertestillende medicin
og tænder, kæber og tyggemuskler
der ikke fungerer optimalt.
Det er en gruppe tandplejerstuderende der står bag hjemmesiden.
nnn%fe[k`_fm\[\k%[b

Jm\ejb\´c[i\
Y\mXi\iÕ\i\k´e[\i
En svensk undersøgelse viser at ældre bevarer stadig ﬂere tænder. Antallet af 70-årige med egne tænder er steget fra 49% i
1971 til 93% i 2001. I samme periode er antallet af ældre med
aftagelig protese faldet. I 1971 havde tre ud af ﬁre svenske ældre en aftagelig protese. I 2001 var det kun 17%.
Også antallet af tandlægebesøg blandt ældre er steget markant i de sidste 30 år. I 1971 gik 20% af de
70-årige regelmæssigt til tandlæge, i 2001
var det 80%.
Den positive udvikling gjaldt alle persongrupper – dog er der stadig en social
slagside. Faktorer som lav uddannelse,
rygning og højt taljemål havde negativ
indvirkning både i 1971 og 2001.

8ekXcc\kX]kXe[bc`e`bb\i]Xc[\i
Der bliver stadig færre tandklinikker i Danmark. Det viser nye tal fra
DTF. På tre år er antallet af private
klinikker faldet med ca. 8% fra
1.808 i 2004 til 1.664 i dag. Klinikejere er der heller ikke så mange af
som der har været. Her er faldet
dog kun ca. 4%.
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Og det tyder if. chefkonsulent i
DTF Christian Holt på at stadig
ﬂere klinikker slår sig sammen.
– Klinikstrukturen ændrer sig,
og der bliver stadig færre, men til
gengæld større klinikker med ﬂere
ejere og ansatte, fastslår Christian
Holt.

Der er dog stor forskel på klinikstrukturen afhængig af hvor i landet man beﬁnder sig. Fx udgør enkeltmandspraksis 60% af samtlige
praksisser i Frederiksberg Kommune mod kun 30% i Ribe Amt.
Antallet af ansatte tandlæger er
steget fra 884 i 2004 til 935 i 2006.
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=clfik`c]Xkk`^\
For at stoppe og mindske cariesudvikling på verdensplan og
for at gavne de dårligst stillede befolkningsgrupper har FDI og
WHO besluttet at sætte ﬂuor øverst på dagsordenen. I dag er
det kun omkring 20% af verdens befolkning der rent faktisk
»rammes« af tilsat ﬂuor, og de der typisk ikke rammes, er dem
der har det største behov: de fattige og dårligst stillede.
Et ekspertmøde i Geneve i november med deltagelse af bl.a.
FDI og WHO vil nu påvirke regeringer og organisationer verden over til at:
• udvikle effektive lovgivninger, direktiver og programmer som
sikrer adgang til ﬂuor i alle lande,
• inkludere ﬂuor i sundhedsfremmende strategier og programmer,
• nedsætte eller fjerne skatter på ﬂuorholdige tandplejeprodukter,
• sørge for at ﬂuortandpasta bliver til at købe også for fattige
befolkningsgrupper.
WHO og FDI fastslog samtidig at adgang til ﬂuor i tandplejemæssig sammenhæng er en del af den menneskeret der handler om sundhed.

:XcZ`ld`jc`b
jbe\i
k´e[\ie\
Surt slik vil erodere tænderne
– i hvert tilfælde i teorien.
Men hvad sker der hvis man
sætter calcium til det sure slik?
Det har islandske Thorbjörg
Jensdottir, som er gæsteforsker
på Tandlægeskolen i København, undersøgt i samarbejde
med Toms Gruppen A/S.
Hun konkluderer i en undersøgelse som er offentliggjort i Caries Research, at calciumtilsætning reducerer syreeffekten af surt slik, og hun
forventer at produktudviklingen af mere tandvenligt slik i
form af bolsjer og vingummi
snart vil gå i gang.

EpYµie\Yf^fd[pi\k´e[\i
»Tænder med bid« er titlen på den ny børnebog som
er blevet til i et utraditionelt samarbejde mellem Frederiksberg Kommunale Tandpleje og ZOO i København. Bogen fortæller om otte forskellige dyrs tænder
og hvorfor de ser ud som de gør.
Der er øvelser og lege som skal bevidstgøre børn
om tændernes betydning for både dyr og mennesker.
Bogen der er blevet til med støtte fra Frederiks-
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berg Fonden, er primært rettet mod
børn fra børnehaveklasse op til og
med 4. klasse.
Man kan købe bogen hos
butikken@zoo.dk eller
tandplejen@frederiksberg.dk. Den
koster 10 kr. per stk. eller 200 kr. for
et klassesæt med 25 eksemplarer.

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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AflieXc\e\i`bb\c´e^\i\
kXe[c´^\ej\a\e[fd
;\i\ibfdd\kep\i\^c\ifdaflieXc]µi`e^#fgY\mXi`e^#m`[\i\^`m\cj\f^fm\i[iX^\cj\X]aflieXc\i

Ki`e\>Xe\i

=FKF1?<EI@BJ¥I<EJ<E

Den 1. januar 2007 trådte en ny bekendtgørelse vedr. journalføring og
håndtering af journaler i kraft. Loven
gælder alle autoriserede sundhedspersoner. Nedenfor kan du se de vigtigste ændringer samt DTF’s anbefalinger til hvordan bekendtgørelsen
håndteres i praksis.
FdaflieXc]µi`e^1
Den gamle vejledning kan stadig bruges, dog gøres opmærksom på at: Ved
diadnosticering:
• I den nye bekendtgørelse er der
ikke længere krav om at man registrerer negative fund.
Anbefaling: Negative fund der har betydning for diagnosen, anbefaler DTF
at man fortsat anfører i journalen.
• Der må ikke herske tvivl om hvem
de initialer der er anvendt i journalen, dækker over, jf. § 6, stk. 4:
»Patientjournalen skal indeholde oplysninger om hvem der har foretaget
journalnotatet og hvornår (fulde navn,
dato og om nødvendigt klokkeslæt).«
156
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TheraBite kæbetræner er et enestående passivt
rehabiliteringssystem til patienter, som lider under
problemer med kæbens gabefunktion. TheraBite
hjælper disse patienter med at genvinde bevægeligheden og styrken i kæben.
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Problemer med at gabe er en meget
0ROBLEMERNEÖKANÖOPST¥ÖSOMÖFLGEÖAF
smertefuld tilstand, som giver store
• Dysfunktion af den temporaleproblemer med at spise og tale, ligemandibulære muskulatur
som det kan være vanskeligt at opret•
Kirurgiske indgreb
holde en god tand- og mundhygiejne.
• Strålebehandling
• Direkte trauma
• Indirekte trauma såsom piskesmæld
• Biden og skæren tænder
• Stress-relaterede sygdomme
• Forbrændinger

Producent:
Atos Medical AB, Sverige. www.therabite.com
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M\[fm\i[iX^\cj\X]aflieXc\i1
• En journal er if. den nye bekendtgørelse ikke længere sundhedspersonens ejendom. Det betyder at journalen ikke længere inden for opbevaringsperioden på 10 år må smides
ud ved ophør. Originalen skal enten
overdrages til en anden tandlæge
eller alternativt sendes til embedslægen i den pågældende region.
Anbefaling: DTF anbefaler at du gemmer en kopi af en journal hvis du
vurderer at der kan opstå tvivlsspørgsmål senere.
• Hvis journalen sendes, skal det anføres i den. Uanset om der er tale
om permanent overdragelse (fx til
en anden tandlæge) eller midlertidig overdragelse (fx i forbindelse
med en klagesag).
• VIGTIGT! Journalen må aldrig overdrages til patienten selv.
• En journal må kun overdrages til en
anden sundhedsperson inden for
samme faggruppe eller til embedslægen.
• Sælger man sit patientkartotek, må man
nu, modsat tidligere, overdrage hele
kartoteket til den nye tandlæge. Det
fremgår af § 17, stk. 3:
»(sundhedspersonen skal) hvis det er
praktisk muligt, generelt eller konkret oplyse patienterne om, at patientjournalerne er overdraget til den nye
praktiserende sundhedsperson, og
158
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tillige at patienten kan tilkendegive,
at denne ikke ønsker, at den nye
praktiserende sundhedsperson overtager vedkommendes patientjournal.«
• Det er den nye tandlæges forpligtelse at overdrage de journaler til embedslægen eller til anden tandlæge
hvis patienten ønsker det.

kan gives til enten den gamle eller
den nye tandlæge.

Anbefaling: I tiden efter man har overtaget et patientkartotek, vil der løbende kunne være patienter som ønsker journalen overdraget til embedslægen. Det kan fx være hvis de ikke
kan eller vil oplyse om en anden
tandlæge der skal have journalen
tilsendt, eller hvis de ikke ønsker at
den nye tandlæge overtager opbevaringen af journalen. Det er hverken
nødvendigt eller hensigtsmæssigt at
sende hver enkelt journal til embedslægen. Det anbefales at man samler
sammen og sender ca. hver anden
måned.

M\[giXbj`jfg_µi#[µ[j]Xc[dm%1
• Tidligere måtte man smide journaler ud ved praksisophør. Som konsekvens af at journalen ikke længere er tandlægens ejendom, er dette
nu ikke tilladt.
• Ved dødsfald er det boet der under
tavshedspligt har ansvaret for at
journalerne overdrages til embedslægen eller patienternes nye tandlæge.

Ved overdragelse til embedslægen sendes
journalerne systematiseret, fx i ﬂyttekasser i alfabetisk orden – eller elektronisk.
Man skal ikke sende noget til embedslægen hvor opbevaringspligten
er overskredet. Opbevaringspligten
for journaler er 10 år efter sidste kontakt. Modeller skal opbevares så længe de fortsat har betydning for behandlingen af patienten. Røntgenbilleder skal gemmes mindst fem år,
men DTF anbefaler at de bliver i journalen da de kan vise sig at være god
dokumentation senere.
Ved tandlægeskift skal vedkommende
give skriftlig eller mundtlig accept af
at hans eller hendes originale journal
overdrages til den nye tandlæge.
Mundtlig accept er tilstrækkeligt også på offentlige klinikkerw. Denne
accept anføres i journalen. Accepten

Anbefaling: Lav en liste over alle de
journaler du overdrager. Der kan
opstå situationer hvor du har behov
for at se hvor du har sendt en journal
hen.

