TANDLÆGEBLADET ApRiL

XO 4 Unit
– klinikkens hjerte

NR. 5

Vinder af
Den Danske Designpris 2007

n r . 5 · a p r i l 2 0 0 8 · å r ga n g 1 1 2

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

2008 . 112 . 389-496

Rodstifter – komplikationer og holdbarhed
Tandlægeskræk hos ofre for pædofile
“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.

OK 2008: Største lønstigninger i 20 år

ASTRA TECH WORLD CONGRESS IN WASHINGTON, DC JUNE 4-7, 2008

The countdown is on. The preparations are being made. The course is set.
We’re getting ready for an expedition like no other – an inspiring three-day
exploration into the world of implantology. We want you to join us, so mark
your calendar and prepare yourself for new discoveries.
Register and download the preliminary program at
www.astratechdental.com
Get inspired and make new discoveries. The journey starts now.

Scientific Committee
CHAIRMAN
Jan Lindhe, Sweden

EXECUTIVE MODERATOR
Tomas Albrektsson, Sweden
Jan Eirik Ellingsen, Norway
Jocelyne Feine, Canada
Lisa JA Heitz-Mayfield, Australia
Niklaus P Lang, Switzerland
Steve Lewis, USA
Michael Norton, UK
Mariano Sanz, Spain
Henning Schliephake, Germany
Tetsu Takahashi, Japan
Ray Williams, USA

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
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk

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

78864-DK-0712

Making new discoveries

SENSODYNE
VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED
FØLSOMME
*
TANDHALSE

Indhold
Faglige artikler
392	Peutzfeldt A, Sahafi A, Asmussen E. Tekniske komplikationer ved tænder
restaureret med rodstifter – en spørgeskemaundersøgelse
402	Peutzfeldt A, Asmussen E, Sahafi A. Effekten af rodstiftens dimension,
elasticitetsmodul og adhæsive binding på spændingsdannelsen i tænder
410	Løvschall H, Christiansen R, Hørsted Bindslev P. Mineral Trioxid Aggregat
– sammensætning, egenskaber og håndtering
392
Rodfraktur af 4+ restaureret med en
præfabrikeret metalstift

Foto: sonja iskov

000
Kun gennem uddannelse kan du
sikre fortsat høj kvalitet i dit arbejde
Sustie velenis ciduisi. Na feum

Faglig orientering
Orientering:
420	Fiehn N-E. To forskere ved Tandlægeskolen i København fik årets
Dannin Legat
Kommentar:
422	Langtidsevaluering af pulpotomi i primære molarer med mineral trioxid
aggregat eller formolcresol
424	Kommentar til artiklen »Traumebehandling med suboptimalt
behandlingsresultat – hvad gik galt?«
426	Bindeleddet e-learning til praksis må fremmes i efteruddannelsen
Faglige møder:
428	Spændende årskursus i Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi
Orientering:
430	Brodam W. Cochranereview: Depuration fungerer uden desinfektion

432 Internationalt forskningsnyt
451
– De kommunalt ansatte tandlæger
kan være godt tilfredse med
deres nye overenskomst, mener
tandlæge Charlotte Groule, der er
medlem af Tandlægeforeningens
forhandlingsudvalg for kommunalt
ansatte tandlæger (KATFU)

434	Oversatte internationale abstracts
436 Boganmeldelser

Leder og debat
Leder:
438 Ny direktør skal skabe endnu bedre medlemsservice
Debat:
440 Etik?

Ofre for pædofile
kan få associationer
til overgrebene, når
tandlægen undersøger dem i munden.
Kristian Ditlev Jensen, forfatter,
side 444

Tandlæge og samfund
443 Ofre for pædofile er ofte angste for tandlægen
446 Kort nyt
448	Største lønstigninger i 20 år
452 Danske tandlæger henter implantatuddannelse i udlandet
454 FAQ om brug af medhjælp
457 Ændringer i lønsatser

Servicesider
458	Navne
464	Kalender
472	Kollegiale henvisninger
478	Tandlægeforeningens krisehjælp
479	Stillinger
492	Køb og salg
493	Leverandørhenvisninger

389

Om TAnDlægEblADET
DANISH DENTAL JOURNAL
NR. 5, ApRIL 2008, ÅRG. 112

Foto: Jeppe Carlsen. Læs videre i artiklerne »Tekniske
komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter
– en spørgeskemaundersøgelse«, side 392, »Effekten af
rodstiftens dimension, elasticitetsmodul og adhæsive
binding på spændingsdannelsen i tænder«, side 402,
»Ofre for pædofile er ofte angste for tandlægen«, side
443, og »Største lønstigninger i 20 år«, side 448.
Ansvarshavende
og faglig-videnskabelig redaktør:
Lektor, dr.odont. NilsErik Fiehn

Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemmers blad. Det er bladets
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Tandlægeforeningens medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet.
Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Tandlægeforeningens holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet,
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken
tandlæge og samfund, skal have mulighed for at kommentere kritikken.
Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser
i produkter der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere
til faglig-videnskabelige artikler har økonomiske interesser i produkter som
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller firmaer i
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.
Redaktionen

Administrerende redaktør:
Cand.mag. Claus Jørgensen, email:
cj@tdl.dk.
Fagredaktion:
Institutleder, tandlæge Preben Hørsted
Bindslev, professor, dr.odont. Palle Holmstrup,
professor, dr.odont. Flemming Isidor.
Redaktion af »Tandlæge og samfund«:
Redigerende journalist, cand.scient.soc.
Trine Ganer, email: tg@tdl.dk, tandlæge,
journalist Winnie Brodam, email: wb@tdl.dk.
Annoncecenter:
Annoncechef Michael Lentz, email: ml@tdl.dk,
Mette Blak Olsen, email: mbo@tdl.dk,
Anette Kofoed, email: ak@tdl.dk.
Sekretariat:
Tina Andersen, email: ta@tdl.dk.
Adresseændringer og forsendelse:
Lisbeth Pedersen Foldberg, email: lpe@tdl.dk.
Adresse:
Tandlægebladet, Amaliegade 17, postboks 143,
1004 København K. Telefon 70 25 77 11,
telefax 33 48 77 30. Email: tb@tdl.dk.
Internet: www.tandlaegebladet.dk.
Tandlægebladet udkommer med 15 numre
årligt. Distribueret oplag per nummer: 6.219.
Medlem af Dansk Oplagskontrol.
Medlem af Dansk Fagpresse.
Oplysninger vedr. udarbejdelse af
manuskripter, særtryk, indsendelsesfrister mv.
kan fås hos redaktionen.
Gengivelse af artikler fra Tandlægebladet og
www.tandlaegebladet.dk er kun tilladt efter
aftale med redaktionen.
udgiver: Dansk Tandlægeforening.
Tryk: Datagraf.
ISSn: 00399353

