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Oto-palato-digitalt
syndrom
Diagnostik og ortodontisk kirurgisk
behandling af en dansk patient
Lone Lenk-Hansen, Jesper Øland Petersen og Sven
Erik Nørholt
Oto-palato-digitalt syndrom tilhører gruppen af
kraniotubulære knoglesygdomme (1). Lidelsen, der
inddeles i type 1 og type 2 afhængigt af affektionsgraden, nedarves X-bundet. Man har i løbet af de sidste par år fået mulighed for genetisk udredning, men
før dette har diagnosen udelukkende kunnet stilles på
de kliniske karakteristika, som er meget specifikke.
Nærværende artikel er en kasuistisk beskrivelse af
syndromet, idet diagnostiske overvejelser og den
følgende ortognatkirurgiske behandling skitseres.
I modsætning til oplysninger i den tilgængelige litteratur viste vores patient sig at være særdeles velbegavet. Sidst i artiklen diskuteres vigtigheden af at
kunne stille den rette diagnose og samtidigt sikre en
optimal patientinformation.
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O

to-palato-digitalt syndrom (OPD) opdeles på
baggrund af affektionsgraden i gruppe 1 og 2
(OPD1 og OPD2), hvor patienter i sidstnævnte
gruppe er mest stigmatiserede. OPD blev første gang beskrevet af Taybi i 1962 (2), som dog ikke foreslog navnet
OPD. Dette blev først gjort af Dudding i 1967(3). Opdelingen i to typer og beskrivelsen af OPD type 2 blev lanceret
af Fitch og medarbejdere i 1976 (4). I det følgende beskrives
overordnede kliniske forhold ved OPD.
Genetik. Sygdommen nedarves X-bundet recessivt. Kvinder kan blive afficerede, omend kun i mildere grad end
drenge. Genet for sygdommen er lokaliseret til Xq28 (5), og
i 2003 er det vist, at der ses mutationer i genet FLNA, der
koder for et actinbindende protein. Mutationer svarende
til FLNA-genet er også set hos patienter med MelnickNeed les syndrom og frontometafyseal dysplasi (6).
Kraniofaciale karakteristika. Neurokraniet er præget af meget udtalte supraorbitale protuberanser samt en occipital
prominens. Ansigtsskelettet bærer præg af hypoplasi af
mellemansigtet (i sagittalplanet), næseryggen er affladet,
hvilket, sammen med en breddeøget næserod, giver et såkaldt pugilistisk, dvs. bokserlignende, udseende. Der ses
ofte forøget øjenafstand (hyperteleorisme), kraftige øjenbryn samt antimongolid øjenstilling. Underkæben bærer
præg af en kraftig posterior rotation, og åben kæbevinkel.
Der ses øget vertikal ansigtshøjde, væsentligst som følge af
underansigtets vækstmønster (7). Radiologisk ses, foruden
nævnte protuberanser, bl.a. reduceret eller manglende
pneumatisering af bihulerne samt ekstremt stejl clivus.
Otologiske karakteristika. Der ses konduktivt og/eller perceptivt høretab, som bl.a. kan skyldes ossikeldefekt. Døvhed forekommer ofte. Indlærings- og kommunikationsvanskeligheder ses hyppigt.
Oftalmologiske karakteristika. Der rapporteres om nedsat
syn og mobilitet af bulbus.
Odontologiske karakteristika. Medfødt behandlingskrævende spalte i bløde gane er typisk for syndromet, ligesom
der ofte initialt ses underudvikling af mandiblen. Senere
udvikles udtalt dental trangstilling og/eller eruptionsforstyrrelser.
Neurologiske karakteristika. Ifølge litteraturen har OPDpatienter lavere intelligens end normalt. Adfærdsvanskelighed er ikke sjældent. Der beskrives ingen synlige cerebrale ændringer på MR-scanninger.
Skeletale forandringer. Der er oftest tale om reduceret voksenhøjde og hjulben (genu varum). Fingre og tæer er afkortede (brakydaktyli) med runde pulpae, og der er ofte
deviation af en eller flere fingre (klinodaktyli). Deviation
samt reduceret længde af første tå giver fødderne et frøligTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

nende udseende. Brystkassen er karakteristisk konkav
(pectus excavatum).
Kardielle karakteristika. Medfødt defekt i ventrikelseptum
og tiltagende aortastenose er rapporteret. Hjertets lejring
er ofte displaceret som følge af den konkave brystkasse.
Differentialdiagnostik. Verloes (8) foreslog i 2000 betegnelsen fronto-otopalato-digital osteodysplasi, omfattende
OPD1 og OPD2 samt fronto-metafyseal dysplasi og MelnickNeedles syndrom på grund af mange genetiske ligheder.
Syndromerne har mange overlappende karakteristika, men
kvalitative og kvantitative forskelle gør det muligt at skelne
mellem syndromerne (6). Endvidere har Pierre Robin sekvens og Larsen syndrom enkelte fællestræk med OPD (9).
Patientkasuistik
En 20-årig mand henvises i 1996 af Taleinstituttet i Århus
til Afdeling for Tand-, Mund og Kæbekirurgi, Århus Universitetshospital, med henblik på korrektion af en udtalt
kæbe- og ansigtsanomali. Der optages anamnese og indhentes journaloplysninger fra andre hospitalsafdelinger.
Pædiatrisk: Umiddelbart postnatalt stilles diagnosen
Pierre Robin sekvens som følge af flere malformationer,
deriblandt udtalt mandibulær hypoplasi og ganespalte.
Endvidere har man fundet medfødt hjertefejl samt defekter på hænder og fødder. Der konstateres normal kromosomundersøgelse samt normal PKU-test. Drengens moder,
af tyrkisk herkomst, er på fødselstidspunktet 36 år, faderen uoplyst. Det er angiveligt moderens 12. graviditet,
hvoraf seks af børnene er døde som ganske små i Tyrkiet.
Umiddelbart efter fødslen bortadopteres drengen til danske forældre og har ikke siden haft kontakt til sin biologiske moder eller søskende. Således er det uvist, om drengens forældre er nært beslægtede.
Hjertemedicinsk: Patienten fødes med en højtsiddende ventrikelseptumdefekt (VSD). Patienten undgår invasiv hjertebehandling og følges løbende indtil 22-års-alderen. Den
kardielle tilstand er da uændret og fortsat tilfredsstillende.
Knoglemedicinsk: Allerede ved fødslen erkendes flere skeletale anomalier, heriblandt en medfødt konkav brystkasse (pectus excavatum). Der konstateres partiel blødtvævssyndaktyli (»svømmehud«) mellem flere fingre, korte
distale phalanges på fingre (brakydaktyli), deviation og
forkortelse af 1.-tæer (klino- og brakydaktyli) (Fig.1a, b).
Patienten bliver opereret for syndaktyli som femårig. Som
13-årig bliver patienten påkørt og pådrager sig bilateral
crusfraktur. Bruddene reponeres og heler uden komplikationer. Ingen oplysninger om andre tidligere ekstremitetsfrakturer.
Otologisk: Patienten har nedsat hørelse med konduktivt
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

A

B

Fig. 1. Fod- og håndbillede af patienten. 1A: Fodbillede. Forkortet første tå. 1B: Håndbillede. Korte distale phalanges.
Patienten er på dette tidspunkt opereret for syndaktyli.
Fig 1. Foot- and handpictures of the patient. 1A: Footphoto. Shortened first toe. 1B: Handphoto. Short distal phalanges. The patient
has had operation for syndactyli.

og perceptivt høretab. Som teenager får han høreapparat.
Oftalmologisk: Stærkt nedsat syn på højre øje, næsten
normalt syn på venstre øje. Nedsat dimension af canalis
opticus højre side (CT-scanning). Konvergerende strabismus (skelen). Aldrig båret briller.
Kraniofacialt (Fig.2): Bilateral hypoplasi af corpora zygomatici og maksiller. Flad glabella (næserod). Bred næseryg.
Skrå øjenstilling. Bilateral udtalt lateral prominens af supraorbitale knoglekam samt manglende udvikling af sinus
frontalis. Let hypertelorisme. Stor mandibulær kæbevinFagLIgE artIkLEr
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Oto-palato-digitalt syndrom

A

B

C

Fig. 2. Karakteristiske træk hos OPD-patient. Præoperative billeder og profilrøntgen ca. tre måneder før patientens første operation. 2A: en face. 2B: profil. 2C: profilrøntgen. Bemærk det underudviklede mellemansigt, de nedadskrånende øjne, frontale protuberanser samt det lange underansigt og den meget flade profil.
Fig. 2. Characteristic features of the OPD patient. Preoperative photographs and profile X-ray about 3 months before the patients first operation. 2A:
en face. 2B: profile. 2C: profile X-ray. Note the underdeveloped midface, downsloping eyes, frontal bossing and the long lower face and the flat profile.

kel samt forøget vertikal højde i mandiblens symfyseområde.
Odontologisk: Medfødt ganespalte i bløde gane. Generel
forsinket tanderuption. Agenesi af 5+ og +5. Relativt lille
gabeevne. Nedsat vækst af kæberne.
Neurologisk: Normale intracerebrale forhold jf. CT-scanning af hjernen. Generelt sparsom aktivitet af mimisk muskulatur.
Kognitivt: I tidlig barndom ekstremt hyperaktiv, indlæringsvanskeligheder samt sociale problemer. Som teenager, efter behandling med høreapparat, pludselig bedring
i social og intellektuel formåen. Som voksen topkarakterer
på teknisk skole. Intelligenskvotient (IK) målt til 152, i dag
medlem af MENSA (kræver IK blandt de 2 % mest intelligente i befolkningen).
Oral- og ortokirurgisk behandling (Fig. 3): som syvårig lukning af defekt i bløde gane. Påbegyndt aftageligt apparatur
som 14-årig, må opgives på grund af hyperaktiv adfærd.
Fast apparatur som 22-årig (Taleinstituttet, Århus). Som
23-årig genioplastik samt Le-Fort I osteotomi med autologe
knogleblokke som onlays paranasalt. Som 24-årig afmejsling af supraorbitale knoglekamme, hvor knoglen indsættes som fornyede onlays på kindbenene. Reduktionsplastik
på næseryggen overvejes i fremtiden.
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Diskussion
For patienter med medfødte kæbeanomalier, som skal gennemgå korrektiv behandling i ansigtet, vil en forudgående
grundig syndromdiagnostik være afgørende for langtidsresultatet. En sufficient diagnostik gør behandleren i stand
til at målrette og planlægge sin behandling. For et væld af
de syndromer, som involverer ansigtsskelettet, gælder, at
de udførte behandlinger ofte alene er kasuistisk beskrevet,
hvilket bl.a. skyldes, at mange af disse syndromer er så
sjældent forekommende, at det ikke er praktisk muligt at
lave kontrollerede kliniske undersøgelser til sammenligning af behandlingsformer. Behandlingen af den enkelte
patient vil således ofte være dikteret af pågældende patients affektionsgrad, minutiøs kortlægning af patientens
biologi, herunder de knoglemetaboliske forhold. Fx vil de
kraniotubulære knoglelidelser ofte udvise en forhøjet risiko for udvikling af osteomyelitis i tilstødning til kæbekirurgisk behandling pga. kompromitterede vaskulære forhold (10). Patienten, som indgår i nærværende artikel, fik
umiddelbart postnatalt stillet diagnosen Pierre Robin syndrom. Først i voksenalderen fik han stillet diagnosen OPD,
foreløbigt på baggrund af de kliniske karakteristika. Patienten har netop fået tilbudt en mutationsanalyse, således
at diagnosen kan stilles med sikkerhed. En sådan analyse
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4
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Fig. 3. Postoperative billeder. Syv år efter patientens sidste operation. 3A: en face. 3B: profil. 3C: profilrøntgen. De kæbekirurgiske
indgreb omfattede Le-Fort I osteotomi (avancering) samt genioplastik (højdereduktion) med den udtagne knogle pålagt som onlays paranasalt. Senere blev der foretaget afmejsling af supraorbitale knoglekamme, hvor knoglen indsattes som fornyede onlays
på kindbenene.
Fig. 3. Postoperative pictures. 7 years after the last operation. 3A: en face. 3B: profile. 3C: profile X-ray. The maxillofacial surgery performed was a
Le Fort I osteotomy (advancement) and a genioplasty (height reduction) with autologous bone used as paranasal onlays. The second operation was a
reduction of the supraorbital bone, this bone was transplanted to the zygomatic buttresses.

bliver foretaget ud fra en blodprøve og tager op mod et
halvt år at udføre.
Efter patienten fik stillet diagnosen OPD, har det været
muligt at informere patienten og pårørende mere udførligt, herunder om mulige arvegange og affektionsmønster. Denne patient vidner om, at der også kan være visse
ulemper forbundet med at stille en diagnose; de generaliserede oplysninger fra lærebøger og artikler, som i dette
tilfælde omhandlede intelligens, viste sig at være endog
meget misvisende. For den syndromstigmatiserede, men i
øvrigt mentalt velfungerende patient, vil der her være tale om særdeles følsomme data. Med patienternes og pårørendes stadigt stigende muligheder for at indhente oplysninger om sygdomme, bl.a. igennem internettet, anser
artiklens forfattere det således for særdeles vigtigt, at behandlere, der beskæftiger sig med syndromer, ikke alene
sikrer, at den rette diagnose stilles, men samtidigt forbereder patienter og pårørende på, at der kan være divergerende opfattelser i litteraturen. Det er forfatternes håb, at
der inden for vores fagområde vil kunne ydes såvel bedre
patientinformation som faglig vidensformidling, idet der
nu er mulighed for at henvise patienter til de nyligt opretTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

tede odontologiske videnscentre i hhv. Århus og København.
Billeder af patienten bringes på grundlag af skriftlig samtykkeerklæring fra patienten.
English summary
Oto-palato-digital syndrome, (OPD). Diagnostic considerations
and orthognathic surgery in a Danish patient.
In the article the maxillofacial treatments of one patient is
described. The diagnostic history of the patient is summarised as follows. Initially, post delivery, Pierre Robin Sequence was identified; only later, in adulthood, did the patient receive the final diagnosis of OPD. This suddenly
explained the syndrome specific traits including the pugilistic appearance, midfacial hypoplasia, excessive lower
face height, supraorbital protuberances, ossicular defects
with conductive and perceptive hearing loss, reduced vision, brachy- and clinodactyly of fingers and shortened
first toes (which gives the characteristic frog appearance),
congenital heart failure and pectus excavatum. The patient
had been socially handicapped until he was fitted with
FagLIgE artIkLEr
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Oto-palato-digitalt syndrom

hearing aids as a teenager. Since then his mental skills improved dramatically and he proved to be very intelligent
with an IQ of 152, (becoming a member of MENSA, a society exclusively for highly intelligent people).
This high intelligence level is contrary to what is described in the literature, where poor cognitive skills are associated with OPD. We therefore discuss the importance
of sufficient communication between health professionals
in relation to patients suffering from syndromes affecting
the head and neck. This may prevent over reliance on the
literature and the internet which can contain misleading
information about the syndrome.

Syndromer
knoglesygdomme
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Jeg er OGSÅ SKIFTET
til DentalSuite...

LENE RUDFELD, AUNING

orientering

Hvad kan internetbaseret efteruddannelse give danske
tandlæger?
Per Deleuran, Kaj Stoltze og Rolf Attström

Tidligere pædagogisk praksis
Nogen egentlig overordnet metodik for pædagogisk praksis kan ikke siges at have eksisteret i odontologisk efteruddannelse. Traditionelt har praksis i undervisningssituationen været overladt til den enkelte underviser. Dette er i sig
selv ikke nogen ulempe, men vanskeliggør en systematisk
evaluering og eventuel kreditering.
Undervisnings- og pædagogisk praksis har hovedsageligt delt sig mellem formerne: forelæsning, gruppeundervisning og øvelser/opgaver. Symposier, seminarer og projektarbejder har kun i begrænset omfang kunnet bygges
op om elevcentreret pædagogik, og typisk har projektarbejderne udgjort en væsentlig mindre del af efteruddannelsestilbuddet.
En gængs opfattelse har da også været, at undervisere
leverer viden, der automatisk overføres til tilhøreren. Undervisningen har derfor i høj grad haft en meddelende
snarere end en igangsættende karakter. Det har passet
nogle godt, fordi man har følt det forstyrrende, når for meget bliver overladt til den enkeltes eget ansvar. Derfor har
man også konstateret, at tandlægerne i de seneste år har
søgt de korte resultatorienterede kurser og fravalgt den
dybdegående og projektorienterede efteruddannelse.
Der er fra tandlægernes side udtrykt bekymring om, at
IBL vil forringe kontakten mellem underviser og tandlæge. Man opfatter den personlige kontakt med underviseren som meget væsentlig. Den nævnte bekymring synes
ikke at være begrundet, da erfaringer med IBL viser, at
kursisten på trods af den faktiske fjernundervisning oplever en tæt kontakt til underviseren.
Hvorfor IBL i tandlægernes efteruddannelse?
Et helt overordnet argument for at indføre IBL er, at vi står
over for en ændring af tandlægers forudsætninger og forventninger til den efteruddannelse, der udbydes. Ovenstående skyldes bl.a., at yngre tandlæger er it-superbrugere,
og de vil derfor komme med en viden og kendskab til internetbaseret informations- og kommunikationsteknologi
(IKT), som arbejdsmetoder de er bekendt med fra folke310

skole, gymnasium og prægraduat studium. Der vil imidlertid være behov for at skabe rammer, hvor efteruddannelse kan tilbydes alle tandlæger, under hensyn til den
enkeltes tilgang til læringssituationen.
Det er her, at IBL kan gøre det muligt at formidle det faglige stof på en måde, der passer den enkelte tandlæges rytme, og som passer tandlægens faglige udgangspunkt. Der
opnås på den måde en differentieret undervisningsform,
der ligeledes appellerer til de tandlæger, som ikke er it-superbrugere.
Krav om kontrol af tandlægernes kompetence
I en del lande, fx England, Belgien, Schweiz og USA, har
sundhedsmyndighederne indført krav om dokumentation
for efteruddannelse. Kravene er fastsat som et vist antal
uddannelsestimer pr. år, og der gives kun kredit for de
kurser, myndighederne har godkendt. Der er ikke noget
krav om, hvilke fagområder tandlægerne skal vælge i deres kompetenceudvikling. I andre lande findes ikke krav
om dokumentation for efteruddannelse, og det er helt
overladt til den enkelte tandlæge at vedligeholde sine
kundskaber og færdigheder. I Norden er obligatorisk efteruddannelse diskuteret i tandlægeorganisationer og på universiteter, men det er foreløbig kun i Danmark, at Tandlægeforeningen har taget beslutning om at indføre det fra
2009 i form af 50 timers obligatorisk efteruddannelse over
to år med et gennemsnit på 25 timer pr. år. Samtidig har
man i Tandlægeforeningen indført et registreringssystem
– som oprindeligt er initieret under Den Systematiske Efteruddannelse på Tandlægeskolen i København – KECredit, hvor kursusdeltagerne kan lade sig registrere. I
fremtidig efteruddannelse vil der på deltagerbeviserne
være anført, hvor mange KE-Credit-timer uddannelsen
har givet.
Det er vigtigt og glædeligt, at det danske registreringssystem har set dagens lys. Det fokus, der i dag er på Sundhedsvæsenets krav om kvalitetssikring, vil før eller siden
betyde, at der vil blive stillet krav til alle medicinalpersoner om registreret efteruddannelse. Ved på nuværende
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4
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tidspunkt at indføre registrering af obligatorisk efteruddannelse signaleres, at man forstår kravene, og at man er
parat til at løse opgaven. Indførelse af IBL i efteruddannelse vil kunne give KE-Credit, hvilket ikke har været tilfældet før, hvor al form for selvstudium i hjemmet eller på klinikken var for egen regning.
IBL prøvet på danske tandlæger
Et pilotforsøg med IBL på danske tandlæger blev i perioden 1. oktober 2004 til 30. juni 2005 prøvet på en kvalitetscirkel i Jylland (Esbjerggruppen). Princippet i projektet
var, at seks forskellige parodontologiske patienttilfælde
blev præsenteret via internet. Deltagerne i projektet bearbejdede individuelt de beskrevne patienttilfælde og delagtiggjorde øvrige deltagere i deres faglige vurderinger og
konklusioner i et fælles netforum.
Disse patienttilfælde inkluderede:
• behandling og oral rehabilitering af patient med fremskreden marginal parodontitis
• systemisk og parodontal sygdom
• risikofaktorer og parodontal sygdom
• fast eller aftagelig protetik hos patienter efter parodontalbehandling
• parodontalkirurgiske indgreb på patienter med hjertekar-sygdom
• behandling af peri-implantitis.
Ved et efterfølgende møde i kvalitetscirklen blev opgaverne diskuteret medlemmerne og underviseren (Rolf Attström) imellem.
Attesterne på deltagelse i IBL blev skrevet på engelsk,
hvilket gør dem umiddelbart anvendelige uden for Danmark. Tilsvarende kan det være af betydning ved ansøgning og lønforhandling.
Resultatet var, at samtlige medlemmer af kvalitetscirklen udtrykte tilfredshed med projektets indhold og forløb.
Undervisningsformen vurderedes som engagerende og inspirerende. Man fandt, at det havde været værdifuldt såvel
at løse opgaverne i relation til eget klinisk arbejde som at
deltage i den efterfølgende åbne diskussion i gruppen.
Ikke overraskende mente man, at internetprocesserne
burde foregå via TDLNET og ikke via et IBL-undervisningsprogram på en server i Malmø. Ligeledes havde der
været sprog- og teknikproblemer – sidstnævnte klart relateret til flere af deltagernes manglende erfaring med brug
af pc’en og internettet. Man anså også projektet for fagligt
ressourcekrævende, ikke mindst fordi nogle af patienttilfældene lå langt fra deltagernes dagligdag på klinikken. De
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