Anbefaling: Hvis et patientkartotek
ikke bliver solgt, anbefaler DTF at
man informerer de aktive patienter
om at klinikken er ophørt, og beder
dem meddele hvor journalen skal
sendes hen. De resterende af de journaler man har opbevaringspligt på,
sendes til embedslægen.
M\[eµ[Y\_Xe[c`e^1
• ved nødbehandling skal tandlægen
have patientens accept af at journaloplysninger sendes videre til den
pågældendes egen tandlæge.
Har du spørgsmål til bekendtgørelsen, kan du kontakte DTF på 70 25 77
11. Spørg efter odontologisk sekretær
Marianne Koch Uhre eller forhandlingschef Henrik Hoffmann. Q

9\b\e[k^µi\cj\ebXe_\ek\jg;K=$
e\k%Jbi`m(*.*Y\b\e[k^µi\cj\ejei% 
`jµ^\]\ck\k%
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Anbefaling: If. aftale med Sundhedsstyrelsen overholder man kravet ved
simpelthen at have en entydig fortegnelse over hvilke navne alle klinikkens behandleres initialer dækker
over. Denne fortegnelse medsendes
ved overdragelse af journalen. Dette
kan bruges på mindre klinikker, men
ikke på meget store enheder som fx
hospitaler.

M

Brigitte Krabbe og
Dietmar Keil, Multident.

En forretningsforbindelse
er et partnerskab.
Er der nogen grund
til ikke at vælge
den bedste partner?

Telefon:
+45 73 44 13 20
Fax:
+45 73 44 13 21
Mobil Brigitte Krabbe:
+45 61 99 13 21
Mobil Dietmar Keil:
+45 61 99 13 20
Mail:
danmark@multident.de

M U LT I D E N T

Det der er vigtigt i Deres private liv, kan også være et godt forsæt
for Deres arbejde i klinikken og laboratoriet: Stol på styrken i et
personligt partnerskab. Derfor vil vi gerne byde Dem velkommen
hos Multident, Deres nye dentalpartner i Danmark, med
kompetent vejledning, omfattende service og et komplet

M28

leveringsprogram. Individuel afstemt efter Deres behov og planer.

M U LT I D E N T
Konsekvent til Deres fordel. Højest personligt.

w w w. m u l t i d e n t . d e
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M`kk`^_\[\ifdkXe[c´^\i_Xe[c\if]k\fdXe^jkf^jd\ik\%?ldfi\ie\d$
c`^\e\]]\bk`mm\ek`cf^Y\^i´ej\ijd\ik\e#]fibcXi\ikf\bjg\ik\i%;\fg]fi$
[i\ikXe[c´^\ik`cXkYil^\_ldfijfdY\m`[jkXÕ\[e`e^

G\k\i9fiY\i^

I en gammel revysketch spiller Dirch
Passer en ængstelig og nervøs person
der omsider har taget sig sammen til
et besøg hos tandlægen. Sketchen,
der er pakket med ﬂade vittigheder
og lette ordspil, repræsenterer en særlig humoristisk genre der handler om
angsten for at gå til tandlæge. Om
angsten for smerten.
– Kan De ikke lave en bro?, spørger
Dirch Passer.
– Hvorfor det?, spørger tandlægen.
– Så tandpinen kan gå over …
Vittigheder om tandlæger er talrige, og vitserne kan ligefrem inddeles
i forskellige kategorier. Der er fx vittigheder der handler om forestående
tandlægebesøg, og der er vittigheder
som handler om tandlæger der aldrig
får besøg. Et eksempel på det sidste:
En mand henvender sig rystende af
nervøsitet til sin tandlæge:
– De må undskylde at jeg er så nervøs, men det er så sjældent jeg kommer til tandlæge.
160

58993_TB0207_Samfund.indd 160

Tandlægen ryster lige så meget og
svarer:
– Og De må undskylde at jeg er så
nervøs, men det er så sjældent der
kommer nogen.
M`kj\ejfdm\ek`c
Man kan affærdige tandlægevittighederne som mere eller mindre plat
grinebideri. Men man kan også tolke
dem som en hjælp til at kontrollere
angsten for smerten. Det mener et par
af landets førende humoreksperter.
– Humor er et kommunikativt redskab. Vi bruger humoren til at bringe
ting ned på et plan hvor vi bedre kan
forstå dem, siger Martin Führ, der er
udviklingspsykolog og i øjeblikket i
færd med at skrive en doktordisputats om humor som en hjælp til at
håndtere stress.
– Når vi kommunikerer om tandlæger og om vor oplevelse af et tandlægebesøg, er det vigtigt at vi taler
med nogen der genkender vore følel-

ser. Det kan vi fx gøre vha. humor.
Humor er en hjælp til – legitimt – at
behandle et emne man er optaget af.
Freud mente at vitsen er en slags ventil som vi bruger til at komme af med
en mængde ophobet psykisk energi.
Den er et socialt acceptabelt redskab
til at forholde sig til fx angst, forklarer Martin Führ.
– Mht. tandlægevittigheder kan
man bruge humoren til at spøge om
tandlægen. Når man gør det, viser
man for det første at man er optaget
af at man skal til tandlæge – det er
ikke bare som en tur i supermarkedet. For det andet spøger man fordi
man er udleveret til tandlægen. I det
øjeblik man sidder i tandlægestolen,
er der jo ikke så meget man kan gøre. Men inden man sætter sig, kan
man få luft og komme af med noget
psykisk energi ved at gøre grin med
tandlægen og tandlægens arbejde.
Man kan også gøre grin med tandlægen efter besøget fordi man derved
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2
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kommer af med noget af den ophobede angst man havde før man tog af
sted, forklarer udviklingspsykologen.
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D\i\_ldfi`bc`e`bb\e
Både Martin Führ og John Engelbrecht mener at humor bør anvendes
meget mere i forbindelse med besøg
hos tandlægen.
– Vi ved i dag at humor nedsætter
vor smertetærskel. Det er videnskabeligt bevist. Så hvis man kunne grine ad nogle vittigheder før man gik
til tandlæge, ville det ikke gøre så
ondt. Det skyldes at kroppen udskiller endorﬁ ner, og de er rene painkillers, forklarer Martin Führ.

John Engelbrecht ønsker også mere
humor rundt omkring i klinikkerne.
– Jeg forstår ikke at tandlæger ikke
bruger humor meget mere i deres
praksisser. Når man ligger dér i tandlægestolen og kigger op i loftet, kunne det da være skønt at have et tænksomt citat eller en sjov tegning at se
på, så bevidstheden ligesom kunne
gå sine egne veje. Det eneste jeg har
hæftet mig ved at kunne se, er det
fabrikatnavn der står på tandlægeboret når det svinger ind over ansigtet.
Det er lidt åndløst, synes jeg. Derfor
er man oftest selv nødt at være produktiv og skabe en distance til den
situation man beﬁ nder sig i. Hos
tandlægen er der jo tale om en situation hvor der – i hvert fald som udgangspunkt – ikke er meget at grine
af, slutter ﬁ losoffen. Q

K<> E@E >1>@KK<

=fiki´e^e`e^X]jd\ik\e
If. ﬁ losoffen John Engelbrecht, der i
adskillige år har beskæftiget sig indgående med humor, skal tandlægevittigheder ses i lyset af en mere generel
kulturel fortrængning af smerten.
– Smerten i vor kultur er speciel. Vi
har et langt stykke hen ad vejen fortrængt smerten vha. medicin og moderne teknik. Og det er ﬁ nt nok. Men
det betyder at vi modsat mange naturfolk har et meget anstrengt forhold
til smerten. Det skyldes at vi ikke
lever så naturligt længere, og derfor
bliver smerten fremmed for os. Den
er noget unaturligt der skal fortrænges. Smerten bliver derved til en
mental forestilling der er overdimensioneret, siger John Engelbrecht, der i
den forbindelse peger på humoren
som en måde hvorpå vi kan lægge
afstand til den smerte vi frygter.
– Når man taler humoristisk om
tingene, leger man med dem. Og legen skaber en illusion om noget andet
som egentlig ikke er til. Humoren er
en slags legende iscenesættelse af
noget som skubber sig ind mellem
virkeligheden og en selv. Man kan
sige at man i humoren iscenesætter et
andet rum. Et andet oplevelsesrum.
Og det kan man jo godt
have brug for når man
skal til tandlæge,
siger John Engelbrecht, der med

det samme kommer i tanke om en
tandlægevittighed.
– Det er en mand som spørger en
tandlæge om hvordan det går.
Tandlægen svarer at det ikke går så
godt — for der har ikke været en kæft
hele dagen …

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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EpkXe[gc\a\ifm\i\ejbfdjk
d\[dXbj`dXcgi`j\i
GXk`\ek\i]i]i\dfm\ijp^\j`bi`e^jk`cjbl[_fjgi`mXkgiXbk`j\i\e[\kXe[gc\a\i\%
;\e]µijk\kXe[gc\a\ifm\i\ejbfdjk\i\ei\Xc`k\k

Ki`e\>Xe\i

Priserne på basalbehandlingerne er
i forvejen lave, og jeg har svært ved
at forestille mig at man kan sænke
priserne og stadig få det til at løbe
rundt

9A¥IE?8LCI@>#=FI?8E;C@E>JC<;<I@;K=

Sygesikringstilskud til tandbehandling er ikke længere forbeholdt behandlinger foretaget på en tandlægeklinik. Fremover giver sygesikringen
også penge til patienter der fx får
undersøgt og renset tænder hos en
privatpraktiserende tandplejer.
Overenskomsten som Dansk Tandplejerforening har indgået med sygesikringen, lægger sig tæt op ad tandlægernes overenskomst og omfatter
de ydelser som tandplejere må udføre
if. Sundhedsministeriets regler for

