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Brug af medhjælp:
Tandlægen skal være til stede
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Marginalt knogletab
over fem år i en voksen
dansk population
Golnosh Bahrami, Michael Væth, Flemming Isidor og
Ann Wenzel
Det marginale knogletab over en femårsperiode blev
vurderet på individ- og tandniveau med specielt fokus
på betydningen af det marginale knogleniveau ved starttidspunktet. I 1997 fik 616 tilfældigt udvalgte individer
(med en gennemsnitsalder på 42 år, aldersfordeling:
21-63 år) foretaget en helstatusrøntgenundersøgelse. I
2003 blev undersøgelsen gentaget for 473 af de samme
individer (239 kvinder og 234 mænd). Det marginale
knogleniveau for hver tand blev målt i mm fra emaljecementgrænsen til den marginale knogle. Det marginale
knogletab over femårsperioden blev beregnet, og det
gennemsnitlige marginale knogletab for individet og
tandgruppen blev analyseret i forhold til alder og til
»baseline« marginalt knogleniveau.
Det marginale knogletab var i gennemsnit 0,1 mm pr.
år. For individet var det marginale knogletab associeret
både til baseline marginalt knogleniveau og alder. Der
fandtes en signifikant forskel (P < 0,05) mellem forskellige aldersgrupper, idet der var en stærkere sammenhæng mellem det marginale knogletab og baseline marginalt knogleniveau i den yngste aldersgruppe (20-39
år). Det marginale knogletab var forskelligt blandt tandgrupperne (P < 0,001), idet molarer og præmolarer tabte
mere marginal knogle end incisiver og hjørnetænder og
viste en stærkere sammenhæng med baseline marginalt
knogleniveau.
På baggrund af denne undersøgelse kan det konkluderes, at det marginale knogletab over en femårsperiode er afhængigt af både alder og baseline marginalt
knogleniveau. Yngre individer med et allerede reduceret
marginalt knogleniveau er i højere risiko for yderligere
knogletab. Molarer og præmolarer taber mere marginal
knogle end incisiver og hjørnetænder inden for en femårsperiode.
Artiklen er baseret på et arbejde, som tidligere er
publiceret i Oral Health Prev Dent 2007; 5: 113-8.
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et er vist i longitudinelle undersøgelser, at marginalt knogletab er relateret både til alder og
rygning (1-8). Desuden giver longitudinelle undersøgelser information om progressionen af marginalt
knogletab, som i vestlige populationer er anslået til at være
gennemsnitlig 0,1 mm om året (3,9-15).
Mens alder og rygning er velkendte faktorer, der influerer på marginalt knogletab, har relationen mellem et individs initiale marginale knogleniveau og yderligere marginalt knogletab været et diskussionsemne. Nogle undersøgelser har konkluderet, at det initiale marginale knogleniveau ikke er en indikator for progressionshastigheden af
marginalt knogletab (16), mens adskillige andre har konkluderet det modsatte (9,15,17,18). Disse sidstnævnte undersøgelser har vist, at individer med et allerede reduceret
marginalt knogleniveau tabte mere knogle end individer
med et normalt marginalt knogleniveau; følgelig er tænder
med et reduceret knogleniveau i større risiko for at blive
tabt. Hvis det initiale marginale knogleniveau kan identificeres som en faktor med betydning for marginalt knogletab, vil det være af stor prognostisk værdi. De modstridende resultater i tidligere undersøgelser kan måske forklares
med, at en analyse af relationen mellem en ændring og den
initiale værdi forudsætter, at der er taget hensyn til det statistiske fænomen »regression towards the mean«, som kan
komplicere tolkningen (19,20).
Så vidt vi ved, eksisterer der ikke undersøgelser, der tager hensyn til både alder og det marginale knogleniveau
ved starttidspunktet, når yderligere marginalt knogletab
evalueres over en tidsperiode. Målet med denne undersøgelse var at vurdere det marginale knogletab på individog tandniveau med særligt henblik på at undersøge betydningen af baseline marginalt knogleniveau.
Materialer og metoder
Population
I 1997 blev fra Folkeregistret udtaget en tilfældig stikprøve
bestående af 1.199 individer fra Århus Amt (601 mænd og
598 kvinder; født mellem 1935 og 1975). 616 (51,4 %) individer, (304 kvinder og 312 mænd) underskrev og returnerede samtykkeerklæringen, hvorved de blev inkluderet i
studiet i 1997 (21). I 2003, blev de 616 individer endnu en
gang kontaktet pr. brev og tilbudt at deltage i et opfølgningsstudie, hvor de ville få foretaget en ny helstatusrøntgenundersøgelse. Tidsintervallet mellem den første
(1997-1998) og den anden (2003-2004) radiografiske undersøgelse var i gennemsnit 5,5 år (SD = 0,4 år). Den videnskabsetiske Komité for Århus Amt havde godkendt undersøgelsen både i 1997 og 2003.
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Af de 616 underskrev og returnerede 513 (83 %) samtykkeerklæringen. 481 (78 %) accepterede at deltage i undersøgelsen, mens 32 individer (5 %) af forskellige årsager ikke var i stand til at deltage. Nogle af årsagerne blev angivet
som: tidsmangel eller manglende interesse (22), graviditet
(3), sygdom (2) og dødsfald (1). De resterende 103 individer
(17 %) returnerede ikke erklæringen. Af de 481 deltog slutteligt 473 i undersøgelsen, da otte, selv efter to genindkaldelser, ikke mødte op. Deltagelsesraten for opfølgningsundersøgelsen i 2003 var følgelig 77 %.
I 2003 var antallet af registrerede tænder 11.851, hvilket
er 73 % af det samlede antal registrerede tænder i 1997
(n=16.023). Forskellen mellem det samlede antal tænder på
de to undersøgelsestidspunkter skyldes forskellige faktorer, individer, som ikke ønskede at deltage i 2003 (n=3.498),
tandtab (n=113) og ikke målelige tænder (n=561).

Det marginale knogleniveau blev målt i mm med en digital skydelære (16 ES, Carl Mahr Esslingen GmbH) og
rundet af til nærmeste 0,1 mm. Et forstørrelsesglas (x 1,3)
blev brugt under målingen. Den marginale knogle blev
målt fra emalje-cementgrænsen til den mest koronale del
af knoglen (A), ved den mesiale (A m) og den distale (Ad) del
af tanden, hvor lamina dura havde normal bredde (22).
Ved en koronal restaurering, der gik ud over emalje-cement-grænsen, blev restaureringsgrænsen brugt som referencepunkt. Den samme observatør (GB) vurderede alle
røntgenbilleder. Observatørens målefejl var 0,05 mm ± 0,46
mm (gennemsnit ± SD) og er beskrevet i en tidligere undersøgelse (21).

Radiologisk undersøgelse
I 1997 fik deltagerne foretaget en helstatusrøntgenundersøgelse bestående af 14 periapikale samt to bitewingoptagelser, og denne procedure blev gentaget i 2003. Områder, hvor der var sket et tandtab, blev stadig registreret i
2003. I 1997 blev alle røntgenbilleder optaget med et »GX
1,000« dentalapparat (Gendex Corporation, Milwaukee,
Wisconsin, USA), og der blev anvendt parallelteknik, 70
kV, 10 mA, filmfokusafstand 28 cm, og Kodak Ektaspeed
Plus film (Eastman Kodak, Rochester, NY, USA). Fremkaldelse blev udført i den samme fuldautomatiske fremkaldermaskine (Dürr 1330, AC 245L, Bietigheim-Bissingen,
Germany). I 2003 var den radiografiske procedure identisk med den i 1997, bortset fra filmvalget, da der blev
brugt Kodak Insight film (Eastman Kodak, Rochester, NY,
USA). Ved at vælge den mest følsomme, veldokumenterede film på markedet blev deltagernes røntgendosis minimeret.

Databehandling
Det gennemsnitlige marginale knogleniveau for hver tand
blev beregnet: Atand = (A m + Ad)/2, og for hvert individ: A ind
=∑ Atand / ntænder. For entydigt at kunne adskille forskellige
benævnelser for den marginale knogle brugte vi følgende
terminologi:
Det initiale marginale knogleniveau blev defineret som det
marginale knogleniveau målt ved første undersøgelse
(1997).
Baseline marginalt knogleniveau blev defineret som gennemsnittet af det marginale knogleniveau målt ved første
og anden undersøgelse [(1997+2003)/2]. Denne variabel
blev brugt til at eliminere »regression towards the mean«,
som er et statistisk fænomen, der optræder i undersøgelser
af relationen mellem en ændring og en initial værdi
(19,20).
Det marginale knogletab blev defineret som ændringen (i
mm) i det marginale knogleniveau mellem de to målinger
(2003 ÷ 1997).
Det relative marginale knogletab blev defineret som marginalt knogletab divideret med baseline knogleniveau.

Radiologisk vurdering
Ud fra røntgenbillederne blev alle tænder, bortset fra tredjemolarer, registreret i henhold til FDI-nomenklaturen. I
flerrodede tænder blev følgende rod defineret som tandens
registreringsenhed: i præmolarer den længste rod (som
projiceret på røntgenbilledet), i underkæbemolarer den distale rod og i overkæbemolarer den palatinale rod.
Flere faktorer (overlappende anatomiske strukturer (fx
arcus zygomaticus, linea mylohyoidea etc.), overlappende
tandflader, tilstedeværelse af en tredjemolar, som kunne
overlappe den distale del af andenmolaren, anguleringsfejl
og andet) havde indflydelse på målingen af det marginale
knogleniveau og resulterede i ikke målelige tandflader.

Statistisk analyse
Udviklingen af marginalt knogletab hos individet blev undersøgt med regressionsanalyser med individet som den
statistiske enhed. Marginalt knogletab hos individet blev
analyseret i relation til baseline marginalt knogleniveau
og individets alder ved første undersøgelse. Alder indgik
som en kategorisk variabel med fire kategorier: 20-39,
40-49, 50-59, og 60+. Det relative marginale knogletab blev
analyseret på lignende måde.
En »mixed analysis of variance« med tanden som den
statistiske enhed blev brugt til at sammenligne udviklingen af marginalt knogletab blandt incisiver, hjørnetænder,
præmolarer og molarer. Denne »multi-level«-model havde
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individet som tilfældig faktor, tandgruppen som systematisk faktor og baseline marginalt knogleniveau inden for
tandgrupper som kovariable.
En analyse af tandtab viste, at 113 tænder var tabt i løbet
af femårsperioden. Af disse tænder tilhørte 52 (46 %) 33 individer (7 % af populationen) med Aind > 5 mm. Det blev
yderligere vist, at 57 (50 %) af de tabte tænder tilhørte den
ældste aldersgruppe (60+ år). De tabte tænder blev udeladt
af knogletabsanalysen.
Frafaldsanalyse
En frafaldsanalyse blev foretaget for at fastsætte, om der
var signifikante forskelle på deltagere og ikke-deltagere i
opfølgningsundersøgelsen med hensyn til det initiale marginale knogleniveau, antallet af tænder, køn og alder. Til
analysen af det initiale marginale knogleniveau og tandantal blev der anvendt Mann-Whitney test på individniveau for hver aldersgruppe (20-39 år, 40-49 år, 50-59 år og
60+ år) og for populationen samlet. Sammenligning af alder blev foretaget ved hjælp af t-test, mens analysen for
køn blev udført ved hjælp af χ2-test.
Der var ingen statistisk signifikant forskel på alder og
køn mellem deltagere og ikke-deltagere. Forskellen mellem antallet af tænder var ikke signifikant, når hele populationen blev medtaget. Inden for de enkelte aldersgrupper
var der heller ikke forskel, undtagen for deltagerne i aldersgruppen 50-59 år, som havde signifikant flere tænder
(gennemsnit 24,6) end ikke-deltagere (gennemsnit 20,9) (P
< 0,05). Der var en statistisk signifikant forskel i det initiale
knogleniveau mellem deltagere og ikkedeltagere på individniveau for alle aldersgrupper (Tabel 1). Inden for aldersgrupperne var der kun en forskel for aldersgruppen 50-59
år, hvor ikke-deltagere havde et mere reduceret marginalt
knogleniveau end deltagere (P < 0,05) (Tabel 1).

resultater
Det gennemsnitlige årlige knogletab var 0,1 mm (SD = 0,15
mm) for hele populationen. Regressionsanalysen viste, at
det marginale knogletab var afhængigt af både baseline
marginalt knogleniveau og individets alder. Regressionskoefficienten for baseline marginalt knogleniveau var betydelig større i den yngste aldersgruppe, og der var signifikant forskel mellem de fire aldersgrupper (P < 0,05). Figur
1 viser marginalt knogletab versus baseline marginalt
knogleniveau for hver af de fire aldersgrupper. Når forekomsten af marginalt knogletab blev opgjort som et relativt marginalt knogletab, var sammenhængen mellem alder og det marginale knogletab stadig til stede. Det relative marginale knogletab i de fire aldersgrupper blev estimeret til hhv. 30 %, 25 %, 18 % og 22 %. Der var dog nogen
interindividuel variation. Sammenligningen mellem tandgrupper (incisiver, hjørnetænder, præmolarer og molarer)
viste, at både omfanget af det marginale knogletab og regressionskoefficienten for det marginale knogletab på baseline marginalt knogleniveau afveg mellem tandgrupperne (P < 0,001). De estimerede relationer, som er vist i Figur
2, godtgjorde, at det estimerede knogletab over fem år i de
fire tandgrupper var meget ens, når baseline marginalt
knogleniveau var ca. 2 mm, men sammenhængen med baseline marginalt knogleniveau var stærkere for præmolarer og molarer end for incisiver og hjørnetænder, når baseline knogleniveau var > 2 mm.
Diskussion
I den danske population blev det gennemsnitlige marginale knogletab fundet at være omkring 0,1 mm pr. år, hvilket stemmer overens med adskillige andre undersøgelser
af vestlige populationer (9,17,23-25). For at sikre tilstrækkelige gruppestørrelser var den yngste aldersgruppe i vo-

Tabel 1. »Baseline« knogleniveau for deltagere og ikke-deltagere på individniveau.
Deltagere
Aldersgrupper

»Baseline«knogleniveau (mm)

Ikke-deltagere
SD

»Baseline«knogleniveau (mm)

SD

P-værdi

20-39

1,95

0,45

1,96

0,48

0,72

40-49

2,72

1,04

3,05

1,40

0,12

50-59

3,69

1,72

4,67

2,54

0,04*

60+

3,63

1,60

4,10

1,80

0,72

*P<0,05
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Fig. 1. Marginalt knogletab (Marginal bone loss) i forhold til »baseline«-knogleniveau (Baseline bone level) for hvert enkelt individ
i de fire aldersgrupper. Stiplet linje viser den estimerede lineære relation.
Fig. 1. Marginal bone loss versus baseline bone level for each individual in four age categories. Dotted lines show estimated regression linear
relationship.

res undersøgelse 20-39 år, og de resterende aldersgrupper
blev defineret i 10-års intervaller.
Regressionsanalysen viste, at det marginale knogletab
var afhængigt af både baseline marginalt knogleniveau og
individets alder (Fig. 1), og at den stærkeste sammenhæng
med baseline knogleniveauet fandtes i den yngste aldersgruppe (20-39 år). Det relative marginale knogletab (marginalt knogletab divideret med baseline knogleniveau) var
således størst blandt de yngre individer. Betydningen af
det relative marginale knogletab kan ses af følgende eksempler: Et relativt marginalt knogletab på 30 % for et individ med et baseline marginalt knogleniveau på 5 mm
ville svare til et yderligere marginalt knogletab på 1,5 mm
efter fem år, mens det for et individ med et baseline marginalt knogleniveau på 1 mm ville svare til et knogletab på
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

0,3 mm. Endvidere vil to individer i forskellige aldersgrupper med det samme baseline knogleniveau ikke have det
samme forventede mønster for marginalt knogletab. Det
yngre individ vil sandsynligvis have haft et større marginalt knogletab efter fem år end det ældre individ. Den lille
stigning i det relative marginale knogletab for den ældste
gruppe (60+ år) kan skyldes det faktum, at de fleste af de
tabte tænder tilhørte denne gruppe.
I en tidligere undersøgelse (16) blev det initiale marginale knogleniveau fundet kun at være en risikofaktor for
marginalt knogletab hos den yngste aldersgruppe (20-29
år), når der var justeret for rygning. Konklusionen på deres
undersøgelse var således, at det initiale marginale knogleniveau ikke var en indikator for et fremtidigt marginalt
knogletab. Dette står i modsætning til resultatet af vores
FAGlIGe ArtIkler
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Fig. 2. Estimeret lineær relation mellem marginalt knogletab (Marginal bone loss) og »baseline«-knogleniveau (Baseline bone level)
for hver tandgruppe.
Fig. 2. Estimated linear relation between marginal bone loss and baseline bone level for each tooth group.

undersøgelse, hvor det marginale knogletab var større hos
individer med et reduceret baseline marginalt knogleniveau. Dette fund stemmer overens med andre tidligere undersøgelser (3,9,17,18). I disse undersøgelser var der en tendens til, at det marginale knogletab hos ældre individer
var større end hos yngre individer (< 40 år). Det initiale
marginale knogleniveau og alder blev dog ikke analyseret
samtidigt, og den mulige interaktion blev derfor ikke undersøgt, som det blev gjort i vores undersøgelse. Ifølge vore resultater kan man konkludere, at yngre individer med
et initialt reduceret marginalt knogleniveau taber mere
marginal knogle end ældre individer med det samme
knogleniveau.
Fig. 2 viser den estimerede relation mellem det marginale knogletab og baseline marginalt knogleniveau for
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hver tandgruppe. Hvis baseline marginalt knogleniveau er
ca. 2 mm, er der ingen forskel i det marginale knogletab de
næste fem år mellem forskellige tandgrupper, men for et
baseline marginalt knogleniveau over 2 mm viste molarer
og præmolarer et større marginalt knogletab sammenlignet med incisiver og hjørnetænder. Dette kan skyldes tandmorfologien (fx furkaturer i molarer og mesial konkavitet
hos første præmolar i overkæben) og deres posteriore position i mundhulen, hvilket kan gøre det svært at opretholde
en ordentlig oral hygiejne og at udføre tilstrækkelig parodontal terapi for tandlægen. Adskillige andre undersøgelser har vist en tendens til et større marginalt knogletab for
overkæbemolarer og -præmolarer og underkæbeincisiver
(3,16,26,27).
Frafaldsanalysen viste, at der overordnet ikke var nogen
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

signifikant forskel i antallet af tænder mellem gruppen af
deltagere og ikke-deltagere. I aldersgruppen 50-59 år havde deltagerne dog signifikant flere tænder end ikke-deltagere i den longitudinelle undersøgelse. Dette betyder, at
der kan være en lille undervurdering af det marginale
knogletab i denne aldersgruppe, da marginalt knogletab
er en risikofaktor for tandtab (28,29), og det er derfor muligt, at individer med færre tænder også har mere alvorligt
marginalt knogletab. Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel mellem deltagere og ikke-deltagere angående
det initiale marginale knogleniveau, bortset fra i den tidligere nævnte aldersgruppe (50-59 år), hvor ikke-deltagere
havde et mere reduceret initialt knogleniveau end deltagere. Dette understøtter teorien om en undervurdering af
det marginale knogletab i denne aldersgruppe.
Det forhold, at 46 % af alle tabte tænder tilhørte de 7 %
af populationen med et initialt marginalt knogleniveau > 5
mm, understøtter teorien om et reduceret marginalt knogleniveau som risikofaktor for tandtab (28,29). En mere detaljeret analyse af risikofaktorer for tandtab ligger uden for
denne undersøgelses formål, men er under forberedelse.
Konkluderende viser denne undersøgelse, at alder og et
allerede reduceret marginalt knogleniveau er vigtige forhold for udvikling af yderligere marginalt knogletab.
english Summary
Purpose: To evaluate marginal bone loss on the individual
and tooth level, with focus on the importance of the baseline marginal bone level.
Materials and methods: In 1997, 616 randomly selected individuals (mean age: 42 years, range: 21-63 years) underwent a full-mouth radiographic survey. In 2003, the survey
was repeated in 473 of the same individuals (239 females
and 234 males). The marginal bone level of each tooth was
measured in mm from the cemento-enamel junction to the
marginal bone. These measurements were used to calculate marginal bone loss during the 5-year period, and to
analyse the average marginal bone loss for the individual,
and tooth group in relation to age and to baseline marginal
bone level, calculated as the average between measurements in 1997 and 2003 to circumvent regression to the
mean.
Results: Marginal bone loss rate was in average 0.1 mm
per year. For the individual, marginal bone loss was associated with both baseline marginal bone level and age. A
significant difference was shown (P < 0.05) in marginal bone loss between different age groups, with a stronger association between marginal bone loss and baseline marginal
bone level in the youngest age group. Moreover, marginal
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

bone loss differed between tooth groups (P < 0.001), with
molars and premolars losing marginal bone more rapidly
than incisors and canines and showing a stronger association with baseline marginal bone level.
Conclusion: Marginal bone loss over a 5-year period is associated with age and baseline marginal bone level.
Younger individuals with a reduced marginal bone level
were at high risk for further bone loss. Molars and premolars exhibit more rapid marginal bone loss than incisors
and canines.
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Tuberøs sclerose
Bjørn Geert Russell, Inger Kjær og Michael Bjørn
Russell
Sygdomsbilledet tuberøs sclerose har en odontologisk
interesse, idet der forekommer forandringer i tænder
og i mundslimhinde samt i ansigtet hos personer med
tuberøs sclerose. Findes disse forandringer kan de
være med til at sikre diagnosen og dermed føre til
generel behandling samt genetisk vejledning. Tuberøs
sclerose er en neurologisk sygdom der griber ind på
mange organer og væv blandt andet hårdvævene.
I denne oversigt omtales klassifikation, diagnostik,
genetik og behandling af tuberøs sclerose.