390

mAnuSkRIpTvEjlEDnIng

Redaktionen modtager manuskripter til 1) fagvidenskabelige artikler (undersøgelser, kasuistikker,
oversigtsartikler) og 2) faglig orientering (faglige artikler om kliniske forhold, mødereferater, auto
referater af afhandlinger, kommentarer, spørgsmål til »Spørg Tandlægebladet« mv.). Manuskripter
sendes til Tandlægebladet, att. Tina Andersen, på email ta@tdl.dk, eller pr. post til Amaliegade 17,
postboks 143, 1004 København K.
Når du skriver manuskripter til Tandlægebladet, skal du følge bladets manuskriptvejledning. Du
finder manuskriptvejledningen på www.tandlaegebladet.dk. Klik på »Om Tandlægebladet« i menuen
på forsiden og derefter på »Manuskriptvejledning«.
TAnDlægEblADETS vIDEnSkAbElIgE pAnEl

Lisa Bøge Christensen
Erik Dabelsteen
Ellen Frandsen
Poul HolmPetersen
Palle Holmstrup
Dorthe Holst
Preben Hørsted Bindslev
Fleming Isidor
Mats Jontell

Stig Karlsson
Sven Kreiborg
Lars Matsson
Sven Poulsen
Jesper Reibel
Søren Schou
Peter Svensson
Svante Twetman
Ann Wenzel

ADRESSER

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
Postboks 143
1004 København K
Telefon 70 25 77 11
Telefax 70 25 16 37
Internet: www.tandlaegeforeningen.dk
Email: info@tandlaegeforeningen.dk
Telefonåbningstid:
Mandagtorsdag 9.0018.00,
fredag 9.0015.30

Tandlægernes Tryghedsordninger
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Telefon 39 46 00 80
Telefax 39 46 00 88
Internet: www.tdltryghed.dk
Email: web@tdltryghed.dk
Telefonåbningstid:
Mandagtorsdag 9.0016.00,
fredag 9.0015.30

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Procera® – løsninger i ren porcelæn

Procera®

stærk, smuk, velkendt
Procera® gør det muligt at levere sikre og forudsigelige æstetiske løsninger, der giver smukke
og langtidsholdbare resultater. Takket være vores løbende innovationsarbejde, der understøttes
af mere end 15 års klinisk dokumentation og mere end 8 millioner udførte rekonstruktioner,
er Procera® altid på forkant med udviklingen.
s NYT Procera®-kroner har en ny marginal pasform, så de sidder perfekt under afprøvningen!
s NYT med vores nye farvede zirconia-kroner kan du altid finde den helt rigtige farve,
der giver det bedste æstetiske resultat.

© Nobel Biocare 2008

Men Procera® er mere end kun zirconia. Procera® omfatter også løsninger med alumina, der giver den
optimale gennemskinnelighed. Og med vores brede udvalg af kroner, laminater, broer, implantatbroer
og abutmenter kan du altid finde den perfekte Procera®-løsning til dine patienter – uanset
hvilken behandling du skal udføre.

Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger

Tekniske komplikationer
ved tænder restaureret
med rodstifter
- en spørgeskemaundersøgelse
Anne Peutzfeldt, Alireza Sahafi og Erik Asmussen
Holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes
med rodstifter, afhænger af så mange faktorer, at det
ikke er praktisk muligt at udføre valide, randomiserede
kontrollerede kliniske studier. Formålet med denne
spørgeskemaundersøgelse var at analysere tilfælde
af komplikationer opstået på tænder restaureret med
rodstifter og opbygninger i et forsøg på at identificere
faktorer, der synes at prædisponere for komplikationer
og/eller for særlige typer af komplikationer. Vi udsendte
et spørgeskema til alle privatpraktiserende tandlæger
i Danmark med en opfordring til at udfylde og indsende
et skema, såfremt man modtog en patient, der havde
komplikationer i forbindelse med en rodstiftretineret
restaurering. Ved hjælp af skemaet indsamledes informationer vedrørende patienten og tanden samt de
anvendte behandlingsteknikker og materialer. Over en
treårig periode modtog vi 260 udfyldte spørgeskemaer
fra 171 tandlæger. De 260 restaureringer havde, inden
der opstod komplikationer, haft en holdbarhed på mellem tre måneder og 38 år med en middellevetid på 11 år.
61 % af restaureringerne havde siddet i munden mindre
end 10 år, inden der opstod komplikationer. Rodfraktur
var den hyppigst rapporterede komplikation efterfulgt af
løsning af rodstiften og fraktur af rodstiften. Den statistiske analyse viste, at rodfrakturer optrådte hyppigere
end løsning af stiften eller stiftfraktur, såfremt der var
blevet anvendt koniske rodstifter frem for cylindriske
rodstifter. Hyppigheden af rodfraktur frem for løsning
af stift eller stiftfraktur var større, jo længere tid restaureringen havde siddet i munden, inden der opstod
komplikationer. Stiftfraktur sås hyppigere hos mandlige
end hos kvindelige patienter. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderede vi, at koniske rodstifter
var forbundet med en højere risiko for rodfraktur end
cylindriske rodstifter.
Artiklen er baseret på artiklen: A survey of failed
post-retained restorations, som tidligere er publiceret i
Clin Oral Investig 2008; 12: 37-44.
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I