=XbkX
@]%;XejbKXe[gc\a\i]fi\e`e^j
fgcpje`e^\i\i[\ig%k%()j\cmjk´e$
[`^\kXe[gc\a\ibc`e`bb\i`;XedXib%
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begrænsning af tandplejernes virksomhedsområde.
DXbj`dXcgi`j\i
Væsentligste forskel fra tandlægeoverenskomsten er at alle priser er maksimalpriser. Den maksimale pris for
den enkelte ydelse svarer til hvad der
er den gældende faste pris for samme
ydelse i tandlægeoverenskomsten.
Men den enkelte tandplejer har modsat tandlægerne mulighed for at tage
mindre for den pågældende ydelse, og
det åbner mulighed for priskonkurrence på basalbehandlingerne.
Forhandlingsleder i DTF, tandlæge
Bjørn Haulrig forventer dog ikke
umiddelbart basalbehandlinger til
dumpingpriser på landets tandplejerklinikker.
– Priserne på basalbehandlingerne
er i forvejen lave, og jeg har svært
ved at forestille mig at man kan sænke priserne og stadig få det til at løbe
rundt. Men man kan da ikke afvise at

vi kommer til at se slagtilbud på fx
undersøgelser for at lokke patienter
til, siger Bjørn Haulrig.
Han afviser blankt muligheden for
at maksimalpriser bliver en del af den
næste tandlægeoverenskomst.
– Baggrunden for at sygesikringen
har indført maksimalpriser i tandplejernes overenskomst, er vel at man
ønsker mere konkurrence på området. Men der er jo ikke tale om reel
konkurrence når man lægger et loft
over hvor høj prisen må være. Hvis
sygesikringen vil have fri konkurrence, må den give priserne fri, mener
forhandlingslederen.
?\em`je`e^j_fefiXi
Som en del af overenskomsten er det
aftalt at patienterne skal betale et
henvisningshonorar når de bliver
henvist fra tandlæge til tandplejer og
omvendt. Det koster 168,13 kr.
Tandplejernes overenskomst træder i kraft 1. juni 2007. Q
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BXkk\c\dY\e
k`c)'%]\YilXi
:cXljAµi^\ej\e
Der har været debat i ﬂere uger om en
række ændringer af DTF’s obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring.
På grundlag af de bidrag og kritikpunkter som medlemmerne er kommet med, har DTFs Tryghedsordninger besluttet at korrigere forsikringens obligatoriske grunddækning.
Forhistorien er at DTFs Tryghedsordningers generalforsamling i november 2006 vedtog at forbedre tandlægernes erhvervsudygtighedsforsikring fra og med 2007. Tidligere kunne
tandlæger med tilknytning til privat
praksis ved tab af evnen til at arbejde
som tandlæge kun få udbetalt ca.
150.000 kr. om året, hvis man alene
havde erhvervsudygtighedsforsikringens obligatoriske grundmodul. Med
den nye erhvervsudygtighedsforsikring er dækningen på det obligatoriske grundmodul blevet dobbelt så
god, idet man nu får 300.000 kr. om
året hvis man mister evnen til at arbejde som tandlæge.
Efter vedtagelsen af forbedringen
har det vist sig at nogle tandlæger for
længe siden har forsikret sig mod tab
af erhvervsevne gennem andre forsikringsselskaber end PFA, som er
164
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DTFs Tryghedsordningers samarbejdspartner. Disse tandlæger havde
dermed allerede før forbedringen af
DTFs Tryghedsordningers erhvervsudygtighedsforsikring sikret sig en
tilstrækkelig samlet dækning i tilfælde af tab af evnen til at arbejde som
tandlæge.
;´be`e^bXee\[j´kk\j
DTFs Tryghedsordninger har nu forhandlet sig til rette med PFA om en
mindre ændring – en såkaldt »kattelem« – men kun for tandlæger der
allerede før forbedringen af DTFs
Tryghedsordningers erhvervsudygtighedsforsikring havde sikret sig en
tilstrækkelig dækning ved tab af erhvervsevne. Kattelemmen er kun
åben indtil 20. februar 2007. Der er
udsendt et brev om ændringen til de
berørte tandlæger.
Konkret indebærer ændringen at
hvis man er blandt de tandlæger der
har en tilstrækkelig erhvervsudygtighedsforsikring i forvejen, kan man
anmode om at få nedsat den obligatoriske grunddækning fra 300.000 kr.
til 150.000 kr.
Hvis man vil benytte sig af denne

mulighed, skal man dokumentere at
man har en anden forsikring således
at man har en tilstrækkelig dækning
ved tab af erhvervsevnen.
DTFs Tryghedsordninger sendte i
sidste uge et brev til alle berørte medlemmer. Med brevet fulgte en blanket
som skal bruges, hvis man vil have
ændret sin grunddækning til 150.000
kr.
Efter den 20. februar 2007 er den
obligatoriske grunddækning igen
300.000 kr.
Omkostningen til ændringen bæres
alene af den gruppe der vælger den
lavere dækning.
DTFs Tryghedsordninger gør opmærksom på at man ikke slipper for
en præmiestigning ved at nedsætte
sin grunddækning til 150.000 kr. Det
skyldes at en del af præmieforhøjelsen per 1. januar 2007 bl.a. kan tilskrives et EU-krav om at ligestille
mænd og kvinder, ligesom karensperioden er nedsat fra 12 måneder til
tre måneder. Desuden har det indtil
nu været sådan at udbetalingerne fra
erhvervsudygtighedsforsikringen
oversteg indbetalingerne. Q
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AljgiXZk%

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.

=µ[j\cj[X^\,%]\YilXi
)''.Æ),%]\YilXi)''.

Bo Werner Linderup

GiXbj`j
Niels Christian Skalkhøj har indgået
klinikfællesskab med Jan Kissow
Petersen på adressen Seminarievej 4,
6760 Ribe pr. 1. januar 2007.
Charlotte Molbech har overtaget
Ellen Ulriksens klinikandel og indgået
klinikfællesskab med Susanne
Odgaard på adressen Brotorvet 2 A,
7500 Holstebro pr. 1. januar 2007.
Bente Møller Mikkelsen har ændret
klinikadresse fra Tordenskjoldsgade
37, 8200 Århus N til Aldersrovej 22,1.,
8200 Århus N pr. 3. januar 2007.
Eva Lise Høgsted har ændret klinikadresse fra Jernbanevej 5 D,
2800 Kgs. Lyngby til Engelsborgvej 42,
2800 Kgs. Lyngby pr. 8. januar 2007.

8ej´kk\cj\i
Ellen Ulriksen hos Charlotte Molbech
og Susanne Odgaard, 7500 Holstebro.
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*'i
Christina Kirketerp Hede, Randers,
10. februar.
Henrik Hegermann, Ryomgård,
11. februar.
Kirstine Juhl Thuesen, Egå,
12. februar.
Majken Munkgaard Petersen,
København Ø, 17. februar.
+'i
Birgitte Uebel, Broager, 5. februar.
Anette Boesgaard Vinther, Gudhjem,
7. februar.
Zoya El-Naggar, Greve, 8. februar.
Dorte Haubek, Silkeborg, 10. februar.
Frederik Bernt Jensen, Hornslet,
10. februar.
Ida Magnusson, Helsingør, 13. februar.
Camilla Trolle, Ballerup, 18. februar.
Peter Røgind, København K,
24. februar.
,'i
Claus Arnholdt, Slagelse, 6. februar.
Hanne Melvad, Tyskland, 7. februar.
Iben Riise Lund, Hvidovre, 7. februar.
Eva Elmerkjær, Hørve, 8. februar.
Torben Bang, Holstebro, 12. februar.
Tomas Bjerre, Brande, 13. februar.
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Invitation
Du skal være meget
velkommen på vores
arbejdende værksted.
Scandefa 2007
Hal B6 - Stand 011

PROTIC ® - ET LANDSDÆKKENDE NETVÆRK
AF SELVSTÆNDIGE DENTALLABORATORIER:
AR Dental, Odense - Esbjerg Dentallaboratorium
HC Dental, Aalborg - Rastow Dental, Kgs. Lyngby
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Birger Mølgaard Nielsen, Ålsgårde,
15. februar.
Anneli Paludan, Nørresundby,
21. februar.
Marianne Herschend, Helsinge,
21. februar.
Ole Mohr Hovgaard, Viborg,
22. februar.
Bo Lisbjerg, Kolding, 24. februar.
Kim Rud Ekstrand, Helsingør,
25. februar.
-'i
Sten Beckett, Fåborg, 13. februar.
Ane Brendorp, Århus C, 13. februar.
Niels-Holger Ibsen, Søborg,
13. februar.

.,i
Ole Grønlund, Espergærde,
15. februar.
Tove Badsberg Lysklætt, Norge,
19. februar.
Finn Werge, Ebeltoft, 23. februar.
/'i
Erik Øster, Grindsted, 11. februar.
Jørgen Aggernæs, Herlev, 14. februar
/,i
Edith Tranekjær Poulsen,
Frederiksberg C, 8. februar.

;µ[j]Xc[
Kaj Borch, født 1920,
kandidateksamen 1948.
Birte Lønborg Baden, født 1926,
kandidateksamen 1949.
Bent Mortensen, født 1929,
kandidateksamen 1953.
Knud Hansen, født 1934,
kandidateksamen 1958.
Erik Sørensen, født 1940,
kandidateksamen 1974

.'i
Erik Kelnæs, Canada, 5. februar.
Finn Thorup, København N,
6. februar.
Ib Christoffersen, Nykøbing Sj.
22. februar.