D

en første rapport om tuberøs sclerose (TS) blev givet af von Recklinghausen i 1862 (1). Autopsi af
et spædbarn viste sclerotiske områder i hjerne
og talrige tumorer i hjertet. I 1880 beskrev Bourneville
sygdommen under navnet »Sclérose tuberéuse des circonvolutions cérébrales« på baggrund af patologiske forandringer i hjernen hos en 15 årig mentalt retarderet pige,
der døde i status epilepticus (2). Pigens ansigt var dækket
med røde angiomer »faciale angiomer«. De svære tilfælde
af TS er ofte karakteriseret af epilepsi, mental retardering
og ansigts angiomer (Vogt’s triade)(3). Imidlertid har 2/3 af
alle med TS mildere symptomer (4). Disse tilfælde er vanskeligere at diagnosticere, hvilket er baggrunden for at de
kliniske manifestationer herunder de odontologiske beskrives i det følgende.
Genetik
TS er autosomal dominant arvelig med variabel ekspressivitet og nedsat penetrans (5). Omkring 2/3 af TS tilfældene
er sporadiske tilfælde (6). TS forårsages af mutation i TSC1
eller TSC2 generne, som er lokaliseret på henholdsvis kromosom 9q34 og kromosom 16p13 (7, 8). TS er genetisk heterogen, idet TSC1 og TSC2 fænotypen er ens. I TS hamartomer mangler det normale allel (9,10). En somatisk
mutation er således nødvendig for TS fænotypen. Dette tyder på at TSC1 og TSC2 formentlig er tumor suppressor gener (9, 11-13). Mutationer i TSC2 genet er hyppigere og muligvis mere alvorlige end mutationer i TSC1 genet (14).
Diagnostik og klassifikation
Ved TS ses hamartomer i varierende omfang i væv og organer som; gingiva, hud, hjerne, hjerte, knogler, lever, nyrer, pancreas, retina, subcutis samt en række andre væv
(15, 16).
Tabel 1 viser primær- og sekundærsymptomer for TS
(17). Kramper forekommende hos 86% af patienterne og er
mere almindelig hos børn end voksne (4). TS patienter med
infantile spasmer bliver ofte mentalt retarderede, og institutionaliserede, mens dem uden epilepsi ofte har normal
intelligens. Blandt TS personer der lever udenfor institutioner har omkring halvdelen normal intelligens (4). Kranierøntgen, CT- og MR-scanning påviser intrakranielle forkalkninger i omkring 50% af tilfældene (16) (Fig. 1). De
nodulære forandringer i hjernen er dannet af abnorme
glia-celler ligesom hamartomer i retina (18). Hamartomerne har en tendens til at forkalke og ses derfor på almindelige kranie røntgenbilleder (Fig. 1). TS patienter med forandringer i hjernen har også okulære forandringer (19). Det
tyder på at alvorlighed af forandringer i os sphenoidale og
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Tabel 1. En definitiv klinisk diagnose tuberøs sclerose kræver tilstede
værelse af to primærsymptomer, eller et primærsymptom og to
sekundærsymptomer (17).

A

Primærsymptomer
Hjernen

interkranielle forkalkninger
subependymale noduli

Huden

faciale angiofibromer
unguale fibromer
≥3 hypomelanotiske maculae
Shagreen patch (»hajhud«)

Nyrer

angiomyolipomer

Øjne

retinale hamartomer

B

Sekundærsymptomer
Hjernen

epilepsi - infantile kramper,
myoklone- eller aktiniske
kramper

Hjertet

rhabdomyomer

Huden

uspecefikke forandringer

Mundhule

pits i tandemaljen
tandkødsfibromer

øjne er relateret til hinanden (20). Andre ossøse strukturer
i kraniet er normale, medens der er beskrevet intraorale
manifestationer i form af fibrøse læsioner i kæberne hos
patienter med TS (21, 22). Histologisk er de fibrøse læsioner kollagent væv med plumpe fibroblaster samt små foci
med knoglevæv uden aktiv knogledannelse. I knoglevævet i øvrigt ses cystelignende områder i phalanges og irregulær periostal knogledannelse metacarpalt og metatarsalt. Makro- og mikrocyster på nyrernes overflade ses hos
60% med TS. Cysterne er særligt hyppige hos børn. Angiomyolipomer forekommer i varierende antal og størrelse
hos 80% med TS (23). De kan være årsag til for højt blodtryk og urinvejsinfektion. I sjældne tilfælde og oftest hos
30-40 årige kvinder ses et plettet retikulært mønster på
røntgen af lungerne. Dette er et tegn på henfald af lungevæv, hvilket fører til respirationsinsufficiens. Næsten alle
med TS har hudforandringer. Hyppigst er hypomelanotiske macula »hvide pletter« som ses hos 86%. De er til stede
fra fødslen og livet ud. Formen varierer fra små ovale/runde pletter til askebladformede. På lys hud ses de depigmenterede »hvide pletter« tydeligst med ultraviolet lys (Fig. 2).
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Fig. 1. Profil og frontal røntgenbilleder af neurocraniet hos
en 19 år gammel kvinde med TS. De hvide skygger - cerebrale forkalkninger og de mørke opklaringer danner et
inhomogent bilede af neurocraniet.
Fig. 1. Profile and frontal radiograph of the neurocranium from a 19
years old female with TS. The white cerebral calcifications and the
radiolucency give the neurocranium an inhomogen appearance.

Faciale angiofibromer der forekommer hos over halvdelen
af personer med TS ses fra 2-4 års alderen og tiltager i hyppighed med alderen. Histologisk er det forandringer i karog bindevæv. De faciale angiofibromer udbreder sig fra
næsefolden og ud mod kinderne og hagen, men i svære tilfælde berøres også andre dele af ansigtet (Fig. 3).
Subunguale fibromer (Koenens tumorer) forekommer
hos hver fjerde TS person (Fig. 4). Både faciale angiofibromer og subunguale fibromer er patognomoniske for TS.
Andre hudforandringer som ses ved TS er »hajhud« Shagreen Patch som særlig forekommer i lænderegionen, stilFaGlIGe aRTIKleR
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A

Fig. 2. Depigmenteret område i huden (ses tydeligst i UVbelysning) hos en person med TS.
Fig. 2. Hypomelanotic skin macula in a person with TS.

B
kede fibromer i nakke- og skulderregionen samt »café au
lait« pletter hvor som helst på huden ligesom de »hvide
pletter«.
Orale læsioner som fibrøse noduli ses oftest på den faciale/labiale del af gingiva, men forekommer også på tungen
og i ganen (Fig. 5). Histologisk består de af hyperplastisk
ikke inflammatorisk væv (24-26). Emaljedefekter »pits« er
kraterlignende emaljedefekter som ses i både primære- og
blivende tænder (27-34) (Fig. 6). Med overflademikroskop
blev der påvist pits i samtlige 87 fældede primære tænder
fra 20 personer med tuberøs sclerose (34). Pits forekom på
de centrale og laterale incisiver og hjørnetændernes facialflader, medens de var ujævnt fordelt på de øvrige mælketænder (34). Pits blev ikke påvist i 253 fældede mælketænder fra 142 personer med cerebral parese, phenylketonuri,
trisomi 21 og hos raske personer fandtes heller ingen forandringer. Samtidig blev der foretaget histologisk undersøgelse af tandsækken fra fem TS personer som alle viste
en inderflade af operculum der var mere irregulær og trevlet end tilsvarende fra kontrol personer (34). Det kunne tyde på at kar optræder som inklusioner i tanddannelsen og
dermed forårsager pits. Tilstedeværelsen af pits i tænderne
betyder forstyrrelse tidlig i amelogenesen, fordi de primære tænders emalje og dentin mineraliseres prænatalt. Nogle af tandforandringer kan også opstå postnatalt. Pits i
tænder er således en vigtig markør for tuberøs sclerose.
Undersøgelser af forældre og søskende til personer med TS
har vist en hyppig forekomst af pits i tandemaljen (35).
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Fig. 3A. Veludviklede faciale angiofibromer hos 12 årig pige
med TS (»adenoma sebaceum«).
Fig. 3B. Faciale angiomer ved næsefløjen hos en 14 årig
dreng med TS.
Fig. 3A. A 12 years old girl with TS and advanced facial angiofi
broma (»adenoma sebaceum«).
Fig. 3B. Angiofibroma on the wing of nose on a 14 years old boy with
TS.

Undersøgelse af slægtninge til personer med TS omfatter klinisk undersøgelse af huden, tand- og øjenundersøgelse, CT- og/eller MR-scanning og efterfølgende genetisk
rådgivning.
Tandbehandling
Behandling af TS stiller mange udfordringer for personale
og patienter. Mange med TS har problemer med social adfærd. Uforudsigeligheden i adfærd kombineret med mental
retardation medfører at tandbehandling i nogle tilfælde er
vanskelig. I sådanne tilfælde må patienten først undersøTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

ges og vurderes af læge, inden patienten tandbehandles
enten sederet eller i generel anæstesi. Selve tandbehandlingen kræver god kommunikation med patient og pårørende. Pludselig støj og stærkt lys i øjnene bør undgås for
ikke at provokere epileptiske anfald. Passiv beskyttelse af
de orale væv er nødvendig for at undgå skader. Instrumenter skal bruges med omtanke. Faste broer med tanderstatninger af plast foretrækkes, medens aftagelige proteser er
relativt kontraindiceret på grund af frakturfaren og muligheden for aspiration ved kramper. Anvendelse af kofferdam er ligeledes kontraindiceret. En del patienter med TS
får antiepileptisk behandling. Erythromycin nedsætter
metabolismen af carbamazepin (Tegretol® og Trimonil®)
og kan forårsage intoksikation. Trombocyt-funktionen
kan ændres kvantitativt såvel som kvalitativt hvis der gives valproat og blødningstendensen bør derfor undersøges
før større invasive indgreb. Ligesom brugen af aspirin og
ibuprofen bør undgås. Gingivitis, gingivale fibromer og
hyperplasi ses hyppigt ved mangelfuld oral hygiejne særlig hos de individer, som er mentalt retarderet. Fibromer
og hyperplasier må undertiden fjernes kirurgisk. God oral
hygiejne eksempelvis med anvendelse af klorhexidinholdig tandpasta 1% en gang om dagen reducerer tendensen
til hyperplasier og fibromdannelser. Denne behandling
har ingen interaktioner af blodbilledet hos personer i antiepileptisk behandling (36). Pits-dannelserne i tænderne
kan være startpunkterne til en cariesproces og kan behandles konventionelt.

Tandfrembrud kan provokere epileptiske anfald, hos
personer, som ikke tidligere har haft anfald. Er der tendens til epileptiske anfald i forbindelse med tandfrembrud
kan anfald forebygges ved denudatio. Der ses en øgning af
frekvensen af krampeanfald i 16-18 års alderen, som kan
være forårsaget af visdomstænder i begyndende frembrud.
Flere gange har det vist sig at anfalds frekvensen ophører/
aftager når visdomstænderne er fjernet.

A

B

Fig. 5A. Fibrøse noduli på den labiale og palatinale del af
gingiva samt på tungen hos en 19 årig kvinde med TS.
Fig. 5B. Histologisk Hæmatoksylen-Eosinofil farvet præparat
af gingivalt fibrøst element hos en 13 årig person med TS.
Fig. 4. Subunguale fibromer (Koenens tumor) og candidainfektion på 1. tå hos en 24 årig mand med TS.
Fig. 4. Periungual fibroma and candida infection of big toe on a 24
years old man with TS.

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

Fig. 5A. Nodular fibrous growths on the anterior gingiva and on the
lingual mucosa on a 19 year old female with TS.
Fig. 5B. Histological picture Hematoxylene Eosin stained of a
gingival fibroma from a 13 years old person with TS.
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english summary
Tuberous sclerosis
Tuberous sclerosis (TS) is a heterogeneous genetic disease
characterized by a potential for hamartomatous growths
in multiple organs – skin, oral mucosa, viscera and changes
in skeleton and teeth.
TS has a broad range of expression. Mild cases can be
difficult to detect, while the classic triade of mental retardation, seizures, and angiofibromas represents the severe
end of the spectrum. Investigations have demonstrated
pits in the enamel in deciduous and in permanent teeth.
The observation of pits in the enamel specially in the deciduous teeth may be useful for the early diagnosis of TS.
Awareness of the condition TS is important to dental
treatment and for the medical evaluation and control of
risk factors to sedation and to general anesthesia.
litteratur
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Fig. 6A. Tuberøs sclerose: Emalje-pits.
Fig. 6B. Tuberøs sclerose: Slibesnit visende bred emalje-pit
med udstrækning til emalje-dentin grænsen på en mælketand.
Fig. 6A. Tuberous sclerosis: Pit shaped enamel defects.
Fig. 6B. Tuberous sclerosis: Ground section of a deciduous tooth
showing wide pit shaped enamel defect reaching the enameldentine
border.

Som hos andre personer med epilesi kan pludselig støj
og lys i øjnene udløse anfald.
Fraktur af tænderne følger ligeledes de gængse regler.
De adfærdsmæssige problemer med aggressivitet, hyperaktivitet og koncentrationsbesvær hos mange personer
med TS stiller store krav til tandlæge og andet sundhedspersonale. Undersøgelse og behandling af TS personer
kræver en god pædagogisk og psykologisk indsigt. I de
sidste par år har Center for små Handicapgrupper og
Dansk Forening for Tuberøs Sclerose publiceret gode informative artikler om TS (37, 38).
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Mikrobiologisk evaluering af metode til desinfektion af
alginataftryk
Elisa Velling, Andrea Kiib Gundersen og Ellen V.G. Frandsen

A

ftryk af strukturer i mundhulen kontamineres med
mundbakterier og svampe og eventuelt sygdomsfremkaldende mikroorganismer og kan udgøre en smitterisiko for klinikpersonale og tandteknikere, der håndterer
aftrykkene. Det har været forbundet med vanskeligheder
at finde egnede desinfektionsmidler til aftryk, fordi aftryksmaterialernes overflade og dimensionsstabilitet kan
påvirkes (1). Presept® er et klorbaseret desinfektionsmiddel med virkning på bakterier, svampe og virus (2,3,4,5),
der kan anvendes til kortvarig desinfektion af aftryk. Den
kliniske erfaring fra fem års anvendelse på Tandlægeskolen i Århus er god.
Anvendelsen af Presept® til aftryksdesinfektion er enkel. Aftrykket skylles med vand og lægges i en engangsplastikboks med en Presept® tablet (500 mg natriumdiklorisocyanurat). Boksen fyldes med 250 ml vand, hvorved
tabletten opløses, og aftrykket lige netop dækkes med væske. Dette giver en koncentration på 2 mg/ml natriumdiklorisocyanurat, og koncentrationen af aktivt klor bliver
derved 1.000 ppm i opløsningen. Efter 10 minutter tages
aftrykket op, opløsningen hældes ud i vasken, og boksen
med låg kan nu bruges til opbevaring af aftrykket, til dette
skal udstøbes. Det anbefales af fabrikanten at anvende
handsker i forbindelse med brugen af Presept® samt at
undgå hud og øjenkontakt (2).
Formål
Formålet med nærværende forsøg var at undersøge, om
henholdsvis en standardiseret mængde testbakterier/
svampe på alginataftryk samt mundflora retineret ved in
vivo-alginattryk kan uskadeliggøres ved brug af desinfektionsmidlet Presept®.
Materialer og metoder
Til laboratorieforsøgene blev anvendt suspensioner med
109 mikroorganismer/ml af følgende arter: Streptococcus
mutans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida
albicans. Der blev taget aftryk af gipsmodeller af over- og
underkæbe. Aftrykkene blev kontamineret i tandimpres226

sionerne med 0,1 ml bakterieopløsning og skyllet med rindende vand i 10 sek., hvorefter halvdelen blev desinficeret
i Presept®, og halvdelen opbevaret i vand i 10 min. Med
trykluft blev aftrykkene derefter blæst fri for væske og podet fra overfladerne af tandimpressionerne med en steril
vatpind. Vatpinden blev overført til reagensglas indeholdende 2 ml fysiologisk saltvand (0,85 %) med glaskugler
(0,1 g/ml). Prøverne blev vortex-mikset, seriefortyndet og
udsået på agarplader. Kolonier på repræsentative plader
blev talt, og antallet af kolonier pr. ml ufortyndet prøve
(cfu/ml) beregnet.
Fra 16 forsøgspersoner blev der taget alginataftryk af
overkæbe og underkæbe. Forsøget blev i øvrigt udført som
ovenfor beskrevet.
Resultater og diskussion
Desinfektion med Presept® reducerede antallet af mikroorganismer til næsten 0 for samtlige testorganismer og for
mundflora (Tabel 1). Med testbakterien E. coli sås en enkelt
koloni på én plade fra de 20 desinficerede aftryk. I forsøget
med aftryk fra mundhulen var der en begrænset vækst på
fire af de 16 desinficerede aftryk.
I forsøget med S. mutans indeholdt prøverne fra ikke-desinficerede aftryk for mange bakterier til at kunne tælles på
de udsåede fortyndinger. Suspensionen svarede til en koncentration på 1 x 109 cfu/ml. Mundfloraen var ligeledes for
talrig til at kunne tælles fra de ikke-desinficerede aftryk.
Et tillægsforsøg på seks personer viste en medianværdi på
80.000 cfu/ml (min.–maks. 31.000-330.000 cfu/ml) på de
ikke-desinficerede aftryk.
Virkningen af Presept® på sporer og virus blev ikke testet. Umiddelbart anses det ikke for sandsynligt, at der findes sporer ved aftrykstagning i mundhulen, og natriumdiklorisocyanurat har som alle andre desinfektionsmidler
en begrænset effekt på sporer (4). Virkningen på virus er
derimod relevant, og natriumdiklorisocyanurat er effektivt mod såvel HIV-virus som hepatitis B-virus i de koncentrationer og det tidsrum, som anvendes ved desinfektion af aftryk (5,6).
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Tabel 1. Kimtal udtrykt ved median cfu/ml (minimum-maksimum)
for aftryk uden desinfektion og aftryk desinficerede i Presept®
Mikroorganismer

Aftryk i
Uden
hver gruppe desinfektion

Presept®

S. mutans

20

TMTC*

0

E. coli

20

9.450
(200-116.000)

0 (0-1)

P. aeruginosa

16

8.800 (0-84.150)

0

C. albicans

16

550 (0-4.400)

0

Mundflora

16

TMTC

0 (0-30)

*TMTC (Too Much To Count) – tælling ikke mulig pga. for
mange kolonier på agarpladerne.

Konklusion
Presept® har en stærkt reducerende effekt på diverse testbakterier og C. albicans samt på mundfloraen og er anbefalelsesværdigt til desinfektion af aftryk før videre håndtering.
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kommentar

after

E

n bekendt af mig blev, i forbindelse med paradentose,
ramt af recidiverende, voldsomme angreb af after,
som efterhånden gik over i en kronisk tilstand.
Første tandlæge var hjælpeløs, egen læge ligeledes. Selv
Tandlægeskolens klinik for mundhulesygdomme kunne
ikke byde på andet end at skrive en lang journal. Men så
var der en anden tandlæge som foreslog 2 Longovital tabletter daglig; det skulle have dokumenteret effekt. Men det
hjalp heller ikke.
Så tænkte jeg, at Echinaforce, som jo er virksomt mod
forkølelsesvirus, måske kunne have en effekt, især hvis
man samtidig styrkede mundslimhindens modstandskraft
med A-vitamin.
Den anbefalede kur kom derfor til at se således ud: Avitamin, 50.000 enheder daglig i 3 dage, Echinaforce, 30
dråber x 4 i 14 dage, samt fortsat 2 Longovital daglig.
På 10 dage var alle after forsvundet og er ikke kommet
igen siden.
En ide til et ph.d.-studie for en ung tandlæge?
Bent H. Claësson, læge

mangler en effektiv behandling for after, og i det lys er det
altid positivt at høre om erfaringer med nye, hidtil uprøvede behandlinger.
Jesper Reibel og Palle Holmstrup

Kommentar
Når man ved, hvor vanskeligt det kan være at behandle patienter med voldsomme afteaffektioner, er det glædeligt at
høre om omtalte patient. Utallige behandlingsforslag har
været fremsat gennem tiden - langt hovedparten med karakter af husråd uden videnskabelig evidens. Den omtalte
behandling med A-vitamin og Echinaforce må også betegnes som værende uden evidens for effekt i aftebehandlingen, og der foreslås da også et ph.d.-projekt for evt. at verificere behandlingseffekten. Man vil nok foretrække et
grundlag på mere end ét patienttilfælde for at igangsætte
et ph.d.-projekt og frem for alt ville en klarlæggelse af ætiologien for after have stor prioritet, idet en mere kausal behandlingsstrategi ville være væsentlig for udvikling af en
effektiv behandling. Den lange journal på Tandlægeskolen
har utvivlsomt været et led i forsøg på at klarlægge f.eks.
mangelsygdomme hvis behandling i nogle tilfælde kan have god effekt på afteudbrud. Men ingen tvivl om, at vi
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spørg tandlægebladet

revner i dentinen på tænder, der ikke gør ondt
– hvad gør man ved dem?
How to treat a 2. lower molar with a through and through mesio-distal infraction?

Dear Sirs,
In my pactice in a suburb to Copenhagen, Denmark I often remove
small to medium occlusal amalgam fillings in molars in people in
their thirdties or fourties. The tooth is without clinical or radiograpich symptoms. There is just a small enamel infraction across
the mesial and the distal ridge. When the amalgam has come out I
do far too often see a complete or incomplete infraction in the exact
midline of the tooth.
I often just replace the amalgam with an occlusal composite. If
the mesial og distal enamel crack tends to open I extend the filling to
include that surface. Patients are informed to react immidiately if
the tooth starts to give the slightest symptoms. Then they must be
prepared for a crown. Sometimes I crown the tooth at once.
I often attend courses and read peer reviewed journals, but have
never heard or seen this issue discussed: When to crown or not to
crown? And if to crown, what sort? Onlay or full crown? What material gold, empress, pfm or full ceramic? The loss of substance is
allways very minimal as the filling was only an occlusal one. Do I do
more harm in preparing a crown? Or do I just postphone total
disaster, a complete fracture, because I only » glue« the tooth together in stead of »tightening« it with a crown. I have been in the
same practice for 20 years, but these infractions has only been a
problem the last few years. But it is a fast growing problem. Nine
tenth of the crowns and onlays I do, are done because of fractures and infractions.
It is always my goal that my patients should have all their teeth
all their life, with as little trouble as possible. How to obtain this in
this matter?
P.S. In Denmark there are no specialitis in prosthodontics or endodontics, only in surgery and orthodontics, so we have to deal with
alle the problems in house.
Yours sincerely
Marianne Holst-Knudsen
Dentist
Engloebet 8
DK 2730 Herlev
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Svar
Når gamle fyldninger skiftes, ser man ofte revner i dentinen, som ikke har givet anledning til symptomer fra tanden. Derfor må man gå ud fra, at rigtigt mange tænder har
revner, som aldrig fører til, at tanden frakturerer, eller at
der kommer pulpale problemer. Af den grund vil jeg betragte det som noget drastisk at skride til kroning af alle
tænder, hvor der er set infraktion i dentinen. Samtidig må
man dog gøre sig klart, at når en revne i dentinen er konstateret, vil den altid være der – den kan være dyb eller
overfladisk, det kan ikke ses udefra. Derfor skal tanden altid stabiliseres og aflastes på samme måde, som hvis der
havde været symptomer.
Hvis kaviteten er lille, kan det gøres med en adhæsiv
fyldning, hvor de implicerede cuspides slibes ud af okklusion og artikulation. Er det derimod en større kavitet med
spinkle og høje cuspides med risiko for fraktur, vil en omsluttende restaurering med overdækning være første valg.
Præparationen skal her være godt omsluttende og uden furer og kasser, som kan belaste de svage cuspides. Der kan
vælges mellem guld, amalgam, plast eller keramik, alt efter
hvad patient og tandlæge finder muligt.
Ved mellemstore kaviteter kan behandlingsvalget være
mere vanskeligt, fordi en fuldkrone er en voldsom løsning
– både invasivt og økonomisk – for patienten. Her kan en
plastfyldning forsøges i første omgang, og hvis det ikke
går godt, må den omsluttende restaurering følge senere. En
hollandsk undersøgelse (1) har vist, at behandling med
plastfyldning gjorde tænder med symptomer og dentininfraktioner symptomfrie i ca. 50 % af tilfældene. Samme undersøgelse viste også, at der ikke var forskel på, om der
blev overdækket eller ej. Ved behandling af tænder med
infraktion, hvor der ikke tidligere har været symptomer,
må man forvente et væsentligt bedre resultat.
Når den ”rigtige” behandling er valgt, er det vigtigt at informere patienten om prognosen, for den er som oftest
usikker. Her kan Tandlægeforeningens patientvejledning
nr. 13 være en hjælp (2). Kun tiden kan afklare, hvor alvorTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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lig infraktionen er – om pulpa er irreversibelt involveret,
om cuspides affrakturerer, om tanden flækker på langs,
etc.
Til sidst et hjertesuk. Husk, at infraktioner i emaljen kun
meget sjældent fortsætter ind i dentinen og derfor som oftest ikke skal behandles. Emaljeinfraktioner er et fysiologisk fænomen, som skyldes, at den sprøde emalje under
belastning krakelerer på samme måde som fx porcelæn –
og krakeleringer i en tallerken får den jo ikke til at gå i
stykker!
Ulla Pallesen
Overtandlæge
Tandlægeskolen i København
litteratur
1.