adskillige undersøgelser er det blevet fundet, at rodbehandlede tænder holder dårligere end vitale tænder
(1-5). Dette menes at skyldes, at rodbehandlede tænder ofte er mere destruerede end vitale tænder pga. caries,
rodbehandling, præparation til rodstift, til opbygning og
til endelig restaurering (6-14). Med henblik på at optimere
en rodbehandlet tands prognose kan det være indiceret at
se nøjere på behandlingsmulighederne.
I tilfælde, hvor tandkronen er væsentligt reduceret, har
det i mange år været kutyme at forankre kronen vha. en
opbygning og forankre opbygningen vha. en rodstift. En
stiftopbygning fremstilles på to principielt forskellige måder: 1) stiftopbygningen støbes som én enhed, og 2) der cementeres en præfabrikeret rodstift i rodkanalen, omkring
hvis hoved der fremstilles en opbygning i et plastisk materiale, fx komposit plast.
Som nævnt er det rodstiftens opgave at fastholde restaureringen, men stiften bør også beskytte den resterende
tandsubstans mod yderligere destruktion. Faktorer, der er
relateret til rodstiften, og som man ved er af betydning for
stiftens retention og for beskyttelse af resterende tandsubstans, omfatter: rodstiftens form, længde, diameter, overflade og stivhed samt den retentionscement, som stiften cementeres med.
Hvad rodstiftens form angår, giver cylindriske stifter
bedre retention og mindre spændingsdannelse end koniske stifter (15-22). Samme positive effekt har en forøgelse
af rodstiftens længde (15,16,21,23-25). Rodstiftens længde
kan dog ikke øges ukritisk. For det første bør man bibeholde 5-6 mm af rodfyldningen apikalt for ikke at kompromittere den apikale forsegling (26-27). For det andet er roden ofte spinkel i den apikale tredjedel. Ved at forlænge
udboring til rodstiften øges såvel risikoen for parietal perforation som risikoen for rodfraktur som følge af svækkelse af roden. Betydningen af rodstiftens diameter er ikke
fuldt afklaret. Mht. diameterens indflydelse på stiftens retention i rodkanalen synes man at være enige om, at tykkere stifter ikke nødvendigvis giver øget retention (16). I
én undersøgelse har man fundet, at spændingsdannelsen
faldt med tykkelsen af stiften (15), mens man i en anden
undersøgelse har fundet, at tyndere stifter gav tanden større modstand mod fraktur (13). Mht. stifternes indflydelse
på de restaurerede tænders styrke synes man at være enige
om, at rodkanalens diameter ikke skal øges ukritisk, da
fjernelse af dentin vil svække tanden og reducere dens
modstand mod fraktur (6,16,29). Hvad stiftoverfladen angår, viser ru og rillede stifter større retention end glatte
stifter, og rodskruer viser allerstørst retention (16,19,23).
Desværre ledsages rodskruernes overlegne retention af
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

• Den hyppigst rapporterede type af komplikation var
rodfraktur efterfulgt af løsnet stift og stiftfraktur.
• Frekvensen af rodfraktur var større hos restaureringer
forsynet med koniske stifter end hos restaureringer
forsynet med cylindriske stifter.
• Frekvensen af stiftfraktur var større hos restaureringer
forsynet med cylindriske stifter end hos restaureringer
forsynet med koniske stifter.
• Frekvensen af løsnede stifter var den samme hos restaureringer forsynet med koniske stifter som hos restaureringer forsynet med cylindriske stifter.

øget spændingsdannelse i roden (30,31) og af øget risiko
for rodfraktur (6,16,31,32,). Rodstiftens stivhed bestemmes
dels af stiftens diameter, dels af stiftmaterialets elasticitetsmodul (E-modul). Der er endnu ikke enighed om, hvorvidt
en rodstift bør fremstilles i et materiale med højt eller med
lavt E-modul. På den ene side vil en slap stift (= lavt E-modul) tillade deformering af opbygningen og den endelige
restaurering. Dette fører til destabilisering af opbygningen
og restaureringen med nedbrydning af retentionscementen og risiko for sekundær caries til følge. Desuden har
man fundet, at spændingsdannelsen i roden øges, og den
restaurerede tands styrke reduceres i takt med, at rodstiftens E-modul reduceres (15,20,33,34). Rodstifter fremstillet
i et materiale med lavt E-modul frakturerer tidligere eller
ved lavere belastning end rodstifter udført i et materiale
med højt E-modul. På den anden side har man i visse undersøgelser fundet, at rodstifter i et materiale med lavt Emodul forårsager mindre alvorlige skader på resterende
tandsubstans, når der opstår komplikationer (udvaskning
af cement, løsning, fraktur af opbygningen, fraktur af rodstift) (12,33-35). Rodstifter forankres som oftest i rodkanalen vha. en retentionscement. Zinkphosphatcement er den
cement, der har været mest anvendt gennem årene. Med
udviklingen af fiberforstærkede plaststifter og keramiske
stifter samt bindingssystemer opstår spørgsmålet om,
hvorvidt man bør udskifte phosphatcementen med plastcement. Phosphatcement yder retention gennem mekanisk
låsning i ujævnhederne dels i rodkanalens vægge, dels i
rodstiftens overflade. Såfremt man har anvendt passende
forbehandlinger af rodkanalen og eventuelt af rodstiften,
yder plastcement retention både gennem mekanisk låsning
og gennem mikromekanisk og kemisk binding. I in vitroTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

undersøgelser har man fundet, at anvendelsen af plastcement frem for phosphatcement giver øget retention, mindre og mere hensigtsmæssig spændingsdannelse samt
større styrke af de restaurerede tænder (15,36-39).
Holdbarheden af stiftretinerede restaureringer bestemmes ikke kun af den valgte rodstift. Således er man enige
om, at mængden af resterende tandsubstans har afgørende
betydning for risikoen for tand-/rodfraktur (6,12,21,29,40).
En anden nøglefaktor er præparationen: Såfremt man kan
præparere på en sådan måde, at restaureringen får et 1,5-2
mm højt greb om tanden, forbedres den restaurerede tands
styrke væsentligt (41-43).
Ovenstående gennemgang har vist, at holdbarheden af
rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstiftforankrede restaureringer, afhænger af talrige faktorer, og at det
vil være praktisk umuligt at udføre et randomiseret kontrolleret klinisk studie, der inkluderer alle relevante variable. Man har i undersøgelser af stiftretinerede restaureringer fundet, at der årligt opstår komplikationer i relation til
rodstiften eller opbygningen i op mod 5 % af restaureringerne (11,22,40,44-46). Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var at karakterisere tilfælde af komplikationer opstået på tænder restaureret med rodstifter og
opbygninger i et forsøg på at identificere faktorer, der synes at prædisponere for komplikationer og/eller for særlige typer af komplikationer.
Materiale og metode
I juni 2000 udsendte vi et spørgeskema til alle medlemmer
af Dansk Tandlægeforening, der arbejdede i privat praksis
(3.444 tandlæger). Tandlægerne blev bedt om at udfylde et
spørgeskema, såfremt de hos en patient observerede komplikationer relateret til en rodstiftforankret restaurering.
Skemaet omfattede spørgsmål vedrørende patientens alder
og køn, den involverede tand, rodstifternes antal, type,
form, længde og diameter, opbygningen, retentionscementen, restaureringen, højden af restaureringens eventuelle
greb om tanden, tandens destruktionsgrad, restaureringens
alder samt type og omfang af den opståede komplikation.
Efter tre år havde vi modtaget 260 udfyldte spørgeskemaer, og indsamlingen af spørgeskemaer afsluttedes. Alle
data blev tastet ind på computer og analyseret vha. Statistical Analyzing System (SAS). Der blev udført basal deskriptiv statistik inklusive frekvenstabeller. Udvalgte data blev
analyseret vha. χ2 test og Fishers Exact Probability Tests (P
= 0,05). Det blev ligeledes undersøgt, hvorvidt der var faktorer, som influerede på, hvor længe restaureringen havde
holdt, inden komplikationen indtraf, og/eller på, hvilken
type af komplikation der indtraf.
FAglIgE ARtIklER