@ek\ieXk`feXcgi`jk`cb´Y\b`ili^
Fm\ikXe[c´^\J`dfeJkfi^i[A\ej\e#B´Y\b`ili^`jb

Xkjk`dlc\i\bef^c\_\c`e^m\[_a´cgX]bef^c\\ijkXke`e^jdX$

8][\c`e^#>cfjkilg?fjg`kXc#_XiX]8ZX[\dpf]Fjj\f`ek\$

k\i`Xc\if^m´bjk]Xbkfi\id_g%^\ejbXY\cj\X]kXYkbef^c\%

^iXk`fe`LJ8df[kX^\k\egi`j]fiY\[jk\m`[\ejbXY\c`^\
Xik`b\c`i\k)''-`[\km`[\ejbXY\c`^\k`[jjbi`]k1@ek\ieXk`f$

JXdd\ed\[gi`j\e]µc^\i

eXcAflieXcf]FiXcXe[DXo`ccf]XZ`Xc@dgcXekj%

\e`em`kXk`fek`c^´jk\]fi\$
c´je`e^m\[k_\8ZX[\dpf]

8ik`bc\ejk`k\c\i1¾9fe\i\^\e\iXk`fe`ejkXe[Xi[`q\[Yfe\

Fjj\f`ek\^iXk`feËjijdµ[\

[\]\Zkjn`k_Xlkf^iX]kjfiYfe\jlYjk`klk\j`eZfdY`eXk`fe

`JXe8ekfe`f#K\oXj#f^\e

n`k_gcXk\c\kZfeZ\ekiXk\18_`jkfcf^`ZXe[_`jkfdfig_fd\$

gi`jg*%'''LJ[fccXij%

ki`Zjkl[p`ek_\dXe[`Yc\jf]d`e`g`^j½%
Gi`j\ef^Xik`bc\e\i\ki\jlckXkX]\kcµY\e[\]fijbe`e^j$
jXdXiY\a[\d\cc\dB´Y\b`ili^`jb8][\c`e^#>cfjkilg
?fjg`kXc#f^Le`m\ij`k\k\k`9\ie#JZ_n\`q%@\ej\i`\X]
[pi\\bjg\i`d\ek\cc\jkl[`\i]fijb\j[\i`dlc`^_\[\ie\]fi

166

58993_TB0207_Samfund.indd 166

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

24/01/07 8:03:14

B8C<E;<I

@dgcXekfcf^`,
Dato: 27.2.2007
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

B8C<E;<I
J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%*)''.1
;\X[c`e\.%]\YilXi
L[bfdd\i)(%]\YilXi
J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%+)''.1
;\X[c`e\)/%]\YilXi
L[bfdd\i(+%dXikj
P[\ic`^\i\fgcpje`e^\ibXe`e[_\ek\j
_fjK`eX8e[\ij\e#KXe[c´^\YcX[\k#
kc]%**+/..**#kX7[k]$[b%[b

)''.
=\YilXi
C`e^lXcFik_f[fek`Zj
Theory – Hands On Course
Dato: 20.-24.2.2007
Sted: Barcelona
Arrangør: Centro Ladent
Info: www.centroladent.com
?\em`je`e^jgiXbj`j`Y`[]lebk`fe
Æ\i[\kXe[\k\e[Y`[jb`ee\i6
v. tandlæge, ph.d. Bjarne Frese.
Dato: 22.2.2007 kl. 17.30
Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (nye medlemmer:
Henvendelse til Lars O. Madsen,
tlf.: 39 63 51 71)
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@dgcXekfcf^`(")
Dato: 28.2.2007
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
8i\n\jkXik`e^Xe\n\iXf]
jli]XZ\k\Z_efcf^`\j6
Forelæser: Pär-Olov Östman – Sverige
Dato: 27.2.2007 – Århus
28.2.2007 – Ålborg
1.3.2007 – København
Arrangør: 3i Implant Innovations
Nordic
Info: berichsen@3implant.com
8ccfe+C`m\
Dato: 28.2.2006
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
9fe\^iX]k`e^
Dato: 28.2.2006
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
EfY\c>l`[\:fdglk\iYXj\[Æc`m\
Dato: 28.2.2006
Sted: Fåborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

DXikj
?ldfif^d\[`Z`e
Dato: 2.-3.3.2007
Sted: Marselis i Århus
Arrangør: SOP
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
D`e[i\YµmcÆd\i\\]]\bk`m`k\k
Æjkµii\XiY\a[j^c´[\
Dato: 2.3.2007 kl. 10-19 og 3.3.2007
kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Bryd vanen!

Prøv
Oversea
Forsendelser hver dag

PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20
FDI Kongres Dubai/Kenya
Se www.ptl.dk

J<IM@:<J@;<I
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EfY\c>l`[\:fdglk\iYXj\[Æc`m\
Dato: 7.3.2007
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

@;J)''.
32nd International Dental Show
Dato: 20.-24.3.2007
Sted: Messeplatz 1, 50532 Cologne,
Germany
Info: www.ids-cologne.de

wijblijlj)''.
Dato: 8.-10.3.2007
Sted: Bella Center
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Gifk\k`bÆm`[\i\^\e[\blijlj
Dato: 21.3.2007
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

Epk]iX8][\c`e^\e]fi
;\ekXcdXk\i`Xc\i
v. professor Erik Asmussen
Dato: 14.3.2007 kl. 17.30.
Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (nye medlemmer:
Henvendelse til Lars O. Madsen,
tlf.: 39 63 51 71)

Bc`e`bXjj`jk\ekblijlj
Dato: 22.3.2007
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

@dgcXekfcf^`*
Dato: 14.3.2006
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
@dgcXekfcf^`(
Dato: 15.3.2007
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Blijlj]fibc`e`bXjj`jk\ek\i
Dato: 16.3.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
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B`ili^``CXjM\^Xj
Dato: 22.-31.3.2007
Sted: Las Vegas
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
¤jk\k`b``dgcXekfcf^`\e
Dato: 23.-24.3.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
=XZkjf^]´c[\i
Æfm\i\ejbfdjk\if^i\^c\i]fi
gi`mXkgiXbj`j
Dato: 23.3.2007 kl. 9-20 og 24.3.2007
kl. 9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

8gi`c
K\fi\k`jbblijlj`b`ili^`
Dato: 13.-14.4.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
:_\]]fibc`e`bb\eÆ]iX[iµdd\
fdbXii`\i\k`cm\cfm\im\a\k
[iµdd\bXii`\i\6
Dato: 19.4.2007 kl. 19-22, 20.4. kl. 9-18,
21.4. kl. 9-15
Sted: Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
8Yflk8Ylkd\ekj
Dato: 19.4.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
K_\+k_Efi[`Z:fe]\i\eZ\fe
Fif]XZ`XcK_\iXgp
Dato: 20.-21.4.2007
Sted: LO-højskolen i Helsingør
Arrangør: DSKOF og NFH
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
9\_Xe[c`e^jgcXec´^e`e^m\[jkfi\
XmXeZ\i\[\Y\_Xe[c`e^\i
v. tandlæge Lars Nygaard
Dato: 23.4.2007 kl. 17.30
Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (nye medlemmer:
Henvendelse til Lars O. Madsen,
tlf.: 39 63 51 71)
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Blijlj]fikXe[c´^\i`
:i\jZf$k\be`bb\e
Dato: 23.4.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

?Xe[j$fe$blijlj`b`ili^`
Dato: 28.4.2007
Sted: Ålborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

8mXeZ\i\k`dgcXekfcf^`#
d\[]fbljgcfbXc\
bef^c\kiXejgcXekXk\i
Dato: 26.-27.4.2007
Sted: København (Hellerup)
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

DXa
?Xi[lkXckd\[[`egXk`\ek@[X^6
Dato: 11.5.2007 kl. kl. 10-19,
12.5.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,Gl. Færgevej
Snohøj, 7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

8l^ljk
Efi[`Z$9Xck`Zd\\k`e^feFiXc
D\[`Z`e\
Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska
Sällskapet
Henv. Tony Axéll, tlf.: +46-35-13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se
Info: www.soms.se

Den perfekta passformen

Osynlig, okrossbar, metallfri, monomerfri, flexibel
Fördelar

Indikationer

• Inga metallklamrar.

• Estetiskt överlägsen med full funktion och komfort.
• Idealisk för patient som inte vill ha metallklamrar.
• Perfekt för patienter som är allergiska mot monomer.
• Går utmärkt att använda i väntan på implantat.
Kan göras i mindre sektioner.
• Syns inte i munnen.
• Kan användas i kombination med metallskelett.

• Mer resistent mot missfärgningar än akryl.
• Perfekt flexibel.
• Kan rebaseras och repareras.
• Deformeras inte eller blir skör.
• Komfortabel, hållbar och stark.

Crystal

Light Pink

Pink

Md Meharry

Dk Meharry

Complimentary Sunflex® Partials Shade Guide Available

www.sunflexpartials.com |
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• Fullt färdig*
• Sunflex® / Cr. Cobalt*
• Sunflex® / Vitallium*

1399
1999
2199

* Tänder ingår i dessa priser

Tel +46 8 783 31 00 | www.sundentallabs.com
J<IM@:<J@;<I
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J\gk\dY\i
K\fi\k`jbblijlj`XmXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 1.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
JXdXiY\a[\f^bfeÕ`bk_e[k\i`e^
Dato: 7.9.2007 kl. 10-19,
8.9.2007, kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
Blijlj]fikXe[c´^\i`
:i\jZf$k\be`bb\e
Dato: 10.9.2007
Sted: Odense
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
@ekif[lbk`fej]fi\c´je`e^]fi
bc`e`b\a\i\f^blijlj[\ckX^\i\m\[i%
¾@ekif[lbk`feX]d\cc\dc\[\i`
giXbj`j½
Dato: 12.9.2007 (aften)
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
1. Selvindsigt, selvudvikling og gruppedynamik
Dato: 12.-14.9. og 5.-6.10.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
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8Yflk8Ylkd\ekj
Dato: 13.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
=XZkjf^]´c[\i
Æfm\i\ejbfdjk\if^i\^c\i]fi
gi`mXkgiXbj`j
Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og
22.9.2007 kl. 9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
;\ekXc=X`i)''.
Dato: 27.-28.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
K\fi\k`jbblijlj`XmXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 28.9.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk
BfdY`eXk`fejblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\if^kXe[gc\a\i\
Dato: 28.-29.9.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

FbkfY\i
Blijlj]fibc`e`bXjj`jk\ek\if^
kXe[gc\a\i\
Dato: 26.10.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og
27.10.2007 kl. 9-17
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''.
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Ålborg
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og
10.11.2007 kl. 9-17
Sted: Comwell Sorø Storkro, Abildvej
100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
2. Ledelse, organisation, uddelegering
og opfølgning
Dato: 13.11.-14.11. og 27.-28.11.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
)e[@ek\ieXk`feXc:fe^i\jj
fe<m`[\eZ\[$YXj\[8[mXeZ\[
;\ek`jkip
Dato: 16.-19.11.2007
Sted: Hong Kong, SAR China
Arrangør: Faculty of Dentistry,
Hong Kong University
Info: www.dent25.hku.hk/congress
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JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og
24.11.2007 kl. 9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