2.

Opdam NJ, Roeters JM. The effectiveness of bonded composite restorations in the treatment of painful, cracked teeth: sixmonth clinical evaluation. Oper Dent 2003; 28: 327-33.
Pallesen U. Infraktioner i dentinen – usynlige revner i tænder kan
gøre ondt. Informationspjece nr. 13. Dansk Tandlægeforening;
2004.
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Valg av herdelampe
Noen tannleger er i tvil om de ved neste innkjøp av herdelampe skal velge halogen, LED eller kanskje en plasmabuelampe. Spørsmålene som blir stilt NIOM, er gjerne knyttet til kvalitet på fyllinger og brukervennlighet. Valget av
lampetype kan vi ikke ta for deg, men vi kan bidra med noen faktaopplysninger

Ellen M. Bruzell og Hanne Wellendorf

Spørsmål
Blir herdedybden like stor ved bruk av LED som med halogen?
Svar
Ja, stort sett. Det er mulig å oppnå tilstrekkelig herdedybde med både halogen-, LED- og plasmabuelamper (1). Med
tilstrekkelig menes her at herdedybden tilfredsstiller kravene i den relevante ISO-standarden (2) og eventuelt komposittprodusentenes selvpålagte krav. Herdedybden avhenger både av komposittens (materialets) og lampens
egenskaper og behandlerens utførelse, herunder tidsbruk.
LED-lamper, som i de aller fleste tilfeller har et smalt bølgelengdeområde, skal bare brukes til de materialer hvor
bruksanvisningen oppgir at den aktuelle LED-lampen kan
anvendes. Disse materialene inneholder som oftest kamferkinon som fotoinitiator. Ved LED-lysherding av materialer med andre fotoinitiatorer, kan man risikere at lyset fra
lampen ikke blir absorbert av initiatoren, og at materialet
dermed ikke blir herdet. I andre tilfeller er lysintensiteten
av lampen for lav til at tilstrekkelig herding kan oppnås.
Dette kan gjelde for alle lampetyper, f.eks hvis lyspæren i
halogenlampen er for gammel eller hvis lyslederen har
skader. Enkelte av de første LED-lampene som kom på
markedet, hadde for lav lysintensitet til å oppnå tilstrekkelig herdedybde av en mye brukt kompositt (farge A4, 40
sekunders herdetid) (1). Utformingen av lyslederspissen
har også innvirkning på herdekvaliteten. I noen tilfeller er
det vanskelig å posisjonere lyslederen nær nok fyllingsoverflaten, f.eks i dype kaviteter, ved høye cusper og ved
bruk av matrise. I slike tilfeller kan avstanden bli for stor
til å oppnå tilstrekkelig lysintensitet på materialoverflaten.
Enkelte LED-lampers lysutgang har uegnet formgiving til
bruk på distale flater og ved fyllinger langt bak i munnhulen. Det finnes også eksempler på at lampeprodusentens
foreslåtte herdetid kan bli for kort. Dette gjelder både lavintensitets LED-lamper, men også enkelte plasmabuelam232

per. NIOM har vist at herdetider på 3-4 sekunder med plasmabuelampe ikke resulterer i den herdedybden komposittprodusenten oppgir (3).
Spørsmål
Har LED-lamper fordeler når det gjelder brukervennlighet?
Svar
Vårt subjektive inntrykk er at mange brukere av LED-lamper synes å være fornøyd med de batteridrevne typene
pga. den romlige fleksibiliteten de gir. Ved bruk holder
batteriet til mellom 20-70 minutter avhengig av modell og
lysintensitet (1). Det er en alminnelig oppfatning at LEDlamper er lydløse og lette, men disse karakteristika passer
ikke for alle modeller. Noen LED-lamper har innebygd vifte, og noen er relativt tunge eller tunghåndterlige. Det finnes LED-lamper som både er batteri- og nettdrevne. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på at den initiale
ladetiden kan ta opptil 24 timer, og at noen typer skal lades helt opp og ut igjen flere ganger før første bruk. Dermed kan enkelte LED-lamper kreve noen dager før de er
bruksklare.
Spørsmål
Avgir LED mindre varme enn halogen?
Svar
Nei, denne myten oppsto da de første LED-lampene med
svært lav intensitet kom på markedet. Faktisk viser det seg
at enkelte LED-lamper med høy intensitet avgir mer varme
enn konvensjonelle halogenlamper (4). Varme utvikles på
flere måter når lampen anvendes til herding: Det vil være
et varmetap i selve apparaturen som følge av motstand, f.
eks i ledning mellom lyskilde og batteri. Dessuten vil det
utvikles varme i forbindelse med at elektrisk energi omdannes til lysenergi. Strålingen som sendes ut fra lampen
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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kan også ha en varmekomponent i form av infrarød stråling, men i halogenherdelamper er denne delen av spektrumet filtrert ut, og LED-herdelamper sender stort sett
bare ut synlig lys (ikke infrarødt). Som en kuriositet kan
nevnes at det finnes blekelamper, både halogen og LED,
som sender ut infrarød stråling (5). Til slutt vil det utvikles
varme i forbindelse med absorpsjon av fotoner i materialet
(fotoinitiatoren) siden omdannelsen fra lysenergi til kjemisk energi aldri blir 100%.
Spørsmål
Kan jeg bruke den samme lysmåleren til LED- som til halogenlampen?
Svar
Nei, ikke når det gjelder slike enkle lysmålere som man får
kjøpt hos lampeleverandører. De er gjerne tilpasset lampetype. Målesensitiviteten hos de ulike lysmålere kan variere over bølgelengdeområdet. Siden lysutsendelsesspektra
for LED- og halogenlamper er forskjellige, kan man risikere at man mister et intensitetsbidrag fra et bølgelengdeområde av et lampespektrum hvor lysmåleren har lavere
sensitivitet. Det vil også si at hvis man bytter ut lysmåleren
med en annen (eller sammenligner verdier fra en innebygget lysmåler med dem fra en bordmodell), kan man få forskjellige lysintensitetsverdier for den samme lampen. Det
kan altså være fordi den ene lysmåleren er mer sensitiv til
lys i et bestemt bølgelengdeområde enn den andre. LEDlamper generelt viser et mindre jevnt lysfelt enn halogenlamper, hvilket også stiller spesielle krav til lysmåleren.
Videre er det av betydning for lysmålingen at arealet av
lysutgangen er tilpasset lysmålerens areal slik at alt lyset
blir fanget opp, og at avstanden mellom lyslederen og lysmålersensoren er lik for hver måling. Det er verd å være
klar over at lysmetningen kan være forskjellig for forskjellige lysmålere. Noen kan måle opp til 1000 mW/cm 2, mens
andre kan måle opp til tre ganger så høye verdier. Den lysmåleren man skal bruke til å følge lysintensiteten med, må
minst kunne måle lampens oppgitte lysintensitet. Det finnes mer avanserte lysmålere som kan brukes til alle lampetyper, men disse er dyre og krever gjerne litt kunnskap
om lysmåling.
Spørsmål
Gir halogenlamper høyere lysintensitet enn LED-lamper, og hvor
høy bør den være?
Svar
Lysintensiteten er ikke avhengig av herdelampetype, men
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

av modellen. Av de 12 halogenlampene og 18 LED-lampene NIOM har undersøkt i perioden 2002-2006 (1,6), har vi
registrert variasjoner i lysintensitet mellom ca. 360 og 1360
mW/cm 2 for halogenlamper og mellom 95 og ca. 1400 mW/
cm 2 for LED-lamper. Det finnes også lamper som kan
brukes både til herding og bleking som har lysintensitetsverdier i herdemodus på 2100 mW/cm 2, 3200 mW/cm 2
(plasmabuelamper) og 3400 mW/cm 2 (halogen) (5). Det er
kommet nye LED-lamper på markedet i år som i følge produktinformasjonen har lysintensitet på opp til 3000 mW/
cm 2. Det er et spørsmål om hvor høy lysintensitet som er
nødvendig for å herde en fylling. NIOMs laboratoriemålinger som er utført etter standard viser at herdedybden for et
gjennomsnitt av alle LED- (målt i 2005-2006) og halogenlamper (målt i 2004) var ca. dobbelt så stor (henholdsvis 2,9
mm og 3,1 mm) som kravet i standarden tilsier (1,6). Ingen
av disse lampene hadde høyere lysintensiteter enn 1400
mW/cm 2. Når hele lysintensiteten er samlet i et smalt bølgelengdeområde rundt 440-480 nm i stedet for over et bredere område som for halogenlamper, foreligger det en større risiko for netthinneskade dersom man får reflektert lys i
øynene (1). Høyere lysintensitet i overnevnte bølgelengdeområde øker risikoen for øyeskade.
Spørsmål
Hvilken lampetype gir den korteste herdetiden?
Svar
I likhet med lysintensiteten avhenger herdetid av lampemodellen, ikke lampetype. NIOM har vist at det oppnås
herdedybder som er under eller helt på grensen av komposittprodusentenes oppgitte verdier ved bruk av enkelte
herdelamper med lysintensitet på ca. 3000 mW/cm 2 i 2-6
sekunder (3). Det er ikke et lineært forhold mellom herdetid og herdedybde. Reduksjon av kortere herdetider
(f.eks 10 sekunder) får større innvirkning på herdedybden enn reduksjon av lengre herdetider (f.eks 40 sekunder).
Litteratur
1.

2.

3.

LED (Light Emitting Diodes) - lampor för ljushärdning av dentala material. Artikkelnummer: 2007-123-25. Kunskapscenter
för Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm 2007.
Tilgjengelig på (oktober 2007): http://www.socialstyrelsen.se/
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ISO 4049: 2000. Dentistry - Polymer-based filling, restorative and
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Cochranereview

Guidelines for
vågen sedering
sedering af børnepatienter kræver erfaring og postgraduat uddannelse

Winnie brodam

E

t Cochranereview har undersøgt anvendelse af midler
til sedering af børn i forbindelse med tandbehandling.
Det pågældende Cochranereview omfatter 61 studier
med mere end 3.000 patienter, men studierne var dårligt
egnede til metaanalyse, så reviewerne var ikke i stand til
at drage evidensbaserede konklusioner om hverken præparat eller metode.
Tandlægebladet har spurgt Birthe Høgsbro Østergaard,
filialleder i Tandplejen Århus og klinisk lærer på Afd. for
Samfundsodontologi og Pædodonti ved Tandlægeskolen i
Århus, om, hvilke sederingsmetoder man anbefaler herhjemme.
– De principper, vi arbejder efter i dag, hviler på erfaringer, undersøgelser, videnskabelige artikler og disputatser, fortæller Birthe Høgsbro Østergaard.
En arbejdsgruppe under European Academy of Paediatric Dentistry har udarbejdet retningslinjer for sedering,
og dem følger man i børnetandplejen i Århus. Det indebærer, at man til vågen sedering af børn vælger midazolam.
– Jeg har siden 1999, ud over lattergas, haft gode resultater med sedering med midazolam (Dormicum ®) 5 mg/
ml. Præparatet leveres i ampuller på 1 eller 3 ml, og doseTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

ringen er 0,5 mg pr. kg legemsvægt med maks. dosis 12,5
mg, fortæller Birthe Høgsbro Østergaard.
I Tandplejen Århus har man opgjort tre tandlægers behandlinger med sedering fra 1999 til 2005, i alt 233 behandlinger. Erfaringen er, at sedering med midazolam er
en sikker metode, som er anvendelig, når andre sederingsmetoder ikke slår til. Fordelene ved metoden er kort
anslagstid, hurtig omsætning i organismen (ca. 3-4 timer),
få bivirkninger og stor forældretilfredshed. Samtidig er
det en fordel, at præparatet kan camoufleres i lidt saftevand, så barnet kan drikke det.
De nyeste undersøgelser konkluderer, ifølge Birthe
Høgsbro Østergaard, at man opnår de bedste resultater
med denne sederingsform, hvis tandlægen har stor erfaring.
– Det kræver postgraduat uddannelse, og det må kraftigt anbefales, at man, hvis man vil anvende midazolam,
følger de ovenfor anførte retningslinjer, understreger Birthe Høgsbro Østergaard.
Du kan finde linket til de europæiske retningslinjer i
denne artikel på www.tandlaegebladet.dk. ■
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Abstract
background
Anxiety about dental treatment or behaviour management problems can be a barrier to its uptake in children.
Sedation can be used to relieve anxiety and manage behaviour, unfortunately it is difficult to determine from
published research which agents, dosages and techniques are effective.
objectives
To evaluate the relative efficacy of the various conscious sedation techniques and dosages for behaviour management in paediatric dentistry.
search strategy
Computerised: MEDLINE, PubMed, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Dissertation Abstracts,
SIGLE, the World Wide Web (Google) and the Community of Science Database were searched for relevant trials and
references up to December 2004. Reference lists from relevant articles were scanned and the authors contacted
to identify trials and obtain additional information. There were no language restrictions. Trials pre-1966 were not
searched.
selection criteria
Studies were selected if they met the following criteria: randomised controlled trials of conscious sedation
comparing two or more drugs/techniques/placebo undertaken by the dentist or one of the dental team in anxious
children up to 16 years of age.
data collection and analysis
Information regarding methods, participants, interventions and outcome measures and results were independently extracted, in duplicate, by two authors. Authors of trials were contacted for details of randomisation and
withdrawals and a quality assessment was carried out not using any formal scoring system. The Cochrane Oral
Health Group statistical guidelines were followed.
main results
Sixty-one studies were included with 3246 subjects in total. Overall quality of studies was found to be disappointing with poor reporting often the main problem. Data reported could not be easily aggregated into groups to
facilitate description of results. Meta-analysis of the available data was also not possible for the same reason. The
variety of differing drug regimens compared made it difficult to isolate groups of studies that were sufficiently
similar in design to allow sensible comparison. Where groups of studies could be isolated, then the differing
outcome measures used made their meta-analysis impossible.
authors’ conclusions
Review authors were not able to reach any definitive conclusion on which was the most effective drug or method
of sedation used for anxious children. A list of proposed areas of study was described.
Matharu L, Ashley PF. Sedation of anxious children undergoing dental treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.:
CD003877. DOI: 10.1002/14651858.CD003877.pub3
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Antibiotika i parodontitisbehandling – godt på indikation
FOTO: WiNNiE BROdAM

Amoxicillin og metronidazol øger
effekten af mekanisk parodontitisbehandling. Det viser et studie offentliggjort i »Journal of Contemporary
Dental Practice«.
Det dobbeltblinde og placebokontrollerede studie omfattede 50 patienter med ubehandlet parodontitis.
Patienterne blev tilfældigt udvalgt til »fullmouth« tandrensning og
tandrodsrensning med enten antibiotika eller placebo. Antibiotikakurene bestod af doser på 500 mg amoxicillin og 250 mg
metronidazol givet hver ottende time i syv dage efter tandrensningen.
Patienter, som havde fået antibiotika, viste signifikant bedre
resultater ved kontrol (efter seks uger) af pochedybder, fæstetab,
plak og blødning end kontrolgruppen.
Podning fra patienternes dybeste pocher før og efter behandling viste signifikante reduktioner i antallet af bl.a. Actinobacillus actinomycetemcomitans og Porphyromonas gingivalis i
forhold til kontrolgruppen.

kommentar af tandlæge
Bjarne klausen
– Undersøgelsen ligger i forlængelse af mange
tidligere rapporter, som indikerer, at systemisk
antibiotikabehandling kan være et værdifuldt
supplement til tandrodsrensning. Den dosering,
der anvendes, ligner også dem, der normalt
anvendes, nemlig amoxicillin 375-500 mg og
metronidazol 250-400 mg, begge 3 gange/dag i 7
dage.
Det bør dog understreges, at marginal
parodontitis i langt de fleste tilfælde kan
behandles med tilfredsstillende resultat uden
antibiotika. Man bør derfor reservere brugen af
antibiotika til de få tilfælde, hvor sygdommen
progredierer trods lege artis-behandling og god
mundhygiejne, siger Bjarne Klausen.

Originalartikel: Moeintaghavi A, Talebi-ardakani MR, Haerian-Ardakani A, Zandi H, Taghipour S, Fallahzadeh H, Pakzad A, Fahami N. Adjunctive effects of systemic amoxicillin and
metronidazole with scaling and root planing: a randomized, placebo controlled clinical trial. J Contemp Dent Pract 2007; 5: 051-059.

Endodonti i én seance – kun i særlige tilfælde
FOTO: WiNNiE BROdAM

Endodontisk behandling af
symptomfri apikal parodontitis kan foregå i én seance,
konkluderer forfatterne i en
artikel i JADA, »Journal of the
American Dental Association« – men de erkender, at evidensen er mangelfuld.
Det pågældende review omfatter et lille antal
randomiserede, kontrollerede kliniske studier, hvor der
blev udført endodontisk behandling i såvel enkelt- som
flerseance.
De nye og mere effektive behandlingsmetoder betyder,
at den apikale kanalpræparation bliver større. Det giver et
større kanalvolumen og dermed bedre mulighed for
sufficient skylning i det apikale område. Alligevel nøjes
det amerikanske review med at konkludere, at endodontisk behandling i én seance blot er en mulighed i visse
tilfælde af symptomfri, apikal parodontitis.

kommentar af lektor
Preben Hørsted Bindslev
– Under forudsætning af at behandlingsforløbet har været
gennemført helt i overensstemmelse med god praksis (det vil
bl.a. sige med grundig udrensning, skylning og desinfektion),
og hvis forløbet er uden komplikationer som fx overudrensning
– så kan der rodfyldes i én seance, når der er tale om tidligere
rodfyldte tænder, som revideres pga. tekniske årsager (fx for
kort rodfyldning i tænder, der skal krones).
Rodfyldning i én seance kan endvidere overvejes på
symptomfri tænder med nekrotisk pulpa med eller uden
periapikale patologiske forandringer samt på tidligere rodbehandlede, symptomfri tænder med periapikale forandringer.
I alle andre tilfælde fx med symptomer, store periapikale
destruktioner, fistler osv. bør der først rodfyldes efter
bakteriedræbende indlæg, udtaler Preben Hørsted Bindslev.

Originalartikel: Lin LM, Lin J, Rosenberg PA. One-appointment endodontic therapy, biological considerations. J Am Dent Assoc 2007; 138: 1456-62.
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TANDLÆGEFORENINGEN MENER

Én tandlægeforening – nu skal det være!
Jeg tror, at det efterhånden er ganske få, der synes,
det er en god idé, at vi i Danmark har to tandlægeforeninger. Ikke desto mindre har det været sådan i
over 20 år. Der er blevet gjort flere forsøg på at samle TNL og Tandlægeforeningen – eller DTF, som vi
kaldte os før i tiden – men hver gang er forsøgene
strandet på politisk uenighed og dårlige vibrationer.
I løbet af det seneste halvandet år har TNL og
Tandlægeforeningen holdt en række møder for at
prøve at finde ud af, om det dog ikke nu kan lykkes
at samle alle landets tandlæger
i én forening. De to hovedbe– Jeg tror, at det
styrelser har holdt fælles møefterhånden er
der. Der har været holdt møder
ganske få, der
i en styregruppe, som er blevet
synes, at det er
nedsat med repræsentanter for
en god idé, at vi i
begge foreninger. Og jeg har
Danmark har to
holdt møder med TNL’s
tandlægeforeninger formand, Anne KaaeNielsen.
Alle disse møder har været kendetegnet af
en positiv atmosfære. Vi har i begge foreninger
været enige om at lægge gamle stridigheder bag
os. I stedet for at træde rundt i fortidige uoverensstemmelser har vi valgt at arbejde sammen om at nå et fælles mål – nemlig at skabe et grundlag for en fremtidig fælles tandlægeforening.
Vi har indtil videre valgt at holde fokus
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på foreningernes værdier og visioner. I den forbindelse har vi noteret os, at der er langt flere områder, vi
er enige om, end områder, hvorpå vi må strække os i
forhold til hinanden.
I løbet af de kommende måneder skal vi drøfte
både principielle fagpolitiske spørgsmål, struktur og
domicil. TNL har i et års tid boet sammen med Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrlægeforening i en ejendom på Emdrupvej i København NV.
Dette domicilsamarbejde har TNL opsagt, så det ophører med udgangen af 2008.
I hovedbestyrelsen ser vi TNL’s opsigelse af dette
samarbejde som endnu et tydeligt tegn på, at TNL nu
vil en sammenlægning. Det vil vi også, så vi kan få
en forening, der kan tale på vegne af alle Danmarks
tandlæger. Nu skal det være!