Faktaboks
etablering af internetbaseret læring (iBL) som en del af
en odontologisk efteruddannelse vil kunne medføre store økonomiske besparelser og undervisningsmæssige
fordele for brugerne. implementeringen af iBL er en ressourcekrævende opgave, men er en engangsinvestering,
som på relativt kort sigt vil kunne svare sig som følge af
de tidsmæssige og fysiske besparelser. Den interaktive
evaluering er et lovende pædagogisk værktøj, der er integreret i iBL. Metoden rummer store fordele ved at sikre
den enkelte tandlæges mulighed for selvevaluering og
styring af egen indlæring.

ovennævnte indvendinger i dette pilotforsøg kan løses i
kommende projekter, idet erfaringen fra pilotforsøget i lige
grad peger på, at kursister og instruktører skal tilpasse sig
undervisningsformen.
Forslag til fremtidige aktiviteter med IBL er derfor:
• at træning i brug af pc og internet bør ske lokalt inden for
kvalitetscirklerne eller i privat regi. Alternativt kunne
kurser i forbindelse med Årskursus være en mulighed
• at IBL skal være et tilbud til kvalitetscirklerne og andre
interesserede med høj grad af frihed til selv at vælge emner. Disse emner skal opbygges i en videnbank, som alle
ovennævnte kan udvælge fra
• at IBL skal være et kontinuerligt tilbud til danske tandlæger, specielt kvalitetscirklerne og disse tilbud skal være en naturlig del af tandlægernes efteruddannelse
• at Tandlægeforeningen skal være opmærksom på, at
kommende generationer af tandlæger bl.a. på grund af
videneksplosionen vil have svært ved at tilgodese deres
egen efteruddannelse på traditionel vis. For disse tandlæger vil det være afgørende, at der er et tilbud om IBL til
deres efteruddannelse
• at Tandlægeforeningen skal, før myndighedernes krav
om obligatorisk og registrérbar efteruddannelse bliver
en realitet, tilvejebringe og teste undervisningsmodeller
i IBL, som vil kunne anerkendes af myndighederne som
KE-Credit-værdige
• at uddannelse via IBL skal indeholde muligheden for
selvevaluering (se senere).
IBL har ligeledes været anvendt ved Københavns Tandlægeskoles Systematiske Efteruddannelse med godt resultat.
Projektet var meget tæt på at være tilendebragt med test og
selvevaluering via internet, men er midlertidigt stoppet.
FAgLIg oRIenTeRIng
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Den interaktive evaluering (Ie)
Indlæring bør være en dialektisk og interaktiv proces. Indlæring inden for de akademiske sundhedsuddannelser er
imidlertid ofte blevet betragtet og vurderet som værende en
envejsproces, hyppigt begrænset til en engangskontrol af videnopfattelse og håndværksmæssige færdigheder. Den lø-

bende tilpasning – den livslange odontologiske uddannelse
– til de eksisterende professionelle omgivelser kræver et
stort spektrum af tandlægelig viden, hvilket kun kan udvikles og tilegnes gennem en dialektisk proces. Den interaktive
evaluering (Fig. 1) er en struktureret evaluering af tandlægen, baseret på forskellige former for dialog, som hjælper til

Interaktiv Evaluering
3. Analyse af og
konklusioner på
tilfældet skrives ind i
et IBL undervisningsprogram

1.Klinisk
patienttilfælde

8. Ressourcer
for indlæring

9. Ekspert konsultation

4. Kommentarer
fra underviseren

5. Diskussion
af underviserens kommentarer i gruppen

2. Diskussion af
tilfældet i gruppen ved anvendelse af et IBL
undervisningsprogram

6. Gentagen
analyse over
tilfældet individuelt eller i
gruppe

9. Kurser og
individuel
læring

7. Evaluering af
kompetence hos
den enkelte

Fig. 1. Princippet i interaktiv selvstyret evaluering. Tallene i figuren henviser til de enkelte dele.
1. Et patienttilfælde præsenteres for en gruppe deltagere på fx 6-8 tandlæger. Inden starten på undervisningen er deltagerne omhyggeligt blevet instrueret i brugen af det anvendte internetbaserede undervisningsprogram. Det kan ske enten ved et møde
med underviseren eller via internet.
2. Deltagerne i gruppen diskuterer patienttilfældet ved personlige møder eller via det internetbaserede undervisningsprogram.
3. Resultaterne fra diskussionerne skrives ind, så underviseren kan læse det.
4. Underviseren skriver sine kommentarer til gruppens resultater, ligeledes via internet.
5. Underviserens kommentarer diskuteres i gruppen.
6. Gruppen analyserer igen patienttilfældets problemstillinger og mulige løsninger. Man kan således starte igen ved pkt. 1 og gentage hele processen.
7. Gruppen kan også evaluere hver enkelt deltagers kompetence og holdning til problemerne.
8. Herefter kan hver enkelt deltager beslutte, hvad der behøves af yderligere viden for at få forståelse af alle patienttilfældets aspekter.
9. Underviseren anviser muligheder for, hvorledes den enkelte deltager kan erhverve yderligere kompetence og viden netop på de
områder, som deltageren selv har påpeget mangelfulde.

312

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

orientering

at evaluere egne evner, kompetence og færdigheder samtidig med, at den udvider og supplerer indlæringsprocessen.
IE udnytter tandlægens egen opfattelse og selvevaluering som startpunktet i den dialektiske proces. Via internettet skal tandlægen i første omgang løse nogle opgaver.
Opgaverne sammenlignes med underviserens besvarelser, og der gives fortsat via internettet en fortrolig øjeblikkelig feedback til tandlægen. Denne skal herefter pga.
af underviserens feedback sammenligne sin egen og underviserens besvarelse og ud fra denne sammenligning
stille de punkter op, hvor der ikke er overensstemmelse.
For hvert punkt, hvor der ikke er overensstemmelse, kan
tandlægen nu udarbejde en handlingsplan for, hvordan
vedkommende vil opdatere sin viden, så den i sidste ende
kan tåle entydig sammenligning med underviserens. Forskelle, prioriteringer, begrundelser og argumenteringer
for netop denne handlingsplan vil blive diskuteret med
underviseren, som i sin anden feedback skal kommentere
tandlægens plan eller give anledning til yderligere overvejelser.
I anden omgang kan tandlægen på baggrund af hele undervisningsforløbet evaluere sig selv – give sig selv karakter. Karaktererne sammenholdes med de af underviseren
givne. Denne del af IE er meget væsentlig i den prægraduate undervisning, men kan måske virke for overvældende
i postgraduat uddannelse. Det essentielle og mest befordrende i IE er det ovenfor beskrevne pædagogiske forløb,
dialogen og den selvevaluering, der følger med feedbacken
fra underviseren.
Modellen for den interaktive evaluering kan derfor se
ud som skematisk vist i Fig. 2.
Større fleksibilitet for tandlæger i efteruddannelsen
Mange tandlægers dagligdag er fyldt op af det praktiske og
administrative arbejde med at være tandlæge og leder.
Dertil kommer et stort pres fra patienter, familie og krav til
fritid. Disse helt forståelige forhold må der tages hensyn
til, fordi tandlægerne har begrænset mulighed for at følge
den almindelige tilstedeværelsesundervisning. Med de
muligheder, asynkron IBL (Fig. 3) byder på, er der en gevinst i form af større fleksibilitet. Tandlægerne er ikke i
samme grad bundet til bestemte kurser og arrangementer
på bestemte tidspunkter og lokaliteter.
Som et potentiale i IBL nævner mange tandlæger muligheden for at se/gense et undervisningsprogram og at gennemføre/repetere øvelser etc.
IBL indebærer større mulighed for at sammensætte undervisning på tværs af faggrænser. Flere fremhæver desuden som et potentiale fordelen i, at man kan trække på
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

Læring, forbedring, opfølgning
og evaluering
Overvejelse over
hvilken viden man
ønsker for korrekt
at kunne løse opgaven og en handlingsplan herfor

Anden feedback:
Underviserens
kommentar til
handlingsplanen
Første feedback:
Sammenligning
med underviserens
besvarelse

Deltageropgave
forsøges løst. Resultat afleveres til
underviseren

Fig. 2. Den interaktive evaluering. Deltagernes svar på den
stillede opgave sammenlignes med underviserens svar og
kommentarer. Denne proces skal føre til, at deltageren selv
afslører områder, hvor der mangles viden, for at kunne løse
opgaven korrekt – en såkaldt refleksiv handling. Deltagerne
opstiller en handlingsplan for, hvad der savnes af viden.
Underviseren kommenterer handlingsplanen og giver råd
og anvisninger på, hvor og hvordan supplerende viden kan
opnås. Processen kan således fortsætte, indtil deltagerens og
underviserens besvarelser matcher.

internationalt anerkendte ressourcer (Cochrane, Medline,
universitetsservere mv.).
Kravene til og spørgsmålet om tandlægernes arbejde 24
timer i døgnet, hvor den 25. og 26. ikke findes, er fortsat så
høje, at det kan være svært at se, hvorledes man kan øge
tilgangen til efteruddannelse. Men en øget fleksibilitet og
individualisering af undervisningstilbuddene vil kunne
forbedre tandlægernes mulighed for at deltage i efteruddannelse. Med asynkron efteruddannelse (Fig. 3) kan
tandlægerne få bedre muligheder for at omorganisere deres tid. De vil derfor ikke som før nævnt i samme grad som
tidligere være bundet til bestemte forelæsninger og kurser.
IBL kan danne ramme for læring mellem tandlæger
(kollaborativ læring)
I perspektivet af en moderne læringsforståelse, baseret på
en betragtning om læring som en fælles produktion af viden, er kollaborativ læring et interessant aspekt. En af de
markante anbefalinger fra pædagogiske eksperter er netop,
at underviseren skal støtte de lærende i at bruge hinanden
mere i læringsprocessen. IBL giver en lang række muligheder for at tilføre kollaborativ læring nye dimensioner i kraft
af lærende fællesskaber på tværs af geografiske afstande.
FAgLIg oRIenTeRIng
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Internet
En til en

En til mange

Synkron

Tekst:
Samtale:
Web-camera:

Chat fx Microsoft Messenger og
Skype
Microsoft Messenger og Skype
Microsoft Messenger og Skype

Asynkron
Tekst, lyd og filmklip: Fx e-mail (en til en eller til mange) og downloads

Fig. 3. Eksempler på synkron og asynkron efteruddannelse. Mulighederne for kommunikation via internet kan deles i to metoder
– den synkrone og den asynkrone kontakt. Ved synkron kontakt sker dette i realtid, dvs. at alle deltagerne er online samtidig. Ved
asynkron kontakt er parterne derimod ikke online samtidig. Eksempler på asynkron kontakt og kommunikation er fx e-mail og
lyd, tekst og filmklip, som downloades fra internet, og som kan høres og ses på et tidspunkt, der er belejligt for deltageren. I de
seneste år er der udviklet metoder (software), som har både synkron og asynkron pc-funktion. Eksempler er fx MSN Messenger og
Skype, hvor meddelelsen kan sendes til en modtager, som ikke er online på tidspunktet. Når vedkommende næste gang er online,
dukker meddelelsen op. Både Messenger og Skype er primært udviklet til synkron kontakt, men kan altså også bruges asynkront.
De samme programmer kan også anvendes med et webcam, så man kan se hinanden, og som telefon, så man kan tale sammen,
uden at det koster noget, når blot parterne er online samtidigt og har de samme kommunikationsprogrammer. Det sidste nye er, at
man også med de to programmer kan ringe til både fastnet- og mobiltelefon ved at betale en yderst lav minuttakst via en i forvejen
etableret samtalekonto hos udbyderen (IP-telefoni). De nævnte muligheder med stemme, telefoni og kamera kan kombineres, som
man ønsker det.

Kollaborativ læring overflødiggør på ingen måde underviseren, hverken i den fysiske eller i den virtuelle undervisningssituation. Tværtimod er underviserens forankring
i læringssituationen fortsat en væsentlig pointe uanset læringsforum. Underviseren som træner og inspirator (coach)
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i de virtuelle diskussioner er derfor et væsentligt aspekt
(Fig. 4).
Tandlægernes kompetence i informations- og
kommunikations-teknologi (IKT) udvikles
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Hvordan lærer vi af hinanden?
1. Møde mellem underviser og deltagere (evt. via
Internet:)
Pædagogiske principper
Mål for læring
Trykt materiale
PC-kundskab

2. Oprettelse af grupper:
Fordeling af ansvar

3. Online:
Lærerstyret kommunikation
Ressourcer for læring
Struktur i tid og indhold
Formativ evaluering

4. Slutfasen:
Underviser til
person evaluering
KE-kreditering
Summativ evaluering

Fig. 4. Kollaborativ læring, socialisering og coaching er stærke elementer i IBL og IE. Anvendelse af internet til indlæring stiller nye
krav til både underviser og deltager i en uddannelsessituation. Tallene i figuren henviser til de enkelte dele.
1. Da kontakten mellem underviser og deltager over internet kan påvirkes af uvedkommende faktorer såsom uklarheder som mål
for og middel med undervisningen, pædagogiske principper og deltagernes vaner og evner i brugen af en pc, er det vigtigt, at
IBL starter med et personligt møde mellem læreren og deltageren. Ved dette møde forklares de pædagogiske og fysiske principper, der skal anvendes i uddannelsen. Målene beskrives, og der uddeles trykt materiale. Desuden afklares den enkelte deltagers
viden om brug af pc. I mange tilfælde kan de nævnte forhold også afklares via internet uden et fysisk møde.
2. Derefter grupperer deltagerne sig, og ansvaret for den enkelte gruppes arbejde uddelegeres blandt deltagerne.
3. I de efterfølgende faser af arbejdet gives gensidig feedback mellem deltager og underviser (formativ evaluering), hvorved undervisningen tilrettes, aktiviteter ændres, så der er overensstemmelse mellem deltagernes og underviserens intentioner.
4. Når undervisningen er tilendebragt, mødes deltagerne sammen med underviseren. Hver enkelt deltager får en orientering om
hans eller hendes præstationer, og der udføres en endelig evaluering (summativ evaluering). Sluttelig uddeles kursusbevis og
KE-Credit for den gennemgåede kompetenceudvikling til hver enkelt deltager.

Der vil i fremtiden inden for den odontologiske praksis
være en forventning eller et krav om, at tandlæger foruden
viden, kunnen og manuelle færdigheder også skal beherske brugen af IKT inden for deres erhverv. Det vil derfor
være nærliggende, at der indføres læringsmål vedr. IKTkompetence i tandlægeuddannelsen. Brugen af IKT vil i
denne forbindelse give de kommende tandlæger mange af
de nødvendige IKT-kompetencer i direkte relation til læringen.
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Men også nuværende tandlæger bør lære brugen af IKT,
som med stor uundgåelig styrke skyller ind over os i uanede mængder og varianter, om vi så vil det eller ej. En implementering af IBL i tandlægernes kontinuerlige efteruddannelse, som vist med Esbjerggruppen, vil være et
væsentligt bidrag til at øge denne IKT-kompetence.
Ressourcebesparende
Nogle af de traditionelle undervisningsformer kræver vanFAgLIg oRIenTeRIng
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skeligt tilgængelige eller kostbar reproduktion af undervisningsmaterialer. Andre forudsætter et stort lokaleforbrug og tekniske hjælpemidler. IBL kan i overvejende grad
erstatte og reducere disse ressourcekrav, uden at kvaliteten af undervisningen mindskes.
Erfaringer viser dog, at den tid, underviserne bruger på
undervisningen, ikke bliver mindre, ofte tværtimod. Derfor er IBL ikke altid løsningen på efteruddannelsens konstante dilemma i forhold til tid og ressourcer. Omvendt oplever man store fordele med den tidsuafhængighed, som
man kan opnå ved IBL.
IBL vurderes fra flere pædagogiske sider som endnu en
streng at spille på, men hvorvidt der er et reelt større læringsudbytte ved brug af IBL, er der kun få vurderinger af.
Svenske undersøgelser tyder på, at IBL i den rette kombination med traditionel konfrontationsundervisning giver
det bedste læringsudbytte.
Konklusion
• Tandlægeforeningen bør indføre IBL med klare mål for
de enkelte kursusaktiviteter. Dette kan udbygges således, at tandlægerne evalueres på, hvilke mål de når, frem
for hvilke efteruddannelseskurser de har deltaget i. Det
vil stille krav om nogle klare rammer for efteruddannelsen og dermed en større gennemsigtighed for den enkelte tandlæge. Det giver frihed mht. planlægning og gør
det enklere at sammensætte sin efteruddannelse.
• IBL vil være med til at udvikle kompetence i odontologisk erhvervssammenhæng.
• Man skal være klar over, at IBL ikke kan stå alene. De
vanskeligheder, der kan ligge i asynkron dialog og gruppesamtale, samt den begrænsning, der kan ligge i kommunikation uden mulighed for at iagttage kropssprog og
andre signaler, må ikke undervurderes.
• Kombinationen af tilstedeværelsesundervisning og internetbaseret undervisning bør afbalanceres.
• I tidligere udvikling af den ISO 9001-certificerede efteruddannelse på Tandlægeskolen, Københavns Universitet, har man i de sidste par år beskæftiget sig med analyser af, hvorledes man implementerer IBL i
efteruddannelse, og herfra anbefales undervisningsmetoden.
• Interessen hos de deltagere, som for nærværende har
gennemgået et IBL-baseret efteruddannelsesforløb, har
været stor, og mange har reageret positivt på denne nyskabelse i efteruddannelsen.
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traumebehandling med suboptimalt behandlingsresultat
– hvad gik galt?
Jørgen Bergmann og Flemming Brandt

Traumebehandlingers prognose er ofte afhængig af
tidsfaktoren.
Artiklen præsenterer et alvorligt traume, hvor behandling blev forsinket et døgn, og hvor behandlingsresultatet af flere grunde ikke blev tilfredsstillende.
Behandlingsforløbet gennemgås med overvejelser
om, hvad der kunne være gjort bedre, og om, hvordan
resultatet nu kan forbedres.

Behandling af dentale traumer kan være kompliceret, og
prognosen afhænger af en lang række forhold såsom timing af behandlingen, udformning af skinner, reponeringstider, graden af vævsbeskadigelse, udtørring af vævet
og meget andet. Struktur og organisation af sundhedsvæsenet kan have afgørende indflydelse på, om et patientforløb bliver vellykket eller ej.
Case
Casebeskrivelsen i denne artikel handler om en 15-årig pige i ortodontisk behandling med fast apparatur. I forbindelse med en ridekonkurrence styrtede hun med sin hest.
Apparaturet hang fast i hestens seletøj, hvilket førte til
kraftig ekstrusion og facial displacering af tænderne 2,1+1
samt eksartikulation af +2. Underkæbefortænderne blev
oralt lukseret.
Falck transporterede pigen til sygehuset og sørgede for,
at den eksartikulerede +2 blev opbevaret i sterilt saltvand
under transporten. På sygehuset konstaterede skadestuens
tandlæge alveolefraktur og vurderede, at den stærkt chokerede pige skulle have tænderne reponeret hurtigst muligt i generel anæstesi.
På grund af travlhed hos anæstesiologerne blev pigen
lagt på sengeafsnit i ca. et døgn, inden reponeringen skete.
I dette døgn blev tænderne fastholdt i kraftigt displaceret
position af det ortodontiske apparatur. Reponeringen var
vanskelig, idet det efter et døgn ikke var muligt entydigt at
replacere overkæbefortænderne. Specialtandlægen, der re318

ponerede, fik af moderen oplyst, at der før traumet havde
været overbid. Den information var ikke korrekt, da tandreguleringen næsten var færdig, og okklusionen var perfekt, men under indtryk af informationen om overbid blev
tænderne reponeret ca. 1 cm længere facialt end før traumet. Tanden +2 blev ikke forsøgt reimplanteret. Patienten
blev forsynet med kraftig, stiv fiksationsskinne i plast.
Ved kontrol i den kommunale tandpleje fem dage efter
traumet blev der foretaget pulpaekstirpation 2,1+1 og indlæggelse af calciumhydroxidpasta. Sygehuset blev kontaktet for at høre, om genreponering af fortænderne til korrekt position var mulig. Svaret var, at skinnen burde blive
siddende ca. seks uger, for at der ikke skulle udvikles pseudoartrose, og at prognosen for 2,1+1 i øvrigt var håbløs.
Ved fjernelse af skinne seks uger efter traumet konstateredes ankylose 2,1+ og løsning af 2. grad +1. Der blev taget
aftryk til immediat partiel akrylprotese til erstatning for
2,1+1,2, og syv uger efter traumet blev 2,1+1 ekstraheret.
Indikationen for ekstraktion var, at tændernes position 1
cm for langt facialt var helt æstetisk uacceptabel, og at tænderne ikke kunne flyttes ortodontisk på grund af ankylosen. +1 var som omtalt løs af 2. grad trods seks ugers fiksation.
Den kommunale tandpleje vurderede, at partiel protese
ikke var en acceptabel løsning i årevis for en teenager, og
at knoglen i overkæbe-fronten ville resorberes, hvis der
gik for lang tid inden den endelige behandling, som var
implantater 2,1+1,2. Da patienten ikke var vokset i højden
de sidste tre mdr., og da håndrøntgen viste lukkede vækstzoner i radius og ulnar, besluttedes det at indsætte implantater trods pigens unge alder på kun 15 år og tre mdr. Denne beslutning skete under indtryk af konsensuskonferencen
i Jönköping i november 1995, hvis konklusioner er refereret i bogen »Oral Implants in Young Patients« af Göran
Koch et al. (Förlagshuset Gothia AB). Ni uger efter traumet
indsattes Frialit-2-implantater regio 2,1+1,2 under anvendelse af guideskinne, knoglesi, genanvendelse af autolog
knogle og dække med Goretex-membran (Fig. 1).
Ved kontrol på sygehuset fire mdr. efter traumet udtrykTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4
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te en specialtandlæge dér kritik af implantatindsættelsen.
Dette og andre forhold førte til, at pigen blev udmeldt af
den kommunale tandpleje. Behandlingen blev derfor færdiggjort i privat praksis, hvor der ét år og otte mdr. efter
traumet (ét år og seks mdr. efter implantatindsættelsen)
blev monteret sammenloddede metalkeramik-kroner med
horisontalskrue på 2,1+1,2. Behandlingsresultatet var suboptimalt på grund af lidt lange kliniske kroner, men dog
acceptabelt for patienten (Fig. 2B).
Sygehuset, som oprindeligt havde akutbehandlet traumet, fortsatte med at kontrollere tilfældet og tilbød patienten – som da var 21 år – at foretage en kosmetisk korrigerende gingivaplastik med det formål at mindske indtrykket
af klinisk lange kroner. Gingivaplastikken førte desværre
til negative papiller, synlige implantater og endnu længere

kliniske kroner (Fig. 5). Patienten var meget ked af dette,
og sygehuset tilbød derfor vederlagsfrit at
• fjerne implantaterne
• lade knoglen ophele
• lave knogleopbygning (eller indsætte distraktionsapparatur)
• foretage blødtvævsbehandling
•indsætte nye implantater med efterfølgende kronebehandling.
Patienten ønskede ikke at benytte sig af ovennævnte, sygehusfinansierede behandlingstilbud.
Diskussion
Tidsforløbet mellem traume med eksartikulation (kraftig
ekstrusion) og reponering er afgørende for prognosen
(1-6).