K\fi\k`jbblijlj`b`ili^`
Dato: 23.-24.11.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

?m`cb\ebc`e`bµejb\i[l6
ÆYil^[`ki\^ejbXYjfd
c\[\cj\jm´ibkµa
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 24.11.2007
kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

;\Z\dY\i
?Xe[j$feblijlj`b`ili^`
Dato: 1.12.2007
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Anne Textor, tlf.: + 45 43 71 33 77
anne.textor@astratech.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, e-mail: ta@dtf-dk.dk

;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^j

jbfcXijk`g\e[`ld
]fijkl[`\i\k)''.$)''/
Tandlægestuderende kan søge et forskningsstipendium
for undervisningsåret 2007-2008. Ansøgningen skal
indsendes inden den 2. april 2007.
Der kan forventes svar på ansøgningen primo maj
2007.
Skolarstipendier uddeles til tandlægestuderende der
i løbet af studiet ønsker at få indblik i forskningsarbejde. Færdige kandidater kan derfor ikke søge!
Det er en forudsætning at ansøgningen udarbejdes
i samarbejde med en etableret forsker der accepterer at
fungere som vejleder for projektet. Det er vigtigt
at projektet er med til at etablere ny viden og derfor
ikke er for rutinepræget, samt at projektet eller størstedelen af projektet kan afsluttes inden for stipendieperioden.
Skolarstipendiet udgør i alt 162.000 kr. Heraf anvendes de 120.000 kr. til løn til den studerende (10.000 kr.
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per måned i et år), 15.000 kr. til delvis dækning af udgifter som skolarstipendieprojektet påfører den afdeling hvor projektet udføres (kontorhold, forsøgsudgifter, kongresrejse etc.), og 27.000 kr. til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til administration (overhead). I
stipendieperioden holdes orlov fra studiet, og den studerende er derfor ikke berettiget til SU.
Ansøgningen udformes på særskilt formular som kan
downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.dk under
dokumentarkiv, fonde og legater. Spørgsmål til dette kan
rettes til Cecilie Alsted på tlf. 33 48 77 28.
Ansøgning sendes til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Att.: Cecilie Alsted

J<IM@:<J@;<I
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@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c;K=Ëj=fijbe`e^jbfekf
]fii)''.
I henhold til DTF’s vedtægter § 74 vedrørende DTF’s
Forskningskonto er dennes formål at yde støtte til
målforskning inden for den odontologiske sundhedstjeneste og i særlige tilfælde til offentliggørelse
af sådanne forskningsresultater. Som udgangspunkt
skal præciseres at der kan søges om støtte til alle
forskningsprojekter inden for den odontologiske sundhedstjeneste.
Opmærksomheden skal henledes på at igangværende projekter og projekter som tidligere har modtaget støtte fra DTF’s Forskningskonto, kun kan
modtage yderligere støtte efter indsendelse af årligt
rapportskema, regnskaber og lignende for tidligere
bevilget støtte.
Ansøgere som tidligere har modtaget støtte fra
Forskningskontoen, og som har undladt at indsende
ovennævnte dokumentationer i forbindelse med
tidligere projekter, vil ikke kunne komme i betragtning.

Dansk offentliggørelse over for danske tandlæger
af den pågældende undersøgelses resultater mv. eller
referater heraf skal først publiceres i Tandlægebladet,
ligesom første offentliggørelse af forskningsresultater i foredrags- eller kursusform skal tilbydes Dansk
Tandlægeforenings Efteruddannelse.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som
kan downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.
dk under dokumentarkiv, fonde og legater.
Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af ansøgningen. Kun ansøgninger der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 2. april 2007 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. FORSKU

@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c
;K=ËjBfekf]fiF[fekfcf^`jb=fijbe`e^#BF=k`[c%=LK 
]fii)''.
I henhold til fundatsen indkalder bestyrelsen herved
1) ansøgninger om at komme i betragtning ved den
ordinære uddeling af fondens midler og
2) forslag til anvendelse af fondens midler.
Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser der kan anses for at være af betydning for en
videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen her i landet, herunder til studier over
tandlægeudviklingen i andre lande.
Ethvert medlem af DTF kan til bestyrelsen fremsætte forslag til anvendelse af fondens midler.
Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik
er det en forudsætning for at ansøgningen kan komme i betragtning, at der bilægges en udførlig redegø-
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relse for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular som
kan downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.
dk under dokumentarkiv, fonde og legater. Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning som
bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af
ansøgningen. Kun ansøgninger der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 2. april 2007 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. KOF
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Tetric EvoCeram
Nano-optimeret modellerbar
keramisk materiale
Formstabil
- let at modellere
Høj røntgenkontrast
- dobbelt så høj som emaljens
Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

&

Tetric EvoFlow
Nano-optimeret ﬂydende
komposit
Det idelle komplement til
Tetric EvoCeram

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36
e-mail: info@ivoclarvivadent.se

174

58993_TB0207_Samfund.indd 174

]fii)''.

Bestyrelsen indkalder herved ansøgninger om at komme i betragtning ved den uddeling af fondens
midler der ﬁ nder sted i april 2007.
1) I henhold til fundatsens § 4 kan
bestyrelsen efter ansøgning yde
understøttelse til videnskabelige
arbejder og undersøgelser af tandlægemæssig karakter. Ansøgningen må nøje angive hvortil stipendiet tænkes anvendt samt redegøre for ansøgerens kvaliﬁ kationer.
Understøttelse til ansøgere der
ikke er medlemmer af DTF, kan
kun ydes når der foreligger enstemmig beslutning.
2) Efter ansøgning ydes stipendier
til medlemmer af Dansk Tandlægeforening der ønsker at studere i
udlandet uden at det dermed er
tilsigtet at opnå en udenlandsk
doktorgrad eller eksamen.
Ansøgningerne må indeholde
detaljeret redegørelse for emnet
for de påtænkte studier samt angivelse af hvor studiet agtes foretaget. Senest tre måneder efter hjemkomsten skal stipendiaten til fondens bestyrelse indsende en fyldestgørende skriftlig beretning om
forløbet af studieopholdet. Beretningen eller dele heraf kan på bestyrelsens bekostning offentliggøres i Tandlægebladet.

3) Bestyrelsen kan bevilge tilskud
til sådanne formål der skønnes at
være af betydning til fremme af
den praktiske odontologi. Tilskud kan dog ikke overstige 25%
af det til rådighed stående beløb.
Det er fastsat i fundatsen at en
stipendiat der ikke opfylder de for
stipendiet fastsatte betingelser, er
pligtig til efter bestyrelsens anmodning at tilbagebetale stipendiet. Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det en
forudsætning for at ansøgningen
kan komme i betragtning, at der
bilægges en udførlig redegørelse
for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning
af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular som kan downloades på medlemsdelen på www.
dtfnet.dk under dokumentarkiv,
fonde og legater. Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning som bedes anvendt ved
udfyldelse af ansøgningen. Kun
ansøgninger der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest
den 2. april 2007 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004
København K
Mrk. Calcin
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kollegiale henvisninger

Behandlingscentre
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning,
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz
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
Marc Onuoha, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

Bidfunktion
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
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Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, PhD
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

Sjælland
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Bjergbygade 6
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
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

Børnetandpleje

Ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 27,00 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.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af DTF.

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

Implantater
Fyn
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
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
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

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

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk

Tandlæge Dorthe Berenth
v. Tandlæge Marianne Bækø
Stationsalleen 42, st.
2730 Herlev Stationsplads
Tlf. 44 91 92 82
www.herlevsmil.dk

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

Højfyns Tandplejecenter
Helle Lindtoft
Søren Lindtoft
Vestergade 2A
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantater, kirurgi, protetik,
narkose
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
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

Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
servicesider
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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
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
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
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.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
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.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
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Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
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
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
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.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

Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
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
Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
www.tandklinik.dk
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03

Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf: 75 82 10 90
www.tandlaege.info

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

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
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
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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
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
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
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.
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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

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45

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

Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.tandborg.dk

Mobil implantatbehandling

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.

Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
Tove Thrane og Peter Gade
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk
www.sallingvej4.dk

Kirurgi
Fyn

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 knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Jylland

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

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

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

Sjælland
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
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16

Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Behandling i narkose
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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
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
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.
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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Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat
behandling
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

Narkose
Fyn
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Faaborgklinikkerne
og Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.Faaborgklinikkerne.dk
team@clinics.dk

Jylland
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
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
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
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, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
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
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Oral histopatologi
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

Ortodonti
Fyn
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

Jylland
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
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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
Midlertidig lukket for tilgang af
nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
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
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
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Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger 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

Sjælland
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
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
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

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

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling‑
Parodontalbeh./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 Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi

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

Sjælland
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
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 00‑
Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38
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H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

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

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser

Jylland

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

Carl-Otto Hedegaard
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Fast og aftagelig protetik, inkl.
implantatforankret protetik.
Funktionel bidrekonstruktion
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Rodbehandling
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages

Sjælland

Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

Tandlægeskræk
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk
M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

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

ANNONCER

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

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
Endodonti og endodontisk
kirurgi

Tips om stillingsannoncer
Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på Annoncecenter/Medieinformation.
Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme
målgruppen. Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.
Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@dtf-dk.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 70 25 77 11 · Fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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dtf's kollegahjælp

Gratis og anonym formidling af hjælp til DTF-medlemmer i krise
Kreds 1

Kreds 2

Kreds 6

Kreds 9

Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35

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

Merete Karlsen
Bredgade 56
7160 Tørring
Tlf. 75 80 11 84

Ole Nivaa
Viborg Sygehus
Postboks 130
8800 Viborg
Tlf. 86 61 30 00

Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00

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

Aase Møller-Hansen
H. Drachmanns Gade 6
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 41 63

Kreds 3

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

DTFs Tryghedsordninger

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

Karen-Margrete Fausing
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

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

Allan Bo Svendsen
Skolegade 10, st.
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 85 06 54

Kreds 4
Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33

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

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30
Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

DTF

Kreds 7

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

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

Kreds 5
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Flemming Skov Pedersen
Solbakkevej 55
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 25 15

Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

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

Ved stemningslidelser

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

PsykiatriFonden
Mette Lohse – 39 25 25 10
Jan Lorentzen – 39 25 25 19
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk

:)
39 46 00 80
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stillinger

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 03: 05/02 udkommer 21/02
Annoncer til TB 04: 26/02 udkommer 14/03
Annoncer til TB 05: 19/03 udkommer 04/04

Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges
på baggrund af annonceteksten i bladet – altså uden at
man skal søge oplysninger andre steder. Kravet til stillingsopslag er at annoncen indeholder:
Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillingsbetegnelse – ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen hvad der
svarer til betalingen for 110 mm når der henvises til en
hjemmeside på internettet.