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen
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Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Tandlægebladets debatsider
Debatsiderne er åbne for udveksling af synspunkter om foreningens virke og standspolitiske forhold. Synspunkter og indlæg på debatsiderne står for
indsenderens egen regning og kan ikke opfattes som værende dækkende tandlægestandens og Tandlægeforeningens synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at forkorte omfangsrige indlæg. Det er muligt på www.tandlaegebladet.dk direkte at kommentere de enkelte artikler i Tandlægebladet. Desuden gør vi opmærksom på Åbent medlemsforum, der findes på TDLNET. Åbent medlemsforum er åbent for kommentarer og synspunkter,
som man selv kan lægge direkte på nettet.
Redaktionen

Hvor er æstetik og etik for de svage grupper i praksis?
Der er for 2008 blæst til diskussion
om etik af Tandlægeforeningen.
Overskriften i medier bliver nok:
Tandlæger – nu med etik? Men hvad kan
vi som tandlæger gøre for ikke at
blive helt til grin?
Desværre er temaet etik ikke særlig
sexy. Det sås i november til hovedgeneralforsamlingen af den mildest talt
mangelfulde debat om etik. Det var
nærmest pinligt. Dog kunne repræsentantskabet blive enigt om, at Colgatesponsoratet (til DTF’s efteruddannelse) skal afvikles med henvisning
til triclosanproblemet.
Men emnet etik er skam væsentligt
nok. Jeg vil dog foreslå, at Symposium 2008 og Tandlægeforeningen
kommer hele vejen rundt om emnet
»æstetik og etik«. Der er journalister,
der vil stille spørgsmål, om æstetik
og etik kun er for erhvervsaktive og
pensionister med friværdi? Altså de
af vores patienter, der har råd til at
betale både sygesikringsydelser og
de frie ydelser samt er med i »danmark«? Men etik må jo være, hvor
kompromiserne står i kø, og man
som tandlæge ikke kan læne sig op
ad den »midtbane-lærdom«, som
tandlægeskolerne skal docere. Det
handler vel ikke om det etiske i, om
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man skal tage honorar for en rodfyldning, der ikke er optimal ved
apex?
Jeg har henvendt mig til styregruppen for Symposium 2008, men hvis
Tandlægeforeningen ønsker debat om
etik, så vil jeg da gerne bidrage.
Har vi de svagere grupper med?
Vedlagt et powerlink til en tandplejeartikel om overblik over befolkningspyramiden og dens forskellige
tandplejeudfordringer i æstetik og
etik: http://arkiv.tandlaegebladet.dk/multimedia/TB-2004-10-828.pdf. Problemet
er ikke kun, at der i praksis er en
anden etik for folk med få ressourcer.
Som tandlæger må man træffe nogle
andre valg, når patienten i realiteten
ikke kan klare at blive behandlet
under såkaldt normale forhold. Økonomisk, socialt, adfærdsmæssigt, medicinsk eller sygdomsmæssigt.
Derfor et kasuistisk forslag til overvejelser om de syge ældre om etik og
æstetik: http://arkiv.tandlaegebladet.dk/
multimedia/TB-2007-12-924.pdf.
Et forslag til overvejelser for de
psykisk syge med forskellig tandplejeadfærd og medicinbetinget mundtørhed. Hvilke begrænsninger giver
det deres æstetik, og hvilken etik må
tandlægerne så administrere? http://

arkiv.tandlaegebladet.dk/multimedia/
TB-2004-09-736.pdf.
Og endelig de ultimativt svageste
danskere; de hjemløse og misbrugerne. Hvad gør man i praksis, når en
sådan patient kommer til behandling? Når en behandlingsplan reelt er
urealistisk?
http://arkiv.tandlaegebladet.dk/
multimedia/TB-2006-08-638.pdf.
Lad os diskutere svær praksisetik.
Peter Østergaard

Svar til Peter
østergaard
Kære Peter
Tak for dine synspunkter, som vi
langt hen ad vejen kan dele med dig.
Ved tilrettelæggelsen af et symposium må der altid vælges til og fra, og
ved denne lejlighed er det for længst
besluttet at fokusere på andre områder end de af dig berørte.
Med de bedste hilsener
Ulla Pallesen og Palle Holmstrup
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Sunde tænder
– et »must« for dykkere
antallet af fritidsdykkere er stort herhjemme, og tandproblemer i forbindelse med
dykning kan være ubehagelige – i ekstreme tilfælde måske ligefrem livsfarlige

Winnie brodam

trykændringerne udløser smerte
Marinespecialist Bo Nielsen er en af Holmens instruktører i dykkeruddannelse. Han har mange års erfaring med
dykning, og rent teoretisk vil han godt give et bud på,
hvorfor fx en utæt fyldning eller caries under en fyldning
kan give tandsmerter ved dykning:
– Når en dykker befinder sig ved overfladen, er trykket
omkring ham 1 bar (atmosfærens tryk, red.). Når han dykker, stiger trykket 1 bar for hver 10 m, han går ned. Dvs. at
når han er på 10 m’s dybde, er trykket steget til 2 bar osv.,
forklarer Bo Nielsen, som tager Boyles lov i anvendelse for
at forklare tandsmerterne:
– Boyles lov siger, at ved konstant temperatur er produktet af tryk og rumfang konstant: P x V = K. Det betyder, at luft, som fx er i en spalte imellem fyldning og tand,
vil komprimeres under neddykning og udvides under
opstigning, forudsat at der er forbindelse til omgivelserne,
siger Bo Nielsen.
Når luften i en spalte »presses sammen« under neddykning og udvider sig ved opstigning, kan det medføre væskebevægelse i dentintubuli, som udløser smerte. Eventuelt kan også indelukket luft udvide sig under opstigning
og give smerter eller ligefrem frakturer.
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Barodontalgi, tandpine som følge af ændringer i det atmosfæriske tryk, er et fænomen, som er beskrevet i litteraturen. En rundringning til en række danske dykkercentre,
som Tandlægebladet har foretaget, viser, at det er en problemstilling, som man også kender til i praksis.
– Det forekommer ikke ofte, men det er ubehageligt,
når det sker, var den besked, vi fik.

Marinespecialist Bo Nielsen er en af Holmens instruktører i
dykkeruddannelse.

bidfunktionen er vigtig
Blandt Søværnets dykkerpersonel oplever man, at dykkere får symptomer fra deres tænder, men det sker meget
sjældent. Reservetandlæge ved Marinestation København
Peter Nygaard Wulff har et overordnet mål for den patientgruppe:
– Operative dykkere, heriblandt dykkere fra Frømandskorpset, skal ikke opleve tandpine under øvelser, operationer eller rutinedyk.
Før optagelse på Søværnets Dykkerkursus og forud for
dykkeruddannelsen får aspiranterne foretaget en større
klinisk undersøgelse med omfattende røntgenundersøgelser. Der suppleres med en mindre bidfunktionel undersøgelse og med vitalitetstest af fortænder samt af tænder
med større fyldninger. Bidfunktionen undersøges af henTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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dykkere i danmark
Antallet af certificerede dykkere i Danmark er svært at
fastslå, for der findes flere forskellige certifikattyper, men
alene dykkercertifikat af typen PADI blev i perioden fra
1999 til 2007 udstedt til 35.000 nye danske dykkere, og
tallet er, ifølge PADI, stigende. Dansk Sportsdykker Forbund
har ca. 8.000 medlemmer, og det anslås, at der nyuddannes omkring 4.000 danskere om året i fritidsdykning. En
dansk gennemsnitsdykker foretager 15 dyk om året.
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Sunde tænder...
syn til dykkernes mundstykke, fortæller Peter Wulff:
– Der skal helst være en ubrudt
tandrække fra 2. præmolar til 2. præmolar i begge kæber, og evt. mangler,
bortset fra aplasier, bør erstattes med
fast protetik. I Søværnet accepterer vi
normalt ikke aftagelig protetik, men
jeg ved, at der blandt ældre sportsdykkere er folk, der mangler enkelte
eller flere tænder – og de klarer sig
fint under dykning med mundstykke.
Endvidere dykker flere og flere uden
mundstykke, men med maske dækkende øjne, næse og mund, så det
behøver ikke længere at være afgørende at have tænder for at kunne
dykke.
symptomer fra sinus
De hyppigst forekommende orale
smerter er nok »sinussqueeze« med
symptomer fra de tænder, der har
apices i sinus maxillaris, anslår Peter
Wulff.
– Smerter føles typisk ensidigt fra
første molar og squeeze’en er gerne
forudgået af forkølelse eller af en periode med hyppige dyk, forklarer han.
Peter Wulff har som dykkeroverlæ-

gens odontologiske rådgiver udført
omkring 1.500 dykkerundersøgelser i
de seneste 10 år, og han ved, at alt fra
infraktioner, nye fyldninger, sekundær caries, udvasket bunddækning og
usurer til dybe cariesangreb og perikoronitter kan udløse symptomer.
uklare årsagsforhold
At barodontalgi er et broget symptomkompleks, mener også pensioneret
lektor Finn Prætorius, som i mange år
har været overtandlæge ved Søværnets Tandklinik på Holmen i København. Årsagsforholdene er dog dårligt
belyst, forklarer han.
– Man kan konstatere, at ændringer i det atmosfæriske tryk undertiden forårsager tandsmerter, og at de
må være udløst af trykændringer i
indespærrede luftmasser under fyldninger eller i spalter ved fyldninger i
tilfælde, hvor trykudligningen
ikke sker hurtigt nok. Men det
forklarer ikke, hvorfor der
undertiden kommer smerter i en carieret tand med
åbent krater. Helt præcist
hvad der sker på mikroskopisk niveau, har

ingen endnu givet en god forklaring
på, siger Finn Prætorius.
Han har skrevet videnskabelige
artikler og undervist militære tandlæger og læger i emnet. Han har set
tilfælde af ødelagte porcelænskroner i
forbindelse med opstigning fra dyk.
Han har også oplevet, at nylagte fyldninger har givet problemer – men at
de ikke altid gjorde det. Og han har
set, at caries gav problemer, men at
det ikke altid var tilfældet. Én ting er
han imidlertid sikker på: En sund
tand giver ingen problemer.
– Man får ikke problemer med sunde tænder pga. dykning, men dykning kan udløse smerter i carierede
eller fyldte tænder, konkluderer Finn
Prætorius, som anbefaler dykkere at
være særligt omhyggelige med deres
tænder. ■

Barodontalgi
Barodontalgi er tandsmerter forårsaget af
ændringer i det atmosfæriske tryk fx i forbindelse med dykning. Squeeze er en skadelig
påvirkning af organismen som følge af
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pludselig ændring af det omgivende lufttryk.
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Retningslinjer for
dykkerpersonel
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Reservetandlæge ved Marinestation København
Peter Nygaard Wulff opsummerer Søværnets
retningslinjer for dykkerpersonel sådan:
tandeftersyn af dykkere: Ved de årlige rutineundersøgelser tages bitewings samt evt. supplerende røntgen af traumatiserede, rodbehandlede,
symptomgivende, retinerede og semiretinerede
tænder.
fyldningsterapi for dykkere: Caries behandles
med plast – alternativt måske med compomer
eller glasionomer. Der anvendes ingen eller kun
»svært opløselig« bunddækning. Midlertidige
fyldninger skal være lufttætte – fx af glasionomer
eller plast.
Restriktioner for dykkere efter orale indgreb:
Ingen dykning efter operative indgreb, før
området er inflammationsfrit evt. med slimhindedække (1-2 uger). Ved lokalanalgesi: Ingen dykning
samme dag. Tænder med parodontitis skal være
behandlet.
De danske retningslinjer er baseret på retningslinjer, som er anbefalet af FDI.
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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de første delforlig
på plads i kommuner
og regioner

Ledigheden blandt tandlæger er stort set ikkeeksisterende, og sådan bliver det også fremover.
Påbegynder man en uddannelse til tandlæge i
disse år, vil man ikke få problemer med at få et
job efter endt studium. Det er en af konklusionerne på en stor undersøgelse af fremtidens jobmarked fra Anvendt Kommunalforskning.
Andre job inden for sundhedssektoren med
gode fremtidsmuligheder er tandplejer, læge,
farmaceut og sygeplejerske.
Det skriver Berlingske Tidende.
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Forhandlingerne af de generelle krav, der vedrører
alle ansatte i hhv. kommuner og regioner, er i gang.
På såvel det kommunale som det regionale område er der opnået delforlig om bl.a. bedre vilkår for
tillidsrepræsentanter. Man er også nået til enighed
om en række seniorpolitiske initiativer, spørgsmål
vedr. kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. Det betyder bl.a. forbedrede barselsvilkår og øremærkning af orlov til mænd.
Den 19. februar var Tandlægeforeningen til forhandlingsmøde i Kommunernes Landsforening, og
den 20. februar i Danske Regioner, hvor spørgsmålet
om løn skulle drøftes.
Du kan læse mere på www.kto.dk

Fremtidens tandlæger
får job

Amalgam ufarligt
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To videnskabelige komitéer under EU har publiceret rapporter, der fastslår, at amalgam er et effektivt og ufarligt
restaureringsmateriale.
The Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) erkender, at amalgam kan forårsage allergiske reaktioner, men fastslår, at bortset fra det så
udgør materialet ikke nogen helbredsrisiko.
Og The Scientific Committee on Health and Environmental
Risks (SCHER) konkluderer, at de miljømæssige risici og den
indirekte humane påvirkning af kviksølv fra amalgam ligger
under de tilladte grænseværdier.
Det skriver CED (Council of European Dentists) i deres nyhedsbrev fra januar.

KORT NyT

Fluor virker også på
voksne
Der er påvist evidens for, at fluor virker imod
caries hos børn. Nu er der også evidens for, at
det virker på voksne.
En metaanalyse offentliggjort i Journal of
Dental Research har undersøgt effektiviteten af
selvadministreret fluor, professionelt appliceret
fluor og fluoridering af vand hos voksne.
20 studier indgår i metaanalysen, som viser, at
voksne, der har fået fluor på en af de tre nævnte
måder, har nedsat risikoen for både koronal caries og rodcaries. Den største effektivitet af fluor
blev opnået ved fluoridering af drikkevand

Tandlæger siger ja tak til
sponsoreret
efteruddannelse
Et flertal af Tandlægeforeningens medlemmer ser
positivt på, at foreningens efteruddannelsesarrangementer sponsoreres. Det fremgår af en undersøgelse
af tandlægernes efteruddannelsesønsker, som foreningen har foretaget.
Af undersøgelsen fremgår det bl.a. også, at medlemmerne gerne vil have flere kurser med odontologisk indhold, hvor Tandlægeforeningen i dag primært satser på de driftsorienterede kurser. Mange
tilkendegiver også et ønske om, at Årskursus bliver
mere fleksibelt, så man fx kan nøjes med at tilmelde
sig én dag, hvilket allerede er tilfældet i år.
Undersøgelsen tyder desuden på, at prisen på kurser tilsyneladende kan hæves, uden at det af den
grund vil afholde medlemmerne fra at deltage.
Ud over seks fokusgruppeinterviews har 303
medlemmer sagt deres mening om foreningens
efteruddannelsestilbud i en kvantitativ netbaseret
undersøgelse.
læs et sammendrag af undersøgelsen på
tdlnet under efteruddannelse.

Ældre mænd, der er overvægtige, får
mere parodontitis
En ny engelsk undersøgelse, foretaget på en gruppe af mere end 1.000 mænd imellem 60 og 70 år, har vist, at fedme hænger sammen med parodontitis: Mænd med
Body Mass Index på mere end 30 kg/m 2 har mere parodontitis end deres slanke
medbrødre.
Undersøgelsen viser dog også, at et højt Body Mass Index i en ung alder ikke
nødvendigvis forudsiger parodontitis senere i livet.
Bag undersøgelsen står G. Linden, C. Patterson, A. Evans og F. Kee.
link dig videre til hele artiklen på www.tandlaegebladet.dk
FOTO: SCANPix
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Brug af medhjælp:

Sygesikringstilskud
kræver tandlægens
tilstedeværelse
Hvis klinikassistenten skal rense patienternes tænder med sygesikringstilskud, skal tandlægen supervisere og
kontrollere behandlingen. det er udmeldingen fra regionernes lønnings- og takstnævn

trine ganer

Ifølge den nye autorisationslov er der
ikke længere præciserede regler for,
hvilke ydelser en medhjælp må udføre. Så længe det foregår under en
autoriseret tandlæges ansvar, er der
ingen juridiske grænser. Men hvad
med overenskomsten? Udløser en
tandrensning foretaget af en klinikassistent tilskud fra sygesikringen?
Svaret fra Regionernes Lønningsog Takstnævn er klart: Der skal være
en tandlæge eller en tandplejer til
stede til at supervisere og afslutte
behandlingen – ellers udløser den
ikke tilskud fra sygesikringen.
I Landssamarbejdsudvalget afklarer nævnet og Tandlægeforeningen
spørgsmål vedr. sygesikringsoverenskomsten. I udvalget har man aftalt en
udmelding, der er vejledende for
tandlægers anvendelse af medhjælp
248

og desuden retningsgivende i klagesagssammenhæng. Den lyder som
følger:
1. Medhjælp må ikke udføre invasiv
behandling (bore, skære, rense
tænder under tandkødsgrænsen
mv.).
2. På øvrige områder kan tandlæger
anvende medhjælp i forbindelse
med tandbehandling. Medhjælpen
kan udføre dele af ydelsen under
tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol. Medhjælpen
kan ikke selvstændigt gennemføre
og afslutte ydelsen/behandlingen.
tandlægeforeningen ønskede
anden løsning
Tandlægeforeningen havde hellere
set, at klinikassistenterne kunne have
fået lov at arbejde mere selvstændigt

under tandlægernes overenskomst,
forklarer Bjørn Haulrig, der er forhandlingsleder i Tandlægeforeningen.
– Vi ville hellere have haft, at særligt uddannede klinikassistenter selvstændigt havde kunnet udføre de tre
ydelser: tandrensning, IFB (individuel forebyggende behandling, red.) og
kontrol IFB. Tandlægen skulle selvfølgelig være fysisk til stede på klinikken, og de udførte behandlinger
skulle kontrolleres efter behov – ikke
i hvert eneste tilfælde. Desuden skulle de klinikassistenter, der selvstændigt skulle udføre ydelserne, have
gennemgået en særlig uddannelse på
et niveau svarende til Tandlægeforeningens uddelegeringskurser for
klinikassistenter, siger Bjørn Haulrig.
Han begrunder holdningen med, at
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Mange klinikassistenter vil hellere end gerne påtage sig nye opgaver på klinikken. det var tydeligt på Tandlægeforeningens
kursus i tandrensning for klinikassistenter, der løb af stablen på Tandlægeskolen i Århus i januar. Behandlingen skal dog
superviseres af en tandlæge eller en tandplejer, for at den udløser sygesikringstilskud, lyder meldingen fra Regionernes
Lønnings‑ og Takstnævn.

hvad angår anvendelse af medhjælp, er
overenskomsten efter Tandlægeforeningens mening ude af trit med den
nye autorisationslovs intentioner.
– Ved at lempe kravene for brug af
medhjælp på netop disse tre ydelser
kunne vi samtidig signalere, hvor langt
vi mener, man på nuværende tidspunkt skal gå med hensyn til, hvilke
ydelser særligt uddannede klinikassistenter selvstændigt kan udføre inden
for overenskomsten, uddyber Bjørn
Haulrig.
Regionernes Lønnings- og Takstnævn har imidlertid ikke ønsket at
drøfte Tandlægeforeningens forslag i
Landssamarbejdsudvalget, idet nævnet
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mener, at det i givet fald skal drøftes i
forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger.
I øvrigt bemærker Landssamarbejdsudvalget, at patienten altid skal informeres forud for behandlingen, og at
tandlægen ifølge § 20, stk. 3 i overenskomsten skal oplyse på sin praksisdeklaration, hvilke opgaver ansat sundhedsfagligt klinikpersonale (tandplejere, klinikassistenter eller andet) udfører på den pågældende klinik. ■

– Vi ville hellere
have haft, at
særligt uddannede
klinikassistenter
selvstændigt havde
kunnet udføre de
tre ydelser
Bjørn Haulrig,
forhandlingsleder i Tandlægeforeningen

En uge i januar indtog 200 klinikassistenter
over fire dage Tandlægeskolen i Århus for at
gennemgå den praktiske del af kurset i tandrensning. Læs reportagen på de næste sider.
tandlæge og samfund
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Brug af medhjælp:

klinikassistenter
hjælper med tandrensning
tandlægeforeningens kursus i tandrensning for klinikassistenter blev et
tilløbsstykke – deltagerne er glade for udfordringen

Winnie brodam
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Og den funktion mener hun vil
komme mange patienter og klinikker
til gode:
– Vi siger normalt, at 10-20 % af
alle danskere får egentlig parodontitis – så er der 80 % »almindelige«
tilbage, som klinikassistenterne kan

hjælpe med, og det er jo mange, konstaterer hun.
Kurset bevæger sig fra pudsekop på
fingernegl over fantomhoved til rigtige hoveder, hvor klinikassistenterne
renser tænder på hinanden. ■

FOTO: WiNNiE BROdAM

Alle skolens PA-kassetter er i sving,
og der er udkommanderet 9.-semester-studerende til at demonstrere
instrumentgreb og fingerstøtte, da
omkring 200 klinikassistenter indtager Tandlægeskolen i Århus en uge i
januar i forbindelse med Tandlægeforeningens kursus i tandrensning for
klinikassistenter.
50 klinikassistenter pr. dag gennemgår, efter et teoretisk kursus i
efteråret, et praktisk kursus i afpudsning og tandrensning under ledelse
af overtandlæge Eva Sidelmann Karring fra skolens Afdeling for Parodontologi – og hun har nok at se til:
– Det ser ellers så nemt ud!
Reaktionerne fra de monterede
fantomhoveder strækker sig fra noget
nær fortvivlelse til tydeligt rutineret
instrumenthåndtering, men alle når
at bruge både depurationsinstrumenter og ultralyd, og alle får fjernet i
hvert tilfælde det meste af de sorte
belægninger, som fantomhovederne
præsenterer sig med.
– Ambitionsniveauet er, at klinikassistenterne efter kurset skal kunne
foretage »almindelig tandrensning på
almindelige patienter«, fortæller Eva
Sidelmann Karring.

klinikassistent Pia Panduro fjerner belægninger på et fantomhoved på Tand–
lægeforeningens kursus i tandrensning for klinikassistenter.
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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Pia Panduro

Malene Jung Christensen

– ansat hos nanna danielsen, tandlægerne

– ansat hos tandlægerne i Centrum i Vejle

slotsgade i odense

– Jeg er glad for nye arbejdsopgaver, for de er med til

– På min klinik har klinikassistenterne fået tildelt mange

at gøre mit arbejde mere interessant – og jeg er glad

opgaver, og det er dejligt. Jeg kan lide patientkontakten,

for at blive sendt af sted på kursus, for det betragter

og jeg kan lide at mærke, at både patienter og tandlæ-

jeg som en anerkendelse: Klinikken tror på, at jeg kan

ger har tillid til mig.

klare dette her.
– Hos os tager klinikassistenterne aftryk og fremstiller
– Til gengæld har jeg også betinget mig et kursus, før

provisorier, og vi foretager også røntgenoptagelser og

jeg går i gang. For det er lidt af en barriere, man skal

hjælper med at rense tænder. Patienterne synes faktisk,

over, når man flytter sig om på den anden side af

at det er rart, når klinikassistenten tager over. Folk taler

stolen.

ofte mere ligeud med os. Og de bruger os også som
rådgivere mht. det, de har hørt fra tandlægen.