A
A

B
B

Fig. 1A og 1B. Implantater indsat, med og uden akrylprotese
(retentionsplade med fire fortænder og fire adamsklammer).

Fig. 2A og 2B. 16-årig patient, akrylprovisorier og kort efter
indsættelse af implantatkroner.

Fig. 1A and 1B. Implants installed, with and without partial denture
(retainer with 4 front teeth and 4 cleats).

Fig. 2A and 2B. Patient 16 years old, temporary acrylic teeth and
shortly after insertion of implant crowns.
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var udført straks. Det var uheldigt, at tænderne blev reponeret 1 cm for langt facialt.
En fleksibel fiksationsskinne eller fiksation med ortodontisk buetråd ville måske have kunnet hindre ankylose
af 2,1+. Fiksationstiden burde have været 1-2 uger i stedet
for seks uger for at mindske risikoen for ankylose.
Der var ved implantatindsættelsen utilstrækkelig knoglehøjde til at sikre anatomisk ideel implantatposition.
Trods opsamling af borespåner i knoglesi og anvendelse af
Goretex-membran førte dette til for lange kliniske kroner.
Tidsforløbet på 1 ½ år mellem implantatindsættelse og færdigbehandling har muligvis også bidraget til, at der var for
lav knoglehøjde. Da det blev erkendt, at fortænderne ikke
kunne reddes, kunne der nok med fordel have været udført knogletransplantation med rigeligt knoglevolumen inden implantatindsættelsen.
Sammenligning af okklusionen umiddelbart efter montering af implantatkronerne med okklusionen fem år se-

Fig. 3A og 3B. Patient 16 år gammel og 21 år gammel. Bemærk: uændret okklusion.
Fig. 3A and 3B. Patient 16 years old and 21 years old. Notice: no
changes in occlusion.
Fig. 4. Smilefoto, 16 år.
Fig. 4. Smile photo, 16 years old.

Fiksationsskinnens udformning og stivhed samt fiksationstiden er også af stor betydning for prognosen (7-9).
Implantatindsættelse på patienter i vækst skal så vidt
muligt undgås, da det kan føre til senere stillingsafvigelser af implantatkronen i forhold til nabotænder og i forhold til antagonister. I fortandsregionen er det især vertikale og horisontale afvigelser, der kan give problemer
(10,11).
Prognosen for gingivakirurgi omkring implantater med
for lange kliniske kroner er usikker, og behandlingen er
teknisk vanskelig.
I den beskrevne traumebehandling er der helt klart gået
for lang tid mellem traumet og reponeringen af fortænderne i overkæben. Hvis reponeringen var sket umiddelbart
efter traumet, ville fortænderne med stor sandsynlighed
kunne være reddet. Samtidig ville reponering have været
lettere at udføre til den korrekte position, hvis reponering
320

Fig. 5. Efter gingival kirurgi, 22 år.
Fig. 5. After gingival surgery, 22 years old.
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nere viser tydeligt, at: tidspunktet for implantatindsættelsen i forhold til den skeletale alder har ikke været årsag til
det dårlige kliniske resultat (Fig. 3A og 3B).
Den senere udførte gingivaplastik førte ikke til det ønskede resultat, men aggraverede problemet med gingivaniveau og lange kliniske kroner. Den førte endvidere til negative papiller og synlige implantater.
I stedet for den af sygehuset foreslåede behandling kunne man muligvis skabe et æstetisk tilfredsstillende resultat
ved at lave nye kroner eller en bro med gingivaimitation i
lyserødt porcelæn (12). En sådan behandling ville nok være mere atraumatisk for patienten end den behandling, sygehuset har tilbudt.
En alternativ mulighed kunne være at montere en Dolderstav på implantaterne og (evt. ved hjælp af CEKA-retentioner) fremstille en aftagelig »tryklås«-protese 2,1+1,2
med gingivaimitation.
Konklusioner
1. Tæt samarbejde mellem de specialtandlæger, der i sygehusregi varetager akut traumebehandling, og de tandlæger (i privat praksis eller kommunal tandpleje), der skal
udføre den senere behandling, kan muligvis til en vis
grad forebygge suboptimale behandlingsforløb som dette.
2. Eksartikulation og ekstrusion bør behandles hurtigst
muligt efter traumet. Timing af behandlingen er afgørende for prognosen.
3. Hvis højdevækst er afsluttet som i dette tilfælde, og
håndrøntgen viser lukkede vækstzoner i radius og ulnar, kan implantater i de fleste tilfælde indsættes. Man
bør dog være opmærksom på patientens vækstmønster,
som kan give relativ elongation af nabotænder.
4. Prognosen for kirurgisk repositionering af gingiva er
dubiøs ved implantater med for lange kliniske kroner.
Teknikken er svær.
5. Gingivaimitation i lyserødt porcelæn er en lovende protetisk metode til løsning af æstetiske problemer som det
aktuelle.
Taksigelse
Specialtandlæge J.O. Andreasen takkes for inspiration og
hjælp til referencer ved udarbejdelse af denne artikel.
english summary
Dental trauma with poor treatment result
– what went wrong?
A fifteen years old girl in orthodontic treatment had a serious horse-accident. Her orthodontic appliance caught on
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the harness of the horse and that caused strong extrusion
of teeth no. 12, 11 and 21. Tooth 22 was exarticulated.
Due to lack of anestesiologists in hospital, reposition of
teeth was delayed about 24 hours. Due to a misunderstanding the teeth were repositioned in a wrong position. Nine
weeks after the trauma the municipal dental service inserted 4 implants and crowns were later made.
The clinical crowns of the upper front teeth looked too
long, so 6 years after the trauma the hospital tried to improve the aesthetic result by soft tissue surgery. The surgery created negative interdental papillae, visible implants
and even longer clinical crowns.
It is concluded that better cooperation between hospital
and municipal dental service, faster and correct repositioning after the trauma and not undertaking soft tissue surgery would have improved the result.
A pink porcelain restoration might improve the result.
The poor treatment outcome was not caused by installing the implants in a patient who was too young, since her
growth had stopped this time.
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Zirkonia
Det nya, lovande keramiska materialet inom oral protetik, zirkoniumdioxid (zirkonia) har nu funnit sin plats inom
odontologin. Vid föreläsningar eller tal om zirkonia används mycket ofta felaktiga namnvarianter. Det kan konsta
teras, att det existerar en djungel av begrepp. Avsikten med denna översikt är att informera om innebörden av be
greppen zirkonium, zirkonia, zirkon, zirkoniumoxid och zirkoniumdioxid.

Jukka Pekka Matinlinna

Broskelett, implantat och kronor av zirkonium?
År 2006 beskrevs i Tandteknikern (2006 nr. 4, p. 42) en
produktnyhet, zirkonium, och hur detta material har funnit sin plats som ett nytt material för kronor, broar och implantat. Det var intressant att läsa om hur detta ovanligt
korrosionsresistanta metalliska grundämne blivit ett
odontologiskt biomaterial. Tidigare har metallen zirkonium använts inom kärnkraftteknologin, där den fortfarande har en roll som behållare för uranbränslet i kärnreaktorerna. Zirkonium används även vid framställning av kirurgiska instrument. En fråga ställdes till artikelns läsare:
Kan zirkonium erbjuda bättre biomekaniska egenskaper
än titan och är framställningen gynnsammare och förmånligare i jämförelse med t.ex. krom-kobolt?
Men i slutet av artikeln blev besvikelsen stor hos läsaren. Författaren till artikeln hade blandat samman begreppen zirkonium och zirkonia (zirkoniumdioxid). Felet ligger på samma principiella och allvarliga felnivå, som om
man skulle använda dentin, emalj och ben som synonymer. Eller att rost, järn och stål skulle betyda ett och samma material.
I de olyckligaste fallen används orden zirkonium, zirkonia, zirkon synonymt i en och samma mening och tidskriftsartikel (1). Hur fungerar det egenligen i dentalbranschen?
Zirkonia
I protetiskt fackspråk har ordet »zirkonia« slagit i genom.
Ordet zirkonia (engl. zirconia) härstammar från engelska,
där man finner motsvarande benämningar (2): »alumina«
betyder dialuminiumtrioxid (Al 2O3), »yttria« diyttriumtrioxid (Y2O3) och motsvarande betyder »magnesia« magnesiumoxid (MgO).
Ganska ofta finner man beteckningen »zirkoniumoxid«,
då man beskriver keramen zirkonia (3, 4). Att kalla zirkonia zirkoniumoxid är egentligen felaktigt. Zirkoniumoxid
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betydet kemiskt tänkt ZrO, dvs. zirkonium med valensen
+II har format en oxid. Egentligen skall man tala om zirkonia som zirkoniumdioxid, ZrO2, i vilken zirkonium har
valensen +IV (1). Detta är enligt IUPACs (International
Union of Pure and Applied Chemistry) officiella nomenklatur (5).
Zirkoniumdioxid
Zirkoniumdioxid eller zirkonia (6) har som kemisk beteckning ZrO2. Zirkoniumdioxid är fullkomligt oxiderad
zirkoniummetall. I dess kristallstruktur finns per en zirkoniumatom två syreatomer (1). Med dess goda fysikaliska
egenskaper är ur protetisk synpunkt zirkoniumdioxid ett
intressant alternativ för framställning av skelett för kronor
och broar. Materialet är biokompatibelt och ett alternativ
för patienter som uppvisar överkänslighet mot t.ex. guld
eller andra metaller. Estetiskt har det också många fördelar
(6).
I engelskpråkig litteratur förekommer i samband med
zirkonia även begrepp som PSZ (partially stabilized zirconia)
och Y-TZP (yttriumtrioxide-stabilized tetragonal zirconia polycrystal) (7-10).
Tyvärr är order zirkonia inte helt utan problem och det
finns en risk för missförstånd. Med ordet zirkonia betecknas även syntetisk diamant. Dess kemiska sammansättning är också ZrO2 , men framställs av mineralet
baddeleyit (11).
Zirkonium
De material vi i huvudsak använder inom odontologin kan
indelas i tre grupper: metaller, keramer och polymerer. I
det grundämnenas periodiska systemet har metaller namn
som ofta slutar med ändelsen –um, t.ex. natrium (Na), palladium (Pd) och platinum (Pt). Zirkonium (arab. zargus,
»guldfärgad«), är ett gråvitt solitt metalliskt grundämne
och tillhör samma huvudgrupp som titan (Ti) och liknar
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den kemiskt (2). Zirkonium förekommer mest bundet i
oxid eller silikat (12) tillsammans med sådana metaller
som hafnium (Hf), uran (U) och thorium (Th). Zirkonium
är tämligen vanligt förekommande i jordskorpan och åter
finns speciellt i Sydadrika och Ryssland. Dess kristall
struktur är hexagonal och den har i sina kemiska för
eningar valenserna +II, +III och +IV.
I pulverform är zirkonium självantändande i luft. Zir
konium används som biomaterial inom bland annat or
topedi eftersom den är korrosionsresistent och ickegiftig
(Fig. 1).
Zirkon
I den finska Hammasteknikko (Tandteknikern) 2007 nr.2
gavs en mängd variationer för zirkonia, nämligen »zirko
niumoksi«, »zirkon«, »zirkoniumoksidi«, »zirkonium« och
»zircon«. Med alla dessa benämningar såg det tämligen ka
otiskt ut. Ett material som heter »zirkon« (engl. zircon) finns
men det har ingenting med keramen zirkonia att göra. Zir
kon är ett mycket hårt silikatmineral ZrSiO4, som klassifi
ceras som ädelsten(11, 12). Zirkon kan vara klar, blåaktig,
grönaktig eller gulaktig. Genom radioaktiv strålning kan
man justera dess färg. Zirkoniumsilikat (ZrSiO4) används i
glasyrer och är råvara för utvinning av zirkonium.
Metaller är metaller, keramer är keramer
I en och samma artikel och i samma mening skrivs ofta om
zirkonia och zirkonium, som om de vore synonymer? Var
kommer denna sammanblandning av termer ifrån? I vissa
diskussioner med kolleger har framkommit hur dentalle
verantörer, importörer och marknadsförare i sitt mark
nadsföringsmaterial ofta använder felaktiga termer. Om
översättningen utförs av någon som inte behärskar materi

Faktaboks
•

 irkonia = synonymt med zirkoniumdioxid (Zro2). Ett
Z
trivialnamn enligt engelskt mönster: »alumina« (dialuminiumtrioxid), »magnesia« (magnesiumoxid), »yttria« (diyttriumtrioxid), »hafnia« (hafniumdioxid). man
måste komma ihåg, att zirkonia betyder även s.k. syntetisk diamant, som ofta används i smycken.

•

 irkoniumdioxid = en metalloxid, Zro2, som uppstår då
Z
zirkonium oxideras fullständigt. också en beteckning
för en keram (engl. zirconium dioxide). Har typiska keramiska egenskaper efter sintring. Har biomekaniska
egenskaper som gör det lovande som material inom
oral protetik.

•

Zirkon = zirkoniumsilikat, Zrsio4, ett mineral, liknar
diamant, en smyckeädelsten (engl. zircon). Zirkon är
färglöst klart, eller svagt färgat.

•

Zirkonium = kemiskt symbol Zr; en s.k. övergångsmetall. Ett metalliskt grundämne med fullständiga metalliska egenskaper.

alvetenskapliga termer och grundbegrepp, är uppenbarli
gen risken för felaktiga översättningar stor.
Det gäller trovärdighet
Kan man uppfattas som trovärdig i vetenskapliga samman
hang on man inte kan skilja mellan metaller och keramer?
I publicerade, refereegranskade vetenskapliga artiklar blir
sådana fel iögonfallande. De minskar också artikelns vär
de och dess eventuellt värdefulla resultat kan inte tas på
allvar.
Det som är olyckligt är att bruket av felaktiga termer
kan leda till att namnen blir etablerade inom professionen.
Detta kan i värsta fall leda till att en felaktig terminologi
används i tandläkarnas grundutbilding. Här har vi lärare
och forskare inom området ett stort ansvar.
litteratur
1.
2.
3.

Fig. 1. Två metaller och en keram. Till vänster: titan (Ti,
metall), zirkonium (Zr, metall) och till höger zirkonia dvs.
zirkoniumdioxid (ZrO2, keram). Foto: Ketil Kvam, NIOM.
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Cochranereview

Fissurforsegling
– kun på indikation
Maksimal cariesreduktion for færrest mulige ressourcer opnås ved fissurforsegling
straks efter molarernes frembrud og kun på »risikobørn«

Winnie Brodam

E
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risiko for fyldningsbehandling. Det kan evt. være umuligt at resinforsegle, og så er glasionomerforsegling med
fluorafgivelse, på trods af begrænset holdbarhed, en god
idé.
• Handicappede børn med samme begrundelse som
ovenfor.
• Syge børn med speciel risiko i relation til caries.
• Hypomineraliserede molarer bør altid profylaktisk forsegles, fordi cariesprogressionen i sådanne tænder kan
være meget stor.
• Endvidere kan fissurforsegling, evt. med brug af lokalanalgesi, ifølge Lis Almer være indiceret ved hypomineraliserede molarer, som kan være meget hypersensitive.

FOTO: WiNNiE BROdAM

t Cochranereview, publiceret i The Cochrane Database
of Systematic Reviews 2008 Issue 1, fastslår, at børn,
som får fissurforseglet deres molarer med resin, er langt
mindre udsatte for at få caries end dem, der ikke får forsegling.
Cochranes forfattere konkluderer, at forsegling med
resinmaterialer kan anbefales til forebyggelse af caries
okklusalt i molarer. Forfatterne anbefaler imidlertid også,
at der tages hensyn til cariesprævalensen både på individog befolkningsniveau. De mener, at gevinsten ved forsegling og de relevante guidelines bør bedømmes og udfærdiges lokalt.
Tandlægebladet har spurgt lektor Lis Almer om, hvad
man anbefaler på Tandlægeskolen i København:
– Ca. 25 % af alle 17-årige er cariesfri, dvs. at generel
fissurforsegling ville medføre mindst 25 % overflødige
forseglinger – et meget stort ressourcespild, siger Lis Almer og tilføjer:
– Målsætningen må være maksimal cariesreduktion for
færrest mulige ressourcer. Det kan opnås ved at fissurforsegle hurtigst muligt efter molarens frembrud, idet de
fleste okklusale cariesangreb opstår lige efter tandfrembrud, og desuden at forsegle på indikation.
Indikation for fissurforsegling er ifølge Lis Almer:
• Cariesaktive børn, dvs. børn med mange fyldninger i
det primære tandsæt.
• Børn med dårlig mundhygiejne og/eller uhensigtsmæssige kost- og drikkevaner.
• Børn med plakretinerende fissursystem på molarerne.
• Børn med ringe accept af tandbehandling for at reducere
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Abstract
Background
Fissure sealants used on occlusal tooth surfaces were introduced in the 1960s for protecting pits and fissures from dental caries.
Although sealants have demonstrated to be effective in preventing caries, their efficacy may be related to the background caries
prevalence in the population.
Objectives
The primary objective of this review was to evaluate the caries prevention of resin based pit and fissure sealants and glass ionomer
cements or sealants in children and adolescents.
Search strategy
We searched the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register (last update December 2002), the Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library, Issue 4, 2002), MEDLINE via OVID (1966 to December 2002), EMBASE (1974 to February 2002),
SCISEARCH, SIGLE, CAplus, INSPEC, JICST-EPLUS, NTIS, PASCAL (February 2002) and DARE, NHS EED, HTA (March 2002). Reference
lists from included articles and review articles were searched for additional relevant articles. All relevant studies in most languages were
considered and translated.
Selection criteria
Randomised or quasi-randomised controlled trials of at least 12 months in duration in which sealants were used for preventing caries in
children and adolescents under 20 years of age were included. The primary outcome was the increment in the numbers of carious
occlusal surfaces of premolars and molars.
Data collection and analysis
In the first phase, two reviewers independently examined whether a given study was likely to be relevant on the basis of the title, key
words and abstract. In the second phase, four of the reviewers independently classified studies to be included in final analyses. Study
authors were contacted for additional information. In the split-mouth studies relative risk ratios were calculated for the paired differences
of tooth surfaces being carious or not. In studies comparing resin based sealant with no treatment, fixed effect meta-analyses were used
to combine the estimates of relative risk ratios. In one parallel group study, the mean DFS data as continuous data, the effect estimate
being the difference in mean DFS, was calculated from data of occlusal surfaces of teeth included in the test and control groups.
Main results
Eight trials were included in this review of which seven trials were split-mouth studies and one a parallel group study. Six studies provided
data for comparing sealant with no treatment and three studies for comparing glass ionomers with resin based sealants. The overall
effectiveness of resin based sealants in preventing dental decay on first molars was high. Based on five split-mouth studies with 5 to 10
year old children there were significant differences in favour of the second-generation resin sealant compared with no treatment with
pooled relative risk values of 0.14, 0.24, 0.30, 0.43 at 12, 24, 36 and 48 to 54 months respectively. The reductions in caries therefore
ranged from 86% at 12 months to 57% at 48 to 54 months. The 24 month parallel group study comparing second-generation resin
sealant with control in 12 to 13 year old children found also significantly more caries in the control group children with DFS = 0.65 (95% CI
0.47 to 0.83). Allocation concealment was classified adequate in three of these six studies. However the information on background levels
of caries in the population was insufficient to conduct further analyses to estimate the effectiveness of resin based sealants related to
baseline caries prevalence.
Only one study provided data for the comparison between glass ionomer sealant and control. Based on this, there is not enough
information to say whether ionomer sealants are effective, or not.
The results of three studies comparing resin sealants with glass ionomer sealants were conflicting and the meta-analyses were not
carried out.
Authors’ conclusions
Sealing with resin based sealants is a recommended procedure to prevent caries of the occlusal surfaces of permanent molars. However,
we recommend that the caries prevalence level of both individuals and the population should be taken into account. In practice, the
benefit of sealing should be considered locally and specified guidelines for clinicians should be used.
The methodological quality of published studies concerning pit and fissure sealants was poorer than expected.

Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Worthington H, Mäkelä M. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and
adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD001830. DOI: 10.1002/14651858.CD001830.pub2
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Tunnelteknik er sjældent indiceret
FOTO: W. BROdAM

Tunnelpræparation og fyldning
med glasionomer har været
brugt som
alternativ til konventionel klasse II-præparation og fyldning, men en artikel i tidsskriftet Dental Materials afliver metoden:
Glasionomer-tunnel-præparationer har en
høj fejlprocent pga. knækkede randcristae
og caries enten sekundært eller progressivt.
Det schweiziske studie peger imidlertid
på, at tunnelpræparation med fyldning af
plastmateriale måske kan være et alternativ.
Det skal imidlertid først bekræftes af
langtidsstudier.
Er tunnelteknikken helt aflivet, eller kan
brugen af plast som eneste fyldningsmateriale aktualisere brugen?

Kommentar af overtandlæge Ulla Pallesen,
Afdelingen for Tandsygdomslære og
Endodonti på Tandlægeskolen i København
– Tunnelteknik er vanskelig at udføre både mht. ekskavering og fyldning, og
holdbarheden er meget behandlerrelateret. kliniske undersøgelser har vist, at
tunnelfyldninger har en årlig fejlfrekvens på 7-10 %, hvor konventionelle klasse II
plast- og amalgamfyldninger ligger på 2-3 %. Derfor vil denne tandbevarende
behandling oftest betragtes som en ikkepermanent løsning.
De fleste tunnelfyldninger laves som sandwichfyldninger med glasionomercement som opfyldning og med plast som dækfyldning. Om fyldning med plast
alene vil føre til bedre holdbarhed, er uafklaret. Plastens bedre mekaniske
egenskaber og bindingen til tandsubstans kan måske betyde færre randcristafrakturer – til gengæld kan plastens manglende fluoridafgivelse føre til mere
sekundær caries.
Fyldning og lyspolymerisering med plast gennem en smal tunnel er vanskelig –
det kan føre til spaltedannelse, det kan forringe plastens mekaniske egenskaber
samt bindingen til tandsubstans – og efterladt restmonomer er heller ikke ønskeligt.

Wiegand A, Attin T. Treatment of proximal caries lesions by tunnel restorations. Dent Mat 2007; 23: 1461-7.

MTA er godt til pulpotomi
FOTO: W. BROdAM

Et randomiseret, kontrolleret studie, som
netop er offentliggjort i tidsskriftet EvidenceBased Dentistry, viser, at MTA (mineral
trioxide aggregate) er at foretrække frem for
formocresol ved pulpotomi i primære tænder.
I den pågældende undersøgelse har man sammenlignet behandlingsresultater ved at registrere kliniske tegn som smerte, hævelse og perkussions- og palpationsømhed, og man har registreret radiologiske tegn som fx
rodresorption, apikal opklaring og udvidelse af parodontalmembranen.
I de undersøgte tænder blev der ikke observeret kliniske tegn på fejl
efter tre og seks måneder, men ved seksmånederskontrollen så man
signifikant flere tilfælde af rodresorptioner i formocresol-gruppen. Der
blev ikke observeret resorptioner i MTA-gruppen.
På røntgenbillederne fandt man radiografiske tegn på bivirkninger i det
omgivende væv i fire tilfælde, som var behandlet med formocresol. Der
blev ikke observeret vævsreaktioner i forbindelse med MTA-behandlinger.
Forfatterne konkluderer, at MTA tilsyneladende er et godt alternativt
materiale i forbindelse med pulpotomi.

Kommentar af lektor
Lis inge Almer fra
Afdeling for Pædodonti
på Tandlægeskolen i
København
– Når amputationspastas faktiske succesrate
skal vurderes, skal kontroltiden være mindst
tre år, idet udvikling af patologiske tilstande
efter pulpotomi ses indtil tre år efter
behandlingen.
Få tilsvarende MTA-undersøgelser inkl.
dyreforsøg viser også lovende resultater,
men alle med korte kontroltider. MTA’s
virkning skyldes sandsynligvis dannelse af
hydroxylappatit.
Problemet med MTA er prisen – en
pulpotomi vil koste ca. 1.200 kr., så man kan
konkludere, at MTA til pulpotomi synes at
være en lovende, men meget dyr mulighed.

Aeinehchi M, Dadvand S, Fayazi S, Bayat-Movahed S. Randomized controlled trial of mineral trioxide
aggregate and formocresol for pulpotomy in primary molar teeth. Int Endod J 2007; 40: 261–7.
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Oversatte internationale abstracts
Tandlægebladet har opfordret danske odontologiske forskere til at indsende abstracts af deres egne internationale publikationer oversat til dansk. Dette initiativ er taget for at give danske tandlæger et bedre indtryk end hidtil af det danske bidrag
til international odontologisk forskning. Når der fremover foreligger sådanne bidrag, vil de blive bragt under rubrikken
»Oversatte internationale abstracts«. De første tre bidrag kan læses nedenfor.

Redaktionen

kvaliteten af rodfyldninger i
molarer fremstillet med lateral
kondensering eller enkeltpointteknik
Preben Hørsted-Bindslev, Mette A. Andersen,
Michela F. Jensen, Julie H. Nilsson og Ann Wenzel

skellig fra enkeltpointteknik med hensyn til den radiologiske kvalitet af rodfyldningen. Et betragteligt antal rodfyldninger, som blev evalueret som sufficiente i den konventionelle facioorale projektion, viste sig utætte i den
mesiodistale projektion. Dette var især udtalt for mandibulære molarers distale kanaler, som havde en højere
risiko for en insufficient rodfyldning i denne projektion. I
visse kanaler, specielt de med ovalt tværsnit, resulterede
hverken lateral teknik eller enkeltpointteknik i tætte rodfyldninger bedømt radiologisk.

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Hørsted-Bindslev P, Andersen MA, Jensen MF, Nilsson JH, Wenzel A. Quality of molar root

Fakultet, Tandlægeskolen

33: 468-71.

F

ormålet med undersøgelsen var at sammenligne rodfyldningskvalitet udført dels ved hjælp af enkeltpointsystem og dels med lateral kondenseringsteknik. 36
kanaler i ekstraherede molarer blev efter udrensning og
formgivning med roterende Ni-Ti-file fyldt med ISO-standardiserede guttaperkapoints points 0,2 % konicitet under anvendelse af lateral kondensering. 38 kanaler blev
fyldt med én guttaperkapoint med 0,4 % konicitet, enkeltpointteknik. I begge grupper anvendtes AH Plus som sealer. Hver rodkanal blev røntgenfotograferet i faciooral og i
mesiodistal projektion. En rodfyldning bedømtes som
tilfredsstillende, når tre af fire observatører var enige om
dette. Rodfyldningsteknikken havde ingen signifikant
betydning for kvaliteten (logistisk regressionsanalyse, P >
0,4). Kanaltype havde signifikant betydning, idet den
mandibulære distale kanal havde større chance for tilfredsstillende rodfyldning end den mandibulære mesiale
kanal i faciooral projektion (P = 0,003), men både den
mandibulære distale (P = 0,001) og den maksillære palatinale kanal (P = 0,014) havde en mindre chance for en sufficient rodfyldning i mesiodistal projektion.
Konklusioner: Lateral kondenseringsteknik var ikke forTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

canal fillings performed with lateral compaction and single-cone technique. J Endod 2007;

Effekten af social position over
tid på carieserfaring i en gruppe
af ældre danskere født i 1914
Ulla Krustrup, Poul Holm-Pedersen, Poul Erik Petersen,
Rikke Lund og Kirsten Avlund

københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for
Samfundsodontologi og Videreuddannelse

F

ormål: Formålet med nærværende undersøgelse var at
analysere livstidseffekten af uddannelse, erhverv og
indkomst ved henholdsvis 70, 75, 80 og 85 år på carieserfaring ved 85-års-alderen.
Materiale og metode: Undersøgelsen inkluderede followupdata fra en populationsbaseret undersøgelse, som
omfattede et sample på 176 individer på 85 år. Data for
FAGLIG ORIENTERING
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social position blev indsamlet ved henholdsvis 70-, 75-,
80- og 85-års-alderen ved hjælp af strukturerede personlige interview. Kliniske orale undersøgelser blev foretaget
i 85-års-alderen for at indhente data om carieserfaring.
Caries blev registreret på tandfladeniveau, og carieserfaringen blev udtrykt ved DMF-indekset: carierede tandflader (D-komponenten), manglende tandflader (M-komponenten) og fyldte tandflader (F-komponenten).
Resultater: Deltagere i undersøgelsen demonstrerede et
højt niveau af carieserfaring; prævalensraten for aktiv
caries (DS) var 80 %. Der sås en tendens til mere aktiv
caries blandt ældre voksne med lav uddannelse, lav erhvervsstatus og lav indkomst set i forhold til ældre voksne med høj uddannelse, høj erhvervsstatus og høj indkomst. Derimod havde ældre individer med høj uddannelse (FS = 35,5) og høj erhvervsstatus (FS = 36,0) signifikant flere fyldte flader sammenlignet med personer med
lav uddannelse (FS = 24,0) og lav erhvervsstatus (FS =
25,6). Personer med høj indkomst ved aldrene 75, 80 og 85
år havde flere fyldte flader (FS = 31,9; 33,2; 34,1) sammenlignet med personer med lav indkomst (FS = 25,5; 23,5;
22,8).
Konklusion: Undersøgelsen viste social ulighed blandt
ældre personer i relation til carieserfaring.
krustrup U, Holm-Petersen P, Petersen PE, Lund R, Avlund k. The overtime effect of social
position on caries experience in a group of old-aged Danes born in 1914. J Public Health
Dent 2007 (online version).

systemet i barne- og voksenalderen i relation til udvikling
af dental caries.
Materiale og metode: Tværsnitsundersøgelse af 1.115 tilfældigt udvalgte voksne danskere i alderen 35-44 år og
65-74 år. Data blev indsamlet ved hjælp af personlige interview og kliniske orale undersøgelser i henhold til de af
WHO opstillede kriterier. Dental caries blev registreret på
tand- og fladeniveau.
Resultater: I aldersgruppen 35-44 år var den gennemsnitlige carieserfaring 46,6 DMFS mod 104,1 DMFS i aldersgruppen 65-74 år. D-komponenten var lav (35-44-årige DS
= 0,9; 65-74-årige DS = 1,5). M-komponenten var tre gange
højere hos den ældre aldersgruppe sammenlignet med de
yngre voksne. Multivariate analyser viste signifikant mere
ubehandlet dental caries hos mænd, i landområder og i
lavindkomstgrupper. En signifikant højere score af fyldte
flader blev fundet hos de ældre voksne og i gruppen med
høj uddannelse (12-13 år), mens F-komponenten var lav i
gruppen med lav indkomst. Det samlede DMFS var signifikant højere blandt ældre voksne, personer bosiddende i
Jylland samt i grupper med lav uddannelse, mens mænd
havde lavere DMFS sammenlignet med kvinder.
Konklusion: Tandplejesystemet står over for en udfordring i relation til at reducere den sociale ulighed, der
findes for dental caries. Dette bør gøres ved at styrke populationsorienterede forebyggelses- og sundhedsfremmende aktiviteter for at forbedre den orale sundhed i den
danske voksenpopulation.
krustrup U, Petersen PE. Dental caries prevalence among adults in Denmark – the impact of

Cariesforekomsten blandt voksne
danskere – effekten af
sociodemografiske faktorer og
udnyttelsen af tandplejesystemet

socio-demographic factors and use of oral health services. Community Dental Health 2007;
24: 225-32.

Ulla Krustrup og Poul Erik Petersen

københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for
Samfundsodontologi og Videreuddannelse

F

ormål: At måle prævalensen af dental caries i den danske voksenpopulation og at analysere effekten på udvikling af dental caries i relation til alder, køn, region,
område og socioøkonomiske faktorer. Endvidere var det
formålet at bedømme effekten af udnyttelsen af tandpleje-
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Boganmeldelser

Boganmeldelser vender tilbage
Med dette nummer af Tandlægebladet vender boganmeldelser tilbage som et af bladets kilder til faglig opdatering.
Tandlægebladets fagredaktion har drøftet den fremtidige
politik for boganmeldelser, og det bliver nu sådan, at de bøger, som vil blive anmeldt, primært vil være bøger, som har
et odontologisk indhold, og som skønnes at blive efterspurgt
i Odontologisk Boghandel. Det vil blive tilstræbt, at anmeldelser af bøger vil blive bragt hurtigst muligt efter udgivelsen, men jf. ovenstående vil der blive færre anmeldelser end
tidligere. Endelig vil der i lighed med tidligere blive anvendt
mange forskellige anmeldere.
Redaktionen

»oral surgery light«
Koerner K. Manual of minor oral surgery for the general dentist.
Opwa, USA: Blackwell Munksgaard; 2006. 336 sider, ill. ISBN
0-8138-0559-7. Pris: GBP 49,50 (uindb.). Pris i DDK inkl. moms
mv. 708,-.
En bog tilegnet praktiserende tandlæger med interesse for
dentoalveolær kirurgi burde hilses velkommen i disse videreuddannelsestider. Der er imidlertid tale om særdeles blandede bolsjer i denne pose, fremstillet af amerikanske kolleger med speciale inden for kirurgi, parodontologi og endodonti. Der indledes med et meget overfladisk kapitel om
medicinsk evaluering og livstruende situationer, hvor anafylaksi imidlertid ikke omtales. Kirurgisk fjernelse af tænder beskrives på et meget simpelt plan efterfulgt af en god
basal gennemgang af den kirurgiske fjernelse af visdomstænder. Et meget rodet afsnit om præprotetisk kirurgi
følges af et stort afsnit om konservativ kirurgisk kroneforlængelse, der beskrives helt ned i petitessen. Endodontisk
kirurgi forklares i et meget stort afsnit ud fra sunde grundprincipper, tydeligvis af en specialist der anvender mikroskop, ultralydspræparation og brug af super EBA og MTA.
Traditionelle afsnit følger om evaluering af mundslimhinden og behandling af infektioner samt en lang omtale af
N2O eller Triazolam som præmedicinering. Behandling af
blødningskomplikationer behandles sobert, og bogen afsluttes med et kuriosum af et kapitel om altruistisk tandlægevirksomhed i ulande.
Flere afsnit er lette versioner af de tilsvarende fra større
oralkirurgiske lærebøger. Har man ikke særlig interesse
for et eller flere af de ovennævnte emner, må det anbefales
interesserede kolleger at investere i et af de større kirurgiske opslagsværker.
Jens Thorn
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

Velegnet opslagsbog om
implantatunderstøttede
dækproteser
Hamid R. Shafi. Clinical & Lanoratory
Manual of IMPLANT OVERDENTURES. 1st
ed. Blackwell Munksgaard 2007. 247 sider, ill.
ISBN-13: 978-0-81-38-0881-9. Pris i DKK 1.098,-.

Der er involveret 19 medforfattere til denne bog om implantatunderstøttede dækproteser. De fem arbejder ikke
med implantater, men har i bogens sidste kapitel beskrevet, hvordan man opbygger en succesfuld implantatpraksis. De øvrige kapitler er klinisk orienterede. De to første
omhandler patientens forventninger, diagnostik og behandlingsplanlægning. De er korte og har ganske mange
gode litteraturhenvisninger. Det tredje kapitel fremviser
kirurgiske guideskinner mv. Kapitel 4, 5, 6 og 7 omhandler
forskellige attachmenttyper anvendt til retention af dækproteser. Der er mange illustrationer både af de enkelte
komponenter samt de kliniske og tekniske procedurer bl.a.
ved anvendelse af kugleabutment, stavkonstruktioner og
»locators«. Til langt de fleste patricer vises farvekodede
matricer, der giver mulighed for at variere retentionen og
er enkle at udskifte. Kapitel 7 gennemgår, hvordan stavkonstruktioner fremstilles ved hjælp af »spark erosion«teknik. Det efterfølgende kapitel beskriver behandlingssucces med implantatunderstøttede proteser og fremfører
bl.a., at man i overkæben bør behandle med multiple implantater og forbinde med en barre. Okklusionsforholdene
beskrives i det efterfølgende kapitel og illustreres fint. I kapitlet med kirurgiske overvejelser er det fint med illustration af ganske mange incisionstyper og sutureringsteknikker. Derimod synes jeg, det er uheldigt, at mange produktnavne fremvises, ligesom det virker malplaceret med specifikke kapitler om Straumann® og Endopore® implantatsystemerne. Afsnittet om belastning er mere specielt end
godt og tager udgangspunkt i et konuskronesystem til Ankylos® systemet.
Efter et kapitel om OsstellTM apparaturet til vurdering
af implantaters stabilitet beskrives vedligeholdelsen af implantater og proteser. Bogen afsluttes med et godt indeks,
der gør bogen velegnet også til opslagsbog. Bogen kan anbefales til tandlæger og tandteknikere, som ønsker en meget velillustreret samt enkel opdatering inden for emnet
implantatunderstøttede dækproteser.
Klaus Gotfredsen

Faglig orientering
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Tandlæger på skråplan skal have hjælp i tide
DR1 sendte den 20. februar tv-dokumentarprogrammet »Læger på flugt«. I programmet medvirkede to tandlæger, som har en lang række tabte klageog erstatningssager bag sig. Det fremgik, at man
som læge eller tandlæge ganske uanfægtet kan fortsætte med at praktisere i udlandet, selv om man har
begået alvorlige behandlingsfejl herhjemme.
»Læger på flugt« handlede om ulykkelige menneskeskæbner. Det var gået galt både for de patienter,
der var blevet ofre for fejlbehandling, og for den
læge og de to tandlæger, der blev udstillet i programmet.
Tandlægeforeningen hverken kan eller skal holde
hånden over tandlæger, der begår den ene fejl efter
den anden. Men vi kan heller ikke forsvare, at en
kollega pådrager sig et stort antal klage- eller erstatningssager, mens vi sidder
med hænderne i skødet og
– Jeg håber, at vi
lader kollegaen fortsætte, indmed en mentor
til Sundhedsstyrelsen slår til
ordning kan tage
med skærpet tilsyn og gabenogle alvorlige
stok på internettet. Vi
problemer i opløbet har som forening et
medansvar for, at
tandlæger, der er på vej ud på et skråplan, får hjælp i tide.
Vi arbejder derfor nu med at indføre en
mentorordning, som repræsentantskabet i november 2007 besluttede at sætte i gang.
Formålet med ordningen
er at kunne hjælpe tandlæger, der kommer på kant
med Tandlægeforeningens etiske retningslinjer. Idéen er, at

f

Susanne Andersen,
formand for
Tandlægeforeningen
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mentoren skal ind i billedet så tidligt som overhovedet muligt, når det eksempelvis konstateres, at en
tandlæge har mange klage- eller erstatningssager, at
tandlægen ikke efteruddanner sig tilstrækkeligt
eller har dårligt arbejdsmiljø på klinikken.
Vi vil sammensætte et team af tandlæger, der skal
fungere som mentorer, der skal være ansat og lønnet af Tandlægeforeningen. Mentorerne får til opgave at hjælpe kolleger på ret kurs igen.
I disse dage er vi i gang med at undersøge, hvad
vi kan gøre inden for den nuværende lovgivnings
rammer. Der er nemlig nogle regler vedr. tavshedspligt, som sætter grænser for, hvor langt vi må gå.
Jeg håber, at vi med en mentorordning kan tage
nogle alvorlige problemer i opløbet. At vi kan få
bremset nogle kolleger i at udføre behandlinger,
som ellers ville have ført til klage- eller erstatningssager. At vi indirekte vil kunne forhindre patienter i
at blive fejlbehandlet. Og at vi forhåbentlig også kan
hjælpe de af vore kolleger, der af den ene eller den
anden grund er på vej ud på et skråplan.
Sideløbende med arbejdet med mentorordningen arbejder vi i den europæiske tandlægeorganisation CED for et fælles europæisk
system for patientsikkerhed. Man skal trygt
kunne gå til tandlæge overalt i Europa. Der
er for længe siden indført fri bevægelighed
for arbejdskraft inden for EU. Så skal der også
være fri bevægelighed for oplysninger
om fx mistet autorisation og tabte klagesager.
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TOPIDRÆT
KRÆVER SIN TAND

Voksne ishockey- og håndboldspillere afgør selv, om de vil spille med tandbeskytter, og det koster tænder.
Tandlægeforeningens formand anbefaler, at idrætsudøvere allerede fra barnsben lærer at beskytte tænderne