ANNONCER

Benyt DTF’s standardkontrakter
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at
underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved brug af DTF’s standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer DTF
parterne til at rette henvendelse til DTF’s sekretariat inden kontrakten underskrives.

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.

Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Vamdrup ved Kolding
I forbindelse med ejerskifte har
vi pr. 1.4.2007 en solid fuldtidsstilling ledig efter den ene
klinikejer gennem 28 år. Vi er
3 tandlæger, 2 tandteknikere,
4 klinikassistenter, 1 sekretær
og 2 flexjobbere. Klinikken
er udstyret med elektronisk
journal og digital røntgen. Der
laves implantatbehandlinger og
meget protetik på klinikken.
Vi søger en erfaren og dygtig
tandlæge med godt humør. Vi
er interesserede i et længerevarende samarbejde og ser gerne
at du har eller vil få bopæl i
trekantområdet.
Helle Lundgren
Tandlægerne i Søndergade
Søndergade 18
6580 Vamdrup
75582535/26392143
Esbjerg, tandlæge søges
Til fuldtidsstilling i privatpraksis søges tandlæge. Klinikken
er henvisningspraksis for
kirurgi-, narkose- og implantatbehandlinger. Teamet består
af 1 tandlæge, 1 tandplejer, 3
klinikassistenter og 2 klinikassistentelever.
Vi kan tilbyde dig et alsidigt og
udfordrende arbejde inden for
alle områder af faget. Klinikken
er fuld digitaliseret med Digora
røntgen og Æskulap journalsystem. Klinikken er klar til
ISOcertificering.
Ansøgere med intention om
kompagniskab på længere sigt
vil blive fortrukket.
Tiltrædelse efter aftale.
Ansøgningsfrist: 21. januar 2007.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlægerne Annette og Niels
Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
eller maila-dr. niels@rintza.dk

Tandlæge, Midtjylland
Da vores dygtige og afholdte
assistent gennem 7 år har valgt
nye udfordringer tættere på
hjemmet, kan vi tilbyde fagligt
dygtig og engageret tandlæge
arbejde 2-3 dage pr. uge.
Vi er en velfungerende praksis
med 3 tandlæger, 1 tandplejer
og 5 klinikassistenter som behandler både børn og voksne.
Vi lægger vægt på høj faglig
kvalitet, efteruddannelse og et
godt arbejdsmiljø.
Tiltrædelse 1. marts 2007.
Tandklinikken Helga og Jan Sand
Strøget 29
8766 Nørre-Snede
Tlf. 75771770/75770453
E-mail: Jan@jansand.dk
Tandlæge/tandplejer i Videbæk
Vi er 3 tandlæger, 1 tandplejer
og 6 klinikass. som savner en
tandlæge eller tandplejer for at
kunne sevicere alle vore patienter. Vi bor i Videbæk, vest for
Herning og påregner at få nye
og større klinikfaciliteter i 2007,
så der er mulighed for indflydelse på klinikindretning. Vi behandler både børn og voksne,
hvilket giver en meget alsidig
arbejdsdag, med næsten alle
fagets forskellige områder. Vi
kan tilbyde 3-5 dages arbejde
efter ønske - godt arbejdsklima
- søde og sjove arbejdskolleger
- evt. kompagniskab på sigt.
Skulle dette have vakt din
interesse, så kontakt Agnethe
Kaasgaard på
tandlaegerne.videbaek@
indbakke.dk eller ring på tlf.
arb. 97171228 el. priv. 97121555.

Gå ind på www.DTFnet.dk og
vælg menupunktet ”Jobbank”
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ANNONCER

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
Stillingskontrol:
Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Tandlægeassistent Korsør
(evt. senere partnerskab)
Én af vore assistenter søger
arbejde nærmere sin bopæl,
derfor har vi en stilling til dig
1.2.2007 på 33 timer med en
ugentlig fridag.
Vi er et team bestående af 5
tandlæger, to tandplejere og
9 klinikassistenter. Klinikken
er fuldt digitaliseret og har alt
hvad du kan ønske dig af moderne udstyr.
Selvfølgelig lægger vi vægt på
høj faglighed, men humoristisk
sans er et must.
TandlægeHuset
Jens Baggesens Gade 23
4220 Korsør
Tlf. 58372211
info@tandlage-huset.dk

ANNONCER

Barselsvikar, Nykøbing S.
Vi søger en tandlæge/cand.
odont. på fuld tid i perioden
23.3.2007 til 31.1.2008.
Vi er en moderne klinik med
tre tandlæger og fem klinikassistenter og har desuden tilknyttet tandtekniker. Vi behandler
både børn og voksne og laver
alle former for tandbehandling
inklusive implantatbehandling.
Vi har en god og uhøjtidelig
atmosfære på klinikken og lægger vægt på kvalitetsbehandling
og hygiejne i en travl hverdag.
Synes du afstanden er for lang,
kan bolig/overnatningsmulighed arrangeres.
Tandlægeselskabet
Anja Adamsen ApS
Jernbanevej 3
4500 Nykøbing S.
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Århus centrum
Vi søger snarest en tandlæge,
der kunne tænke sig at arbejde
på en større klinik i Århus
centrum. Stillingen er et barselsvikariat, men vi forventer
at der kan blive tale om varig
ansættelse. Vi er et dynamisk
team bestående af 7 tandlæger,
2 tandplejere, 9 klinikassistenter
og en administrativ medarbejder. Vi sætter kvalitet og service
i højsædet, og ønsker at tilbyde
vore patienter nye og veldokumenterede behandlingsmetoder.
Der vil være mulighed for at
blive en del af en spændende og
alsidig arbejdsplads hvor faglig
udvikling prioriteres højt. Vi
modtager henvisningspatienter,
bl.a. i fast protetik og implantatbehandling, og har til klinikken
knyttet eget dentallaboratorium.
Vi har brug for en dygtig, samvittighedsfuld medarbejder,
med god erfaring fra privat
praksis, gerne med interesse for
parodontologi og med evner og
lyst til at samarbejde med hele
teamet. Se mere om os på
www.tandlaegerne-klostergade.dk.
Skriftlig ansøgning til
Tandlægerne i Klostergade
Klostergade 56
8000 Århus C

Stillinger mærket med ✱
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1.
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.

Cand odont
eller tandlæge
-som har lyst til at arbejde med børn
og unge med fokus på forebyggelse
21 timer /ugtl.
• Har du lyst at arbejde sammen med engagerede og
gode kolleger?
• Har du lyst til selvstændigt ansvar og kollegial sparring?
• Vil du ha’ mulighed for at holde fri i skoleferierne?
-så mangler vores team en kollega snarest muligt.
Løn forhandles efter overenskomst og Ny Løn
-vi tilbyder en rigtig god løn!
Du kan se profil af ansøger og meget mere på Gribskov
Hjemmeside (www.gribskov.dk) og ringe eller maile til
Erik Gottlieb, tlf. 48 30 22 00, mail: egot@gribskov.dk
Vil du hilse på medarbejderne og se klinikkerne er du
velkommen til at ringe og aftale en tid.
Ansøgning sendes senest 9. februar til Irene Drifte meget gerne pr. mail idrif@gribskov.dk evt. pr. brev:
Gribskov Kommune, Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge
mærket ”Tandlæge”.
Læs mere om jobbet og send din ansøgning online
på www.gribskov.dk/job

servicesider
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Specialtandlæge
i ortodonti

Tandlæge fra 1. marts 2007

Børne- og Ungdomstandpleje
da én af vore specialtandlæger går på pension, søger vi
snarest en kollega til ansættelse i en hel- eller deltidsstilling.
Børne- og Ungdomstandplejen behandler ca. 85.000 børn
og unge fra 0 – 17 år, og vi er ca. 300 ansatte fordelt på
40 tandklinikker.
i tandreguleringssektoren er der i øjeblikket 10 specialtandlægestillinger. Vi har 4 tandreguleringsklinikker, hvor
der arbejdes i team med tandplejere og klinikassistenter.
Vi tilbyder
• et godt fagligt miljø med mange erfarne kolleger
• gode efteruddannelsesmuligheder
• tæt samarbejde med tandlægeskolen og rigshospitalet,
herunder regionstandplejen
• elektronisk journal og aftalebog samt digital røntgen/
foto forventes fuldt implementeret i 2007.
Vi forventer, at du
• er kvalitets- og ansvarsbevidst
• har gode samarbejdsevner
• ønsker at deltage i udviklings- og forandringsarbejde
inden for tandreguleringsområdet.
tiltrædelse 1. marts eller snarest derefter.
Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til overenskomst for tandlæger samt aftale om
lokal løndannelse.