– Nu har jeg lært teknikken, og så skal jeg hjem og
have rutinen.
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70 tandklinikker kvalitetssikres
alle klinikker i kæden dintandlæge er på vej mod en Iso-certificering. det kræver engagement og indsats
fra alle ansatte på klinikken, men belønningen er tilsvarende stor, mener tandlæge franklin læssø

trine ganer

I løbet af de kommende år vil det ske. Spørgsmålet er bare
hvornår. Kravet om kvalitetssikring på bl.a. hospitalerne
er en kendsgerning, og i loven er der en hensigtserklæring om, at primærsektoren også skal med på kvalitetssikringsvognen. Det bliver med andre ord tandlægernes tur
– præcis hvornår og hvad der vil blive krævet, ved man
blot endnu ikke.
Uanset hvad er det dog godt at være på forkant. Det
mener i alt fald de 70 tandklinikker i dinTANDLÆGE,
som i et års tid har været i gang med et stort projekt, der
har til formål at ISO-certificere alle klinikker.
Processen er det vigtige
Det kommende krav fra det offentliges side var dog ikke
den primære motivation, da kædens klinikker i september 2006 enstemmigt besluttede at give sig i kast med at
blive ISO-certificerede, fortæller Franklin Læssø, der ud
over at drive Colosseumklinikken i Herlev med 16 ansatte
er med i dinTANDLÆGEs bestyrelse.
– Umiddelbart var det selve certificeringen, der trak. Vi
ville gerne kunne dokumentere vores kvalitet udadtil
over for patienterne, og det er stadig vigtigt. Men efter at
være kommet i gang har vi fundet ud af, at det er hele
processen op til, at vi kan sætte ISO-stemplet på, der faktisk er det vigtigste, siger Franklin Læssø.
Han har oplevet, at det handler om at indføre en helt ny
tankegang på klinikken.
– Alle arbejdsgange skal gennemgås. På den måde bliver man virkelig bevidst om, hvad man gør, og man får
strammet op. Der viser sig ting, som man slet ikke var
252

klar over, at man ikke havde styr på – men det får man så,
siger han.
Ikke kun »bløde« ting
Chef for Tandlægeforeningens Efteruddannelse Ole Marker har rådgivet i forbindelse med kvalitetssikring af
tandklinikker igennem flere år. Ifølge ham er Franklin
Læssø ikke alene om at opleve, at gennemgangen af alle
procedurer på klinikken er en øjenåbner.
– De fleste bliver overraskede over, hvordan mange ting
på klinikken rent faktisk foregår. De tror, at der er enighed om, fx hvordan man modtager og registrerer patienter. Men så viser det sig ofte, at der er ting, som alle tror
nogle andre sørger for. På den måde sker der fejl, der koster tid og skaber problemer på et senere tidspunkt, forklarer Ole Marker.
Én af de misforståelser, han ofte møder blandt tandlæger, er, at det kun er de såkaldt »bløde« ting, som fx kommunikation med patienterne, der kvalitetssikres.
– I forbindelse med en kvalitetssikring skal klinikken
også arbejde med den måde, hvorpå man udfører behandlingerne – altså klinikkens kerneydelser. Det kan fx være
procedurer i forbindelse med, at der tages aftryk, ved kanalbehandling eller noget tredje, forklarer Ole Marker.
Det er dog ikke alt, som skal dokumenteres – kun det, der
i kvalitetssikringsterminologien kaldes »kritiske processer«.
Formålet er også her at minimere risikoen for fejl og
sikre en ensartet kvalitet i behandlingerne hver gang.
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Engagement hos medarbej‑
derne er altafgørende, når man
skal kvalitetssikre sin klinik,
fortæller tandlæge Franklin
Læssø – her sammen med
klinikassistent karin Holmbach
Petersen, der er kvalitetssik‑
ringsansvarlig på Colosseum‑
klinikken i Herlev.

»
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70

70 tandklinikker kvalitetssikres

giver arbejdsglæde
klinikassistenter, opleves de res– Det er et tungt og sejt
Ud over at kvalitetssikring hjælper
sourcer, som det kræver, alt anén med at optimere processer på
det lige større. Alene den tid man
træk, men over tid vil det
klinikken, giver det også mere mobruger på kursusaktivitet. Og jo
være en stor fordel
FRANkLiN LÆSSø, BESTYRELSESMEdLEM i diNTANdLÆGE
tiverede medarbejdere, har Frankfærre man er på klinikken, jo
lin Læssø oplevet.
mere sårbar er man ved fravær,
– Kvalitetssikringsarbejdet har
siger Jan Pedersen.
givet en større arbejdsglæde for alle på klinikken. MedarÉn af de store udfordringer har været det webbaserede
bejderne får lov til at sætte deres præg på, hvordan tingeit-system, som man benytter i forbindelse med certificene foregår, og det synes de er mere tilfredsstillende, og
ringen. Det har voldt en del problemer og krævet en reladet giver øget engagement, siger han.
tivt stor it-viden.
I en tid med stor efterspørgsel efter arbejdskraft forven– Vi er jo pionerer, og det er spændende, men betyder
ter Franklin Læssø, at kvalitetssikrede klinikker får nemogså, at det er os, der slås med alle børnesygdommene. Jeg
mere ved at tiltrække de dygtige og ambitiøse medarbejtror, at de, der kommer efter os, vil opleve, at det glider
dere.
nemmere. Tandlægeforeningen er en stor hjælp, men de
– Ved at arbejde bevidst med kvaliteten sender vi et sig- skal naturligvis også gøre deres erfaringer, siger Jan Penal til potentielle medarbejdere om, at vi er en klinik med dersen.
ambitioner og ikke mindst en spændende arbejdsplads,
siger han.
man skal synes, det er sjovt
Man skal dog heller ikke undervurdere, at en kvalitetsUnder alle omstændigheder er det altså en krævende prosikringsproces kræver en hel del af alle på klinikken, for
ces for en tandklinik at blive kvalitetssikret. Tandlægeforman kan ikke bare skrive af efter andre.
eningen anbefaler, at man bruger et år på det.
– Hver klinik skal igennem alle processer og formulere
Hvis man er interesseret i at komme i gang, anbefales
sin egen fremgangsmåde – der er ingen vej udenom. Det
det, at man tilmelder sig Tandlægeforeningens kursuser et tungt og sejt træk, men over tid vil det være en stor
række.
fordel. Vi sår nu og høster i mange år og på mange fronter,
– Her deltager hele klinikken i første omgang for at få
siger Franklin Læssø.
tankegangen ind under huden, og senere i forløbet deltaDet betyder til gengæld også, at selv om man indfører
ger de personer, der er udpeget som de kvalitetsansvardet samme kvalitetsstyringssystem, er der ikke tale om
lige. Man kan godt gøre det på egen hånd, men det er
ensretning. Man kan bevare sin individualitet, og der er
svært, siger Ole Marker og tilføjer, at man på kurserne
dermed ikke noget McDonald’s over det, som Franklin
får muligheden for at lave erfa-grupper og på den måde
Læssø formulerer det.
hjælpe hinanden og udveksle erfaringer igennem processen.
Ikke uden sværdslag
Motivationen for at blive kvalitetssikret mener han ikke
Selv om den overordnede oplevelse på kædens 70 klinikalene bør være forventningen om, at der på et tidspunkt
ker er positiv, tilbagelægges vejen hen imod et ISO-stemkommer et krav fra myndighedernes side.
pel dog ikke uden sværdslag. Især de mindre klinikker
– Man skal kun gå i gang med sådan en proces, hvis
oplever det som et stort arbejde, fortæller kædechef for
man er interesseret i at forbedre driften af sin klinik, og
dinTANDLÆGE Jan Pedersen.
hvis man synes, at det er sjovt og spændende, siger Ole
– Det kræver mange medarbejderressourcer, og hvis
Marker. ■
man har en praksis, hvor man bare er sig selv og et par
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Ændrede regler for begunstigelse
den 1. januar 2008 er begunstigelsesreglerne i forsikringsaftaleloven ændret.
reglerne for begunstigelser giver mulighed for at vælge, hvem der skal have
udbetaling fra din pensionsordning, hvis du dør før pensionsalderen

mette Juel-berg

Ændringerne i begunstigelsesreglerne er i hovedtræk:
ny definition af »nærmeste pårørende«
Ændringen i forsikringsaftaleloven har åbnet op for, at en
samlever fremover også er omfattet af begrebet »nærmeste pårørende«.
Hvis ikke andet fremgår af omstændighederne, er dine
»nærmeste pårørende« i prioriteret rækkefølge:
1. Din ægtefælle/registreret partner
2. Din samlever (under nærmere betingelser, se nedenfor)
3. Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
4. Arvinger i henhold til testamente
5. Arvinger i henhold til arveloven.
For at din samlever skal være omfattet, skal du være optaget i PFA Pension og Forenede Gruppeliv efter 1. januar
2008 eller have ændret på begunstigelsen herefter.
I skal desuden bo sammen på dødsfaldstidspunktet og
vente, have eller have haft et barn sammen eller have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles
bopæl de sidste to år før dødsfaldet.
begunstigelser foretaget før den 1. januar 2008
Hvis indsættelsen af den begunstigede er sket inden den
1. januar 2008, er begunstigelsen ikke omfattet af de nye
regler, men vil blive bedømt efter de hidtil gældende regler.
Har du eksempelvis før den 1. januar 2008 indsat »nærmeste pårørende«, vil en samlever altså ikke være omfattet af begunstigelsen. Ønsker du, at samleveren skal være
begunstiget, må du lave en ny begunstigelse efter den 1.
januar 2008.
særeje eller båndlæggelse
Det fremgår nu direkte af loven, at du har mulighed for i
begunstigelseserklæringen at bestemme, at udbetalinger
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

fra din pensionsordning skal være din arvings særeje,
eller at summen skal båndlægges.
Ønske om udbetaling til dødsboet
Ønsker du, at udbetalingen fra din pensionsordning skal
udbetales til dit dødsbo, skal du aktivt vælge »ingen begunstiget«. Bemærk dog, at når pengene udbetales til boet, er de ikke beskyttet mod dine eventuelle kreditorer.
anfægtelse af begunstigelse
Efter de nye regler vil en tvangsarving (ægtefælle og
børn) kunne gøre indsigelse, hvis du samlet set har lavet
testamente og begunstigelser for mere end ¾ af din samlede formue (din friarv).
Det er skifteretten, der skønsmæssigt skal tage stilling
til en eventuel kompensation, og retten skal tage hensyn
til bl.a. baggrunden for begunstigelsen og de økonomiske
behov.
De nye regler gælder dog ikke begunstigelser fra før 1.
januar 2008, der er gjort uigenkaldelige, eller hvor den
begunstigede er tvangsarving. ■
Mette-Juel Berg,
forsikrings- og pensionschef,
Tandlægernes Tryghedsordninger

Hvor kan du få mere at vide?
Ønsker du at vide mere om, hvad
de nye begunstigelsesregler betyder for dig, er du velkommen til at
kontakte Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf. 39 46 00 80.
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i pakkeposten

dentallaboratorierne gør meget ud af at desinficere indkomne aftryk – det vil være en hjælp, hvis aftrykkene også desinficeres, inden de sendes fra tandklinikken, lyder opfordringen fra dentallaboratorierne

Winnie brodam

Når posten har afleveret dagens høst
af postpakker fra tandklinikker i
hele landet, går Dorthe Christensen i
gang med udpakningen. Ude i gipsrummet på Ejner Schmidts Dentallaboratorium i Horsens pakker hun ud
og deler pakkernes indhold i arbejdssedler, udstøbte modeller og aftryk.
Sedler og modeller kommer i kasser,
aftrykkene bliver forsynet med identifikationsnumre – og så kommer de
i bad.
Som et led i laboratoriets kvalitetssikring bliver alle aftryk, også sam-

menbiddene, badet i desinficerende
væske i 10 minutter, og efterfølgende
bliver de skyllet og lufttørret. Til slut
bliver de aftryk, som kan tåle det,
behandlet med et afspændingsmiddel
– det letter udstøbningen.
– Vi har sat modtagelsen og behandlingen af aftryk i system, som
indebærer, at alle indkomne aftryk
desinficeres ved modtagelsen, fortæller Dorthe Christensen, som den
morgen, hvor Tandlægebladet er på
besøg, har 13 aftryk på vej igennem
systemet.

Hun måler gipspulver og vand af til
gipsudstøbningen, og så rører hun
gips til 6-7 aftryk ad gangen. I løbet
af kort tid er alle aftrykkene omsat til
modeller.
– Tidligere var det lidt problematisk med desinfektion af især alginataftryk, for de tålte ikke det lange ophold i væske, men med de nye hurtigtvirkende desinficerende midler,
der er kommet på markedet, er det
ikke noget problem, fortæller Ejner
Schmidt, som ejer laboratoriet i Horsens.

FOTO: WiNNiE BROdAM
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utætte poser
Danske Dentallaboratorier har i samarbejde med Tandlægeforeningen sat
fokus på hygiejne på dentallaboratorierne, herunder netop rutinerne omkring aftryk og udstøbning, og formanden for foreningen, Ole Rademacher, er enig med Ejner Schmidt i, at

kvalitetsstyring af rutinerne og nye
desinficeringsmetoder optimerer hygiejnen. Men Ole Rademacher har et
lille hjertesuk til tandklinikkerne:
– Nogle tandklinikker støber selv
deres alginataftryk ud, andre overlader til dentallaboratoriet at gøre det.
Det indebærer, at aftrykket sendes til

laboratoriet i fugtig tilstand – oftest i
en plasticpose og gerne ledsaget af et
par fugtige vatruller eller indpakket i
en fugtig serviet. Oftest er det uproblematisk, men indimellem sker det,
at posen bliver utæt, og så er det en
våd pakke, der ankommer til teknikeren.
– Det er ubehageligt for den medarbejder, der skal åbne pakken, og
det er heller ikke rart for det postbud,
der kommer med pakken, for hvis vi
antager, at der er bakterier i de aftryk, vi modtager, ja, så må vi også
regne med, at de er overalt på og i
postpakken, på arbejdssedler osv.,
påpeger Ole Rademacher.
Derfor anbefaler han tandklinikkerne at foretage desinficering inden
afsendelse af alle typer aftryk.
– Ikke fordi det sparer dentallaboratorierne for arbejde, men fordi det
er mest hygiejnisk, fastslår han. ■

læs også artiklen »mikrobiologisk
evaluering af metode til desinfektion af alginataftryk« på side 226.
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Ophørspension
kan spare dig for mange penge
står du foran pension og kliniksalg? så kan ophørspension måske spare dig for
mange penge i skat og muligvis også tilbagebetalt folkepension. rådgivning fra
tryghedsordningerne gav et nyligt pensioneret par fra svendborg flere penge i
hverdagen

trine ganer

Ophørspension
Fordelen ved en ophørspension er, at man kan undgå at

Hvem kan oprette en ophørspension?

skulle betale topskat af det overskud, man får i forbindelse

• Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år

med kliniksalg.

inden for de sidste 15 år, før du sælger.
• Det skal være en reel virksomhed og ikke fx udlejning af

Ved en ophørspension indbetaler du overskuddet fra dit salg
af praksis på en pensionsordning, som du derefter får
udbetalt løbende.

fast ejendom, besiddelse af eller lignende.
• Det skal enten være personligt ejet virksomhed eller
anparts- eller aktieselskab.
• Du skal være fyldt 55 år, når du sælger.

Udbetalingerne beskattes som almindelig indkomst, og da de
udbetales over en længere årrække, vil de typisk blive
beskattet mildere, end hvis du var blevet beskattet af hele
avancen i salgsåret.

• Du kan maksimalt fratrække den skattepligtige avance op
til 2.425.500 kr. (2008).
• To ligestillede ægtefæller i virksomheden kan begge
benytte ordningen fuldt ud.
• Du får fradrag i salgsåret, hvis pengene er indbetalt senest

Ud over de skattemæssige fordele kan placeringen af

1. juli det følgende år.

pengene i en ophørspension for mange også betyde, at der
ikke modregnes i folkepensionen i det år, de sælger klinikken

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trygheds-

og går på pension.

ordningernes pensionsrådgivere, Mette Juel-Berg, tlf. 39 46
00 92, og Christian Carpentier, tlf. 39 46 00 89.

Når det gælder virksomhedssalg og skat i øvrigt, skal der
tages kontakt til advokat eller revisor. Det er de økonomiske
rådgivere, der skal dokumentere, at kravene for at etablere
en ophørspension opfyldes, og hvor stor en del af overskuddet der kan benyttes.
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iLLUSTRATiON: NiELS BO BOJESEN

Sidste år i februar solgte tandlægerne
Laura og Carsten Duedahl fra Svendborg deres livsværk. Klinikken havde
de haft sammen i 42 år, men nu var
det i en alder af hhv. 70 og 75 år blevet på tide at nyde otiummet, syntes
de begge.
De solgte patientkartoteket, inventaret og klinikhuset separat, og sammen med det opsparede overskud i
forretningen havde de nu den sum
penge, som skulle sikre dem en alderdom med lidt mere sjov, end hvad en
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

almindelig folkepension tillader. Men
skatten gjorde et temmelig stort indhug, syntes ægteparret.
– Vi skulle jo betale ca. 60 % i skat
af alt, hvad vi tjente på at afhænde
klinikken, og så var der pludselig
ikke meget tilbage. Ligesom for mange andre tandlæger var vores klinik
jo vores pensionsordning, så jeg tror,
mange vil kunne sætte sig ind i, hvordan det føltes, at der var så lidt tilbage, når det hele blev gjort op, siger
Laura Duedahl.

undgår topskat
For nogle måneder siden kontaktede
hun Tandlægernes Tryghedsordninger for at høre om mulighederne for
at tegne en livrentepension, og her fik
hun overraskende godt nyt.
– Konsulenten hos Tryghedsordningerne kunne fortælle mig, at vi
med fordel kunne lave en ophørspension. Og det var virkelig noget, vi
kunne bruge til noget. I stedet for at
skulle betale ca. 60 % i skat kunne vi
sætte de penge, vi havde tjent på klitandlæge og samfund
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kan spare dig for mange penge
nikken, ind på en pensionsordning,
der bliver udbetalt over de kommende 10 år. Vi skal selvfølgelig
betale skat af pengene løbende, men
det er jo langt mindre, fordi vi ikke
betaler topskat af beløbet, når vi
hæver det løbende, fortæller hun.
Ægteparret havde benyttet den
samme revisor gennem alle årene
og været glade for ham. Men han
fortalte dem ikke om den mulighed
for ophørspension, der blev indført
i 2001.
– Jeg var virkelig skuffet over, at
vores revisor ikke havde rådgivet
os ordentligt i denne sag. Det er jo
derfor, man har sådan én, ikke
sandt? Dette sparer os for rigtig
mange penge, og det burde han
bare have vidst, mener Laura Duedahl.
Nu fortæller hun om sin oplevelse i håb om, at andre undgår at gå
glip af den samme skattefordel, som
hun og hendes mand nær havde
gjort.
Klinikken er pensionen
Det var pensionsrådgiver Christian
Carpentier fra Tandlægernes Tryghedsordninger, der rådgav ægteparret fra Svendborg, og han fortæller,
at det ikke kun er ægteparret Duedahl, der kan have fordel af at tegne
en ophørspension. Det kan for mange nemlig være en god mulighed for
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at flytte midler, der topbeskattes
her og nu, til en lavere beskatning,
når man hæver dem løbende som
pensionist, forklarer han.
– Mange tandlæger investerer
alle deres kræfter i at opbygge deres
praksis, og de tænker ofte ikke over
at lave en pensionsordning. De opfatter klinikken som deres pension.
Dermed går de glip af de skattemæssige fordele, som en pensionsordning giver. De har dog mulighed
for at tegne en ophørspension i forbindelse med, at de sælger deres
klinik, siger Christian Carpentier.
Ud over de skattemæssige fordele
betød oprettelsen af ophørspensionen for Svendborg-ægteparret, at de
undgik at skulle tilbagebetale en
del af deres folkepension. En indtægt fra fx et kliniksalg modregnes
nemlig i folkepensionen det år, man
har indtægten fra salget. Da indbetalingerne på ophørspensionen
kunne fradrages fuldt ud i 2007,
hvor klinikken blev solgt, undgik
de derved denne tilbagebetaling.
Og som Laura Duedahl siger, er
det jo rart at have lidt ekstra i hverdagen.
– Vi kan godt lide at rejse. Og så
har vi tre børn og otte børnebørn,
så vi ved vist godt, hvad vi skal
bruge pengene til, siger hun og slutter med at fortælle, at de i øvrigt
har fundet en anden revisor. ■
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Nyt krav om indberetning af eindkomst
Vivian riel Kofoed
Som noget nyt skal man som arbejdsgiver fremover indberette sine
ansattes lønoplysninger til SKATs
nye eIndkomst-system. Det fremgår
bl.a. af en pjece, som SKAT har udsendt til alle arbejdsgivere pr. brev.
Formålet med registret er at samle alle indkomstoplysninger ét sted,
så man fremover slipper for at skulle opgive oplysningerne til flere
forskellige myndigheder.
Følgende skal indberettes mindst
én gang om måneden for hver ansat
på klinikken: bruttoløn, feriepenge,
søgne- og helligdagsbetaling, udbe-
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taling af særlige feriefridage samt
de faktiske løntimer for den ansatte.
eIndkomst-registreringerne blev
sat i værk pr. 1. januar 2008. Det
betyder, at alle arbejdsgivere fra
denne dato har skullet rapportere til
registret.
Hvis din klinik benytter et godkendt lønanvisningssystem, skulle
dette, ifølge Tandlægeforeningens
oplysninger, automatisk videregive
de nødvendige informationer til
registret. I den situation skal man
således ikke foretage sig noget.
For at sikre dig, at klinikkens

lønsystem er godkendt til ordningen, bør du dog lige rette henvendelse til din leverandør, så du kommer ordentligt i gang med indberetningerne.
Har du imidlertid ikke et godkendt lønanvisningssystem, skal du
selv sørge for, at oplysningerne bliver indberettet. Det kan du læse
mere om på SKATs hjemmeside
www.skat.dk. ■
Vivian Riel Kofoed,
Tandlægeforeningens Front Office
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Har ansatte
tandlæger altid
funktionærstatus?
advokat Christina steen de Klauman, advokatfirmaet erritzøe

I Tandlægebladet nr. 9/2007
kunne man læse, at ansatte
tandlæger altid har funktionærstatus. Udsagnet blev
fremsat på baggrund af en dom
fra Sø- og Handelsretten af den
9. maj 2007.
Umiddelbart efter skrev
Praktiserende Tandlægers
Organisation (PTO) i deres
nyhedsbrev, at Tandlægeforeningens tolkning af dommen,
efter deres opfattelse, var
forkert. Så hvem har ret?
I denne artikel kommer
advokat Christina Steen de
Klauman med en uvildig
vurdering af spørgsmålet.
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Har ansatte tandlæger altid funktionærstatus – og dermed de rettigheder, der følger heraf?
Svaret på det spørgsmål afhænger
af, hvordan tandlægens arbejde er
tilrettelagt – ikke af, hvad der står i
kontrakten. Med andre ord: Man
kan ikke i en kontrakt skrive sig ud
af funktionærrettigheder (fx løn
under sygdom, afskedigelsesvarsel
mv.) ved at skrive, at tandlægen under sin ansættelse ikke er omfattet
af funktionærloven.
Hvis en tandlæge udfører sit arbejde under forhold og i rammer,
som opfylder funktionærlovens
regler for at opnå funktionærstatus,
vil tandlægen have funktionærstatus, uanset om en ansættelseskontrakt siger det modsatte.
I Tandlægebladet nr. 9/2007 kunne man læse, at ansatte tandlæger
har funktionærstatus. Udsagnet blev
fremsat på baggrund af en dom afsagt af Sø- og Handelsretten 9. maj
2007. Udsagnet mødte umiddelbart
efter kritik i et nyhedsbrev fra Prak-

tiserende Tandlægers Organisation
(PTO). PTO mente ikke, at Sø- og
Handelsrettens dom kunne tolkes så
vidtgående.
Skal man vurdere, om en ansat
tandlæge har funktionærstatus, må
man se på, hvordan tandlægens
arbejde er tilrettelagt. Indgår tandlægen i et ansættelsesforhold eller
snarere i et samarbejde med klinikejeren? Når begrebet »ansættelsesforhold« anvendes, menes i denne
sammenhæng det, der i funktionærloven kaldes »en tjenestestilling«.
I vurderingen af, om der kan siges
at være tale om en tjenestestilling –
og tandlægen dermed har funktionærrettigheder – indgår bl.a. følgende overvejelser:
• om klinikejeren har kontrol- og
instruktionsbeføjelsen, herunder
beslutter, hvilke patienter den
ansatte skal og må behandle,
• om klinikejeren bestemmer arbejdstiden,
• om den ansatte tandlæge har pligt
til at udføre det aftalte arbejde,
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• om den ansatte tandlæge selv har
pligt til at udføre arbejdet eller
kan uddelegere det til en anden,
• om den ansatte tandlæge har pligt
til løbende at underrette klinikejeren om sit arbejde,
• om den ansatte tandlæge modtager feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren via FerieKonto under ferie,
• om der er aftalt opsigelsesvarsel,
og
• om tandlægen kan udføre arbejdet
i eget navn, eller det sker i klinikejerens navn under dennes ydernummer.
I modsætning dertil peger det i retning af et samarbejdsforhold – og
dermed ikke funktionærrettigheder
– hvis den ansatte tandlæge:
• er momsregistreret,
• udfører arbejdet i egne lokaler,
• udfører arbejdet i eget navn,

• ikke har nogen arbejdsforpligtelse,
og
• selv kan tilrettelægge arbejdet,
herunder arbejdstid.
Disse punkter er ikke fyldestgørende, men de kan give et fingerpeg
om, hvad der er afgørende i bedømmelsen af, hvorvidt en ansat tandlæge har funktionærstatus eller ej.
Svaret på det indledende spørgsmål er herefter, at det ikke er forkert, når det i Tandlægebladet nr.
9/2007 oplyses, at ansatte tandlæger
har funktionærstatus. Det forudsættes blot, at der er tale om et decideret og faktisk ansættelsesforhold. ■

Funktionær
rettigheder
Funktionærloven giver en
minimumsbeskyttelse af alle
ansatte med en arbejdstid på
over otte timer ugentligt. Den
indebærer bl.a.:
• løn under sygdom
• godtgørelse ved usaglig
afskedigelse
• minimumskrav om varsler i
forbindelse med opsigelser
• formkrav til konkurrence
klausuler.