393

Rodstifter - spørgeskemaundersøgelse

Resultater
De 260 modtagne spørgeskemaer var blevet indsendt af
171 forskellige tandlæger. Svarprocenten pr. spørgsmål varierede mellem 26 og 98. Der var lidt flere kvinder (58 %)
end mænd (42 %) blandt de 260 patienter. Patienterne var
mellem 18 og 91 år, og aldersfordelingen var ens for mænd
og kvinder. Der var knap tre gange så mange overkæbetænder (74 %) repræsenteret i forhold til underkæbetænder (26 %). Blandt overkæbetænderne var der færre molarer (15 %) end præmolarer (38 %) og incisiver og
hjørnetænder (47 %), mens der blandt underkæbetænderne var færre incisiver og hjørnetænder (8 %). Tabel 1 viser
fordelingen af de indrapporterede tilfælde mht. type af
rodstift og opbygning: Lidt flere af de involverede tænder
var blevet restaureret med en præfabrikeret stift og plastisk opbygning end med en støbt stift og opbygning. Af
de 114 støbte stifter og opbygninger var 57 % blevet støbt i
en guldlegering, 25 % i en sølv-palladium-legering, mens
der for 18 % af tilfældene ikke blev oplyst noget om legeringen. Af de 130 præfabrikerede rodstifter anvendt med
en plastisk opbygning var 51 % titanstifter, 20 % var rustfri stålstifter, 8 % var kulfiberforstærkede plaststifter, og
21 % var enten af et tredje materiale eller et ukendt materiale.
Af de 260 indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer var der blevet anvendt en konisk stift i 54 % af tilfældene, en cylindrisk stift i 20 % af tilfældene, en kombineret cylindrisk og konisk stift i 20 % af tilfældene, mens
der i 4 % af tilfældene ikke var oplyst noget om stiftens
form. Hovedparten af de støbte stifter (76 %) og af de præfabrikerede stifter i rustfrit stål (73 %) var koniske. Blandt
titanstifterne var der lige mange cylindriske (38 %), koni-

Tabel 1. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt
efter type af rodstift og opbygning.
Type af rodstift og opbygning

Antal

Støbt stift og opbygning i ét

114

Præfabrikeret stift med plastisk opbygning

130

Præfabrikeret stift med støbt opbygning

5

Stiftkrone

7

I alt

256

ske (31 %) og kombineret cylindrisk-koniske (31 %) stifter,
mens de kulfiberforstærkede plaststifter enten var cylindriske (50 %) eller kombineret cylindrisk-koniske (50 %).
Der forelå oplysninger om rodstiftens maksimale diameter i 176 af de 260 tilfælde. Af de 176 involverede rodstifter havde 68 % en diameter, der var lig med eller mindre end 1/3 af rodens diameter, og 32 % af stifterne havde
en diameter, der var større end 1/3 af rodens diameter. Der
forelå oplysninger om rodstiftens længde i 237 af de 260
tilfælde. Af de 237 involverede rodstifter var 76 % længere
end halvdelen af rodens totale længde. Tabel 2 viser fordelingen af de indrapporterede tilfælde mht. type af rodstift,
rodstiftmateriale og rodstiftlængde. For alle andre stifter
end dem af rustfrit stål gjaldt, at hovedparten af stifterne
havde en længde, der svarede til mindst ½ af rodens længde. For stifter af rustfrit stål gjaldt, at 50 % var kortere end
½ af rodens længde.

Tabel 2. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt efter type af rodstift, rodstiftmateriale og rodstiftlængde i procent af rodens
længde.
Type

Støbt

Præfabrikeret

Materiale

394

I alt

15-49%

50-74%

75-90%

Guld

9

39

12

60

Sølv-palladium

3

18

8

29

Titan

14

30

17

61

Rustfrit stål

13

11

1

25

0

7

2

9

39

105

40

184

Kulfiberforstærket plast
I alt

Længde
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Som nævnt var 130 af de indrapporterede tænder blevet
restaureret vha. en præfabrikeret rodstift og en plastisk
opbygning. 29 % af opbygningerne var fremstillet i sølvamalgam, 59 % i komposit plast, 3 % i glasionomercement
og 9 % i et ikke angivet/ukendt materiale. I de tilfælde,
hvor rodstiften bestod af rustfrit stål, bestod opbygningen
oftere af sølvamalgam (70 %) end af komposit plast (30 %).
I de tilfælde, hvor rodstiften bestod af titan, bestod opbygningen oftere af komposit plast (84 %) end af amalgam (16
%), og i de tilfælde, hvor stiften bestod af kulfiberforstærket plast, bestod opbygningen i alle tilfælde af komposit
plast.
Af de 260 indrapporterede tilfælde var 40 % af rodstifterne blevet cementeret med zinkphosphatcement, 17 %
med glasionomercement, 10 % med plastcement og 33 %
med en ikke angivet/ukendt cement. Hovedparten af de
støbte stifter (68 %) og af de præfabrikerede, rustfri stålstifter (93 %) var blevet cementeret med zinkphosphatcement. Hovedparten af titanstifterne var blevet cementeret
med zinkphosphatcement (48 %) eller glasionomercement
(37 %). Langt hovedparten af de kulfiberforstærkede plaststifter var blevet cementeret med plastcement (90 %), resten med glasionomercement (10 %).
I 69 % af de 260 indrapporterede tilfælde havde restaureringen, dvs. kronen, greb om tanden. I 29 % af tilfældene
havde restaureringen ikke greb om tanden, og i 2 % af tilfældene var dette ikke angivet på spørgeskemaet. Der forelå kun oplysning om tandens destruktionsgrad inden cementering af den indrapporterede restaurering for 65 (25
%) af de 260 indrapporterede restaureringer. I 47 tilfælde
manglede hele den kliniske krone, og i 18 tilfælde manglede ½-¾ af den kliniske krone på restaureringstidspunktet.
Tabel 3 viser, hvor længe restaureringerne havde siddet i
munden, inden den indrapporterede komplikation indtraf.
Levetiden for de 178 restaureringer, for hvilke denne oplysning forelå, varierede mellem tre måneder og 38 år.
Middellevetiden, indtil komplikationen indtraf, var 11 år,
medianlevetiden otte år. Af de 178 restaureringer havde 61
% haft en levetid på 10 år eller mindre.
Af de 260 indrapporterede tilfælde bestod 51 % af de
indtrufne komplikationer af rodfraktur, 30 % af løsnet rodstift, 17 % af fraktureret rodstift, mens der ikke forelå oplysning om typen af komplikation for de sidste 2 %. Fig. 1
viser et af de indrapporterede tilfælde af rodfraktur og Fig.
2 et tilfælde af løsnet rodstift.
Blandt de stiftretinerede restaureringer, hvor den indrapporterede komplikation indtraf relativt kort tid efter restaureringens fremstilling (0-10 års levetid) i forhold til reTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Tabel 3. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt
efter restaureringens alder på tidspunktet for komplikationens
indtræden.
Alder