Winnie Brodam

Det går voldsomt for sig, når man er
stregspiller i håndbold. Der er risiko
for at få både bold, albuer og sågar
knæ i hovedet – og det går ud over
tænderne, bekræfter håndboldlandsholdets spydspids, Michael Knudsen.
I januar i år, lige før Håndbold EM
2008, fik han en albue i hovedet under en landskamp mod Tyskland og
måtte udgå med en knækket tand.
Den slags skader tager Michael Knudsen dog med ro.
– Når man er stregspiller, opholder
man sig der, hvor det går mest voldsomt til, og jeg har efterhånden fået
så mange skader, også på tænder og
mund, at det ikke er noget, jeg går
rundt og husker på, siger Michael
Knudsen.
Tandbeskytteren svær at vænne
sig til
Den tyske albue i januar resulterede
i, at han måtte til tandlæge for at få
fjernet en knækket tandstump.
– En af de små kindtænder flækkede, så tandlægen »klistrede« noget
på, og så skal tanden behandles færdig, når der bliver tid til det, fortæller
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Michael Knudsen, som erkender, at
han faktisk har en tandbeskytter –
han er bare ikke god til at bruge den.
– Det er svært at have sådan én i
munden, når man ikke er vant til det.
Den er ligesom for stor. Den gør det
vanskeligt at trække vejret, og det er
især slemt, når man bliver forpustet,
siger Michael Knudsen, som mener, at
brugen af tandbeskytter nok skal ind
med håndbold-modermælken – man
skal vænnes til den fra barnsben.
Manager anbefaler tandbeskytter
Det samme mener Anders Dahl-Nielsen, som er teammanager i SG Flensburg-Handewitt, hvor Michael Knudsen spiller.
– Jeg er efterhånden kommet op i en
alder, hvor jeg mærker følgerne af slagene fra håndboldkampene, siger han.
– Jeg husker tydeligt den der metalliske smag, når man fik et ordentligt slag over munden, og i dag siger
min tandlæge, at mine tænder bærer
præg af det. Allerede som aktiv spiller måtte jeg have lavet en hel del
tandlægearbejde på grund af skaderne – til sidst blev det faktisk så me-

get, at laboratoriet, som fremstillede
tandkronerne, sendte mig en tandbeskytter, fordi de syntes, det var for
voldsomt.
Anders Dahl-Nielsen fik aldrig lært
at bruge tandbeskytteren, og det
mærker han altså på sine tænder i
dag. Derfor anbefaler han spillerne i
Flensburg-Handewitt at bruge tandbeskyttere, hvilket følger den internationale trend: Ved Håndbold EM for
herrer i 2008 var der flere hold, som
anvendte blå og røde tandbeskyttere
under kampene.
Fint, hvis tandlægerne motiverer
Morten Stig Christensen er direktør i
Dansk Håndbold Forbund. Han har
lagt mærke til brugen af tandbeskyttere i internationale turneringer, og
han hilser udviklingen velkommen.
Morten Stig Christensen har som
aktiv spiller mærket tandskade på
egen krop.
– Under OL i Moskva i 1980 fik jeg
en ungarsk albue i ansigtet, og det
var faktisk Anders Dahl-Nielsen, der
opdagede, at jeg manglede en hjørnetand, da jeg rejste mig fra gulvet. Jeg
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En tandbeskytter kunne måske have
hjulpet Michael knudsen, der her forlader
banen med en flækket tand i håndbold‑
landsholdets testkamp i kiel
den 13. januar 2008.

måtte til en russisk tandlæge, og senere fik jeg lavet en stifttand, fortæller han til Tandlægebladet.
Morten Stig Christensen er ikke i
tvivl om, at håndboldspillet er blevet
mere fysisk og måske også hårdere
end tidligere. Til gengæld er spillerne
fysisk bedre rustet til hårdt spil i dag.
– Men det ændrer jo ikke på risikoen for tandskader. Tværtimod er spillet blevet hurtigere, og derfor er risikoen måske større i dag end tidligere,
erkender han.
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I Dansk Håndbold Forbund har
man, så vidt Morten Stig Christensen
er orienteret, ikke drøftet brugen af
tandbeskyttere, men set i lyset af den
internationale trend i retning af at
bruge dem mener han, at det er et
relevant emne at kigge på. Og så synes han, at det er en god idé, at tandlægerne sætter fokus på emnet, for
initiativet til at bruge tandbeskytter
kommer nok ikke umiddelbart fra
spillerne:
– Jeg tror først, at man som idræts-

udøver overvejer tandbeskytteren,
når det er gået galt. Og så er det jo
egentlig for sent, siger Morten Stig
Christensen.
Vildfaren puk ødelagde tænder
En af de sportsgrene, som er berygtet
for risikoen for ansigts- og mundskader, er ishockey. At det er med god
grund, kan Magnus Österby fra AaB
Ishockey bekræfte. Midt i januar i år
blev han ramt i ansigtet af et slagskud, som resulterede i, at han efter-

Tandlæge og saMFund
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følgende måtte sys både i munden og
i ansigtet, og tre tænder tog skade.
– Jeg har slået en tand ud og slået
en anden løs, og så er der slået lidt af
en tredje tand, fortæller Magnus
Österby.
Han fik med det samme indsat et
implantat efter den mistede tand, og
nu skal han gå til kontrol af den løse
tand.

– Hvis tanden bliver siddende, mener min tandlæge, at den muligvis
skal rodbehandles, siger Magnus
Österby, som betegner uheldet som
det værste, han har oplevet på »eget
ansigt«. Han har set mange andre
komme til skade, og han erkender, at
han nok burde have vænnet sig til at
bruge tandbeskytter.
– Det er let at være bagklog, og lige

nu ville jeg da ønske, at jeg havde
brugt både visir og tandbeskytter –
også selv om der ikke er krav om det.
Jeg burde nok vænne mig til begge
dele, og jeg synes i hvert tilfælde, at
det er vigtigt, at unge spillere fra starten vænner sig til altid at spille med
ansigtsbeskyttelse.
Tandlægeforeningen anbefaler brug
af tandbeskyttere
Det synspunkt er Tandlægeforeningen helt enig i, ifølge formand Susanne Andersen.
– Jeg vil endda gå så vidt som
til at sige, at tandbeskyttere er
helt nødvendige. Det er klart, at
for en voksen idrætsudøver vil
det føles underligt pludselig at
skulle have sådan en tingest i
munden, men har man vænnet
sig til det fra barn af, vil det føles
naturligt. I øvrigt er en tandbeskytter i dag ikke sådan en klump,
som den var før i tiden – i hvert tilfælde ikke hvis den udformes korrekt, sådan som en dygtig tandlæge
og tekniker kan gøre det, siger hun.
Susanne Andersen erkender, at
individuelle tandskinner til børn
medfører en udgift, fordi skinnerne
skal udskiftes, efterhånden som børnene vokser. Men hun ser ingen forskel på det og på indkøb af andet
sportsudstyr.
– Børnene vokser jo også fra fodboldstøvler og benskinner, og i den
sammenhæng er der efter min me-
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ning ingen forskel, siger hun og tilføjer, at Tandlægeforeningen råder
idrætsudøvere til at holde sig fra gør
det selv-produkter og i stedet få tandlægen til at lave den gode løsning.
– De skal have de rigtige skinner. De
er både bedre og behageligere at bruge,
understreger Susanne Andersen.
det skal være professionelle
skinner
Mange brugere synes, at tandbeskyttere er svære at vænne sig til. De fylder meget i munden, kompromitterer
vejrtrækningen og forhindrer kommunikation. Men tandbeskyttere er
mange ting, forklarer Birthe Rademacher fra Rademachers Orthodontiske
Laboratorium.
Hun skelner skarpt imellem »rigtige« tandbeskyttere og de gør det
selv-beskyttere, som man kan købe i
mange sportsforretninger. De kan fx

bestå af en basisskinne, som opvarmes, sættes i munden og formes efter
tandrækken.
– Hvis tandbeskytteren skal bruges, skal den være rar at have på, og
en individuelt fremstillet tandbeskytter er, alt andet lige, rarere at have i
munden end en hjemmelavet, fortæller Birthe Rademacher, som fremhæver flere fordele ved den tandlægelaboratorie-fremstillede beskytter:
• den sidder bedre fast,
• den sidder (typisk) godt fast på overkæbetænderne, så den ikke falder
ned, når man åbner munden, hvis
man råber eller hiver efter vejret,
• den fremstilles, så den fylder noget
dér, hvor den skal fylde, og den
fylder mindre dér, hvor det er gavnligt. Det betyder fx, at den lægges
tyndt ud bagtil, så skinnen ikke
hæver biddet for voldsomt,
• skinnen laves af »blødt« materiale,

så den er behagelig at bruge, samtidig med at den giver maksimal beskyttelse.
Modeller og sammenbid
Birthe Rademacher har fremstillet
tandbeskyttere til ishockeyspillere,
karatepiger, american football-spillere, ryttere, håndboldspillere, taekwondokæmpere, boksere m.m., så
hun ved, hvad teknikerne har brug
for fra tandlægens side.
– Vi skal bruge en antagonistmodel, et gennembidt sammenbid og et
aftryk af overkæben, som, og det er
meget vigtigt, går helt op i sulcus, så
vi har mulighed for at føre tandbeskytteren helt op over gingiva, fortæller Birthe Rademacher.
Antagonistmodellen og det gennembidte sammenbid hjælper teknikeren til at modellere impressioner, så
skinnen er rar at tygge sammen på. ■

ADA anbefaler tandbeskytter
Den amerikanske tandlægeforening, ADA,
anbefaler brug af tandbeskytter i forbindelse med
hele 26 idrætsgrene, herunder fodbold, vandpolo,
rulleskøjteløb, squash, håndbold, ishockey,
boksning, basketball, brydning og ridning.

Ishockey
I Danmarks Ishockey Unions spilleregler for ishockey
hedder det, at man anbefaler, at alle spillere bruger
individuelt tilpassede mundbeskyttere. Desuden skal alle
spillere under 20 år, som ikke anvender heldækkende
ansigtsbeskyttelse, bruge individuelt tilpassede mundbeskyttere.
Danmarks Ishockey Union anbefaler også brug af fuld
ansigtsbeskyttelse eller visir, men et visir dækker ikke
munden, så det beskytter ikke imod tandskader. Alle spillere
og målmænd, der er under 18 år, skal bære fuld ansigtsbeskyttelse.

FOTO: BAx LiNdHARdT / SCANPix

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

Tandlæge og saMFund

339

kORT NyT

NiOM har testet
kompositter

Ny bog om tandlægen
til de yngste

NIOM har undersøgt en række
kompositte fyldningsmaterialer
fra det svenske marked. Nu
fortæller et såkaldt kunnskapsdokument fra den svenske socialstyrelse om, hvordan produkterne lever op til ISO standard-krav, hvad angår fx bøjestyrke, hærdedybde, vandoptag, opløselighed, farve og farvestabilitet.
Socialstyrelsen sammenfatter
undersøgelsen sådan:
• alle testede produkter klarede
ISO-kravene til bøjestyrke,
vandoptag og opløselighed.
• materialet Gradia Direct Anterior klarede ikke producentens »selvpålagte« hærdedybde for fem af de otte farver.
Det samme gjaldt farven A4
fra Premise Enamel.
• alle andre farver og produkter klarede ISO-kravet til
hærdedybde.
• tre farver i materialet Filtek
Supreme klarede ikke kravet
om farveoverensstemmelse i
forhold til farveguiden. Men
materialerne klarede de andre krav til farvestabilitet.
• alle andre testede produkter
klarede kravene til farve og
farvestabilitet.

Det kan som bekendt være en god ting at forberede de yngste på de
første ture i tandlægestolen, og bøger som »Lotte hos tandlægen« og
»Karius og Baktus« er en del af manges børnelærdom om tandlæger.
Nu er der en ny bog på gaden, der er
henvendt til de allermindste. Den hedder »Trunte Lunte til tandlæge« og
handler om den fireårige pige
Trunte Lunte, der hos tandlægen
får at vide, at hun ikke skal bruge
sut. Det volder en del kvaler, men
alt ender naturligvis godt, da tandfeen kommer hende til hjælp.
Bogen er nr. 6 i serien om Trunte
Lunte, der udkommer på forlaget af
samme navn. Den er skrevet af journalist
Anne Holst Moulvad og illustreret af
Anne Louise Laugesen.

FOTO: WiNNiE BROdAM

340

Whitening‑tandpasta bleger ikke
Det er vildledende markedsføring, når producenterne af diverse whitening-tandpastaer proklamerer, at deres produkter bleger tænderne. Det er
nemlig ikke tilfældet. Til gengæld kunne de med rette påstå, at de gør
tænderne renere end andre tandpastaer. Whitening-tandpastaerne indeholder nemlig mere slibemiddel end andre tandpastaer – men altså ingen
deciderede blegemidler.
Det fortæller professor i cariologi ved Göteborgs Universitet Dowen
Birkhed til Tandläkartidningen.
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Mange sjusker med tandtråden

Som noget nyt er det blevet muligt at
søge i Sundhedsstyrelsens register over
autoriserede sundhedspersoner. Registeret indeholder bl.a. oplysninger om navn,
adresse, eksamen, faggruppe, speciale,
autorisations-id og -dato.
Søgemuligheden er især henvendt til
sundhedspersoner, der vil finde deres
eget autorisations-id, eller til arbejdsgivere, der søger oplysninger i forbindelse
med ansættelser.
Som privatperson kan man også bruge
søgemuligheden til at finde oplysninger
om læger, tandlæger eller andre autoriserede sundhedspersoner. Søgemuligheden
findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk under Uddannelse og
Autorisationsforhold.

FOTO: SCANPix

Hvad mange tandlæger muligvis ikke behøver en undersøgelse
for at kunne konstatere, er nu dokumenteret: Mange danskere
springer indimellem over, hvor gærdet er lavest, når det gælder
brugen af tandtråd og mellemrumstandbørster.
Det viser en undersøgelse, som McNeil Denmark, der bl.a.
producerer mundskyllemiddel, har bedt Gallup foretage blandt
1.222 danskere.
40 % erkender at sjuske med brug af tandtråd og mellemrumstandbørster, selv om hele 90 % mener, at det er vigtigt at
have frisk mund og huske den daglige mundpleje.
Så der er plads til forbedring, og her kan tandlægen og tandplejeren med fordel komme ind i billedet. 91 % af de adspurgte
mener nemlig, at tandlægestolen er det rette
sted for information om mundpleje.

Sundhedsstyrelsens
autorisationsregister
er blevet søgbart

Markedsføringsforbud imod
Nobel Biocare‑implantater ophævet
Den svenske lægemiddelstyrelse skønner nu, at Nobel Biocare har gennemført den tydeliggørelse og komplettering af brugsanvisningerne for NobelPerfect og NobelDirect, som styrelsen tidligere har forlangt. Derfor ophæver
styrelsen nu det markedsføringsforbud, der har været gældende siden juli 2006.
Lægemiddelstyrelsen har undersøgt resultaterne af Nobel Biocares tre års studier af tandimplantaterne samt resultaterne fra yderligere et studie. De data bekræfter billedet af, at implantaterne uventet ofte rammes af tidlig
knoglenedbrydning, men nedbrydningen tilskrives mangler i brugsanvisningen, som altså nu er ændret.
Den svenske lægemiddelstyrelse afslutter dermed sin undersøgelse af tandimplantaterne.
Det skriver Tandläkartidningen.
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Tandklinikker trues af
mangel på klinikassistenter
For få af landets tandklinikker ansætter klinikassistentelever, og det kan betyde massiv mangel på
klinikassistenter om blot få år, lyder vurderingen. Især de kommunale klinikker tager alt for få elever

Trine ganer

Mange klinikassistenter på de kommunale klinikker nærmer sig pensionsalderen. Med dem forsvinder en
stor mængde viden og erfaring, og der
står alt for få unge kræfter til at tage
over. I løbet af få år vil de kommunale
klinikker sandsynligvis få endda særdeles vanskeligt ved at rekruttere klinikassistenter, fordi de ikke selv har
været med til at skabe rekrutteringsgrundlaget i tide. Det er vurderingen
hos SKT i både København og Århus
og hos Det Faglige Udvalg for Tandklinikassistenter (FUTKA).
Skal man dække de kommende års
behov for klinikassistenter generelt,
skal der fremover uddannes ca. 900
om året. I øjeblikket uddanner man
blot 575, og af dem er kun 46 elever
på en kommunal klinik, forklarer
HK/Kommunals repræsentant i FUTKA, Kirsten Møller Christensen.
– Engang kunne de kommunale
klinikker i nogen grad tiltrække færdiguddannede klinikassistenter fra
privat praksis pga. de attraktive arbejdstider. Men efterhånden har klinikassistenter på private klinikker
også rigtig gode arbejdsforhold, så
der er ingen vej udenom – den kom342

munale tandpleje må selv tage et ansvar for at uddanne sine klinikassistenter, siger Kirsten Møller Christensen.
At det ikke står for godt til, dokumenteres i en undersøgelse foretaget
af SKT i København. Her spurgte
man 31 kommuner i Københavnsområdet, om kommunens tandklinikker
havde klinikassistentelever. 22 kommuner svarede, og af dem havde blot
fem kommuner elever på deres tandklinikker.
På SKT i Århus oplever man samme problem. Her tager kommunerne
yderst sjældent elever, fortæller Mitzie Abildgaard, der er leder af klinikassistentuddannelsen.
– På det seneste har vi oplevet, at
to kommuner har henvendt sig, fordi
de gerne vil tage elever, men det er
helt usædvanligt. Måske er de begyndt at kunne se, at de kan få et
problem en dag, hvis ikke de selv er
med til at uddanne fremtidens klinikassistenter, siger Mitzie Abildgaard.
Hopper fra uddannelsen
Problemet er ikke, at eleverne ikke er
der. På SKT i både København og

Århus har man en del elever, for
hvem det trods mange ansøgninger
ikke lykkes at få en praktikplads, og
som derfor må tage uddannelsen i
skolepraktikken. Og det er langtfra
en optimal løsning, forklarer Ruth
Højgaard fra SKT i København.
– Selv om der efterhånden kan spores en mangel på uddannede tandklinikassistenter ude på arbejdsmarkedet, er der stadig elever, der må færdiggøre deres uddannelse som skolepraktikelever på Tandlægeskolen,
hvor de assisterer tandlæge- og tandplejerstuderende. Og det er altså
langtfra lige så lærerigt som at komme ud på en rigtig tandklinik, siger
Ruth Højgaard.
Konsekvensen for en del af eleverne er, at de efter mange ansøgninger
og efterfølgende afslag mister modet
og hopper fra uddannelsen. Og det er
ærgerligt, mener Doris LukowskiNielsen, der er praktikpladskonsulent
på SKT i København.
– Det er ærgerligt for både de elever, der falder fra, og for tandklinikkerne, at de går glip af nogle meget
velkvalificerede elever. Det er der
ikke råd til i en tid som denne, hvor
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4
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i Rudersdal kommune er man glad for
sine elever, som er med til at sikre, at
der også er unge kollegaer blandt
personalet. Her er Pernille Andersen
(th.), der er elev på kommunens
tandreguleringsklinik.

der er ved at være mangel på arbejdskraft, siger Doris LukowskiNielsen.
alle har et medansvar
Klinikassistentuddannelsen er en
vekseluddannelse, så skolerne og
tandklinikkerne har et fælles ansvar
for at uddanne dygtige og velkvalificerede medarbejdere til tandklinikkerne, i en tid hvor der er stadigt
større krav til uddannelsen.
Også på de private tandklinikker
skal der rekrutteres flere elever. Kun
499 private tandklinikker i Storkøbenhavn er godkendt til at have elever, og af dem er det kun halvdelen,
der gør brug af godkendelsen.
Hvorfor det er sådan, har Doris
Lukowski-Nielsen ikke noget entydigt bud på, men hun tror, det handler om, at mange synes, det er lidt
besværligt.
– Det kræver selvfølgelig noget at
have en elev, især i starten, men man
får jo også meget igen, når vedkommende begynder at kunne indgå som
en del af teamet. Og det kan jo ikke
hjælpe noget, hvis alle gerne vil have
færdiguddannede klinikassistenter,
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

men ingen vil hjælpe med at uddanne
dem, siger Doris Lukowski-Nielsen.
Forventningsafstemning nødvendig
Det er Claus Agø Hansen, der er formand for FUTKA og uddannelsespolitisk sekretær i HK/Privat, enig i.
Problemet med manglende praktikpladser er ikke helt så stort på det
private område, men han medgiver, at
alle parter har et ansvar for også at
tage de fagligt svageste af eleverne
ind.
– Der er en gruppe af klinikassistenteleverne, der er fagligt svage, og
som måske oven i købet har sproglige
vanskeligheder. Skolerne gør et stort

stykke arbejde for at få dem ud på
klinikkerne, og her har klinikkerne
også et ansvar for at tage dem ind. Vi
har ikke råd til at tabe disse fremtidige medarbejdere på gulvet i en tid,
hvor der er mangel på klinikassistenter, siger Claus Agø Hansen.
Han understreger, at det kan kræve
en stor indsats fra både chefer og kolleger, men at det i høj grad handler
om forventningsafstemning.
– Hvis man på forhånd er indstillet
på, at det kan kræve lidt ekstra at
ansætte også de svagere elever, så
kan det også sagtens lade sig gøre,
mener Claus Agø Hansen. ■

Vil du ansætte en elev?
Hvis du vil ansætte en elev, kan du søge efter én på Tandlægeforeningens
jobportal www.dentaljob.dk eller på www.praktikpladsen.dk.
Du kan også henvende dig til Skolen for klinikassistenter og Tandplejere i Århus
eller københavn. Hvis man ikke allerede er godkendt som praktiksted, kan man
få hjælp til det på én af skolerne.