Christina Steen de Klauman,
advokat, Advokatfirmaet Erritzøe

2O 8
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klagesag:

Tandlæge pålagt at
erstatte dårlig bro
Klagen
I december 2006 klager en 24-årig mand over sin tidligere tandlæge. Han er utilfreds med, at en fortandsbro
1+,+1,+2 ofte falder af. Broen er lavet nogle år tidligere i tidsrummet 2001–2003 som følge af en tandskade.
Endvidere er den 24-årige utilfreds med, at tandlægen har efterladt en tandrod +1 under broen, da denne er
skyld i kronisk infektion.
Klageren vil have tandlægen til at betale for en ny bro eller implantater.

Forud for klagen
Forud for klagen er sket følgende:
I 1997, da patienten er 15 år, får han en tandskade, der omfatter
1+,+1 og +2.
I sidste halvdel af 2001 forsøges rodbehandling af +1. Midt i det
forløb lægger indklagede tandlæge op til ekstraktion af tanden,
men patienten afviser. En bro fremstilles og cementeres midlertidigt i februar 2002. Patienten udebliver derefter fra en længere
række af aftaler, hvor det bl.a. var hensigten at ekstrahere +1, men
i oktober 2003 bliver broen endeligt cementeret. I den forbindelse
har tandlægen noteret i journalen, at +1 er helet pænt ind med
sundt tandkød over.
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Klage- og
forsikringssager
i Tandlægebladet
Tandlægebladet bringer med mellemrum sammendrag af sager af principiel
karakter fra enten Landstandlæge-

Afgørelse
Først går klagen til regionstandlægenævnet, der vurderer, at tandlægen har udført sufficient behandling.
Patienten anker afgørelsen til Landstandlægenævnet,
der i modsætning til regionstandlægenævnet giver
patienten medhold.
Nævnet finder det fagligt forkert at fastcementere en
bro, hvor roden efter den tand, som broen erstatter,
efterlades i kæben – medmindre man efter passende
observationstid kan konstatere, at roden er indhelet
reaktionsløst og med knogledække. At dette ikke var
tilfældet, fremgår, ifølge Landstandlægenævnet, tydeligt af et røntgenbillede fra november 2006 (se billede),
hvor roden fremstår både carieret og inficeret.
Patienten modsatte sig umiddelbart, at roden blev

nævnet eller Patientskadeforsikringen.
Sagerne er anonymiserede.

fjernet, men tandlægen burde have
insisteret, da det er hans
ansvar, mener nævnet altså.
I afgørelsen påpeger man videre, at
bropillerne – specielt 1+ – er præpareret med alt for
stor konvergensvinkel, hvilket kompromitterer retentionen. Denne antagelse bekræftes, ifølge Landstandlægenævnet, af, at broen løsnes efter blot tre år.
Den indklagede tandlæge pålægges på den baggrund at tilbagebetale klager 15.000 kr. mod tilbagelevering af broen.

Nano klassikeren til alle
kavitets-klasser.

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 4721 719-0 · Fax +49 4721 719-140 · www.voco.com
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Ændringer af trækket i omsætningen
med sygesikringen
Henrik Hoffmann
Indtil udgangen af 2007 har der
været tilbageholdt følgende i udbetalingerne fra regionerne:
Tryghedsordningerne . . . . .
Praksisforsikringen. . . . . . . .
Midler til fælles
foranstaltning . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,25 %
2,00 %
0,12 %
4,37 %

Overenskomstudvalget har fundet,
at med oprettelse af de nye regioner
vil det være mere retfærdigt, hvis
udgifterne til det regionale faglige
klagesystem bliver delt ligeligt mellem alle ydernummerindehaverne,
frem for at finansieringen skulle ske
via kredsforeningskontingentet.
Der blev derfor aftalt en ændring
med Regionernes Lønnings- og
Takstnævn, så dette kunne gennemføres med virkning fra 1. januar 2008.

Satsen bliver derfor pr. 1. januar
2008 følgende:
Tryghedsordningerne . . . . .
Praksisforsikringen. . . . . . . .
Midler til fælles
foranstaltning . . . . . . . . . . . . .
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,25 %
2,00 %
0,28 %
4,53 %

Henrik Hoffmann,
forhandlingchef, Tandlægeforeningen

Invitation til GC Nordic Open 2008
Inklusiv kursus i implantat protetik

30. maj – 1. juni

GC Nordic AB har hermed fornøjelsen at invitere til et hyggeligt og
spændende golfarrangement på Himmerland Golf & Country Clubs smukke
anlæg, samt kursus med tandlæge Jens Lætgaard: Implantat Protetik i 2008.
Specielt med fokus på:
U Planlægning og guideskinner
U Implantat systemerne

U Opbygning-implantat forbindelsen
U Præfabrikerede hjælpemidler
U Cementeret – påskruet?

Fredag: Kursus i implantatprotetik med Tandlæge Jens Lætgaard
Lørdag - søndag: 2 dages golfturnering m. diverse forplejning. Specificeret program kan rekvireres hos GC.

Tilmelding skal foregå til:

GC Nordic AB
Ann Søndergaard
Tlf.: 23 26 03 82
E-mail: a.soendergaard@nordic.gceurope.com
Husk at meddele dit DGU-nummer!
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Pris per deltager excl. overnatning: kr. 2.450,00

(indsættes på konto nr. 4420 4741167700 ved tilmelding)

Sidste frist for tilmelding er fredag den 14. marts.
Der er plads til 54 deltagere, så først til mølle…
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ViGtiGtatVide
arbeJdstIlsynet KræVer
sKrIftlIg rygePolItIK
Tandlægeforeningen er blevet gjort opmærksom på, at tandklinikker
risikerer at få en gul smiley fra Arbejdstilsynet, hvis de ikke har en
skriftlig rygepolitik for arbejdspladsen.
Selv om klinikken meget hurtigt får lavet en skriftlig rygepolitik, vil
den gule smiley i givet fald være synlig på Arbejdstilsynets hjemme‑
side i et halvt år.
En skriftlig rygepolitik indebærer blot, at rygereglerne på klinikken
fremgår af personalehåndbogen eller APV’en.

ion til alle tandlæger • Vigtig information til alle tandlæger • Vigtig informat
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Hvis de ikke ønsker deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes de
venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. ønsker de på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes de igen kontakte os
senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen Foldberg,
Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11.

Praksis
Charlotte Mogensen har overtaget
Bente og Bent Rasmussens klinik på
adressen Søgårdsvej 27, 5750 Ringe pr.
1. januar 2008.
Mike Skovgaard har overtaget Jørgen
Raffenbergs klinik på adressen Algade
37, 1., 4000 Roskilde pr. 1. februar
2008.

Andrea Dalsgaard Poulsen, Vejle,
16. marts.
40 år
Ulrik Juhl, Holte, 27. februar.
Lene Ploug Olsen, Virum, 2. marts.
Anne Kathrine Kriegbaum,
Kirke-Såby, 11. marts.
Christian Eggers-Lura, Holbæk,
11. marts.

50 år
Mads Have, København K, 28. februar.
Anne Louise Thorup Larsen, Skive,
2. marts.
Susanne Lund-Hansen, Aabenraa,
3. marts.
Ellen Larsen, Låsby, 3. marts.
Marianne Tarp Schmidt, Svendborg,
4. marts.
Tage Strunge Jensen, England,
4. marts.
Mette-Marie Sonne Harild, Virum,
7. marts.
Peter Flemming Sørensen,
Kalundborg, 7. marts.
Ulla Falsig, Lemvig, 11. marts.
Berit R. Olsen, Færøerne, 11. marts.
Elisabeth Boel, Næstved, 13. marts.
Søren Strabo, Randers, 14. marts.
60 år
Vibeke Beckett, Fåborg, 25. februar.
Ejvind Steen Olesen, Højslev,
29. februar.
Lone Nyhuus, Herning, 6. marts.
Jan Moritz Ruben, København N,
6. marts.
Rikka Poulsen, Århus C, 11. marts.
Henrik Matthiessen, Slagelse, 14.
marts.

Ansættelser
Jørgen Raffenberg hos
Mike Skovgaard, 4000 Roskilde.

Fødselsdage 25. februar
2008 – 16. marts 2008
30 år
Lene Suhr Christensen, Århus C,
25. februar.
Mette Schmidt Thonsgaard, Horsens,
28. februar.
Kristina Nielsen, Aalborg, 3. marts.
Anders Borch, Vanløse, 10. marts.
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Pris til Århus‑forsker
Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi
(DSKOF) har tildelt adjunkt, ph.d. Lene BaadHansen fra Afdeling for Oral Fysiologi på Tandlægeskolen i Århus en pris på 10.000 kr. Lene
Baad-Hansen modtager prisen for sin forskning i
ansigtssmerter, hvor hun særligt har beskæftiget
sig med neuropatiske smerter og atypisk tandpine.

Prismodtager adjunkt,
ph.d. Lene BaadHansen
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Gertie Strande Brixtofte, Farum,
15. marts.
Flemming Braad, Randers, 16. marts.
70 år
Ove Winge-Petersen, Haderslev,
28. februar.
Preben Hetling, Holte, 4. marts.
Birte Larsen, Odder, 10. marts.
Laust Jensen, Odder, 10. marts.

dødsfald
Kamma Kiær, født 1911,
kandidateksamen 1935.
Leif Marvitz, født 1921,
kandidateksamen 1943.

Erfaring
Know how
Kompetence

75 år
Thyge Jacobsen, Værløse, 15. marts.
85 år
Bent Korfitsen, Virum, 3. marts.
Kristian Aarslev, Haderslev, 8. marts.

Ny skolechef på SkT
Pr. 1. april 2008 bliver overtandlæge, ph.d.
Hanne Mohr, 48 år, ny skolechef på SKT.
Hanne Mohr blev tandlæge fra Århus
Tandlægehøjskole i 1984 og ph.d. samme
sted i 1990. Efter forskerår, udlandsophold
samt beskæftigelse i såvel privat som offentlig tandpleje har Hanne Mohr siden 1995
været leder på fuld tid – først seks år som
souschef i Aalborg Kommunale Tandpleje,
dernæst fire år som ledende tandlæge på
Ny skolechef på SKT
tandplejeruddannelsen på SKT-AU og de
Hanne Mohr
sidste to år som overtandlæge i Horsens
Kommune. Her har hun stået i spidsen for
en vellykket fusionsproces af tre kommuners tandpleje. Hanne
Mohrs ledererfaring er ledsaget af en omfattende lederuddannelse, og hun forventer i 2008 at afslutte uddannelsen som certificeret coach.

Nordens største
Tandtekniske Center
for Implantatteknik
og avancerede
krone/bro
konstruktioner.
Vi arbejder med alle kendte
implantatsystemer på det
skandinaviske marked,
Titanium og zirkonium for de
mest optimale biokompatible og
estetiske protetiske løsninger.
Crome Cobolt/Porcelæns arbejder når det er økonomien som
er afgørende.
Kontakt os for en uforpligtende
konsultation.
Hovedkontor/Besøgsadresse
DPNOVA AB
Borrgatan 4, 211 24 Malmö
Tlf 70 10 88 77
Postadresse
DPNOVA AB
Postboks 350, 1503 København V
Tlf 70 10 88 77

www.dpnova.se
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Ny direktør i Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningen har pr. 1. maj 2008 ansat Joakim Lilholt som administrerende direktør.
Joakim Lilholt kommer fra en stilling som direktør for Tandlægernes
Tryghedsordninger, hvor han har været siden 2004. Tidligere har Joakim
Lilholt haft ledende stillinger i bl.a. Nordea.
Den 42-årige nyudnævnte direktør er cand.jur. og uddannet advokat.
Han har gennemført videre- og efteruddannelse på bl.a. Edinburgh Universitet og INSEAD i Frankrig. I sit hidtidige karriereforløb har Joakim
Lilholt bl.a. arbejdet med strategisk udvikling, organisationsændringer og
-tilpasninger samt sammenlægninger af virksomheder og organisationer.
Der vil blive bragt et tiltrædelsesinterview med Joakim Lilholt i et senere nummer af Tandlægebladet.

Ny direktør i Tandlægeforeningen
Joakim Lilholt

Tandlægegolf 2008
For 53. gang indbydes alle golfspillende tandlæger
med ledsagere til at deltage i årets golfmesterskab
med efterfølgende festmiddag.
I år er matchen endelig vundet til Sjælland og bliver spillet på Hørsholm Golfklubs skønne bane.
Matchen finder sted lørdag d. 26. april, og festen afholdes samme dags aften på Rungstedgaard i Rungsted.
Golfmester bliver den tandlæge, som opnår det
bedste stableford-resultat. Der vil desuden være præmier til de bedste stableford resultater i ledsagerækken, til bedste slagspil bruttoscore i alle rækker samt
længste drive og nærmest flaget på et par huller.
Matchen starter med første udslag kl. 10.00, og
præmieoverrækkelsen finder sted om aftenen på
Rungstedgaard.
Arrangementet vægter golfspil og socialt samvær
lige højt, derfor omfatter prisen kr. 1.250,00 både
matchfee og aftenarrangement. Til gengæld sørger
man selv for evt. overnatning. Der er foreløbig forhåndsreserveret 10 værelser på Rungstedgaard.
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(Dobbeltværelse kr. 900,00 – enkelt kr. 450,00).
Tilmelding kan ske pr. e-mail, telefon eller brev
med angivelse af hjemmeklub, handicap og besked
om, hvorvidt man er tandlæge eller ledsager.
Betaling: Netbank, hvor du angiver dit navn som
betalingskode.
Kontonummeret er: 8113-2102651, Nykredit Bank.
Tilmelding og betaling skal være undertegnede i
hænde senest d. 1. april 2008.
Nærmere informationer om match og starttider vil
blive tilsendt efter tilmelding.
Der er hvert år en lille fast gruppe, som deltager i
Tandlægegolf, men der kommer også nye til hvert år.
Og vi vil gerne understrege, at alle er velkomne uanset handicap. Og tag meget gerne din bedre halvdel
med!
Vibeke Kierulff, Spættevej 14, 2970 Hørsholm.
Tlf.: 45 86 19 81, mob.: 22 44 01 70,
e-mail: vibeke.kierulff@tdcadsl.dk
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NAVNE

Vindere i danske
Tandlægers
Hjælpeforenings
Julelotteri 2007
1. trækning: Tilskud til en ferierejse kr. 10.000. Bente
Kofoed Stender, Mosevang 68, 6430 Nordborg.
2. trækning: 12 fl. rødvin/hvidvin hver måned i et år
(maks. kr. 6.000). Niels Rex-Thomsen, Søborg
Hovedgade 86, 2860 Søborg.
3. trækning: 40 l benzin hver måned i et år (maks.
kr. 3.200). Tina Bønnelycke, Fasanvænget 454,
2980 Kokkedal.
4. trækning: 30 l benzin hver måned i et år (maks. kr.
2.400). Lars Forring, Marienborgvej 39, 8900 Randers.
5. trækning: 1 fl. whisky/andet hver måned i et år
(maks. kr. 2.400). Susanne Demandt,
Østerbrogade 60, 2100 København Ø.
6. trækning: 1 fl. whisky/andet hver måned i et år
(maks kr. 2.400). Frank Sloth, Græsvangen 9,
9800 Hjørring.
7. trækning: 1 ks. øl/vand hver måned i et år (maks.
kr. 1.400). Tandlægerne, Hovedgaden 429, 2640
Hedehusene.
8. trækning: 1 ks. øl/vand hver måned i et år (maks.
kr. 1.400). Lars Erik Pedersen, Slotsvolden 11, 4300
Holbæk.
9. trækning: En middag ude for 2 personer (maks. kr.
850). Tandlægegruppen, Rosenhøj, 2650 Hvidovre.
10. trækning: En middag ude for 2 personer (maks. kr.
850 kr.). Margit Lassen, Hovedvejen 46, 8361 Hasselager.
11. trækning: 1 fl. cognac fra din vinhandler (maks. kr.
300). Annelise Bom, Skodsborgvej 154 D, 2840
Holte.
12. trækning: 1 fl. likør fra din vinhandler (maks. kr.
300). Wilford Hansen, H. Drachmannsgade 6, 6400
Sønderborg.
Gevinster skal være afhentede inden 1. april 2008.
Ring til Tom Tetens på tlf. 35 39 53 09.
Bestyrelsen for Danske Tandlægers Hjælpeforening takker kollegerne for støtte ved købet af mange
lodsedler! Spar endelig op til næste julelotteri.
Er du medlem af foreningen? Vi har brug for dit
medlemskab!
P.b.v. Hans Jørgen Møgelhøj
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FONDE OG LEGATER

indkaldelse af
ansøgninger til
Tandlægefonden af 1992,
Haderups, Stürups m.fl.
Legater
Fonden, som er stiftet i 1992 ved en sammenlægning
af Victor Haderups Studielegat for Tandlæger, tandlæge Henrik Stürups Legat, Tandlægeforeningens
Studiefond for Tandlægestuderende og JubilæumsLegatfonden under Tandlægeforeningen, indkalder
hermed ansøgninger om støtte fra fondens midler.
Fondens formål er at:
• yde støtte til tandlæger, der er medlemmer af Tandlægeforeningen, til hjælp til videregående studier inden for den odontologiske videnskab og praksis,
fortrinsvis til studieophold i udlandet,
• yde støtte til tandlægestuderende ved Tandlægeskolen i København og Tandlægeskolen i Århus, der
har et særligt behov for understøttelse, og
• tildele hædersgaver til personer, der er medlemmer
af Tandlægeforeningen, og som gennem en årrække på uegennyttig måde har ydet en betydningsfuld indsats til gavn for foreningen.
Ansøgningerne skal indeholde en begrundet beskrivelse af formål og behov.
Hvis ansøgningen er til et studieophold i udlandet,
må medsendes dokumentation for accept fra uddannelsesstedet samt en beskrivelse af formål med og
plan for studieopholdet.
Det skal endvidere oplyses, om der søges midler andre steder.
Rapportering om eventuel bevilget beløbs anvendelse skal indsendes, senest et år efter bevillingen er givet.
Hædersgaver kan ikke søges.
Ansøgningen indsendes senest 1. april 2008 til Tandlægeforeningen, Amaliegade 17, postboks 143, 1004
København K, att.: Vivian Riel Kofoed
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KALENDER

kALENdER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 4 2007:
deadline 27. februar
Udkommer 12. marts
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2007:
deadline 7. april
Udkommer 23. april
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk

foKus-kursus
sæt bånd på din patient
– ortodonti på voksne
Kursusgiver: Karin Binner Becktor
Dato: 27.2.2008 kl. 18-22
Sted: DanDental, Jydekrogen 16,
2625 Vallensbæk
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse og DanDental
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
og www.dandental.dk
teoretisk og klinisk kursus i
cervikale fyldninger
med plastmaterialer for tandplejere
Dato: 29.2. og 9.4.2008
(todageskursus)
Sted: SKT-København, Nørre Alle 20,
2200 København N
Arrangør: SKT–København
Info: www.skt.ku.dk
eller sc@odont.ku.dk

Marts

2008
Februar
foKus-kursus
Implantologi i fællig
– velfungerende samarbejde mellem
kirurg og protetiker
Kursusgivere: Peter Marker og
Henrik Rysgaard
Dato: 26.2.2008 kl. 18-22
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse og DanDental
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
og www.dandental.dk
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Åbent Hus
Information om Ka-uddannelsen
til hele tandteamet og potentielle
elever
Dato: 5.3.2008 kl. 17-20
Sted: SKT Nørre Allé 20. København N
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk
Implantologi og Protetik for
tandlæger
Dato: 5.-6.3.2008 kl. 10.00-18.00 +
9.00-16.00
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 12.3.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
avanceret implantatkirurgi
Dato: 13.-14.3.2008
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
Kommunikation og Kropssprog
Dato: 13.3.2008
Sted: Charlottehaven, Hjørringgade
12 C, 2100 København Ø
Arrangør: Tandlægeforeningen
Tilmelding:
www.tandlaegeforeningen.dk eller
www.tdlnet.dk under menupunkt:
Efteruddannelse: Kurser
for klinikassistenter
basiskursus i implantatbehandling
med fokus på kirurgi
Dato: 14.3.2008
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
basiskursus i implantatprotetik
Dato: 28.-29.3. og 24.-25.10.2008
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
dsoI’s forårsmøde
DSOI afholder et heldagsmøde
Dato: 29.3.2008
Sted: Hotel Munkebjerg i Vejle
Info: www.dsoi.dk
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Konference for tandlæger
– der behandler børn
Tandlægeforeningen afholder konference den 8. maj i Fredericia