Antal

0-1 år

15

2-5 år

50

6-10 år

43

11-20 år

43

21-38 år

27

I alt

178

Fig. 1. Rodfraktur af 4+ restaureret med en præfabrikeret
metalstift.
Fig. 1. Root fracture of 4+ previously restored with a prefrabricated
metal post.

lativt lang tid efter restaureringens fremstilling (11-38 års
levetid), var: 1) signifikant flere cylindriske rodstifter og
kombineret cylindrisk-koniske rodstifter, end der var koniske rodstifter, 2) signifikant flere præfabrikerede kulfiberforstærkede plaststifter, end der var præfabrikerede titanstifter og rustfri stålstifter, 3) signifikant flere støbte
opbygninger i sølv-palladium, end der var støbte opbygninger i guld, 4) signifikant flere plastopbygninger, end der
var sølvamalgamopbygninger, og endelig 5) signifikant flere rodstifter cementeret med plastcement eller glasionomercement, end der var rodstifter cementeret med zinkphosphatcement. Disse resultater var uventede, og i det
efterfølgende diskussionsafsnit argumenteres for, at resulFAglIgE ARtIklER
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synet med en støbt guldopbygning udviste hovedsageligt
rodfraktur (51 %) eller løsning af stift (35 %), og tænder
forsynet med en plastisk opbygning i komposit plast udviste alle tre typer af komplikationer med samme hyppighed
(35 % rodfraktur, 25 % stiftfraktur og 40 % løsning af stift).
6) I de tilfælde, hvor rodstiften var blevet cementeret med
zinkphosphatcement, sås oftere rodfraktur (54 %) end i de
tilfælde, hvor rodstiften var blevet cementeret med glasionomercement (34 %) eller plastcement (36 %). 7) I de tilfælde, hvor komplikationen indtraf relativt kort tid efter
restaureringens fremstilling, var frekvensen af de tre typer af komplikationer ens (Tabel 5), men i forhold til frekvensen af stiftfraktur og frekvensen af løsnet stift blev
frekvensen af rodfraktur større, jo ældre restaureringen
var, da komplikationen indtraf.

Tabel 4. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt
efter længde af rodstift og type af komplikation.
Længde

Fig. 2. Løsnet fiberforstærket plaststift på en stærkt destrueret +4.
Fig. 2. Loss of retention of a fiber-reinforced resin composite post
from a severely destructed +4.

396

I alt

Rodfraktur

Stiftfraktur

Løsning
af stift

2-5 mm

20

2

11

33

6-10 mm

77

20

47

144

11-20 mm

12

12

7

31

109

34

65

208

I alt

taterne ikke er et udtryk for, at de nævnte materialer/behandlinger disponerer for dårlig holdbarhed, men derimod at disse materialer/behandlinger er relativt nye på
markedet.
Adskillige faktorer havde signifikant betydning for typen af den indtrufne komplikation. 1) Frekvensen af rodfraktur var ens for kvinder (51 %) og mænd (50 %), og frekvensen af løsnet rodstift var ens for kvinder (36 %) og
mænd (25 %). Frekvensen af stiftfraktur var derimod højere for mænd (24 %) end for kvinder (13 %). 2) Jo kortere
rodstiften var, desto mindre var frekvensen af stiftfraktur
(Tabel 4). 3) Koniske rodstifter var oftere end cylindriske
stifter og kombineret cylindrisk-koniske stifter forbundet
med rodfraktur (61 % versus 39 % og 41 %) og mindre ofte
med stiftfraktur (9 % versus 30 % og 31 %). 4) Præfabrikerede rodstifter i rustfrit stål var oftere end præfabrikerede
stifter i titan forbundet med rodfraktur (81 % versus 36 %).
5) Tænder forsynet med en plastisk opbygning i sølvamalgam udviste hovedsageligt rodfraktur (70 %), tænder for-

Type af komplikation

Tabel 5. De indrapporterede, rodstiftretinerede restaureringer fordelt
efter restaureringens alder på tidspunktet for komplikationens
indtræden og type af komplikation.
Alder