»
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Overtandlæge:

Uddannelse af klinikassistenter
er et fælles ansvar
I Rudersdal Kommune er det en selvfølge at ansætte klinikassistentelever. Vi kan jo ikke forvente
at kunne rekruttere, hvis vi ikke er med til at uddanne, siger overtandlæge lene Køppen

Trine ganer

Det vigtigste for en elev er at få snuset til så mange forskellige ting som
muligt, synes Pernille Andersen. Og
det har hun rig mulighed for i Rudersdal Kommune, hvor hun har haft
elevplads i et års tid. Lige nu er hun
på kommunens tandreguleringsklinik, og før det har hun været på to
»almindelige« klinikker. Hun regner
også med at skulle over i regionstandplejen på et tidspunkt.
– Det er vigtigt for mig at få prøvet
så mange forskellige ting som muligt.
Arbejdet som klinikassistent er meget
forskelligt, afhængigt af hvilken klinik du er på, og hvilken tandlæge du
arbejder sammen med, så jeg lærer
meget af at skifte rundt mellem forskellige steder, siger Pernille Andersen.
Hun er ikke den første elev, man
har haft i Rudersdal Kommunale
Tandpleje, og hun bliver heller ikke
den sidste, fortæller overtandlæge
Lene Køppen. For hende er det naturligt at være med til at uddanne de
klinikassistenter, som hun skal trække på i fremtiden.
344

– Vi kan ikke forvente at kunne
rekruttere, hvis vi ikke selv er med til
at uddanne klinikassistenterne. Der
kan være tidspunkter, hvor man synes, man er så presset, at man ikke
kan overskue at have en elev. Men
omvendt – set på lidt længere sigt er
det jo endnu sværere at overskue,
hvis vi ikke har de dygtige klinikassistenter, som vi har brug for, mener
Lene Køppen.
Hun medgiver dog, at man skal
være indstillet på, at det er et arbejde
at have klinikassistentelever. Det
kræver, at man giver dem mulighed
for at afprøve så mange forskellige
ting som muligt. Og så må man dække sig ind, når eleven er på skole.
Vedkommende kan ikke indgå som
en fuld normering, og det kræver lidt
planlægning. Hun anbefaler det dog
alligevel uden forbehold.
– De er jo dygtige de unge piger, så
de er en stor hjælp. I starten skal de
lære, men de kommer efter det, og så
kommer de i øvrigt også med ny viden, som de har lært på skolen, siger
Lene Køppen.

Hun lægger også stor vægt på at have så mange aldersgrupper som muligt repræsenteret blandt personalet
på klinikkerne.
– Det skaber mere mangfoldighed
og bredde, hvis vi også har unge
mennesker, så det synes jeg er vigtigt.
Desuden vil vi jo også gerne vise de
unge, at den kommunale tandpleje er
en dejlig arbejdsplads, siger Lene
Køppen.
Det har Pernille Andersen allerede
fundet ud af. Hun er glad for at arbejde med børn, og noget af det vigtigste, hun har lært, er at have tålmodighed til det enkelte barn, synes hun.
Hvad hun vil, når hun er færdig, er
hun endnu ikke helt sikker på.
– Jeg synes, at det er rigtig spændende at være på en tandreguleringsklinik, og det kunne jeg godt forestille mig, at jeg også gerne vil, når jeg er
færdig. På den anden side vil jeg også
gerne prøve at opleve, hvordan det er
at arbejde i en privat praksis, siger
Pernille Andersen. ■
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Fra gadedreng
til tandlægesucces
My Khot i Cambodja solgte trækul og boede under en trappe for at få råd til at studere. Men så mødte han en dansker.
I dag har de to skabt en succesfuld klinik, hvor andre unge cambodjaneres tandlægedrømme kan blive til virkelighed
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ulrikke Moustgaard, Phnom Penh

My khots tandklinik er blandt de mest
moderne i Cambodja
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I de pulserende gader i Cambodjas
hovedstad Phnom Penh går der mennesker rundt med dansk porcelæn i
deres tænder. De har nemlig været til
tandlæge på International Medical
Institute – en klinik, som er vidnesbyrd på en usædvanlig historie om
tro, håb og et stærkt venskab mellem
en dansker og en cambodjaner.
I spidsen for klinikken står den
35-årige My Khot. Med sit team af
tandlæger, tandteknikere og sygeplejersker tiltrækker den smilende mand
hver dag mange patienter til sin velrenommerede klinik, der med sine
rene hvide lokaler, bløde stole og
svalende aircondition udstråler, at
den også er en af de mest moderne af
slagsen i landet.
At det var sådan, My Khots liv
ville komme til at forme sig, havde
han ikke turdet håbe på, da han som
yngste barn i en fattig bondefamilie
drømte om at tage en uddannelse.
Men skæbnen ville det anderledes.

For en dag mødte My tilfældigvis en
dansk turist.
et løfte for fremtiden
Da lille Mys far blev taget til fange og
slået ihjel af den kommunistiske revolutionære bevægelse, Khmer
Rouge, i 1975, stod hans mor alene
tilbage med seks børn. Livet var
hårdt, maden knap, og My voksede
op i et land, der var lammet af krig og
nød. På knap fire år, fra 1975-79, havde Khmer Rouge udryddet en tredjedel af befolkningen, drevet tusinder
på flugt, og væbnede konflikter hærgede efterfølgende i hele landet. Også
på Mys hjemegn.
– Mange børn gik slet ikke i skole.
Så en dag lovede jeg mig selv, at jeg
ville tage en uddannelse, så jeg kunne give mig selv og min familie et
bedre liv, fortæller han.
My gjorde en stor indsats for at
holde sit løfte. Han kom i gymnasiet,
og som 18-årig drog han til hovedTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4
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Med hjælp fra en dansk ægtepar er det lykkedes tandlæge My khot at etablere en moderne og velfungerende tandklinik i
Cambodjas hovedstad Phnom Penh

staden for at blive optaget på universitetet. Han ville være læge eller
tandlæge. Men både studiet og bøger
kostede penge. Derfor måtte My arbejde på gaden med at sælge trækul
– tid, som gik fra studierne – og spare penge ved at sove under en trappe.
Sådan gik fire år, indtil My en oktoberaften i 1994 befandt sig uden for et
gammelt hotel i Phnom Penh, hvor en
flok turister gemte sig inden døre.
Møde med skæbnen
Dagen før havde landet for første
gang i årevis åbnet sine døre for turister. Men én var blevet skudt. Derfor
gemte resten sig nu på Asia Hotel
– undtagen et dansk par.
Søren og Kirsten Engel havde vovet
sig ud på gaden, hvor de kort efter
faldt i snak med My, der havde lært
sig selv en smule engelsk. »Bare kom
med mig, jeg skal nok køre jer et sikkert sted hen,« sagde My, skaffede en
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

bil og kørte parret ned til en restaurant på havnefronten.
I bilen spurgte Søren nysgerrigt til
den unge mand. My fortalte ærligt
om sit liv og sine drømme, og da han
næste dag kom forbi hotellet, lå der et
brev fra Søren.
– Brevet var langt og varmt. Han
skrev, at han var fuld af beundring
for mig og gerne ville hjælpe mig
med mine studier, fortæller My.
I tiden efter skrev My og Søren
ofte sammen, og Søren åbnede en
bankkonto til My i Cambodja, så
han kunne koncentrere sig om sine
studier. Den far, My havde mistet
som barn, var kommet igen i skikkelse af den danske ingeniør fra
Holbæk.
– Jeg havde savnet nogen at tale
med, nogen, der kunne rådgive mig.
Og så kom Søren, siger My.
På skolebænk i danmark
My valgte at specialisere sig til tand-

læge. Lærerne på tandlægestudiet var
dog ikke de bedste, da Khmer Rouge
havde dræbt alle med en højere uddannelse, herunder tandlæger. Bøgerne var heller ikke noget at råbe hurra
for, så Søren købte bøger i Danmark
og sendte dem til Cambodja.
Den mangelfulde undervisning i
Cambodja blev suppleret med dygtige
danske lærere, da My kom til Danmark for at læse et semester på Panum Instituttet i København.
– Jeg lærte virkelig meget og kunne
for første gang prøve min teori af i
praksis, fordi der var udstyr, fortæller
My.
Med sig tilbage fra Danmark havde
My en tandlægestol og forskelligt
udstyr til at starte en klinik. Noget af
det købte han og Søren brugt i Århus.
Andet blev doneret af danske tandlæger, der dengang havde læst en historie om My her i Tandlægebladet.
Tre år efter mødet med Søren var
My færdiguddannet. Og i 1998 kunne
Tandlæge og saMFund
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han slå dørene op til sin egen tandlægeklinik i Phnom Penh, som Søren
havde skudt penge i.
Klinikken blev landets anden tandlægeklinik med moderne udstyr, og
den voksede med lynets hast.
unge får en chance
I dag huser stedet tre fuldt moderne
klinikker med røntgen, teknik, kirurgi osv. De penge, der kommer ind,
bliver investeret igen, både i udstyr,
lokaler, ansatte – og i uddannelse.
Unge tandlægeaspiranter får kost,
logi, skolegang, bøger og eksaminer
betalt af klinikken. Til gengæld skal
de gå til hånde og love, at de vil arbejde som tandlæger på stedet i
mindst fem år efter endt uddannelse.
My selv bliver også ved med at lære
nyt. Han tager jævnligt til Danmark,
hvor han »går i lære« hos danske
tandlæger for at tilegne sig den seneste udvikling inden for faget.
Danske tandlæger kommer også til
Phnom Penh for at arbejde frivilligt
på klinikken og lære fra sig. Ofte har
de udstyr med. My har fx lige fået
porcelæn til kroner og tandrensningsudstyr fra en tandlæge i Sønderjylland, der netop har været på besøg.
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Rige og fattige patienter
Øst møder vest, når man træder ind i
klinikkens åbne reception. Midt i den
vestlige komfort sørger et lille husalter
med blomster og røgelsespinde for, at
klinikken er godt beskyttet mod farer.
I Cambodja har enhver bygning
med respekt for sig selv sin personlige
husgud boende i et alter tæt ved indgangen. Alligevel er det især klinikkens europæiske islæt, der har gjort
den til en succes.
– Mange stoler ikke på cambodjansk uddannede tandlæger, fordi
uddannelsen ikke er så god. Derfor
føler de sig meget trygge i vores hænder her, forklarer My.
Især velhavende folk bruger klinikken. Men fattige patienter kommer
også forbi.
– Vi hjælper dem, hvis de ikke har
andre muligheder. Men vi kan ikke
hjælpe med alt, fx kan vi ikke lave et
større indgreb, siger My.
store planer
Ikke alle kan prale af, at de har holdt
et løfte, de gav sig selv som barn. Men
My kan. Han ville gerne give sin familie et bedre liv – nu er han blevet
den økonomiske rygrad i hele sin

familie. Han sørger for, at hans søskendes børn får en uddannelse. I alt
syv af dem bor i øjeblikket hos deres
onkel.
Et tilfældigt møde foran Asia Hotel
i 1994 blev ikke kun et vendepunkt i
Mys liv, men også i familien Engels,
der jævnligt er i Phnom Penh.
Søren, der slet og ret nu hedder
»far«, og My taler sammen hver dag.
Og de har store planer for fremtiden.
I april udvider de med en diabetesklinik, og de første læger er allerede
blevet ansat. Flere og flere cambodjanere får diabetes, men det er dyrt at
blive testet. Søren og My håber, at de
vil kunne tilbyde en test til kun 1
dollar, så også de fattige kan være
med.
Går det godt, sigter de endnu højere: Drømmen er en dag at skabe et
lægehus med tandlæger, læger og et
moderne apotek under samme tag.
Og som My har erfaret, så kan drømme pludselig gå i opfyldelse. ■

Ulrikke Moustgaard,
freelancejournalist,
Phnom Penh
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Fra sygesikringsoverenskomst til skipperlabskovs
Nogle medlemmer af Tandlægeforeningen vil måske kunne huske
Claus Schmith fra 70’erne og 80’erne, hvor han var en aktiv del af
tandlægeforeningslivet. Bl.a. var han
i en periode formand for Sygesikringens Forhandlingsudvalg.
Senere flyttede han til Kuwait,
hvor han åbnede tandlægepraksis,
og i den forbindelse oplevede han
Golfkrigen på nærmeste hold.
I dag er Claus Schmith 79 år og
nyder sit otium på Cypern. Det betyder dog ikke, at han ikke stadig er
i vigør. Den pensionerede tandlæge
har nemlig netop udgivet en kogebog med titlen »Are you lonesome
tonight – mad for dig«, som giver
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gode råd og ikke mindst masser af
opskrifter på, hvordan man laver
dejlig mad som enlig.
Ud over arbejde, sport, familie og
venner er det daglige måltid mad
nemlig et godt fikspunkt, hvis man
er enlig, lyder Claus Schmiths argument for at kaste sig ud i kokkereringens fornøjelser, selv om man
kun er sig selv til at nyde resultatet
af anstrengelserne.
Så kunne man være fristet af at
forsøge sig med alt fra hakkebøf med
løg til kylling tandoori, giver bogen
masser af inspiration til enlige tandlæger – og i øvrigt alle andre, der
har mod på hjemmelavet mad, selv
om man er »lonesome tonight«. ■
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Vidste du at:

Børst tænder en gang om ugen...

Mere stabilitet – mere komfort.

• Dårlig protesehygiejne er en af de
primære årsager til infektioner
i mundhulen

Det ved alle ikke er tilstrækkeligt. Ej heller,
når du har en tandprotese.
Dårlig protesehygiejne er en af de primære
årsager til, at mange protesebrugere udvikler infektioner i mundhulen, en dårligt
tilpasset protese er en anden årsag.

Det er en forenkling af tro, at et protese
fastholdelsesprodukt kun er anvendeligt
for dem, hvis protese har en dårlig
pasform. At holde protesen fast er blot en
af de mange fordele man opnår ved at
anvende et fastholdelsesmiddel. Ved brug
af Corega Ultra Creme opnås dels stabilitet
af protesen, hvilket øger bidekapaciteten,
men også en øget komfort.

• Corega Tabs 3 Minutes desinﬁcerer
din tandprotese
• Ved at anvende Corega Tabs 3
Minutes dræbes 99,9% af alle de
bakterier, der giver dårlig ånde
• Corega fastholdelsesmidler giver
stabilitet af protesen og øget komfort
• Du kan undgå at få mad ind mellem
protese og gummen
• Du behøver ikke at gå på kompromis
med dine spisevaner, fordi du har fået
en tandprotese!

Protesen uregelmæssige overﬂade gør
den vanskelig at rengøre optimalt med
almindelig tandbørstning. Med Corega Tabs
3 Minutes desinﬁceres protesen, og Corega
forebygger endvidere opbygningen af plak
på protesen. Derved minimeres risikoen for
tandkødsgener.
Mange protesebrugere døjer endvidere
med lugtgener. Ved at anvende Corega
Tabs 3 Minutes dræbes 99,9% af alle de
bakterier, der skaber dårlig ånde.
Med Corega Tabs 3 Minutes får du en renhed
og friskhed, der ikke kan sammenlignes
med almindelig tandbørstning.

Corega kan købes på Apoteket, i Matas og i udvalgte dagligvarebutikker.
www.corega.dk
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Mange protesebrugere oplever smerte
og irritation, når mad, som frø og kerner
trænger ind mellem gumme og protese.
Som konsekvens tilpasses kosten derefter og
visse typer af mad undgås.
Det behøver du ikke at acceptere!
Corega fastholdelsesmidler lægger sig som et
beskyttende lag mellem protese og gumme
og forhindrer dermed mad i at trænge ind
under protesepladen. Hermed reduceres
irritationen væsentligt og du behøver ikke at
gå på kompromis med dine vaner.

- SKABER
SMIL
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kvalitetscirkler går online
Kvalitetscirkler skal have deres eget forum på TdlneT.
Her kan medlemmerne bruge hinanden til faglig sparring – uden at det er nødvendigt at mødes fysisk

Trine ganer

I en travl tandlægehverdag er efteruddannelse via internettet en fleksibel og tidsbesparende måde at holde
sig fagligt opdateret på. Derfor bør
Tandlægeforeningen i højere grad
bruge de teknologiske muligheder,
som internettet giver, i forbindelse
med foreningens efteruddannelsesaktiviteter.
Det er budskabet i artiklen »Hvad
kan internetbaseret efteruddannelse
352

give danske tandlæger?« s. 310 i dette
blad.
Og man er faktisk ved at tage de
første spæde skridt i den retning,
fortæller Sidsel Fogh Pedersen, der er
medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse. Snart får kvalitetscirklerne nemlig hver især mulighed for
at oprette deres eget forum på TDLNET. Her kan man vende konkrete
faglige spørgsmål og søge råd hos

hinanden. Det bliver også muligt at
udveksle dokumenter, forklarer Sidsel Fogh Pedersen.
– Hvem forestiller du dig især vil benytte
muligheden for at debattere med sin kvalitetscirkel online?
– Nu repræsenterer jeg de privatansatte tandlæger, hvor en del er yngre
og har små børn. Jeg tror, at de vil
synes, at det er rart med et forum,
hvor de kan få faglig sparring, når det
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

passer dem. Og så giver det jo mulighed for at lave kvalitetscirkler, hvor
medlemmerne bor spredt geografisk.
Har man fx haft en velfungerende
læsegruppe på tandlægeskolen, hvor
medlemmerne efterfølgende spredes
geografisk, kan man jo fortsat diskutere faglige spørgsmål via sådan et
forum, siger Sidsel Fogh Pedersen.
– Er der ikke fordele ved at mødes fysisk,
som går tabt, når man sidder hjemme foran
hver sin skærm?

– Jo bestemt. Det er heller ikke
tanken, at et onlineforum skal erstatte de fysiske møder i kvalitetscirklerne. De kan ses som et supplement,
hvor man kan vende spørgsmål mellem møderne. Eller hvis man af forskellige grunde ikke har mulighed
for at mødes fysisk – fx pga. store
geografiske afstande, men også hvis
tiden er knap som travl klinikejer,
siger Sidsel Fogh Pedersen.
Hun håber også, at kvalitetscirkler-

ne vil få mulighed for at bruge hinanden og udveksle erfaring cirklerne
imellem. Og endelig er det planen på
lidt længere sigt, at man fra Tandlægeforeningens side skal »fodre« kvalitetscirklerne med anonymiserede
cases og faglige problemstillinger via
onlinefora på TDLNET.
Kvalitetscirklernes lukkede debatfora lanceres på TDLNET om kort tid. ■

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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Årskursus 2008

Mere fleksibelt Årskursus
en del vil være, som det plejer – dog tilsat et par nye tiltag.
Tandlægeforeningen slår dørene op for Årskursus i Bella Center den 10.-12. april

Trine ganer

Fleksibilitet er et af kodeordene for
årets Årskursus – både for tandlæger og for klinikkens øvrige personale. Dels er det muligt at nøjes
med at tilmelde sig en enkelt eller
to dage, hvis man ønsker det, dels
bliver klinikassistenternes kurser
mere fleksible, forklarer chef for
Tandlægeforeningens Efteruddannelse Ole Marker.
– Ligesom alle andre mennesker
er klinikassistenter også forskellige. Derfor har vi ændret på deres
program, så de kan tilpasse det
efter interesse og behov, forklarer
han.
Der bliver således ikke et helt
fredagsprogram for klinikassistenterne, som der plejer at være, men
derimod forskellige sessioner
spredt ud over alle tre dage, som de
kan deltage i efter eget valg – enten
alene eller sammen med resten af
teamet.
Et af de mest populære kurser
blandt klinikassistenterne tegner
til at blive temasessionen om kommunikation fredag formiddag. Her
kan klinikassistenterne lære om
konflikthåndtering – både i forhold til patienter og internt i tandplejeteamet.
Som følge af de foregående års
evalueringer står det klart, at de
354

fleste årskursusdeltagere ønsker et
kortere fagligt program om lørdagen. Derfor har man fra arrangørside valgt at slutte den faglige del
af arrangementet lørdag middag
med frokost kl. 12-13, mens al øvrig aktivitet – heriblandt Scandefa
– fortsætter indtil kl. 15. Til gengæld begynder kurserne allerede
torsdag kl. 10.
»Brush up«
Hvad angår den faglige side af sagen, indfører man et nyt koncept,
hvor man kan få et »brush up«
inden for et specifikt fagligt område. Det er sessioner af tre eller seks
timers varighed, hvor en række
indlægsholdere tilsammen tegner
et billede af, hvad der netop nu er
faglig praksis på det pågældende
område.
I år er emnerne hhv. oral medicin og medicinering. Har du emner, som du kunne tænke dig at få
opdateret næste år, er du velkommen til at henvende dig til Tandlægeforeningens Efteruddannelse
med dit forslag.
er tandlæger bange for
tandlægeskræk?
Er du bange for tandlægeskræk?
spørger en gruppe tandlæger og
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 4

forskere med speciale i tandlægeskræk i en temasession for hele
teamet fredag formiddag.
Her gives forskellige bud på,
hvordan man tackler patienter, der
lider af skræk for tandlægen. Og så
diskuteres det, om det offentlige
burde give tilskud til behandlingen
af disse patienter i erkendelse af, at
det er en tidskrævende proces. Det
gør man fx i Sverige.
Om eftermiddagen er der efterfølgende workshop for hele teamet,
hvis man ønsker det.
Fem tandlægetyper
I åbningssessionen skal der sættes
spot på de udfordringer, som tandlægestanden står over for.
Formand for Tandlægeforeningen,
Susanne Andersen lægger ud med at
give sit bud herpå – bl.a. i relation
til obligatorisk efteruddannelse,
kvalitetssikring og forskellige etiske
dilemmaer, som tandlægerne må
forholde sig til i disse år.