Tandplejen i den nye Fredensborg Kommune søger en
tandlæge 21 timer om ugen.
Der vil senere kunne blive mulighed for udvidet timetal.
Vi søger en ny medarbejder, der er glad for børn og unge.
Dem har vi 10.000 af.
Du må også gerne være interesseret i omsorgstandpleje.
Tandregulering udføres af specialtandlæge.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og regler
om Ny Løn.
Der indhentes børneattest.
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du ringe til
overtandlæge Nina Jespersen, tlf. 72 56 53 61.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest den 16. februar
til Tandplejen, Att. Nina Jespersen, Holmegårdsskolen,
2980 Kokkedal.
www.fredensborg.dk

Yderligere oplysninger
Kontakt specialtandlæge ida Buchhorn, tlf. 3259 6396,
e-mail ida.Buchhorn@buf.kk.dk, eller konst. overtandlæge ruth Jacobsen, tlf 3530 3962, e-mail
ruth.Jacobsen@buf.kk.dk
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
Ansøgningsfrist
ansøgning med kopi af eksamensbevis og andre relevante
bilag skal være os i hænde senest den 16. februar 2007.
Ansøgning
ansøgning stiles til konst. overtandlæge ruth Jacobsen, og
indsendes til

:)

Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik pontoppidans Vej 8
2200 København n

www.dtftryghed.dk
Pension

www.kk.dk

39 46 00 80
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Herning Kommune
Tandlæge
Tandplejen i den ny Herning Kommune har brug
for en tandlæge 28 timer ugentligt fra 1. marts
2007 eller snarest derefter.
Herning kommunale Tandpleje omfatter 20.000 børn og unge
samt 400 omsorgspatienter. Vi er 65 medarbejdere fordelt på
12 filialklinikker og en tandreguleringsklinik.
Vi søger en tandlæge der er positiv, udadvendt og som kan udføre tandlægearbejde af høj kvalitet.
Vi tilbyder en sund, spændende og på alle måder en god arbejdsplads med et engageret personale og gode tandlægekollegaer samt efteruddannelsesmuligheder.
Funktioner: Traditionelt tandlægearbejde såvel klinisk som pædagogisk. Har du lyst til kirurgi, har du mulighed for at indgå i et
fagligt dygtigt behandlerteam.
Nærmere oplysninger kan ses på www.bevar-smilet.dk.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og
aftale om Ny Løn.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til overtandlæge
Kirsten Eggert, tlf. 97 12 77 50.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag, senest onsdag den
21. februar 2007, til:
Overtandlæge Kirsten Eggert
Tandplejens Kontor
Sønderagerskolens tandklinik
Tjaikofskisvej 1
7400 Herning

A A R H U S

U N I V E R S I T E T

Klinisk lærervikar
ODONTOLOGISK INSTITUT

Ved Odontologisk Instituts klinikker er 3 stillinger som klinisk
lærervikar ledig til besættelse snarest muligt.
De 2 af vikarstillingerne omfatter praktisk klinisk undervisning på fællesklinikken med primær reference til Afdelingen for
Tandsygdomslære.
For hver af disse 2 stillinger udgør den ugentlige arbejdstid 12
timer i undervisningsugerne. Arbejdstiden tilrettelægges efter
aftale med afdelingslederen og kliniklederen.
Det ene vikariat udløber den 30.6.2007 og det andet den
31.1.2008. Der er mulighed for forlængelse af vikariaterne.
Henvendelse om yderligere oplysninger for disse 2 stillinger
kan rettes til afdelingsleder, professor Mogens Joost Larsen, tlf.
8942 4093 eller klinikleder, lektor Kirsten Warrer, tlf. 8942 4040.
Det 3. vikariat omfatter praktisk klinisk undervisning inden
for fagområdet ortodonti. Den ugentlige arbejdstid for denne
stilling er 6 timer i undervisningsugerne. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med afdelingslederen. Dette vikariat udløber
den 30.6.2007, idet der dog er mulighed for forlængelse.
Henvendelse om yderligere oplysninger for det 3. vikariat
kan rettes til afdelingsleder, professor Birte Melsen, tlf. 8942 4137.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i statens tjeneste, specielt vedrørende deltidsansatte
tandlæger ved Tandlægeskolerne i København og Århus.
Ansøgning vedlagt eksamensbevis samt curriculum vitae i
4 eksemplarer sendes til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Odontologisk Institut, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og
skal være Instituttet i hænde senest den 15. februar 2007,
kl. 12.00.
Ansøgning mærkes: 2006-212/2-200.

Der vil være ansættelsessamtale mandag den 26. februar 2007.

Nordfyns Kommune
Specialtandlæge
Nordfyns Kommune søger 1.4.07 eller snarest derefter en specialtandlæge 16 timer pr. uge.
Du vil få stor indflydelse på planlægningen af ortodontien.Vi har
elektronisk journal og aftalebog og forventer digital rtg. 2007.
Der vil være mulighed for kollegialt samarbejde med anden specialtandlæge, favorable lønvilkår, fleksibel arbejdstid og veluddannet hjælpepersonale.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Tandlæge
Tiltrædelse snarest muligt.
Der er mulighed for både fuldtids- og deltidsbeskæftigelse.

Yderligere oplysninger ved
Overtandlæge Randi B. Andersen tlf. 64828626.
Vi forventer åbenhed m.h.t. straffeattest og reference til tidligere
job.

Arbejdsområdet vil være tandpleje for børn og unge.
Endvidere vil der være mulighed for at beskæftige sig
med omsorgstandpleje og tandregulering.

Ansøgningen sendes til
Nordfyns Kommune
Løn og HR afdelingen
Østergade 23
5400 Bogense
hvor den skal være senest den 15. februar 2007 med morgenposten.

Vil du vide mere, så kontakt klinikchef Sten Mortensen
på tlf. 5650 3849 eller på mail: stemor@stevns.dk.

Nordfyns Kommune ligger 15 km nord for Odense og består af
de 3 tidligere kommuner, Otterup, Søndersø og Bogense med et
samlet indbyggertal på knap 29.000.

Ansøgningsfrist den 9. februar 2007.
Ansættelsessamtale forventes at ville finde sted
den 26. februar 2007.
Ansøgningen sendes til klinikchef Sten Mortensen,
Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge.
www.stevns.dk
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Ringkøbing-SkjeRn kommune

Tandlæge/cand.odont
Vi søger nye kollegaer snarest muligt. Fuldtids eller deltids.
Vi er 8 tandlæger, 5 tandplejere og 17 klinikassistenter fordelt
på 3 klinikker.
er du tandlægen, der kan li´ at arbejde med børn, unge og
ældre? Lægger du vægt på sundhedsfremme og udvikling?
Er du handlekraftig, engageret og fleksibel? Sætter du pris på
en afslappet omgangstone og et godt grin?
Ja så kan vi tilbyde dig en spændende arbejdsplads på vores
helt nye klinik i Ringkøbing med et positivt og godt fagligt miljø,
faglige udfordringer og gode muligheder for uddannelse.
Spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget kan rettes til:
Souchef Rita Kaae, Tandklinikken Holmegaardsvej i Ringkøbing
mail: rita.kaae@rksk.dk eller tlf. 97 32 14 22.
Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Rådhuset
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Ansøgningsfristen er d. 20. februar 2007.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 9.

Aalborg job
Klinikleder
Pr. 1. marts 2007 søges klinikleder til vores nye, moderne
klinik på Filstedvejen Skole.
Som klinikleder i Tandplejen vil du
sammen med overtandlægen og souschefen indgå
i Tandplejens ledergruppe, medvirke til Tandplejens
udvikling og tage del i drøftelse og løsning af Tandplejens fælles problemstillinger
få det daglige driftsansvar for klinikken
få gode efteruddannelsesmuligheder såvel fagligt som
ledelsesmæssigt
komme til at arbejde i et spændende fagligt miljø.
Vi forventer, at ansøgere til stillingerne har faglig indsigt
og erfaring – både som tandlæge og som leder.
Løn- og ansættelsesforhold med udgangspunkt i gældende overenskomst.
Læs mere om Tandplejen og stillingen i vores annonce på
www.aalborgkommune.dk /job eller kontakt overtandlæge
Gerd Bangsbo på tlf. 9931 2850 for yderligere oplysninger.
Ansøgning påført job nr. 3177 sendes til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsessekretariatet, Sønderbro 12, 9000 Aalborg, att.: Jane Redder eller mailes til
jar-fb@aalborg.dk. Ansøgningsfrist den 25. februar 2007.

www.aalborgkommune.dk

Vi ser frem til at høre fra dig/jer.

www.dtftryghed.dk
Pension
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Skolechef
Genopslag
Stillingen som skolechef ved Skolen
for Klinikassistenter og Tandplejere,
Københavns Universitet er ledig til
besættelse pr. 1. juni 2007 eller snarest
muligt derefter.
Stillingen
Hovedområderne i skolechefstillingen er
følgende:
• den overordnede ledelse af SKT-KU
• ansvar for udvikling og gennemførelse
af skolens undervisning
• ansvar for økonomi, administration,
personaleledelse, personale- og organisationsudvikling
• varetagelse af samarbejde og forhandling med bl.a. offentlige instanser, de
odontologiske uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer
• skolens profilering og markedsføring.
Personen
Ansøgeren skal have en lang, videregående uddannelse. Det er et krav, at
ansøgeren har ledelseserfaring og/eller
ledelsesuddannelse. Det er en fordel at
ansøgeren har en tandlægeuddannelse.
Ved bedømmelsen lægges bl.a. vægt
på, at ansøgeren har kompetencer, der

tilgodeser de arbejdsopgaver, der ligger
i stillingsbeskrivelsen for skolechefen,
herunder:
• overordnet administrativ erfaring
• erfaring med overordnet uddannelsesplanlægning
• erfaring med kvalitetsudvikling/kompetenceudvikling
• dokumenteret flair for samarbejde
• gode forhandlings- og formuleringsevner
• evne til at udvikle og vedligeholde et
godt arbejdsmiljø
• dokumenteret interesse for uddannelse og forskning.
Stillingen besættes på overenskomstvilkår med udgangspunkt i lønramme 37,
suppleret med individuelle tillæg, der
forhandles. Både løn og tillæg er pensionsgivende med 17,1%.
Detaljeret stillingsbeskrivelse kan rekvireres på telefon 35 32 68 51.
Alle kvalificerede - uanset alder, køn,
race, religion eller etnisk tilhørsforhold
opfordres til at søge stillingen.
Ansættelsen besluttes af rektor efter
indstilling fra sagkyndigt udvalg og
skolerådet.