Type af komplikation

I alt

Rodfraktur

Stiftfraktur

Løsning
af stift

0-1 år

5

4

6

15

2-5 år

14

15

11

40

6-10 år

18

8

17

43

11-20 år

27

2

14

43

21-38 år

18

3

5

26

I alt

82

32

53

167
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Diskussion
Blot 5 % af de tandlæger, der fik tilsendt eksemplarer af
spørgeskemaet, deltog i undersøgelsen ved at indsende
mindst ét skema. Denne lave svarprocent har mange mulige forklaringer, heriblandt spørgeskemaets omfang samt
det faktum, at spørgeskemaet ikke kunne udfyldes nu og
her, men skulle gemmes og tages frem, når den rette patientsituation indtraf. Det faktum, at svarprocenten pr.
spørgsmål ikke var 100 %, kan ligeledes skyldes, at spørgeskemaet skulle udfyldes under patientbehandlingen i en
travl hverdag.
Med hensyn til alders- og kønsfordeling viste patientgruppen sig ikke blot at udgøre et repræsentativt udsnit af
den totale patientgruppe hos privatpraktiserende tandlæger i Danmark, men den svarede også til de patientgrupper, der indgik i tidligere publicerede kliniske undersøgelser af stiftretinerede restaureringer (22,40,47). Disse
kliniske undersøgelser kan også anvendes til at forklare,
hvorfor der i spørgeskemaundersøgelsen blev indrapporteret flere komplikationer på overkæbetænder, især incisiver og hjørnetænder, end på underkæbetænder: De kliniske undersøgelser viser nemlig, at der behandles flere
overkæbetænder end underkæbetænder med rodstifter
(22,40,45,48), og at der oftere rapporteres komplikationer
omkring stiftretinerede restaureringer i overkæbetænder
end i underkæbetænder (22) i særdeleshed omkring stiftretinerede restaureringer i overkæbeincisiverne formodentlig pga. de store horisontale kræfter, som disse tænder
udsættes for i sammenligning med molarer og præmolarer
(22,47-49).
Det er vigtigt at huske på, at de typer af rodstifter, opbygninger og retentionscementer, der ifølge spørgeskemaundersøgelsen var blevet anvendt, ikke kun er et udtryk
for den enkelte tandlæges præference, men også for, hvilke
materialer der overhovedet var tilgængelige på behandlingstidspunktet. Pga. undersøgelsesdesignet har vi kun
kendskab til restaureringer, i forbindelse med hvilke der er
opstået en komplikation, og ikke til, hvor mange restaureringer der i alt er blevet fremstillet med de forskellige
rodstifter, opbygninger, materialer etc. Det, at vi ikke har
nogen kontrolgruppe, gør at vi ikke, blandt de indrapporterede tilfælde af komplikationer, kan skelne mellem en
overrepræsentation af en bestemt rodstift, et bestemt materiale eller en bestemt behandling forårsaget af udbredt anvendelse og en overrepræsentation forårsaget af ringe holdbarhed.
En række specifikke materialer/behandlinger viste sig
at have signifikant stor udbredelse blandt gruppen af restaureringer, hvor den indrapporterede komplikation indTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

traf relativt kort tid efter restaureringens fremstilling. Det
gjaldt præfabrikerede kulfiberforstærkede plaststifter,
stiftopbygninger støbt i sølv-palladium-legeringer, cylindriske og kombineret cylindrisk-koniske rodstifter, plastopbygninger, plastcement og glasionomercement. Nogle af
disse materialer/behandlinger befinder sig formentlig i
denne gruppe af restaureringer, ikke fordi de faktisk prædisponerer for komplikationer og ringe holdbarhed, men
fordi de havde været på markedet i kort tid i forhold til de
alternative materialer/behandlinger og derfor var overrepræsenteret i den totale gruppe af »nyere« restaureringer.
Rodfraktur var den hyppigst rapporterede type af komplikation efterfulgt af løsnet rodstift og stiftfraktur. Denne
relative fordeling af typerne af komplikation er anderledes
end den, der er blevet fundet i tidligere publicerede, retrospektive undersøgelser. I disse fandt man således, at løsnede rodstifter var den hyppigste form for komplikation
(22,50-52). Løsnede rodstifter kan som regel behandles og
tanden bevares. Rodfrakturer derimod er langt alvorligere
og fører ofte til ekstraktion af tanden. Når der i denne undersøgelse var en relativt lav forekomst af løsnede rodstifter, kan det skyldes mindst to forhold. Det ene er, at det
måske var lettere for tandlægen at huske at udfylde og indsende et spørgeskema, når noget så drastisk som en rodfraktur eller stiftfraktur indtraf, end når en løsnet rodstift
måske skulle recementeres. Dette ville selvfølgelig føre til
en underestimering af frekvensen af løsnede rodstifter.
Det andet forhold er, at frekvensen af løsnede rodstifter i
realiteten er faldet, idet glatte rodstifter og koniske rodstifter har måttet vige pladsen for rodstifter med ru/rillet
overflade og for cylindriske stifter.
Adskillige faktorer havde signifikant betydning for typen af den indtrufne komplikation. En af faktorerne var
patientens køn: Der var signifikant flere mænd end kvinder med restaureringer, der udviste stiftfraktur. Kan hænde, at mænds større bidkraft (53) ikke kun øger frekvensen
af komplikationer (22), men i særlig grad disponerer for
stiftfraktur. En anden faktor var stiftlængde: Korte rodstifter var forbundet med en lavere frekvens af stiftfraktur
end længere stifter. Dette resultat kan ikke forklares vha.
spændingsanalyser, men afspejler måske, at der var en
overrepræsentation af rustfri stålstifter og af koniske stifter i gruppen af korte stifter. Rustfrit stål har højere E-modul og styrke end guldlegeringer og titanlegeringer (54) og
må derfor formodes at kunne modstå større kræfter. I forhold til cylindriske og kombineret cylindrisk-koniske rodstifter var koniske rodstifter forbundet med en højere frekvens af rodfraktur og med en tilsvarende lavere frekvens
af stiftfraktur. Denne høje forekomst af rodfraktur i forbinFAglIgE ARtIklER
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delse med koniske rodstifter er også rapporteret i andre
undersøgelser (21,22). I sammenligning med rodstifter i titan var rodstifter i rustfrit stål ligeledes forbundet med en
højere frekvens af rodfraktur, hvilket formentlig kan forklares ved deres koniske facon. Relativt set sås signifikant
flere rodfrakturer blandt tænder, der var blevet behandlet
med en amalgamopbygning, end blandt tænder, der var
behandlet med en opbygning i komposit plast eller en opbygning støbt i en guldlegering. Da sølvamalgam mht. mekaniske egenskaber, fx E-modul, ligger mellem komposit
plast og guldlegeringer, kan disse egenskaber ikke være
årsag til den højere frekvens af rodfrakturer. Endnu en
gang er det formentlig ikke selve materialet eller behandlingen, dvs. sølvamalgamen, der er forklaringen, men andre faktorer, der karakteriserer de tænder, der var blevet
forsynet med en sølvamalgamopbygning: De fleste rustfri
stålstifter var således forsynet med opbygninger i sølvamalgam, mens de fleste titanstifter var forsynet med opbygninger i komposit plast. Som nævnt ovenfor var de
rustfri stålstifter oftere end titanstifterne koniske, og koniske stifter har tidligere vist sig at prædisponere for rodfraktur. Det faktum, at zinkphosphatcement ligeledes syntes at prædisponere for rodfraktur, kan forklares på samme
måde, altså ikke ved at zinkphosphatcement er et inferiørt
materiale, men ved at det var blevet anvendt sammen med
»uheldige« rodstifter: En relativt højere andel af stifter, der
var blevet støbt i sølv-palladium-legeringer, og af præfabrikerede rustfri stålstifter var blevet cementeret med zinkphosphatcement, og disse to stifttyper var forbundet med
en høj forekomst af rodfraktur. Den sidste faktor, der havde signifikant indflydelse på typen af komplikation, var restaureringens alder, da komplikationen indtraf: Jo længere
tid restaureringen havde siddet i munden, desto hyppigere
sås rodfraktur frem for stiftfraktur og løsnet stift. Dette resultat er i modstrid med, hvad man har fundet i andre undersøgelser, idet man ikke tidligere har fundet nogen sammenhæng mellem typen af komplikation og restaureringens
alder (50,51). Forklaringen kan være, at de restaureringer,
der indgik i nærværende undersøgelse, dels varierede
langt mere, mht. hvor længe de havde siddet i munden, inden komplikationen indtraf, dels havde en højere middellevetid i forhold til de to foregående undersøgelser.
Som nævnt i introduktionen har man i andre undersøgelser fundet, at såvel mængden af resterende tandsubstans som greb om tanden spiller en vigtig rolle for, hvilke
typer af komplikationer der indtræffer siden hen
(6,12,21,29,40-43). Disse sammenhænge kunne ikke påvises i denne undersøgelse. Hvad angår tandens destruktionsgrad, var svarprocenten på dette spørgsmål så lav, at
398