Direktør for Institut for Fremtidsforskning Johan Peter Paludan fortæller derefter om tendenser inden
for sundhedsområdet i fremtiden,
og endelig tegner livsstilsekspert
Henrik Byager til slut fem tandlægetyper, og på baggrund af de tidligere indlæg diskuterer han, hvordan
de hver især er klædt på til at møde
fremtidens krav.
Tilmelding og betaling på nettet
I år er det for første gang muligt at
klare både tilmelding og betaling
online. Når du tilmelder dig, bliver
du spurgt, hvilke sessioner du regner
med at deltage i. Denne tilkendegivelse er ikke bindende, og det står
dig frit for at skifte mening under
selve Årskursus. Grunden til, at du
bedes angive det, når du tilmelder
dig, er for at give kursusplanlæggerne en idé om, hvilke lokaler de forskellige sessioner skal placeres i. ■

Lighthouse
Dental kaster lys
over smertefri
bedøvelse

SleeperOne

Præcision
Lethed
Effektivitet
Aspirations
kontrol

Injektions
modstands
indikator

Guf for operafans
I forbindelse med åbningssessionen torsdag eftermiddag bliver der i år

Low speed
injektions
pedal
(progressiv
eller
konstant)

Retur
knap for
injektionsstemplet

mulighed for at høre sopranen Gitta-Maria Sjöberg synge Puccini-arier fra
operaerne »La Boheme«, »Gianni Schicchi« og »Tosca«. Ved flyglet sidder

High speed injektions pedal
(progressiv eller konstant)

Carol Conrad.
Det var Gitta-Maria Sjöberg, der sang
titelpartiet i Verdis opera »Aida« på
Operaens åbningsaften i 2005, og

Lighthouse Dental

hun stod over for Placido
Domingo, da han gæstesang

Tlf.: 48285646 U Fax: 48286016
Mobil (Jan): 40712025
Email: jan@lighthousemedical.dk
www.lighthousemedical.dk

på Operaen i Wagners
»Valkyrien« året efter. Så
der skulle være noget at

SleeperOne, nøglen til succes
med smertefri bedøvelse

glæde sig til for operafans.
FOTO: CLAUS BECH ANdERSEN / SCANPix
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Nyt kursus:

Vil du »Videre i Praksis«?
Tandlægeforeningen inviterer til todageskursus, hvor du kan hilse på dine tidligere
studiekammerater og samtidig blive klogere på bl.a. ledelse og kommunikation. der
gives tilskud fra PaTu, så kurset er billigere end oprindeligt annonceret

Trine ganer

Blev du færdig på tandlægeskolen i 2007?
Er du medlem af Tandlægeforeningen? Og
har du deltaget på kurset »Start i Praksis«?
Så er her et nyt kursus fra Tandlægeforeningens Efteruddannelse, som er lavet til
dig. Det hedder »Videre i Praksis« og er
afløser for det kursus, der hed »Året Efter«.
På »Videre i Praksis«, der løber over to
dage, tages der fat på de problemstillinger,
der trænger sig på for de fleste tandlæger,
der stadig er relativt nyuddannede, men
dog har ca. et års tid på bagen som praktiserende.
På kurset tages spørgsmål om ledelse og
kommunikation med både patienter og
andre medarbejdere på klinikken op.
Blandt kursusgiverne er virksomhedspsykolog Kate Dahl.

Tilskud fra PATU

Kurset handler dog ikke blot om at sidde og lytte til indlæg. Formålet er i høj
grad også at mødes med de tidligere studiekammerater, og der bliver rig mulighed
for at udveksle erfaringer og snakke om,
hvad der er sket siden sidst.
Billigere end annonceret
»Året Efter«-kurserne fik superflotte evalueringer af deltagerne, så der er intet at
betænke sig på. Især ikke efter at Privatpraktiserende Tandlægers Udvalg (PATU),
der varetager de privatansatte tandlægers
interesser i Tandlægeforeningen, har besluttet at give tilskud, så prisen på kurset
bliver 3.500 kr. i stedet for de i kursuskataloget annoncerede 5.500 kr. ■

Videre i Praksis
Tid:

Privatpraktiserende Tandlægers Udvalg
(PATU) i Tandlægeforeningen støtter kurset,

kl. 9-14.
sted: Scandic Bygholm Park

så prisen bliver 3.500 kr. frem for 5.500 kr.,
som det er annonceret i årets kursuskatalog

16. maj kl. 13-19 og 17. maj

i Horsens
Pris:

3.500 kr.

fra Tandlægeforeningen.
Kurset er med overnatning
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HUSk!
Grundlovsdag i privat praksis:
klinikassistenter har i henhold til deres overenskomst ret til en halv fridag grundlovsdag
uden lønafkortning.
Tandplejere og ansatte tandlæger har derimod ikke ret til frihed med løn grundlovsdag,
medmindre andet er aftalt særskilt.
Tandlægeforeningens Front Office
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Frit valg for klinikassistenter
en del af den lønforhøjelse, som klinikassistenterne skal have den 1. april 2008, må de selv bestemme over

Jannie arge
Den 1. april 2008 skal klinikassistenterne have lønforhøjelse, som de plejer, men denne gang er der ud over
den almindelige stigning afsat yderligere 0,5 % af lønnen (inkl. tillæg),
som klinikassistenten selv kan bestemme, om hun vil bruge på pension
eller udbetaling af et samlet beløb.
Den praktiske fremgangsmåde er beskrevet i overenskomstens § 8, stk. 4.
engangsudbetaling eller pension
De klinikassistenter, der vælger at få
en engangsudbetaling, har ikke krav
på, at arbejdsgiveren løbende sparer op

på en separat konto – beløbet skal blot
være til stede, når det skal udbetales.
En engangsudbetaling bliver betragtet som løn, og derfor skal beløbet indgå i beregningen ved indbetaling af fx feriegodtgørelse og pension
i det år, udbetalingen finder sted.
Vælger klinikassistenten indbetaling
til pension, vil indbetalingerne ikke
blive betragtet som løn, og derfor skal
de ikke indgå i disse beregninger.
Hvad med eleverne?
Eleverne er som udgangspunkt ikke
omfattet af fritvalgsordningen, men

for voksenelever, der er ansat med
tilskud (overenskomstens § 26, stk. 4),
gælder det dog, at de har krav på lønforhøjelsen på løntrin b1 + 0,5 % som
engangsudbetaling i det efterfølgende
kalenderår.
Har du spørgsmål, kan du kontakte
Tandlægeforeningens Front Office
eller gå ind på TDLNET, hvor du finder en mere detaljeret vejledning. ■

Jannie Arge, cand.jur.,
konsulent i Tandlægeforeningen

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

OPFINDEREN

ENRICO STEGER
www.zirkonzahn.com

MATERIALET MED DEN EKSTREME FRAKTURMODSTAND - METALFRI TANDERSTATNINGER
GOD BIOKOMPATIBILITET - HØJ TRANSLUCENS - INGEN SORTE KRONEKANTER
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NAVNE

NAVNE
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
Sabine Bilet Mikkelsen har overtaget
Peter Haanings klinikandel hos
Tandlægerne i Jels på adressen
Hennekesdamvej 12, 6630 Rødding
pr. 1. februar 2008.
Karin Lhjungmann Pedersen har
overtaget Ulla Korsbæks klinik på
adressen Brogade 14, 4100 Ringsted
pr. 1. marts 2008.

Fødselsdage 17. marts
2008 – 27. april 2008
30 år
Sara Volquartz, Haderslev, 18. marts.
Cathrine Green Winther, Gentofte,
2. april.
Bodil Marie Dandanel, Frederiksberg
C, 2. april.
Marco Christian Scimemi, Vanløse,
27. april.
40 år
Jonathan Hall, København Ø,
20. marts.
Shahrzad D. Bartens, Viby J., 21. marts.
Lotte Susan Olesen, Kgs. Lyngby,
22. marts.
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Niels Skovsgaard Petersen, Næstved,
27. marts.
Martin Heiden, Ølstykke, 29. marts.
Anne Sophia Lykke Hansen, Dragør,
30. marts.
Camilla Becker, Brabrand, 30. marts.
Lene Helweg-Larsen, København S,
8. april.
Karen Heegaard, Fredensborg,
11. april.
Britta Eriksen, Odense M, 12. april.
Rashida Durrani, Ballerup, 18. april.
Søren Schantz, Odder, 22. april.
50 år
Per Bjørndal, Kgs. Lyngby, 18. marts.
Mogens Nygård, Vodskov, 25. marts.
Jette Lerche, Horsens, 25. marts.
Ellen Jensen, Grenå, 31. marts.
Ingrid Sommer, Malling, 3. april.
Kirsten Jorsal, Holland, 15. april.
Jette Rask Overgaard, Middelfart,
16. april.
Lars Brøste Jessen, Roskilde, 18. april.
Morten Sørensen, Roskilde, 18. april.
Karen Marie Ventzel, Ringkøbing,
18. april.
Elise Sylvester Poulsen, Hedehusene,
24. april.
Torben Jørgensen, København V,
27. april.

60 år
Hans Conrau, Grenå, 20. marts.
Ole Kjær Vistesen, Ribe, 20. marts.
Jan Andersen, Brande, 22. marts.
Harriet Nørregaard, Holbæk, 26.
marts.
Jørgen Borup Hansen, Helsingør,
1. april.
Steen Lunde Jeppesen, Hvalsø, 6. april.
Kirsten Glahn, Hjørring, 10. april.
Ulla Pallesen, Frederiksberg C,
12. april.
Anders Chr. Venge, Rødovre, 13. april.
Stig Norrbom, København V, 14. april.
Lis Reinholdt Knudsen, Brædstrup,
16. april.
Peter Kvindal, Hobro, 21. april.
Aage Hansen Bargfeldt, Svendborg,
23. april.
Ulla Kure Gundgaard, Odense C,
24. april.
Ralph Nørregaard, Holbæk, 27. april.
70 år
Ib Leif Christiansen, Karlslunde,
19. marts.
Jørgen Lætgaard, Værløse, 20. marts.
Jan Bacher, Randers, 23. marts.
Vagn Vestergård Jacobsen, Esbjerg,
3. april.
Curt Garbro, Holbæk, 11. april.
Mogens Møgeltoft, København Ø,
14. april.
Arne Laursen, Rønde, 17. april.
Bente Kofoed Stender, Nordborg,
18. april.
Willy Tvilling, Vejle, 25. april.
Jens Ryg Aasgaard, Svendborg, 27.
april.
Jørgen Lang, Hornbæk, 27. april.
75 år
Inge-Merete Thue Riehn, Rødovre,
21. marts.
Ib Sewerin, Hellerup, 22. marts.
Frede G. H. Vinum, Skodsborg,
29. marts.
Finn Prætorius, Nivå, 31. marts.
Lissi Kirsten Mose, Støvring, 4. april.
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Henning Nielsen, Brøndby Strand,
10. april.
Poul Thirsmark, Grenå, 22. april.
Jørgen Bøtter-Jensen, Ærøskøbing,
27. april.
80 år
Kirsten Ovesen, Væggerløse,
18. marts.
Flemming Dabelsteen, Holte,
21. marts.
Tyge Bjørke, Rødby, 22. marts.
Jørn Veje Petersen, Fakse, 5. april.
85 år
Per Isbrand, Birkerød, 30. marts.
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Marts

kALENdER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 5 2008:
deadline 7. april
Udkommer: 23. april 2008
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 6 2008:
deadline 25. april
Udkommer: 14. maj 2008

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

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Camilla Gothen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 37, cg@tdl.dk
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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

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
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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
Årskursus
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse

Tandplejerkursus 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
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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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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
Imediate 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
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
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nordic dental laser society
(ndls) afholder symposium
Dato: 26.4.2008 kl. 9.00
Sted: Tandlægeskolen i København
Yderligere info:
www.nordicdentallaser.org

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
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
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Bemærk:
Nye datoer!

31. oktober - 1. november
Symposium 2008
31. oktober
Konference for klinikassistenter
Emne: Æstetik og etik
Sted: Bella Center
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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

August

September

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

nobelguide™ computerbaseret
planlægning for tandlæger
Dato: 4.-5.9.2008 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

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

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

Tandplejerkursus 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

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

Juni
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
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
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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
Interdisciplinary treatment of
dental aplasia
Dato: 29.-30.8.2008
Sted: Panum Instituttet,
Københavns Universitet
Tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-Efteruddannelsen
Info:
www.odontefteruddannelse.ku.dk

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
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
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KURSUS 2008
ODONTOLOGI

kALENDER

Hør om kursusrejser
og deltag i vinsmagning
Besøg Den amerikanske Ambassade
torsdag den 10. april 2008 kl. 19.30 - ca. 21.30.
Efter Årskursus’ åbningsreception i Bella Center
præsenteres programmet for efterårets to kursusog oplevelsesrejser.
Arrangementet er for alle medlemmer.
Program
Se Den amerikanske Ambassade og nyd lidt vinsmagning
i Restaurant Diplomat
Hør om mulighederne i 2008 for at kombinere
efteruddannelse med efterfølgende oplevelsesrejse
OURWORLD arrangerer to rejser og vil fortælle om turene til:
OKTOBER
ADA Annual Meeting med en tur til San Antonio, Texas
NOVEMBER
Greater New York Dental Meeting med en tur til
Grand Cayman Island, Caribien

Tilmeldingsgebyret er kr. 150,-.
Du får en flaske vin med hjem af tilsvarende beløb.
Der er begrænset deltagerantal.
Tilmelding er nødvendig og foretages senest den 1. april d.å.
til Tandlægeforeningen ved kursussekretær Lene Severin
på mail lse@tdl.dk eller tlf. 33 48 77 09

T A N D L Æ G E F O R E N I N G E N
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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
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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
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
Tandplejerkursus 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
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
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akupunkturkursus for tandlæger og
tandplejere
Dato: 14.11.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: SAS-Radisson i Odense
Arrangør: Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunktur
Info: www.dsea.dk, tandlæge
Mads Bundgaard, tlf. 32 50 46 50
e-mail: prosted@gmail.com

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Camilla Gothen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 37, cg@tdl.dk

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

* Tarbet WJ, et al. Clinical Evaluation of a New Treatment for Dentinal Hypersensitivity. J. Periodontol. 1980 sep; 51 (9): 535-540

SENSODYNE VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED FØLSOMME
TANDHALSE*
Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. Oplys disse patienter om, at der er
hjælp at hente med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder den aktive ingrediens
kaliumnitrat eller kaliumklorid, hvis positive effekt mod isninger i tænderne er dokumenteret i flere kliniske studier. Sensodyne hjælper efter bare 2 uger – og efter 4 uger
siger hele 92%, at deres isninger er mindsket betydeligt.*

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i tænderne,
1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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kollegiale henvisninger

Behandlingscentre
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, 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

370

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
Soft & hard tissue grafting
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
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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. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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
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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. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

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. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantatbehandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
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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
376
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Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 05: 07/04 udkommer 23/04
Annoncer til TB 06: 28/04 udkommer 14/05
Annoncer til TB 07: 19/05 udkommer 04/06

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.

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.

stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Tandlæge med egne patienter
søges til klinik i Herlev
For at udnytte gode faciliteter i
moderne velbeliggende klinik
i Herlev, søger jeg tandlæge
med egne patienter enten som
lejer eller som ansat. Med rette
kemi - eventuelt kompagniskab
på sigt.
Tandlæge Merete Repsdorph
Herlev Hovedgade 82D, 2. sal.
2730 Herlev, Tlf. 44940215
merete.repsdorph@mail.tele.dk
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Barselsvikariat - Nykøbing F.
Til alsidig praksis med 3 tandlæger og 1 tandplejer søges
pr. 10/4 08 en tandlæge/cand.
odont. i ca. 81/2 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. 54858038
Blak@mknet.dk

Albertslund – tandlæge med sans for at nyde sit fag
Tiltrædelse pr. 1. maj eller tidligere efter aftale.
Vi tilbyder en spændende og udviklende jobfunktion hvor du:
• får dine egne patienter og et tæt samarbejde med
tandplejer omkring planlægningen af behandlingerne
• får gode indtjeningsmuligheder
• støtte til internationale og nationale kurser
Stillingen kræver en tandlæge, som er parat til at yde en god
service:
• du skal have gode faglige kvalifikationer og ønske nye
udfordringer
• du skal være en udadvendt og kreativ person med godt
humør
• du skal have sans for æstetik og kvalitet i dit arbejde
Vi tilbyder dig 28 til 32 timer fordelt på 4 dage om ugen.
Du vil indgå i et samarbejde med 3 tandlæger, 1 tandplejer,
5 klinikassistenter og 1 elev. Klinikken er netop blevet top
moderniseret, senest med digital OP.
Beliggenhed: Kanalgade 6, 2620 Albertslund, 2 minutters gang
fra stationen.
Send din ansøgning senest den 20. marts til:
Tandklinikken, att.: Lene Olsen, Kanalgaden 6, 2620
Albertslund eller på mail: tandklinikken@olsen.mail.dk.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe på 43 64 45 21
eller mobil: 40 89 45 57.
Læs mere om os på www.tandkanalen.dk.

Tandlæge København - Amager
Vi søger pr. 1.4.08 en tandlæge.
Vi er et team på 3 tandlæger og
1 tandplejer.
Vi er en alsidig og moderne
klinik, vi lægger vægt på højt
fagligt niveau, og gør meget for
at patienten er i fokus. Vi har en
god omgangstone og atmosfære.
Da en af vores deltidstandlæger,
efter eget ønske har fået en fuldtidsstilling, søger vi en tandlæge
2-3 dage om ugen
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlæge Otto Fogemann
Amagerbrogade 245 1.t.v.
2300 Kbh.S
Smrk.: ansøgning

ANNONCER

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.

stillingsannoncer
i farver bliver set...

sErvICEsIDEr
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stillinger tilbydes

A A R H U S

U N I V E R S I T E T

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.
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.

TANDLÆGE
Billund Kommune søger en tandlæge ved Tandplejen fra den 1. juni
2008 eller snarest derefter.
Arbejdstiden er 35 timer pr. uge. Hvis du er interesseret i færre
timer ugentligt, hører vi også gerne fra dig.
Vi betjener ca. 6400 børn og unge på 6 klinikker, og vi har elektronisk journal og digital røntgen.
Ortodonti foretages under vejledning af specialtandlægekonsulent.
Vi tilbyder:
• Teamtandpleje med høj grad af forebyggelse og tidlig indsats
• En tandpleje med fokus på den faglige udvikling og løbende uddannelse
• Mulighed for at arbejde med børne-, ungdoms- og omsorgstandpleje samt ortodonti
Vi søger en tandlæge, der:
• Er er nyuddannet eller har erfaring
• Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
• Er fagligt engageret med et positivt menneskesyn
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at
kontakte souschef Grete Madsen, tlf. 75 33 50 20, eller overtandlæge Margit Lassen, tlf. 75 31 03 55, e-mail: ml@billund.dk.
Ansøgningsfrist: Den 17. april 2008. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.
Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Billund kommunale Tandpleje
Att.: Overtandlæge Margit Lassen
Tinghusgade 7
7200 Grindsted.
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Klinisk lærer, vikar
ODONTOLOGISK INSTITUT

Ved Odontologisk Institut, Afdeling for Ortodonti er en
stilling som vikar for klinisk lærer på tandlægeuddannelsen ledig til besættelse snarest muligt.
Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 7 timer (for
forårssemesteret drejer det sig om tirsdage). Vikariatet
udløber den 15. juni 2008 eventuelt med mulighed for
forlængelse.
Stillingen omfatter seminarundervisning for grupper
af 8. – 10. semester tandlægestuderende; dels som teoretisk undervisning, der gennemføres i henhold til et
struktureret undervisningsprogram, dels som supervision af ortodontiske patientbehandlinger. Der vil
endvidere i et begrænset omfang kunne påregnes at
indgå visitation af patienter, dels på Afdeling for Ortodonti, dels på Afdeling for Pædodonti.
Henvendelse om yderligere oplysninger kan rettes til
professor Birte Melsen eller lektor Dorthe A. Bindslev;
enten via sekretariatet på tlf. 89424037 eller via email til
dbindslev@odont.au.dk
Der tilbydes et dynamisk afdelingsmiljø; foruden de
faglige og sociale relationer vil du kunne udnytte de
faciliteter, tilknytning til afdelingen indebærer, herunder bl.a. adgang til tidsskrifter, bøger, afdelingskurser
og –møder samt benyttelse af universitetsbibliotekets
fysiske og elektroniske faciliteter.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
for akademikere i statens tjeneste, specielt vedrørende
deltidsansatte tandlæger/specialtandlæger ved Tandlægeskolerne i København og Århus.
Ansøgning vedlagt eksamensbevis samt curriculum
vitae i 2 eksemplarer sendes til Odontologisk Institut,
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus
C og skal være instituttet i hænde snarest, dog senest
tirsdag den 25. marts 2008 kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2008-212/2-262

Aarhus Universitet har 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere (omregnet
til fuldtidsstillinger) og en omsætning på 4,5 mia. kr. Aarhus Universitet er
placeret i top-125 blandt verdens i alt ca. 9.000 universiteter og er det bedst
placerede danske universitet i en europæisk undersøgelse af forskningspublicering. Aarhus Universitet er det universitet i Danmark, der har kompetence
i det bredeste spektrum af forskningsområder, og universitetets aktiviteter er
spredt på mere end 20 lokaliteter. www.au.dk
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Forsvaret søger 4 nyuddannede tandlæger
til tidsbegrænset ansættelse
28. juli 2008 - 30. september 2009
Ansættelsen giver dig den del af Sundhedsstyrelsens krav for opnåelse af »autorisation til selvstændigt virke« inden for voksentandplejeområdet. Samtidig vil Forsvarstandplejen arbejde på en
samlet pakkeløsning, således at også kravene på
børnetandplejeområdet tilsikres, og at du dermed,
efter endt tjeneste, kan opfylde de samlede krav
for autorisationen.
Forsvarets tandklinikker er moderne arbejdspladser med helt
nye units, elektronisk patientjournal og digital røntgen. Du får
her mulighed for at arbejde som tandlæge i moderne omgivelser
med mange erfarne og hjælpsomme tandlægekolleger i et miljø,
hvor vi lægger vægt på kvalitet og service. Oven i dit arbejde som
tandlæge får du også mulighed for at stifte bekendtskab med det
at være soldat.