Emner:
Smertefuld tandbehandling er den vigtigste årsag til vægring og tandlægeskræk
Kursusgiver:
Magne Raadal, professor ved Universitetet i Bergen, Norge
Samarbejde forældre og tandplejeteamet imellem
Kursusgiver:
Dorthe Berenth Madsen, afdelingstandlæge på afdelingen for
pædodonti på Panum og tandlæge i privat praksis

Magne Raadal

Fedme, kroniske sygdomme og funktionsforstyrrelser hos børn og unge
– forebyggelse og behandling af orale sygdomme
Kursusgiver:
Göran Dahllöf, professor of Pediatric Dentistry, Karolinska Instituttet,
Stockholm, Sweden

www.tandlaegeforeningen.dk – Efteruddannelse
� Læs detaljeret program
� Beskrivelse af de kendte kursusgivere
� Praktiske oplysninger
� Tilmelding

Dorthe Berenth Madsen

Pris
Kr. 1.900,- for hele konferencepakken
Sidste frist for tilmelding er den 8. april 2008
Kontaktperson
Kursussekretær Jette Kristensen
Telefon 33 48 77 69 / 70 25 77 11 – mail: jk@tdl.dk

Göran Dahllöf
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April
Implantatkirurgi 2 for tandlæger
Dato: 2.4.2008 kl. 14.00-18.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
all-on-4 live for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 2.4.2008 kl. 10.00-18.00
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
foKus-kursus
endo-kvalitetstoget kører – er du
på?
– argumenter for »moderne rodbehandlingsprincipper«
Kursusgiver: Lars Bjørndal
Dato: 3.4.2008 kl. 17-21
Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel,
Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse og DanDental
Info: www.tandlaegeforeningen.dk og
www.dandental.dk
temakursus – nye tænder på kun 1
dag for tandteknikere
Dato: 5.4.2008 kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Hands-on-kursus i implantatkirurgi
Dato: 5.4. og 25.10.2008
Sted: Aalborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
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Årskursus
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
tandplejer-kursus i implantologi
Dato: 14.4.2008 kl. 17.30-20.30
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
tandrensningskursus for
klinikassistenter
4-dages-kursus med teori, praktik
og opfølgning
Dato: 14.-16.4. og 14.5.2008
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)
avanceret knogleopbygning og
implantatbehandling for tandlæger
Dato: 15.-16.4.2008 kl. 9.00-17.00 +
9.00-16.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Porcelænskursus nobelrondo™ for
tandteknikere
Dato: 22.4.2008 kl. 10.00-15.00
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

foKus-kursus
endo kvalitetstoget kører – er du
på? – argumenter for »moderne
rodbehandlingsprincipper«
Kursusgiver: Lars Bjørndal
Dato: 22.4.2008 kl. 18-22
Sted: DanDental, Jydekrogen 16,
2625 Vallensbæk
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse og DanDental
Info: www.tandlaegeforeningen.dk og
www.dandental.dk
foKus-kursus
endo kvalitetstoget kører – er du
på? – argumenter for »moderne
rodbehandlingsprincipper«
Kursusgiver: Lars Bjørndal
Dato: 23.4.2008 kl. 18-22
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter, Gl. Færgevej 30,
Snoghøj, 7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse og DanDental
Info: www.tandlaegeforeningen.dk og
www.dandental.dk
Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 23.4.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Immediate funktion i den
æstetiske zone for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 24.4.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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Stress og psykisk arbejdsmiljø
den 29. maj i Fredericia
Tandlægeforeningen afholder konference for klinikkens team
Hjernekapacitet og stress
� Hvorfor bliver vi trætte i hovedet af at tænke os om?
� Hvad sker der i nervesystemet, når vi bliver stressede?
� Afslapning er en nødvendighed
� Hvorfor vi bruger vores hjerne 100 % – hele tiden
� Om hvor mange kilo sukker det kostede at holde Einsteins hjerne i gang
Kursusgiver: Peter Lund Madsen, hjerneforsker og læge
Stress og psykisk arbejdsmiljø
Hvordan er sammenhængen mellem stress og psykisk arbejdsmiljø?
� Hvad er et godt job, og hvad er en god arbejdsplads?
� Hvad er stress, og hvor mange er stressede?
� Hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen?
Kursusgiver: Tage Søndergaard Kristensen, professor, mag. scient. soc., dr. med.

Peter Lund Madsen

�

Kunsten at styre stress
Få simple og brugbare teknikker, der er effektive mod stress
� Hvor går grænsen for dit ansvar i forbindelse med stress?
� Hør hvordan du kan forebygge stress på din arbejdsplads og i dit liv
�

Kursusgiver: Frank Dalsgaard, rådgiver og stressekspert
Stress i hverdagen
Hør om stress på en humoristisk måde med historier fra patientverdenen
� Problemer forårsaget af psykosomatiske årsager – herunder stress
� Administrative problemer – ved planlægning af tid, men især ved prioriteringen
af livsværdier og livskvalitet.

Tage Søndergaard
Kristensen

�

Kursusgiver: Tom König, praktiserende læge gennem 31 år
www.tandlaegeforeninen.dk - Efteruddannelse
Læs detaljeret program, beskrivelse af de kendte kursusgivere samt
yderligere informationer
Kursussted
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Frank Dalsgaard

Pris
Kr. 1.990,- for hele konferencepakken
Tilmelding
Sidste tilmeldingsfrist er den 28. marts 2008
www.tandlaegeforeningen.dk – klik på Efteruddannelse eller kontakt
kursussekretær Jette Kristensen på telefon 33 48 77 69 / 70 25 77 11
eller på mail: jk@tdl.dk
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3
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facilitate – Computerguided
implantatkirurgi
Dato: 25.-26.4.2008
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
all-on-4 for tandteknikere
Dato: 26.4.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Maj
Protetik videregående for
tandlæger
Dato: 7.5.2008 kl. 16.00-20.00
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
future trends in implantology
Dato: 15.-17.5.2008
Sted: Intercontinental Hotel, Berlin,
Germany
Arrangør: Paragon-conventions
Info: www.paragon-conventions.com
avanceret kursus i implantologi
Dato: 17.5.2008 i Århus, 28.11.2008
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
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nobelguide™ for tandteknikere
Dato: 17.5.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Klinikassistentkursus i implantologi
Dato: 19.5.2008 kl. 17.30-20.30
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
nobelguide™ computerbaseret
planlægning for tandlæger
Dato: 19.-20.5.2008 kl. 10.00-17.00 +
9.00-16.00
Sted: Fredericia
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantatkirurgi for tandlæger
Dato: 21.5.2008 kl. 14.00-18.00
Sted: Herning
Arrangør:
Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantatkursus for tandteknikere
Dato: 24.5.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Århus
Arrangør:
Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

tandrensningskursus for
klinikassistenter
5-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Dato: 26.-29.5. og 23.6.2008
Sted: SKT Nørre Allé 20. København N
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk/new/
Efteruddannelse/tilmeldingsside.asp
Knogleopbygning/transplantation
for tandlæger
Dato: 28.5.2008 kl. 16.00-19.00
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
stress og psykisk arbejdsmiljø
Dato: 29.5.2008
Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen
Tilmelding: www.tandlaegeforeningen.
dk eller
www.tdlnet.dk under menupunkt:
Efteruddannelse: Kurser
tandplejer-kursus i implantologi 2
Dato: 31.5.2008 kl. 11.00-15.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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Juni

August

sKt – konference
Konference med faglige indslag, alvor
og humor
Dato: 3.6.2008
Sted: Zoo, auditoriet
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk/new/
Efteruddannelse/tilmeldingsside.asp

tandplejerkursus i implantologi
Dato: 15.8.2008 kl. 17.30-20.30
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

tandrensningskursus for
klinikassistenter
5-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Dato: 25.–28.8. og 22.10.2008
Sted: SKT Nørre Allé 20, København N
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk/new/
Efteruddannelse/tilmeldingsside.asp

Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 20.8.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

teoretisk kursus i implantologi
Dato: 29.-30.8.2008
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com

Implantologi og Protetik for
tandlæger
Dato: 18.-19.6.2008 kl. 10.00-18.00 +
9.00-16.00
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Enkomponent selvætsende dental adhæsiv

Du behøver ikke længere gå på kompromis.
Xeno V er en selvætsende bonding der ikke
skal blandes (1 flaske, 1 trin).

Xeno V har 30 min. arbejdstid fra dappensglas
og er stabil ved rumtemperatur – pålidelig til
sidste dråbe!

For better dentistry

DENTSPLY D ETREY | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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September
nobelguide™ computerbaseret
planlægning for tandlæger
Dato: 4.-5.9.2008 kl. 10.00-18.00 + 9.0016.00
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantologi og Protetik for
tandlæger
Dato: 5.-6.9.2008 kl. 13.00-18.00 +
9.00–17.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Klinik
byggeri
ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden
for dette specielle område.
Vi projekterer klinikker ud fra Deres
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindretning, hvad enten det drejer sig om
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde,
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

ARKITEKTFIRMA
SOLVÆNGET 87 • 6870 ØLGOD • TLF. 75 24 46 77

www.oelgod-construction.dk
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Hands-on-kursus i implantatkirurgi
Dato: 6.9. og 27.9.2008
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com
all-on-4 live for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 8.9.2008 kl. 10.00-18.00
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantologi og Protetik for
tandlæger
Dato: 11.-12.9.2008 kl. 10.00-18.00 +
9.00-17.00
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
basiskursus i implantatbehandling
med fokus på protetik
Dato: 12.9.2008
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail:
annemarie.boeberg@astratech.com

Oktober
Implantatkirurgi 2 for tandlæger
Dato: 1.10.2008 kl. 14.00-18.00
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Porcelænskursus nobelrondo™
avanceret for tandteknikere
Dato: 2.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Hands-on-kursus for tandteknikere
Dato: 3.-4.10.2008
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
Tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.
boeberg@astratech.com
Implantatkursus for tandteknikere
Dato: 4.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 7.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Protetik videregående for
tandlæger
Dato: 8.10.2008 kl. 16.00-20.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
avanceret kirurgi for tandlæger
Dato: 8.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 23.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantatkirurgi 2 for tandlæger
Dato: 30.10.2008 kl. 14.00-18.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Immediate funktion i den
æstetiske zone for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 30.10.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

November
temakursus – nye tænder på kun 1
dag for tandteknikere
Dato: 1.11.2008 kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
tandplejer kursus i implantologi 2
Dato: 1.11.2008 kl. 11.00-15.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

Johs Mosbaek - Cenger Scandinavia A/S Odi Dental - Tlf: 76832143 - jmo@cenger.com

OPFINDEREN

ENRICO STEGER
www.zirkonzahn.com

MATERIALET MED DEN EKSTREME FRAKTUR MODSTAND - METAL FRI TANDERSTATNINGER
GOD BIOKOMPATIBILITET - HØJ TRANSLUCENS - INGEN SORTE KRONE KANTER
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Klinikassistentkursus i implantologi
Dato: 5.11.2008 kl. 17.30-20.30
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
avanceret knogleopbygning og
implantatbehandling for tandlæger
Dato: 11.-12.11.2008 kl. 9.00-17.00 +
9.00-16.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

280

Implantatkirurgi 2 for tandlæger
Dato: 15.11.2008 kl. 14.00-18.00
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen, tlf. +45 39 40 48 46
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com

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

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
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

Børnetandpleje
Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,00 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.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af Tandlægeforeningen.

dental og
maksillofacial radiologi

implantater
Fyn

Forum tandlæge& implantatcenter
Panorama og Tomografi
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P
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

cT scanning og OPG
Vestsjællands tandklinik
Tandlægerne Henrik Harmsen
og John Hansen
CT scanning kr. 2.500,Slotsgade 18
4200 Slagelse
Tlf 58 52 46 34
info@vtand.dk
www.vtand.dk

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
Centrum Tandlægerne Odense
og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 126 226/64 402 403
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

servicesider
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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
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Thomas Urban, spec.tdl.
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
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
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Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
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
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi. Implantatbeh.:
Astra, ITI, Nobel.
Protetik v. Morten Vind
Lisbeth Lomholt
elektronisk henv. på
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Forum tandlæge& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
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
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
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
Nils Worsaae
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
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Mobil implantatbehandling
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
Tove Thrane og Peter Gade.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22

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

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Thomas Urban, spec.tdl.
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

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

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion

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

Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose

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
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

servicesider
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Sjælland

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater

Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.

Narkose

Niels Gersel/Malene Hallund
Nils Worsaae
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantatbehandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
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Fyn

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

Jylland
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg & Urban
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
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

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
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk

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

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
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
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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

Sjælland

Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

Parodontalbehandling

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi

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

Fyn

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

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

Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk

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

Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
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Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

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

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

rodbehandling

Sjælland

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

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
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

Tandlægeskræk
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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

Hjælp smilet på vej!

- Støt Tandsundhed Uden Grænser

For 100 kr. kan du give

40 børn

i Filippinerne et års forbrug
af tandbørster og tandpasta.

Støt via bank:
Reg. 5470 konto 7031304 eller send en mail til tug@tug-dk.org
og få tilsendt et girokort. Husk at angive navn og adresse.
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tandlægeforeningens krisehjælp

Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise
Kreds 1
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

Kreds 3
Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Kreds 4
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 og 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 og 62 51 37 02

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

Kreds 2

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

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

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

Kreds 6
Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86
Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60
Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13
Preben Søndergaard
Vestergade 20,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

Kreds 7
Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Tandlægernes
Tryghedsordninger
Lena Hedegaard
Susanne Torp
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

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

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

ved stemningslidelser

Kreds 9
Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

PsykiatriFonden
Majken Søefeldt – 39 29 39 09
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

39 46 00 80
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stillinger

ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 04: 25/02 udkommer 12/03
Annoncer til TB 05: 07/04 udkommer 23/04
Annoncer til TB 06: 28/04 udkommer 14/05

stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Barselsvikariat – Nykøbing F.
Til alsidig praksis med 3 tandlæger og 1 tandplejer søges pr.
10.4.08 en tandlæge/cand.odont.
i ca. 8½ mdr. Timetal fuldtid/
deltid efter nærmere aftale.
Mulighed for fastansættelse på

deltid efterfølgende.
Tandlægerne i Slotsgade
Tandlæge Annelise Blak
Slotsgade 5
4800 Nykøbing F.
Tlf. 5485 8038
Blak@mknet.dk
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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 Tandlægeforeningens standardkontrakter
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tandlægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tandlægeforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.
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stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
stillingskontrol:
Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen, jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.

indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
gå ind på www.tdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”
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Stillinger mærket med ✱
Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på at pr. 1. april
2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.
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Nordjylland kalder! Tandlæge – gerne cand. odont. søges
Her har vi jobbet, specialdesignet til de første cand.
odonter, der skal virke under den nye turnus-ordning.
Den kommunale tandpleje i Frederikshavn kommune og den
største private tandklinik i Frederikshavn tilbyder job i en fordeling, så turnus-kravene hurtigt opfyldes.
Samtidig giver vi her mulighed for at arbejde med alle odontologiens faglige felter i inspirerende og kreative arbejdsmiljøer.
Frederikshavn kommunale tandpleje betjener 13.500 børn og
unge med fuldt udbygget omsorgstandpleje og kommunal
specialtandpleje.
Vi er i alt 35 engagerede medarbejdere i 3 teams og fuld udbygget ortodontiservice.
Vi arbejder i miljøbevidste, moderne klinikfaciliteter med fuld
udbygning af IT til journal og røntgen.
Implantatcenter Nord er en top-moderne avanceret tandpleje,
der giver mulighed for stor faglig kompetenceudvikling.

Vi er et team bestående af 4 tandlæger, 1 tandplejer og 7 klinikassistenter, som arbejder indenfor alle områder af odontologien. Specialtandlæge er tilknyttet klinikken.
Vi forestiller os en fleksibel ansættelse i begge systemer tilrettet
dine ønsker og behov.
Tiltrædelse senest 1. august 2008 og gerne før.
Frederikshavn er nu Nordjyllands næststørste by og byder på
særdeles attraktive naturværdier, et blomstrende kulturliv,
boliger til rimelige priser og så er der motorvej til døren.
Check hjemmesiden www.frederikshavn.dk og sæt en dag af
til at komme og besøge os.
Løn- og ansættelsesmæssige vilkår fastlægger vi ved individuel
forhandling.
Ansøgning sendes inden 1. april 2008 enten til:

Tandlægerne i Vestergade
Frederikshavn kommunale tandpleje
Overtandlæge Kirsten Thyø
Ørnevej 3 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 9845 6401
e-mail: kith@frederikshavn.dk eller

Implantatcenter Nord ApS
Klinikejer Bodil Diernæs
Vestergade 2 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 9842 9790,
e-mail: kontakt@tandsmil.dk

Vi kan tilbyde et spændene og udviklende job svarende til ovenstående med
muligheder for i høj grad at være medbestemmende i definering af eget arbejdsindhold.

Tandplejen i Mariagerfjord Kommune søger:
Tandlæge
Pr. 1.5.08 søges tandlæge 35 t ugt., 41 uger årligt, sv. til fuld tid.
Arbejdsstedet vil være Hobro.
Vi søger en tandlæge med bred klinisk erfaring og interesse, inkl. OR, og kan
tilbyde et afvekslende job med mulighed for personlig og faglig udvikling og
uddannelse.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for daglig sparring
med en personalegruppe på 16 personer, heraf 5 tandlæger.
Endvidere tilbyder vi gode fysiske rammer i en nybygget stor klinik med nyt udstyr.
Tandlæge, klinikleder
Pr. 1.8.08 søges tandlæge til ledelse af ny klinik i Hadsund 35 t ugt, 41 uger årligt,
sv. til fuld tid.
Klinikken skal nybygges og er under etablering i 2008 til ibrugtagning primo
2009.
Arbejdsstedet vil være den eksisterende klinik i Mariager, indtil klinikken i Hadsund er færdigbygget.
Arbejdsopgaverne bliver ledelse af klinikken i Hadsund og almindeligt tandlægearbejde med hovedvægten på ortodonti under konsulentvejledning.
Du vil få mulighed for at være med i byggefasen og etableringen af den nye klinik og vil kunne få indflydelse på både byggeri, indretning og personalestruktur.
Vi søger en tandlæge med bred klinisk erfaring, inkl. OR, samt ledelseserfaring
eller interesse for ledelse.
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Tandplejen i Mariagerfjord Kommune består p.t. af 2 klinikker i henholdsvis Hobro
(6 klinikker) og Mariager (2 klinikker).
I 2008 bygges ny klinik i Hadsund (4 klinikker) til ibrugtagning 2009.
Klinikken i Mariager bliver satellitklinik i forhold til klinikken i Hadsund.
I forbindelse hermed etableres ny struktur med frit valg mellem de kommunale
klinikker og et antal praksistandlæger med fastprisaftaler.
Det samlede børnetal er 10.000.
Ortodonti udføres under konsulentordning.
Omsorgstandplejen omfatter 300 ældre patienter, og specialtandplejen 150
voksne patienter.
Vi udfører endvidere narkosebehandling på Hobro Sygehus.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst med mulighed for tillæg for
erfaring og kompetencer.
Kliniklederen aflønnes som minimum som afdelingstandlæge, løntrin 49.
Det er en forudsætning for ansættelse, at kommunen efter skriftlig accept fra
ansøgeren indhenter en offentlig straffeattest, hvis indhold kan godkendes af
kommunen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overtandlæge Kirsten Andersen, tlf. 2991 8691 eller 9711 5236.
Ansøgning sendes til:
Tandplejen Mariagerfjord Kommune, Skolegade 12, 9500 Hobro.
Mrk. »Tandlæge« og »Klinikleder«.
Eller via mail: kiand@mariagerfjord.dk
Ansøgningsfrist: onsdag d. 19.3.08 til begge stillinger

servicesider
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FORSVARETS LÆGEKORPS
GEnOPSLAG
AFDELInGSTAnDLÆGE VED FORSVARETS SUnDHEDSTJEnESTE,
SUnDHEDSCEnTER SYDVESTJYLLAnD – VARDE KASERnE
Om Forsvarets Sundhedstjeneste:

Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) er en alsidig virksomhed,
der benytter moderne principper inden for ledelse, samarbejde
og udvikling.
Det er Forsvarets Sundhedstjenestes vision at være førende som
Forsvarets videns-, kompetence- og uddannelsescenter inden for
det sanitets-, sundheds- og idrætsfaglige område.
Det er Forsvarets Sundhedstjenestes mission at levere sanitets-,
sundheds- og idrætsfaglig støtte til Forsvarets virksomhed.
FSU skal spille en aktiv rolle i forbindelse med udvikling og anvendelse af Forsvarets kapaciteter ved humanitære opgaver.
Sundhedstjenestens væsentligste opgaver er:
• At forebygge og behandle sygdomme og skader hos Forsvarets
personel
• At uddanne sundhedsfagligt personel
• At yde hjælp til civile myndigheder i form af helikopter- og søredningstjeneste
• At opbygge et katastrofe- og krigsberedskab
Det forebyggende arbejde er især koncentreret om idræts- og
arbejdsmedicin. Den kliniske behandling foregår primært på tjenestestedernes infirmerier og tandklinikker.
Det fastansatte sundhedspersonel består af ca. 375 læger, sygeplejersker, tandlæger, klinikassistenter, sanitetsbefalingsmænd,
sygepassere m. fl. Ledelsen af FSU varetages af generallægen og
hans stab ved FSU, Skalstrup ved Roskilde.
Forsvarets Sundhedstjeneste har i de seneste år udsendt læger,
tandlæger, sygeplejersker og andet sundhedspersonel til internationale missioner i bl. a. Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan.

Om Forsvarstandplejen:
Som ansat tandlæge i Forsvarstandplejen får du mulighed for at
arbejde i et miljø, hvor vi lægger vægt på kvalitet og service.
Forsvarstandplejen er en del af Forsvarets Sundhedstjeneste og
råder over 18 klinikker. Der er i alt ansat 25 tandlæger og 22 klinikassistenter. Klinikudstyret er helt tidssvarende med nye units,
nye autoklaver, elektronisk patientjournal og digital røntgen.