der ikke kunne udføres statistisk analyse af, hvorvidt tandens destruktionsgrad havde indflydelse på restaureringens levetid og/eller på typen af komplikation. Hvad angår
kronens greb om tanden, viste det sig, at langt de fleste
kroner havde greb om tanden. Dette medførte, at sandsynligheden for, at der kunne påvises en signifikant effekt af
»greb om tanden«, reduceredes. Det er dog glædeligt at notere, at tandlæger er bevidste om det vigtige i at præparere
på en sådan måde, at den endelige restaurering får et godt
greb om tanden. Det faktum, at der opstod komplikationer
på trods af, at kronerne havde greb om tanden, indebærer,
at de materialer/behandlinger, der var blevet udført inden
den endelige restaurering, heriblandt rodstifter og opbygninger, havde betydning for tandens overlevelse, og disse
bør derfor vælges med omhu.
tak
Forfatterne takker de mange privatpraktiserende tandlæger, som har deltaget i undersøgelsen, samt Dansk Tandlægeforening for økonomisk tilskud.
English summary
A survey of failed post-retained restorations
Survival of endodontically-treated, post-restored teeth depends on a multitude of factors all of which are practically
impossible to include in a randomized, controlled clinical
study. The purpose of this survey was to characterize and
analyze reported failures of post-retained restorations to
identify factors critical to failure and to type of failure. A
questionnaire was mailed to private practitioners in Denmark with a request to complete the questionnaire whenever a patient presented with a failed post-retained restoration. Information was gathered on factors related to the
patient, the tooth, the restorative materials, and the
techniques. Two-hundred and sixty questionnaires were
collected from 171 practitioners over a 3-year period. Functioning time until failure varied between 3 months and 38
years. Mean survival time until failure was 11 years. Of the
failed restorations, 61% had functioned for 10 years or less.
Fracture of the tooth was the most common type of failure
reported, followed by loosening of the post and fracture of
the post. Tapered posts implied an increased risk of tooth
fracture compared to loosening or fracture of the post, and
the relative risk of tooth fracture increased with the functioning time until failure. Fracture of the post was more
common among male than female patients. On the basis of
this survey of failed post-retained restorations it was concluded that tapered posts were associated with a higher
risk of tooth fracture than were parallel-sided posts.
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Effekten af rodstiftens
dimension, elasticitetsmodul
og adhæsive binding på
spændingsdannelsen i
tænder
Anne Peutzfeldt, Erik Asmussen og Alireza Sahafi
Holdbarheden af tænder restaureret med rodstifter
afhænger af et væld af faktorer. Finite element (FE)
-analyse er et softwareværktøj, der anvendes til
beregning af spændingsfordeling i komplekse strukturer, også tandrestaureringer. Formålet med denne
undersøgelse var at analysere effekten af rodstiftens
diameter, længde, elasticitetsmodul og adhæsive
binding på spændingsdannelsen i en tand restaureret
med en rodstift, opbygning og guldkrone. Der konstrueredes en axisymmetrisk tredimensionel model,
der omfattede dentin, parodontalmembran, kortikal
og trabekulær knogle, gingiva og guttaperka. Som
kontrolrodstift valgtes en cylindrisk titanstift med
en diameter på 1,4 mm, længde i rodkanalen på 10
mm og elasticitetsmodul på 112 GPa. Rodstiften blev
simuleret til enten at være adhæsivt bundet eller
ikkeadhæsivt bundet til dentinen i rodkanalen. Guldkronen blev belastet med 100 N, og de resulterende
spændinger i roden blev beregnet og angivet i form af
von Mises spændinger. Spændingerne i roden aftog, i
takt med at rodstiftens diameter øgedes, eller i takt
med at stiftens elasticitetsmodul øgedes. Rodstiftens
længde havde ingen indflydelse på spændingsdannelsen i roden. Adhæsiv binding resulterede i mindre
spændingsdannelse end konventionel, mekanisk forankring.
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R