Arbejdsopgaver
Som nyuddannet tandlæge arbejder du som tandlæge i 12 måneder på en af Forsvarets tandklinikker efter en forudgående
grunduddannelse på 2 måneder ved Forsvarets Sundhedstjeneste på Jægersborg Kaserne, Gentofte.
Uddannelsen starter den 28. juli 2008. Den samlede ansættelsesperiode er i alt på 14 måneder.
På Forsvarets tandklinikker vil du arbejde med
• Retsodontologisk registrering
• Forebyggende tandpleje
• Undersøgelse og tandbehandling af Forsvarets personel, dog
tilbydes ikke fast og aftageligt protetik
• Undersøgelse og tandbehandling af specielle personelgrupper med særlige krav til tandstatus
• Oplysende virksomhed
• Arbejde med kvalitetsudvikling
Ansøgerne vil efter endt grunduddannelse blive beordret,
svarende til den indgåede kontrakt, til et af følgende tjenestesteder under Forsvarets Sundhedstjeneste:
1. Infirmeriet på Varde Kaserne.
2. Infirmeriet på Aalborg Kaserne.
3. Infirmeriet på Flyvestation Karup.
4. Infirmeriet på Antvorskov Kaserne, Slagelse

Kvalifikationer
Du skal være nyuddannet tandlæge med it-erfaring på brugerniveau. Du skal i øvrigt være indstillet på at gennemgå relevant
it-efteruddannelse, blandt andet i Forsvarets elektroniske patientjournal.

Prøverne foregår ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup og
gennemføres d. 8. maj 2008.
Man kan øremærke sin ansøgning direkte til et eller flere tjenestesteder.
Ansættelse vil ske på baggrund af det samlede resultat af antagelsesforløbet.
Ved flere kvalificerede ansøgere foretages en prioritering.
Værnepligtige nyuddannede tandlæger kan også søge ind på
»Tandlægeordningen« i stedet for at gennemføre den almindelige militære basisuddannelse (værnepligt). Opmærksomheden
skal dog rettes mod, at der for denne gruppe kun udbetales
værnepligtsløn i de første 4 måneder.
Værnepligtige har til gengæld fri rejse og bolig i forbindelse
med grunduddannelsen og i de første 2 måneder på tjenestestedet, i alt i 4 måneder (værnepligtstiden). Derefter opnås
nedennævnte aflønning.
Rejseudgifter inden for landets grænser i forbindelse med prøverne afholdes af Forsvaret.

Aflønning
Du kontraktansættes for 14 måneder og aflønnes i henhold til
gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten med
tilhørende protokollater indgået mellem Forsvarsministeriet,
Forsvarskommandoen og Dansk Tandlægeforening.
(Værnepligtige følger særordning de 4 første måneder, jævnfør
ovenstående)
Nedenfor anførte løn er pr. april 2007
1.-14. måned:
Basisløn/år: Startløn 240.739,00 kr. efter et år
stigende til
316.886,00 kr.
Militærtillæg:
29.838,87 kr./år
Tandlægetillæg:
51.883,09 kr./år
I alt det første år:
322.460,96 kr.
Oplysninger:
Tandlægefaglige og tjenstlige spørgsmål kan rettes til Forsvarets Sundhedstjeneste:
• Stabstandlæge Peter Morning, tlf. 39771243
• Overtandlæge Adi Løie-Andersen, tlf. 39771343
Ansøgningsskema, brochure samt oplysninger vedrørende
ansættelsen får du hos Forsvarets Rekruttering på tlf. 4489
5000 eller på www.forsvaret.dk/fvr
Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer
derfor alle interesserede nyuddannede tandlæger uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

Ansøgning

Ansøgning skal være os i hænde senest den 22. april 2008.

Relevante ansøgere indkaldes til skriftlig "antagelsesprøve",
helbredsundersøgelse, psykologsamtale samt orientering om
uddannelsen og tjenesten som tandlæge i Forsvaret.

Ansøgningen sendes til Forsvarets Rekruttering,
Postboks 145, 2750 Ballerup.
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Gentofte
TANDLÆGE TIL GENTOFTE KOMMUNES TANDPLEJE
Ved Gentofte Kommunes Tandpleje
er en stilling som tandlæge ledig til
besættelse 1. marts 2008 eller snarest
derefter. Stillingen er på 35 timer
om ugen frem til 15. januar 2009 og
herefter på 28 timer om ugen. Stillingen indeholder arbejde i børne/unge
tandplejen og omsorgstandplejen.
Vi tilbyder et job på nye distriktstandklinikker med mange kolleger
på arbejdspladsen.
Vi forventer, at du skal være selvstændig, fagligt engageret, service-

og kvalitetsbevidst, og at du har gode
samarbejdsevner.

VIL DU VIDE MERE
Yderligere oplysning om Gentofte
Kommunes tandpleje findes på
www.gentofte.dk eller ved telefonisk
henvendelse til overtandlæge Marianne
Pedersen på tlf. 3998 4320.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest den 15. marts 2008 til:
Gentofte Kommunes Tandpleje
Administrationen
Grønnevænge 12
2920 Charlottenlund
Mail: map@gentofte.dk
Tandplejen tilbyder i øjeblikket tandpleje

LØN OG ANSÆTTELSE

til 15877 børn og unge og 600 omsorgspa-

Løn og ansættelse efter gældende
overenskomst.

tienter. Vi er 55 medarbejdere fordelt på fire
arbejdspladser i kommunen. Vi prioriterer
et højt fagligt miljø med efteruddannelse og

Ved ansættelse indhentes straffeattest.

udviklingsmuligheder for alle.

En arbejdsplads i bevægelse

ANNONCER

Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles
mål om at give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er
præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder
gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og
familieliv. Læs mere på vores hjemmeside www.gentofte.dk

kollegiale henvisninger vises både på tdlnet og i tandlægebladet
annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).
der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang.
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.
henvendelse til
anette kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@tdl.dk
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Tandlæger/
tandlæge
til Specialtandplejen
TANDPLEJEN

Souschef

Den regionale special- og omsorgstandpleje i Region
Sjælland varetager special- og omsorgstandpleje for
de kommuner i regionen, der ønsker Region Sjælland
som leverandør.

Vil du være med til at effektivisere Tandplejen som virksomhed? Brænder du for at kompetenceudvikle medarbejdere i Tandplejen?

Fra 1.april 2008 eller snarest derefter søger vi en
tandlæge 37 timer om ugen til patientbehandling på
klinikken i Slagelse.

Som souschef bliver du stedfortræder for overtandlægen og får et særligt ansvar for:

Vi foretrækker en tandlæge med bred erfaring indenfor hele det odontologiske område.

Tandplejens faglige virksomhed, herunder
• Løbende effektivisering af Tandplejens
virksomhed
• Kompetenceudvikling af medarbejdere
• Ansvarlig for efteruddannelse
Leder af profylakseafdelingen i Tandplejen
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overtandlæge Henning Tønning på 65 51 55 00 eller gå ind på www.odense.
dk, hvor du kan læse mere om stillingen.
For at få mere at vide om Tandplejen, kan du gå
ind på www.odensetandpleje.dk.
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst mellem DTF/TNL og Kommunernes Landsforening.
Ansøgningen bedes sendt til hmt@odense.dk
eller Tandplejen, Grønløkkevej 30, 5000 Odense C.
Att.: Overtandlæge Henning Tønning,
Samtaler forventes at ﬁnde sted i uge 16.
Ansøgningsfrist: 10 april 2008.
Foruden ovennævnte stilling kan vi tilbyde
et barselsvikariat for en af vore 5 specialtandlæger og en fast tandlægestilling til
behandling af børn- og unge. Oplysninger om
disse stillinger fås hos overtandlæge Henning
Tønning tlf. 65 51 55 00.

Der er mulighed for at dele stillingen, så er man
interesseret i deltidsansættelse, modtager vi gerne
ansøgninger.
Læs mere om den regionale special- og omsorgstandpleje på www. regionsjaelland.dk
(sundhed-borgere-praktiserende læger og andre
behandlere- tandpleje- den regionale special- og
omsorgstandpleje.)
Specialtandplejen er organisatorisk placeret i Primær
Sundhed i Region Sjælland.

Vil du vide mere
kan du kontakte ledende overtandlæge Elsebeth Lili
Nielsen på tlf: 5852 4988

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse forhandles efter gældende overenskomst. For den rette person gives der kvalifikationstillæg.
Ansøgning med relevante bilag sendes senest
d. 26. marts 2008 til Primær Sundhed, Alleen 15,
4180 Sorø. Mærket:” Specialtandplejen”
WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Jobnr. 5495 bedes anført på kuvert og ansøgning
Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold
til at søge ledige stillinger.

www.odense.dk
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Områdetandlæge/
børnetandlæge
Esbjerg Kommunale Tandpleje
Tandplejen i Esbjerg mangler tandlæger.

Job i Esbjerg Kommune

Vi er en travl, udviklingsorienteret og moderne tandpleje med 28.000 brugere.
Vi søger nu:
Områdetandlæge (genopslag)
Børnetandlæge(r)/cand.odont(er).
Evt. deltid.
Flere informationer: Overtandlæge Jette
Friis på tlf. 7616 3077 eller 2724 1014.
Ansøgningsfrist: 28.03.08
Mærk ansøgningen: Stilling nr. 10.921 og
11.299

Esbjerg Kommune
Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs

vil du vide mere om
stillingsannoncer?
kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER

Tandlægebladet 12.03.08

Udlicitering af ortodontisk
visitation og behandling
Ringkøbing-Skjern Kommune udbyder hermed
kommunens ortodontiske visitation og behandling i
licitation. Udbuddet foretages i henhold til bestemRingkøbing-Skjern Kommune
melserne gældende for Udbudsdirektivets bilag II
B-ydelser.
Udbuddet gælder en aftale fra d. 1. september 2008 til og med d. 31. august 2014.
Den specialtandlæge, kommunen indgår aftale med, skal varetage den ortodontiske visitation
og behandling af børn og unge under 18 år bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune, jævnfør kapitel 37 i lov om Sundhed med tilhørende bekendtgørelse samt bilag til denne bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsens vejledning på området.
Udbudsmaterialet kan rekvireres fra:
Byrådssekretariatet, Juridisk Rådgivning, Ringkøbing Rådhus, Ved Fjorden 6,
6950 Ringkøbing.
Der afholdes spørgemøde i henhold til udbuddet d. 26. marts 2008 kl. 14.00.
Frist for indlevering af tilbud er d. 30. april 2008 kl. 8.00.
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indryk selv din stillingsannonce både i blad og
på net.
gå ind på
www.tdlnet.dk og
vælg menupunktet
”dentaljob.dk”
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3-4 tandlæger
søges til Bornholm
Har du faglige ambitioner, lyst til mange varierede arbejdsopgaver, og værdsætter du et godt fagligt og kollegialt miljø?
Sætter du også pris på at leve et sted med den smukkeste natur lige uden for døren og mange aktiviteter i
lokalsamfundet?
- Så har vi jobmulighederne for dig.
I privat praksis og i den kommunale tandpleje har vi brug
for 3-4 tandlæger. Der er mulighed for at kombinere arbejdet både i privat praksis og i kommunen, eller du kan
arbejde fuld tid i en af de 2 sektorer.
Vi har mange varierede arbejdsopgaver og et godt fagligt fællesskab. Vi lægger også vægt på efteruddannelse
og arrangerer fælles kurser, men også målrettet efteruddannelse i den enkelte sektor.
I forbindelse med den nye jusordning tilrettelægger vi gerne jusforløb med både arbejde i den kommunale tandpleje
og i privat praksis.
Løn og øvrige arbejdsforhold efter de respektive overenskomster. Mulighed for fast løn også i privat praksis de
første måneder.
Du kan tiltræde efter aftale. Find evt. nogle medstuderende eller kolleger og flyt sammen til Bornholm. I løbet af
få år vil der være brug for endnu flere tandlæger til øen, så
netværket kan nemt øges.

Specialtandlæge
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.
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. 97 12 77 50 og specialtandlæge
Sven Hammer, tlf. 97 12 38 93, (privat 97 20 80 53).
Skriftlig ansøgning med relevante bilag senest den 31. marts
2008.
Overtandlæge Kirsten Eggert
Tandplejens Kontor
Sønderagerskolens Tandklinik
Tjaikofskisvej 1
7400 Herning

Ring til en af os og hør nærmere, eller send din ansøgning
gerne inden den 15. april til:
Kirsten Tolstrup, Bornholms kommunale Tandpleje, på
56 92 75 22, mail: tandplejen@brk.dk.
Hans Jørn Engell i Klemensker på 56 96 67 68 (aften)
mail: hjoernetanden@get2net.dk.
Hanne Jørgensen i Nexø på 56 49 24 88, mail:
Hannetand@mail.dk.

Bornholms kommunale Tandpleje har ca. 9000 patienter og 25 ansatte. Vi har 4 klinikker i Rønne, Aakirkeby, Nexø og Klemensker:
Aakirkebyvej 25 C 3700 Rønne.Tandlæge Hans Jørn Engell har knap
2000 patienter og 5 ansatte. Praksis på Lindevej 17, 3782 Klemensker.
Tandlæge Hanne Jørgensen har ca. 1600 patienter og 2 ansatte, men
ønsker at udvide praksis: Klinikken ligger Torvet 10, 3730 Nexø.
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Bornholm er en naturskøn ø, som ligger tre timer fra
Rådhuspladsen med bil/bus - 30 minutter med fly! Der er
mulighed for masser af fritidsinteresser, da der er idrætsklubber, meget natur og fire flotte golfbaner. Husene er
billige, og der er god mulighed for job til evt. ægtefælle.
Se mere på www.bornholm.dk og www.brk.dk.

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80
sErvICEsIDEr
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køb og salg

Gran Canaria
Er du træt af det danske klima,
de høje skatter, eller har du bare
lyst til at prøve noget nyt. Så
er her en enestående mulighed
for at overtage en velkørende
praksis indeholdende bl.a. 2
behandlingsrum. Patienterne
er primært fastboende skandinavere. Klinikken har et stort
overskud efter skat. Den nuværende ejer er en dansk tandlæge.
Spanskkundskab er ikke en
nødvendighed. Henv. Kurt Birk,
57 67 06 37.

Kliniksalg
Klinik nær Esbjerg - stort patientpotentiale - fuldt digitaliseret - eget klinikhus med privat
bolig.
Billet mrk. 701
Modtager TB’s annoncecenter

Frederikshavn
Klinik i ejede lokaler sælges,
da tiden er til generationsskifte.
Klinikken er velbeliggende på
gågade i smuk ejendom. Den
fremtræder lys og pæn med to
behandlingsrum, dejligt venteværelse, stor sterilisation, køkken og frokoststue. Klinikken
har møde- og betalingsstabile
patienter, en årlig omsætning på
ca. 1,3 mil. Gode muligheder for
at øge omsætningen betydeligt.
Billet mrk. 702
Modtager TB's annoncecenter

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

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

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

gå ind på www.tdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”

Stationsby tæt ved Århus
Går du med ønsker om at starte en praksis op med et beskedent pat.antal, måske er du børnetandlæge med en del af
eftermiddagen fri, så er her en praksis med 2 beh.rum, hvor
den ene klinik er med nyere Unic 5-udstyr, juli mdr. 2003. Lad
os få en snak om dine muligheder ved dette køb. Der vil være
tale om en god handel at gøre på klinikkens ca. 400 pat. med
en total omsætning p.t. på kr. 800.000.

Praksis søges på Djursland
Går du med tankerne om at afhænde din praksis, har vi en
forespørgsel fra seriøs køber. Vores køberemne ønsker en
større elller mindre praksis i den syd eller østlige del af Djursland.

Århus centrum
På eftertragtet centralt placeret adresse sælges moderne indrettet praksis med 4 beh.rum, opbygget m. bl.a. XO & Kavoudstyr af nyere dato. Gennemsnit omsætning på 2,8 mio. kr.
på ca. 460 sygesikr.reg. patienter. Praksis vil være ideel som en
satellitpraksis for en af byens etablerede praksis, da der her er
grundlag for seriøs udbygning af nærværende salgsemne.

www.tdl-tryghed.dk
Pension

:)
39 46 00 80
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indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.

Køb/salg klinikker

Klinik købes
Énmands-praksis, gerne ældre,
købes til overtagelse straks eller
senere. Gerne på Fyn, dog ingen
betingelse. Fuld diskretion.
Tlf. 31 51 55 94
Århus
1/3 af velfungerende attraktiv
samarbejdspraksis (3 fuldtidstandlæger) beliggende i det
nordlige Århus ønskes afhændet
med overtagelse i tidsrummet
01/09-08 til 01/01-09. Lejemål
med lav husleje og gode parkeringsforhold. Gode udvidelsesmuligheder. Beliggende i vækstområde. Seriøse henvendelser
under Billet mrk. 703.
Modtager TB's annoncecenter

ANNONCER

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
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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

Klinikfinansiering
“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
hej@riba.dk
mko@riba.dk
96 80 25 68
96 80 25 73
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★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

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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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

indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
gå ind på www.tdlnet.dk og vælg
genvejen til ”dentaljob”

388

www.statoil dk

stillingsannoncer
i farver bliver set...
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Branded

Ny Colgate 360° ® Sensitive tandbørste
til skånsom og effektiv plakfjernelse
Forhøjet børstetip
Ultra bløde
koniske børstehår

Tri-Lobe, vårt NobelReplacekompatible
implantat.

BEDRE PRISER!

Bløde gummikopper

Slutt å betale overpriser for tannimplantater.
Se våre svært konkurransedyktige priser
på www.protera.se

Høj kvalitet
til lavere pris

Mindre slidtage - ideel til
patienter med følsomme tandhalse

Protera tilbyder tandimplantater fremstil-

Protera er distributør i Norden for Southern

Colgate 360 Sensitive tandbørste giver en skånsom, men effektiv plakfjernelse

let med den største præcision og fuldt

Implants og OsteBiol, to af verdens mest

kompatible med tilsvarende implantatsy-

offensive og velrenommerede virksomheder

• Unikke gummikopper kombineret med bløde børstehår, resulterer i mindre slidtage på blottede
rodoverflader sammenlignet med en almindelig blød tandbørste.1

stemer fra Nobel Biocare, Straumann og

på markedet for tandimplantater og Bone

• 48 % blødere børstehår end en almindelig, blød tandbørste.2

3i. Via en slank organisation og effektiv

Grafting Materials.

• Klinisk bevist til at fjerne optil 38 % mere plak end en almindelig, blød tandbørste.3

distribution kan vi holde et konkurrencedygtigt prisniveau for vores produkter uden

Colgate Sensitive produkter

at give køb på kvaliteten. Kombineret med
vores brede sortiment inden for dentale
implantater giver det unikke muligheder

Læs mere om os, vores priser og produkter

for både tandlægeklinikken og patienten.

på www.protera.se
Colgate
Sensitive

Colgate Sensitive
Whitening

Colgate Sensitive
Multi Protection

Colgate Sensitive
Mundskyl

Colgate 360°
Sensitive tandbørste

Bestil direkte på www.colgateshop.dk
eller ring til Colgate Professional Oral Care på tlf. 43 20 92 70

SOUTHERN IMPLANTS
Protera AB, Hälleflundregatan 12, S-426 58 Västra Frölunda, Telefon: +46 31 29 66 00, www.protera.se

Rengøring af hele munden. Til følsomme tænder.

1. Standard laboratory testing af detin abrasion versus Oral-B® P-40 Indicator® Soft. Hefferen J et al., University of Kansas, 2006. Data on file, Colgate-Palmolive. 2. Standard laboratory testing
of bristle stiffness versus Oral-B® Indicator® Soft. Data on file, Colgate-Palmolive. 3. Nathoo S et al., New Jersey Dental School, UMDNJ 2006. Data on file, Colgate-Palmolive. Removal after a
single bruching. Oral-B® Indicator ® is a trademark of Gillettes Canada, Inc.

TANDLÆGEBLADET mARTs

Den nye XO 4 Unit
– din konkurrencefordel

NR. 4

Vinder af
Den Danske Designpris 2007

2008 . 112 . 301-388

“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.

n r . 4 · m a rt s 2 0 0 8 · å r ga n g 1 1 2

Oto-palato-digitalt syndrom
Eliteidræt tager hårdt på tænderne
Mangel på klinikassistenter forude

ta n d læ g e f o r e n i n g e n s m e d l e m s b la d
d a n i s h d e n ta l J o u r n a l