Om Stillingen:
1 nyoprettet militær tjenestemandsstilling som afdelingstandlæge (Forsvarets Lægekorps) med et ansættelsesområde,
der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder
og institutioner, er ledig og ønskes besat snarest muligt.
Stillingen er klassificeret i lønramme 36 – ny løn kr. 438.396,00
årligt i april 2007-niveau. Dertil kommer et pensionsgivende
kvalifikationstillæg på kr. 37.511,72 årligt i april 2007-niveau (kr.
30.800,00 årligt i oktober 1997-niveau).
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Ud over ovennævnte lønning vil der være mulighed for forhandling af et ”løntilpasningstillæg” på op til kr. 12.000,00 årligt i april
2007-niveau.
Ansættelsen er varig, eventuelt efter forudgående tjeneste på
prøve.
Tjenestestedet er indtil videre placeret i:
Sundhedscenter Sydvestjylland, Varde Kaserne.
Stillingen omfatter bl.a. følgende:
Administrative opgaver (ca. 15 % af arbejdstiden):
• Udfører opgaven som koordinerende tandlæge i Sundhedscentret.
• Forestår kvalitetssikring på Forsvarets tandklinikker i Sundhedscentret med hensyn til uddannelse af personellet, behandlinger
og hygiejne mv.
• Udfører i samarbejde med pågældende tjenestested introduktion af nye medarbejdere på tandklinkkerne i underlagte
områder.
• Forestår som superbruger af den elektroniske patientjournal
(ETJ) uddannelsen af nye medarbejdere på tandklinikkerne i
brug af Xdont og Dimaxis.
• Varetager ledelsen af arbejdet i den lokale kvalitetscirkel for
tandlæger og klinikassistenter.
• Varetager de af Forsvarets Sundhedstjeneste pålagte sagsbehandlingsopgaver, herunder procedurebeskrivelser af Forsvarstandplejen i fredstid og tandlægetjenesten i international
mission, samt assisterer ved udarbejdelsen af tandlægefaglige
publikationer, undervisningsmateriale og nyhedsbreve.
Klinisk arbejde (ca. 85 % af arbejdstiden)
• Retsodontologisk registrering
• Forebyggende tandpleje
• Undersøgelse og behandling af Forsvarets personel
• Oplysende virksomhed
• Arbejde med kvalitetsudvikling/kvalitetssikring
• Varetager på lige fod med de øvrige tandlæger de for en tandlæge nævnte arbejdsopgaver.
• Udfører kirurgiske behandlinger efter henvisning fra andre
tjenestesteder.
Forsvarstandplejen yder en forebyggende indsats, der svarer
til det faglige niveau i den civile tandplejesektor, dog laves kun
undtagelsesvist fast og aftagelig protetik.
Stillingen omfatter endvidere:
• Varetagelse af funktioner som tandlæge ved Forsvarets udsendte styrker.
• Deltager i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sundhedstjenestes bestemmelser.
Stillingen indebærer mulighed for:
• Et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser.
• Gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.
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Herning Kommune
Herning kommunale Tandpleje søger specialtandlæge i ortodonti pr. 1.8.2008 eller snarest derefter.
Stillingen kan være fuldtids, men ansættelsen kan reduceres, hvis ansøgeren ønsker det.

• Gode efter- og videreuddannelsesmuligheder, herunder bl.a.:
- Militær føringsuddannelse (er et krav, skal gennemføres
efter ansættelse).
- Kurser i ledelse.
- Diplomkursus i international sundhedsstøtte.
- PHTLS-kursus.
- Militær videreuddannelse på højeste niveau på Forsvarsakademiet.

Kvalifikationskrav til stillingen:
Autorisation til selvstændigt virke som tandlæge samt minimum
sammenlagt 6 års klinisk praktisk erfaring.
Det er endvidere ønskeligt, at den, der ansættes, har en 1 års kirurgisk videreuddannelse på en hospitalsafdeling, eller er indstillet på at opnå en tilsvarende kirurgisk kompetence ad anden vej.
Desuden skal den, der ansættes, kunne opfylde forsvarets helbredskrav jf. ”Sundhedstriaden”.
Det forudsættes endvidere, at den, der ansættes, har forrettet tjeneste
som militær reservetandlæge i Forsvaret eller gennemgået en tilsvarende uddannelse – dog vil eventuel manglende uddannelse kunne
meddeles efter ansættelsen og inden for den fastsatte prøvetid.
Det er ønskeligt, at den, der ansættes, har undervisningserfaring
og/eller ledelseserfaring.

Vi kan tilbyde:
• flotte, moderne klinikfaciliteter, fuld digitalisering
• godt fagligt miljø og kollegial sparring
• samarbejde med veluddannede klinikassistenter og
tandplejere
• godt arbejdsmiljø og ordnede forhold
• gode uddannelsesmuligheder
Vi forventer:
• aktiv medvirken til at opretholde højt fagligt niveau
• positiv og fleksibel samarbejdspartner
Nærmere oplysninger hos:
Hvis du kunne tænke dig at blive vores nye kollega, kan du få
yderligere oplysninger vedr. stillingens indhold og løn ved overtandlæge Kirsten Eggert på tlf. 9712 7750 og specialtandlæge
Sven Hammer, tlf. 9712 3893 (privat 9720 8053).
Skriftlig ansøgning med relevante bilag senest den 10. marts
2008.
Overtandlæge Kirsten Eggert
Tandplejens Kontor
Sønderagerskolens tandklinik
Tjaikofskisvej 1
7400 Herning

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse samt oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Dronningen og indsendes til:
Forsvarets Personeltjeneste (PF 2)
Søminegraven, BYGN 24
1439 København K

ANNONCER

Den, der ansættes, skal have gode sprogkundskaber i engelsk.

hvor den skal være senest den 19. marts 2008, kl. 1500.
Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en
bedømmelse efter Tjenestemandslovens § 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets
Bekendtgørelse af 2/2-1977 om forfremmelsesnævn i staten.
Andre ansøgere bør så vidt muligt vedlægge en udtalelse, der
indeholder en tilsvarende bedømmelse.
I forbindelse med ansættelsesproceduren vil der blive indhentet
en udtalelse fra det af Forsvaret nedsatte ansættelsesudvalg.
Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller
etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved orlogskaptajn Benny Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 32 66 51
36, eller ved kontakt til stabstandlæge Peter Morning, Forsvarets
Sundhedstjeneste på tlf.: 39 77 12 43.
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stillingsannoncer?
kontakt ak@tdl.dk
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Da overtandlægen i Horsens har søgt nye udfordringer,
er stillingen som overtandlæge ledig til besættelse snarest muligt.
Horsens Kommune:
Horsens kommune ansætter ledere med vilje og evne
til at realisere kommunens holdninger og værdier, og
som har interesse for og vilje til at gennemgå en fortsat
udvikling i takt med ændrede jobkrav. Visionen for kommunens sundhedspolitik er:
• Horsens Kommune skal være en sund kommune at
leve, bo og arbejde i
• Borgerne i Horsens Kommune skal leve et sundere liv
– længere
• Lighed i sundhed for alle borgere i Horsens Kommune
Stillingen:
Overtandlægen refererer til familiechefen i Børn- og
Ungeforvaltningen.
Overtandlægestillingens hovedområder er:
• Den overordnede faglige og administrative ledelse af
Horsens Kommunale Tandpleje
• Ansvar for den strategiske planlægning, løbende kvalitets- og organisationsudvikling, service overfor Tandplejens brugere samt ressourcestyring
• Ansvar for medarbejdertrivsel og -udvikling
Personen:
Ansøgeren skal være tandlæge og have ledelseserfaring
og/eller lederuddannelse.
Ved bedømmelsen lægger vi desuden vægt på, at ansøgeren har interesser og kompetencer, der tilgodeser de
arbejdsopgaver, der ligger i stillingen, herunder:
• Overordnet strategisk, økonomisk og administrativ
erfaring
• Evne til at anvende og integrere Horsens Kommunes
overordnede værdier: Helhed, resultat, respekt og
kvalitet i Tandplejens ledelse og drift

• Bred faglig erfaring indenfor den kommunale tandplejes
virksomhedsområder
• Erfaring med personaleledelse, kompetence- og kvalitetsudvikling
• Dokumenteret interesse for kommunal tandpleje
• Dokumenteret evne for samarbejde og kommunikation
• Trives med ”mange bolde i luften”, kan strukturere,
skabe overblik, retning og mening
Vi tilbyder:
• Udfordring og ansvar i et spændende og varieret job i
en Tandpleje med ca. 17.000 børn og unge, 350 brugere i Omsorgstandplejen og 110 brugere i Specialtandplejen
• Ca. 65 engagerede og dygtige ledere og medarbejdere
i en organisation med 5 klinikdistrikter, en centraliseret
tandreguleringsordning samt en central klinik for kommunal Omsorgs- og Specialtandpleje
• En organisation i positiv udvikling, hvor teamtandpleje
prioriteres højt
• Sparring med 6 klinikledere i velfungerende lederteam/
lederforum
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
og med baggrund i lokalløn. Der vil blive afholdt 2 samtaler og der udarbejdes en personproﬁl
Yderligere oplysninger om stillingen hos familiechef
Ebbe Knabe på tlf. 76 29 30 05, hos overtandlæge
Hanne Mohr på tlf. 76 29 28 87 eller hos klinikleder
Dagmar Thuesen på tlf. 76 29 28 80.
Din ansøgning med relevante bilag skal være modtaget
senest den 28. marts 2008, kl. 12.00 hos Pia Nielsen,
HR-afdelingen, Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700
Horsens eller på email: pepn@horsens.dk
Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune samt
hele stillingsopslaget på www.horsenskommune.dk
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Specialtandlægevikarer
Tandplejen i Århus Kommune søger 2
fuldtidsvikarer for specialtandlæger. Ansøgere med mulighed for deltidsansættelse vil
også komme i betragtning.
Stillingerne er ledige til besættelse 1. august 2008 og vil have
op til ca. et års varighed.
Den ene stilling bliver ledig på OR-klinikken Graven 21, 8000
Århus C., den anden på OR-klinikken Kirketorvet 20, 8310
Tranbjerg. Begge steder vil du komme til at arbejde sammen
med rutinerede kolleger og fleksibelt og imødekommende personale, som vil tage imod dig med åbne arme.
Aflønning efter gældende overenskomst.
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingerne, er du
velkommen til at kontakte souschef Flemming Pedersen på tlf.
89403860 (mail: fpe@bu.aarhus.dk) eller specialtandlæge Kirsten Steiniche på tlf. 89403860 (mail: kste@bu.aarhus.dk).
Ansøgningsfrist mandag den 31. marts.
Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning, som skal sendes enten pr. mail til Flemming Pedersen fpe@bu.aarhus.dk,
eller pr. post til Tandplejen Århus, att. Flemming Pedersen,
Graven 21, 8000 Århus C.

Spændende tandlægestilling
i Nordjylland
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2ANDERSç+OMMUNE

Udlandet

Tandplejen Jammerbugt Kommune tæt
på Vesterhavet og Aalborg.
Fra 1.3.08 eller snarest derefter søger vi en
tandlæge på fuld tid, der kan være med til at præge udviklingen i en tandpleje i rivende udvikling. Tandplejen er opbygget
i 3 distrikter, hvor du overvejende skal arbejde på klinikken i
Brovst.
Tandklinikkerne er moderne med it på alle klinikker. Vi betjener ca. 9500 børn og unge årligt. Hertil kommer ca. 250
omsorgs- og specialtandplejepatienter.
Tandregulering udføres under vejledning af konsulent.
Vi er interesserede i henvendelse fra såvel nyuddannede
tandlæger som erfarne tandlæger, og vi er åbne for muligheden for at opdele stillingen.
I forbindelse med ansættelse ydes ud over overenskomst et
særligt tillæg.

Ansøgning med relevante oplysninger fremsendes til
Tandplejen Jammerbugt Kommune, Skolegade 2, Kaas,
9490 Pandrup senest 24.3.08.
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Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Hvis du vil høre nærmere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte overtandlæge Karin Nysted Jensen på tlf.
72 57 85 10 eller mobil 29 28 53 31.

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80
servicesider
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stillinger

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

TROMS FYLKESKOMMUNE

Informasjon om Troms fylkeskommune på:
www.tromsfylke.no

GRIP SJANSEN!

Tannhelsetjenestens
kompetansesenter for Nord-Norge
(TkNN) har flyttet inn i nytt bygg
sammen med Institutt for klinisk
odontologi (IKO) Universitetet i
Tromsø. Det åpner seg muligheter
for spennende jobbinnhold,
forskning eller annen faglig
utvikling, og deltakelse i oppbyggingen av noe nytt!
Ved kompetansesenteret er det ledig følgende stillinger våren 2008:

Foto: Privat

TROMS FYLKESKOMMUNE

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
SPESIALIST I ORAL KIRURGI

SPESIALIST I PERIODONTI

SPESIALIST I KJEVEORTOPEDI

Utl.saksnr. 0800007

Utl.saksnr. 0800008

Utl.saksnr. 0800009

Ledig 1 fast 100 % stilling for spesialist i oral
kirurgi

Ledig 1 fast 100 % stilling for spesialist i
periodonti

Ledig 1 fast 100 % stilling for spesialist i
kjeveortopedi ved TkNN, Finnsnes

294

www.frantz.no

Foto: Ola Røe

Søknadsfrist: 14.03.2008

Foto: Privat

Det kan også være muligheter for deltidsjobb, for eksempel ved at vi kjøper tjenester av
privatpraktiserende.
Mer detaljert informasjon finnes på våre websider, www.tknn.no.
Kontakt: Ragnhild Norgengen, tlf. +47 77 78 90 00, e-post: ragnhild.nordengen@tromsfylke.no.
Søkere bes fortrinnsvis søke elektronisk via www.tromsfylke.no eller www.zett.no.
Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Postboks 6600, N-9296 Tromsø, Norge.
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stillinger, køb og salg
ANNONCER

diverse

Humanitært arbejde
i Peru, Filippinerne og Vietnam
Tandsundhed Uden Grænser søger tandlæger, tandplejere, tandlægestuderende (som har bestået 8. sem.) og
tandplejerstuderende (som har bestået 4. sem.), der vil
bruge to uger i sommeren 2008 på at arbejde frivilligt og
ulønnet for at fremme tandsundheden i nogle af verdens
fattigste lande.

stillingsannoncer
i farver bliver set...

Projektuger:
Filippinerne: Uge 27-28 og Uge 30-31
Peru: Uge 27-28, uge 29-30 og uge 31-32
Vietnam: Uge 28-29 (foreløbige uger)
Hvad kræves der for at deltage?
1. Du skal interessere dig for tandsundheden i verdens
fattigste lande.
2. Du skal være medlem af TUG.
3. Du skal udfylde og indsende en ansøgning vedlagt
Certiﬁcate of Good Standing eller dokumentation for
bestået teoretisk og praktisk undervisning inden ansøgningsfristen.
4. Du skal afse tid før afrejse til praktiske gøremål, bl.a.
skal du selv booke din rejse samt sørge for at have vaccinationerne og rejseforsikring i orden.
5. Du skal i fællesskab med dine medrejsende skrive en
rejsebeskrivelse samt sende 10 billeder fra projektet,
der skal være TUG i hænde senest ﬁre uger efter hjemkomst.
TUG har desværre ikke økonomi til at betale alle deltagernes udgifter, men vi kan tilbyde et mindre tilskud.
Ansøgningsskema og bilag sendes til:
Tandsundhed Uden Grænser
Amaliegade 17
Postboks 143
1002 København K
Mærket »Ansøgning«
Ansøgningsfrist: 13. marts 2008
Ansøgningsskemaet og ﬂere informationer om projekterne
kan ﬁndes på TUGs hjemmeside: www.tug-dk.org.
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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
Frederiksværk
Skulle der mon være en tandlæge eller tandplejer, der ønsker at købe en 2-mands-klinik
yderst favorabelt. Tlf. 2757 0112
Klinik købes
Énmands-praksis, gerne ældre,
købes til overtagelse straks eller
senere. Gerne på Fyn, dog ingen betingelse. Fuld diskretion.
Billet mrk. 697
Modtager TB's annoncecenter
Øst for Odense
Andel af god samarbejdspraksis
ved butikscenter. Andelen har
ca. 1.300 pat. og en omsætning
på 2,9 mio. kr. Klinikken har et
højt overskud. Henv. Kurt Birk,
57 67 06 37.

Lyst til Tyskland?
Velgående klinik sælges med
en god indtægt og tæt på Danmark. Du skal kunne tale nogenlunde tysk, og hvis du også
er til implantatbehandlinger, er
det et ekstra plus. Hør mere på
email: norrman@web.de
Ålborg syd
Klinik i gode lokaler med 3 behandlingsrum ved butikscenter.
Klinikken har godt 1.600 pat. og
en omsætning på godt 2,8 mio.
kr. Klinikken kan overtages på
meget fordelagtige vilkår. Henv.
Kurt Birk, 5767 0637

servicesider
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Køb og Salg, brugtbørSen

Køb/salg klinikker

Sag: 2105 Østerbro

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.

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

Østerbro
2 ledige og tomme klinikrum til
leje for kollega, der har mod og
lyst til at etablere egen praksis i
stor ældre lejlighed centralt på
Østerbro, hvor der i forvejen er
en tandlæge. Md. husleje inkl. el
og varme for hele lejligheden er
kr. 14.454,Billet mrk. 700
Modtager TB's annoncecenter

Brugtbørsen
Sælges:
– The Wand, injektionssystem.
Inkl rullebord. Brugt 1 md. Købt
okt. 2006. -Rtg-fremkalder. Periomat plus. Maj 2005. Ring og
giv et bud. Tandklinikken Sydfyn. 6226 2233.
Klinik ved Roskilde
Al udstyr skal sælges, i forbindelse med at klinikken nedlægges. Kan overtages på fordelagtige vilkår. Henv. Kurt Birk,
5767 0637.

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

Hel eller halvpart klinik i
stor lys herskabelig og velbeliggende hjørnelejlighed på
160 m2 sælges, da ejeren ønsker at gå delvist på pension.
Sælger vil eventuelt gerne
være ansat på klinikken i
en periode. Andelslejlighed
ønskes solgt sammen med
klinikken. 1831 patienter
via statistik for 2006. I kartotek ca. 2.250 patienter, 3
behandlingsrum, i det ene
er der ligeledes sterilisation,
stor reception/venteværelse,
køkken/personalerum, kontor, kammer/kontor, 1 ekstra
stort værelse, som kan indrettes til ekstra behandlingsrum. Omsætning 2006/07 kr.
4.673.000.

Brønshøj
Halvpart af praksis med 2 ejere.
Sælger har en omsætning på
knap 2 mio. kr. på 820 patienter.
Klinikken ligger i en andelslejlighed med lav husleje. Henv.
Kurt Birk, 5767 0637.

39 46 00 80
ANNONCER

Tlf.: 70 20 69 79

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@tdl.dk
amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
telefon: 33 48 77 36 · Fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32
Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%.
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige
Advokater

TA ND LÆG EB LA D ET AN NON CER

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

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

Banker

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen

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

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Praksisfinansiering
“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et
stort branchekendskab og solid
rådgivning”

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

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk
Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frank-ﬁnne@jyskebank.dk

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@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

Jobportal
for hele
tandplejeteamet
www.dentaljob.dk

dentallaboratorier
Storkøbenhavn

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

Vi har kendskabet og ekspertisen

Ny klinik?

Skal klinikken ha’ råd til Units
og bor - så kom til Spar Nord

ANNONCER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

– mød os på www.riba.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    

Kontakt os og få klarhed!

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag
Henning Jensen Mette Ostersen Søren Kristensen
hej@riba.dk
mko@riba.dk
sbk@riba.dk
96 80 25 68
96 80 25 73
96 80 25 69

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 3

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

servicesider
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Hygiejne

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

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

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

Dentalopvaskemaskiner

www.supradent.dk

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

lidt friskere - lidt hurtigere

Sjælland

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

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

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

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

instrumenter

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

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

Klinik- og kontorinventar

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser
Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

... Vi samler på tilfredse kunder

Fugl

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS

Nordjylland

Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 32 09 69

Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

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

OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78
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Danmark

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikationsproblemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø.
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort,
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
info@heidi-schoenberg.dk • pr@pro-visuel.dk

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

www.pwcglobal.com/dk

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Klinikudstyr
Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

4LF   s www.bienair.com

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

Scanline

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

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

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808
Kompressorer
JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk

Klinikindretning
Sterilisation

service & reparation

- mere end god service...

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.

Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

revision

Revisionscentret
for læger og tandlæger

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

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

stillingsannoncer
i farver bliver set...
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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.

ANNONCER

Vi skaber rammerne for velvære

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

XO CARE DANMARK A/S

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

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

servicesider
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TA ND LÆG EB LA D ET AN NON CER
aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

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

&UWJLBSCVSFBV
LVOGPSLMJOJLBTTJTUFOUFS


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

5JMIFMF,CFOIBWO 
aSIVT 0EFOTF aMCPSH
PHIFMF4KMMBOE

Tandplejemidler
TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

vikarservice

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på

-JEUCJMMJHFSF
3JOHGSBLMQlUMG


www.colgateprofessional.dk

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

Øvrige

Eurocard til
reduceret pris

ANNONCER

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

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

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

Få bonus
på sund fornuft

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

ANNONCER

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler
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En tandbørstes
bedste ven.

Q^ Q` aZUW` N©^_`Q_e_`QY _[Y bU_aQX` TV¨X\Q^ \M`UQZ`Q^ YQP
M` [\`UYQ^Q PQ^Q_ N©^_`QbMZQ^ 0QZ aZUWWQ ?YM^`3aUPQ Q^ Q`
XQPZUZS_R^U` PU_\XMe _[Y SUbQ^ RQQPNMOW U ^QMX`UP [S [\YaZ`^Q^
`UX X¨ZSQ^Q N©^_`Q`UP 2MW`U_W Q^ PQ^ ! SMZSQ _`©^^Q
_MZP_eZXUSTQP R[^ M` \M`UQZ`Q^ PQ^ N^aSQ^ ;^MX. @^UaY\T
YQP ?YM^`3aUPQ N©^_`Q^ PQ MZNQRMXQPQ  YUZa``Q^ `[ SMZSQ
[Y PMSQZ

5ZPUWM`[^ R[^ aP_WUR`ZUZS MR
N©^_`QT[bQPQ`

Listerine trænger ind i den dentale biofilm1-2
og bekæmper bakterier på svært tilgængelige
områder, f.eks. mellem tænderne3 . Dermed
reduceres eksisterende plak, og dannelsen af
ny plakbelægning hæmmes med op til 56% 4-8 .
Et godt supplement til den daglige mundpleje.
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Den nye XO 4 Unit
– din konkurrencefordel
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Knogletab i ung alder er et
advarselssignal
“Free to focus” er vores løfte til dig. Den nye XO 4 Unit giver dig frihed til at fokusere på dine
specifikke behov indenfor klinik effektivitet, faglige ekspertise, ergonomi og patientpleje.
Oplev XO Collection 07/08.
Bestil vores nye brochure på www.xo-care.dk eller ring 43 270 270.

Dykkere rammes af tandpine
Brug af medhjælp:
Tandlægen skal være til stede