Ansøgningen
med CV og bilag sendes til:
Personale og Jura
Københavns Universitet
Postboks 2177
Nørregade 10
1017 København K
Ansøgningsfrist senest fredag den
2. marts 2007 kl. 12.00.
OM SKT
Uddannelsesinstitutionen Skolen for
Klinikassistenter og Tandplejere (SKT),
Københavns Universitet er beliggende
på Panum Instituttet, hvor SKT samarbejder med de øvrige uddannelser.
Tandplejeruddannelsen er en videregående uddannelse medens Klinikassistent
uddannelsen er en erhvervsuddannelse.
For tiden færdiguddannes årligt ca. 50
tandplejere på den 2?-årige tandplejeruddannelse, der giver ret til autorisation
til selvstændig tandplejervirksomhed og
ca. 220 tandklinikassistenter. Til skolen
er der for tiden knyttet et personale på
ca. 70 årsværk, hvoraf ca. 35 er lærere.
Det årlige budget er på ca. kr. 42 mio.
Oplysninger om skolen kan findes på:
www.skt.ku.dk
Der forhandles i øjeblikket om at overføre skolen fra Københavns Universitet
til et Center for Videregående
Uddannelser.

ANNONCER

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. Med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere samt en årlig omsætning på 5,3 milliarder kroner, er KU det største universitet i Norden. KU er placeret som nummer 14
i Europa og er det eneste nordiske universitet blandt verdens top-100. www.ku.dk

Vil du vide mere om stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk
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Udlicitering af tandpleje
Udbuddet har været opslået i Jyllands-Posten d. 2. januar 2007.
Ringkøbing-Skjern Kommune udbyder hermed kommunens
individuelle vederlagsfrie tandplejetilbud til børn og unge under
16 år bosiddende i de geografiske områder der tidligere var omfattet af Holmsland og Videbæk Kommuner.
Udbuddet foretages i henhold til bestemmelserne gældende for
Udbudsdirektivets bilag II B-ydelser.
Udbuddet gælder en aftale fra d. 1. juli 2007 til og med d. 30.
juni 2010.
De tandlæger kommunen indgår aftale med, skal varetage det
individuelle, forebyggende og behandlende tandplejetilbud til
brugergruppen.
Honorering vil ske i henhold til Dansk Tandlægeforenings forslag
til tillæg til BUT-overenskomsten, hvilket indebærer en kombination af en grundydelse og en ydelses-afregning.
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra:
Byrådssekretariatet
Juridisk Rådgivning
Ringkøbing Rådhus
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Brugtbørsen

Dentists & Hygienists
Do you want to work in a highly
professional environment?
Come to Switzerland. We are a
quality oriented clinic chainoffering patients and co-workers
the best standards. You are a
young, dynamic and quality
demanding dentist or hygienist.
Basic German skills required.
Top training and salary.
Please send complete CV to:
Zahnarztzentrum Praxisnetz AG
Dr Sara Hürlimann
Pflanzschulstrasse3
8400 Winterthur
www.zahnarztzentrum.ch
sdh@hu2.ch

Brugt klinikudstyr købes
Teknikudstyr til tandlægen.
Horisontalslynge, udbrændingsovn, metalcuvetter, kulsmeltedigter, støbestifter, gasbrænder
til flaskegas mv. God pris gives.
Henv. tlf. 75173737

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Køb og salg

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

Der afholdes spørgemøde i henhold til udbuddet d. 18. januar
2007 kl. 14.00.

Køb eller leje af klinik
på sjælland søges.
Helst uden patientkartotek.
Tlf. 51 60 04 69 eller
mail: klinik3@hotmail.com

ANNONCER

Frist for indlevering af tilbud er d. 1. marts 2007 kl. 8.00.

Diverse

Køb/salg klinikker
Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Gå ind på www.DTFnet.dk og
vælg menupunktet ”Jobbank”
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Udlandet

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.
1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Flere behandlinger?
Udnyt hele din kapacitet ved
at supplere behandlinger udført
af dygtige tandlæger i udlandet.
Tlf. 51 60 04 69 eller
mail: klinik3@hotmail.com
Klinikrum med Kavo-unit
udlejes centralt på Østerbro
(Kbh) 1-4 dage ugentligt, evt.
til specialtandlæge el.lign. med
egne patienter.
Ring og hør nærmere på tlf.:
22817586l

E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk
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LEVERANDØR henvisninger

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen
Ring til en af os!

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

Rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

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

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

Ny klinik?
Vi har mange års erfaring
i finansiering af klinikker.
Skal din være den næste ?

Storkøbenhavn

Banker
Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frankfinne@jyskebank.dk

Lad os samarbejde om kronerne!

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:
Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

www.klinikfinansiering.dk
ANNONCER

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Spar Nord Odense
Jørgen Peter Poulsen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: jpp@sparnord.dk
Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000 Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk
www.sparnord.dk

$0./6! HAR SPYDSPIDS KOMPETENCE
 HIGH 4EC UDSTYR SOM ER NDVENDIG
FOR AT LEVERERE IMPLANTATKONSTRUKTIO
NER I 4ITANIUM  :IRKONIUM AF HJESTE
KVALITET
,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK
% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK
0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

0OSTBOKS 
"ORRGATAN 
 +BENHAVN 6   -ALMÚ
4LF    
4LF    

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

Ny jobportal
for hele
tandplejeteamet
www.dentaljob.dk
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Dentallaboratorier

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

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi Tlf. 32957763
Metalkeramik. Implantater.
Guld. Attachment. Aftagelig.
Liflandsgade 2, st.tv.
2300 København S

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

www.supradent.dk

ANNONCER

Advokater

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Pris: kr. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- pr. gang.

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

servicesider
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Sjælland

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

Dental Laboratorium ApS
Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96

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

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

Fugl

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk

Dentalopvaskemaskiner

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

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

... Vi samler på tilfredse kunder

Instrumenter

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

Midtjylland

lidt friskere - lidt hurtigere
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Klinik- og kontorinventar

Nordjylland

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, Young og Sendoline
www.wh.com

Dynamic - over alle grænser
Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Mandal Allé 8 B · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 41 42 · info@whnordic.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt
Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

Tlf.: 44 48 32 85

Toftebo 14 • 3500 Værløse

www.prorep.dk

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

TANDLÆGE-FORMULARER

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72
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Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

Hygiejne

Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk
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Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års erfaring.
Møde- og tilkaldekort. PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

Klinikudstyr

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Scanline

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

Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775

Danmark
Michael Weesgaard Dental
Jægersborg Alle 16, 2 tv.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 42 12
www.nskdanmark.dk

Svingarme til fladskærme
Tlf: 59620052
www.space.dk
ANNONCER

www.bienair.com

Kompressorer
! %NGELUNDSVEJ 
 !ALBORG 36
4ELEFON  
INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Revision

www.pwcglobal.com/dk

Drejøvej 8 - 9500 Hobro
Tlf. 9851 1633 - www.climo.dk

ANNONCER

Vi skaber rammerne for velvære

Revisionscentret
for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Gå ind på www.DTFnet.dk og
vælg menupunktet ”Jobbank”
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Service & reparation

XO CARE DANMARK A/S

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

N I K A S S I S T E N TE
R
KL I
STJERNE-PERSONALE

www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

Vi er landets mest lokale servicepartner. Vi har teknikere, som bor i
Jylland, på Fyn og på Sjælland, og
vi er derfor altid tæt på dig og din
klinik, når du har brug for førstehjælp
til klinikken.
Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af både dentaludstyr
og instrumenter.

XO CARE DANMARK A/S
tlf 43 270 270
www.xo-care.dk

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

- mere end god service...

Birkerød
København
45 81 77 22 39 42 77 22
www
.stjerne -personale.dk

• Vikarer til hele
København og
Sjælland

a
s

• Lidt billigere
• Ring fra kl. 6.00 på
tlf. 46 73 30 60

Salg
Service
Klinikindretning

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

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

TBL-522_vikartoteket.indd
09/06/04, 11:14:24
1
www.tandlaege-

bladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

www.dentsupport.dk

Tandplejemidler

Danmarks første vikarbureau
specifikt for laboratoriebrancen

Statoil
kundekort
til dig

LabVikar v/Rikke Merton
www.labvikar.dk - Mobil: 50701972
E-mail: laborant@labvikar.dk

Statoil
fyringsolie
til dit hjem

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm

Tandbørster og tandstikkere
TBL-055.pdf

18/01/07

13:13:50

Øvrige

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

Eurocard Tandlæge ann.

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid
KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Tlf. 87101930 · Fax 86423795
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler

07/0

www.statoil dk

Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Dansk
Tandlægeforening kan du
få Eurocard Classic,
Eurocard Guld og/eller
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Få bonus
på sund fornuft

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

192

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

www.forbrugsforeningen.dk

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 2

78786-DK-0701

Astra Tech
BioManagement
Complex™
—function, beauty and biology
in perfect harmony
The success of an implant system cannot be determined by one
single feature alone. Just as with all natural systems, the delicate
balance is maintained by the interaction of different but equally
important features.
Our implant system supports the natural balance by a
unique combination of interdependent features—the Astra Tech
BioManagement Complex™. It is designed to ensure long-term
clinical success by stimulating bone growth, providing bone
preservation, soft tissue health and architecture. To put it simply:
function, beauty and biology in perfect harmony.

71.048.375 kr.

OsseoSpeed™

— more bone more rapidly

MicroThread™

— biomechanical bone stimulation

*) Udbetalt i 2006 til
erhvervsudygtige
tandlæger via os!

Conical Seal Design™
— a strong and stable ﬁt

Telefon 39 46 00 80
www.dtftryghed.dk

Connective Contour™

— increased soft tissue contact zone and volume

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk
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Blomster og tandl¾geudstyr
Hvad er sammenh¾ngen?

EI%)×A8EL8I)''.×wI>8E>(((


;8EJBK8E;C¤><=FI<E@E>JD<;C<DJ9C8;
;8E@J?;<EK8CAFLIE8C

2007 . 111 . 113-192

Blomster er v¾kst og trivsel.
Og her kommer XO CARE DANMARK ind i billedet. Vi ¿nsker nemlig at
bidrage til bde v¾kst og trivsel i din tandl¾gepraksis. Hvordan vores
kvalitetsprodukter og serviceplaner kan v¾re omdrejningspunkt i et
effektivt partnerskab, vil vi gerne fort¾lle dig mere om i den kommende tid.
Hold derfor ¿je med din brevkasse og kig efter nyt fra os.

XO C ARE DANM ARK A/S
Naverland 11, 260 0 Glostrup
Tlf. 43 270 270
E-mail info@xo-care.dk
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