odstifter anvendes ofte ved restaurering af stærkt
destruerede tænder. En rodstift skal yde retention
for en opbygning og en endelig restaurering, men
skal samtidig være med til at sikre, at tilbageværende
tandsubstans ikke udsættes for yderligere skader. Der er i
dag et stort antal af rodstifter at vælge mellem, både hvad
angår støbte og præfabrikerede typer. Rodstifters evne til
på én gang at yde retention og være skånsomme afhænger
af mange faktorer. Visse faktorer i forbindelse med rod
stiftbehandling er givet af den kliniske situation, fx mæng
den af tilbageværende tandsubstans og muligheden for at
præparere, så kronen får et 1,52 mm højt greb om tanden,
mens andre faktorer bestemmes enten helt eller delvist af
tandlægen. Sidstnævnte faktorer omfatter rodstiftens di
mensioner og stivhed samt retentionscementen.
Såfremt rodfyldningens apikale forsegling bevares, og
dentinvæggen ikke svækkes unødigt i forbindelse med
stiftudboringen, vil en øgning af rodstiftens længde ifølge
tidligere undersøgelser resultere i øget retention, mindsket
spændingsdannelse og øget styrke af den restaurerede
tand (16). Hvad rodstiftens diameter angår, er den forelig
gende litteratur begrænset og resultaterne modstridende.
Der synes dog at være konsensus om, at en rodkanal ikke
bør udvides ukritisk, da styrken af den restaurerede tand
derved falder, og da effekten på retentionen er tvivlsom
(4,79). Rodstiftens stivhed bestemmes dels af stiftens dia
meter, dels af stiftmaterialets elasticitetsmodul (Emodul).
Der er uenighed om, hvilken stivhed en rodstift bør have.
Utilstrækkelig stivhed af stiften vil tillade, at selve restau
reringen distorteres under belastning, og vil resultere i
nedbrydning af cementen i kantområdet og risiko for cari
es. Der findes undersøgelser, der viser, at spændingsdan
nelsen i roden øges, og tandens styrke mindskes, når der
anvendes stifter med lav Emodul frem for stifter med hø
jere Emodul (6,1012). En del laboratorieundersøgelser og
kliniske studier med kort opfølgningstid viser derimod, at
anvendelsen af rodstifter fremstillet i materialer med lav
Emodul vil resultere i mindre alvorlige komplikationer
end stifter i materialer med højere Emodul (10,11,13,14).
Rodstifter kan retineres i rodkanalen enten ved meka
nisk forankring af cementen i ujævnhederne i rodstiftens
overflade på den ene side og i rodkanalens overflade på
den anden side eller ved adhæsiv binding af cementen
frembragt vha. et bindingssystem. Sammenlignet med me
kanisk forankring og phosphatcement har man i flere un
dersøgelser fundet, at adhæsiv binding af rodstifter med
plastcement resulterer i øget retention af stiften, i mindre
og mere skånsom spændingsdannelse samt i øget styrke af
den restaurerede tand (6,1518).
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• En tykkere rodstift inducerer færre spændinger i roden
end en tyndere rodstift.
• En rodstift med høj E-modul inducerer færre spændinger i roden end en rodstift med lav E-modul.
• En rodstift, der er adhæsivt bundet til dentinen i rodkanalen, inducerer færre spændinger i roden end en ikkeadhæsivt bundet rodstift.

staureret med en cylindrisk rodstift, en plastopbygning og
en guldkrone. Som kontrolrodstift anvendtes en titanstift
med en diameter på 1,4 mm og en Emodul på 112 GPa.
Længden af rodstiften i rodkanalen var 10 mm.
Modellen blev delt op i mindre geometriske enheder,
elementer. Der anvendtes to forskellige typer af elementer,
såkaldte SOLID45elementer og CONTACT49elementer.
SOLID45elementerne forblev i kontakt med hinanden,

Krone

Undersøgelser af stiftretinerede restaureringer viser, at
der årligt opstår komplikationer i relation til rodstiften
eller opbygningen i op mod 5 % af restaureringerne
(1924). De hyppigst forekommende komplikationer er
løsning af stiften og rodfraktur (22). Rodfraktur medfører
ofte ekstraktion af tanden. Rodstiftbehandlinger bør op
timeres, således at risikoen for så alvorlige komplikatio
ner som rodfraktur minimeres. Identifikation af den
bedst mulige behandling kræver en randomiseret, kon
trolleret klinisk undersøgelse. Pga. det væld af faktorer,
som er medbestemmende for holdbarheden af tænder be
handlet med rodstifter, er det praktisk taget umuligt at
udføre en sådan undersøgelse. Såkaldte finite element
(FE) analyser har vundet udbredelse til undersøgelse af,
hvordan forskellige typer af tandrestaureringer vil klare
sig, herunder rodstifter. Vha. særlige softwareprogram
mer konstrueres en model af den restaurerede tand og de
omgivende væv, tanden belastes med en vis kraft, og den
resulterende spændingsdannelse beregnes. Vha. sådanne
computersimuleringer analyseres, hvorledes restaurerin
gen vil klare sig, hvordan den påvirker tanden og de øv
rige omgivelser, og hvilke svagheder restaureringen har
(5,2532).
Formålet med nærværende undersøgelse var, vha. FE
analyse, at afklare betydningen af følgende faktorer for
spændingsdannelsen i tandroden: rodstiftens diameter,
længde og elasticitetsmodul samt adhæsive binding.

Opbygning
Gingiva

Retentionscement

Dentin

Rodstift

Parodontalmembran

Retentionscement

Kortikalknogle

Guttaperka

Trabekulærknogle

Fig. 1. De strukturer, som modellen omfattede.
Fig. 1. The investigated model of post-restored teeth.
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Materiale og metode
FEspændingsanalysen blev foretaget vha. ANSYS Rev. 6.1
FE softwareprogrammet (ANSYS Inc., Houston, TX, USA).
Tabel 1 viser de elastiske konstanter, der anvendtes i be
regningerne. FEanalysen var baseret på en axisymme
trisk, tredimensionel model (Fig. 1 og 2). Modellen bestod
af mange komponenter i forsøg på at efterligne den klini
ske situation så meget som muligt. Modeltanden blev re
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Fig. 2. De enkelte strukturers dimensioner (mm). D = dia
meter.
Fig. 2. Dimensions (mm) of the investigated model of post-restored
teeth. D = diameter.
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uanset hvilke kræfter de blev udsat for under computer
simuleringen, og de anvendtes til at simulere adhæsiv bin
ding mellem to nabostrukturer, fx binding mellem plastce
ment og dentin i rodkanalen efter initial anvendelse af et
bindingssystem. CONTACT49elementerne repræsentere
de to overflader, der opretholdt fysisk kontakt under tryk
og friktion, men som brød kontakt under træk. Disse ele
menter blev således anvendt til at simulere ikkeadhæsiv
binding mellem to nabostrukturer, fx kontaktfladen mel
lem plastcement og dentin i rodkanalen, såfremt der ikke
var blevet anvendt et bindingssystem. Modellen bestod i
alt af 6.876 SOLID45elementer og 4.200 CONTACT49ele
menter.
Der blev kørt seks serier af FEberegninger: én serie, i
hvilken rodstiftens diameter blev varieret mellem 1,0 og
2,2 mm, en anden serie, i hvilken stiftens længde blev vari
eret mellem 6 og 10 mm, og en tredje serie, i hvilken stif
tens Emodul blev varieret mellem 20 og 320 GPa. De tre
serier blev hver især kørt i de to scenarier: ét, i hvilket det
simuleredes, at rodstiften var adhæsivt bundet til dentinen
i rodkanalen, og et andet, hvor rodstiften ikke var adhæ
sivt bundet. I alle tilfælde blev guldkronen belastet med
100 N fra en vinkel på 45°. Denne belastning resulterede i
dannelsen af spændinger i alle modellens komponenter, fx
rodstiften, opbygningen og kronen. I denne undersøgelse
fokuseredes imidlertid på de spændinger, der blev dannet
i roddentinen. Resultaterne angives i form af von Mises
spændinger, som er et samlet udtryk for de dannede træk,
tryk og forskydningsspændinger, og som er hyppigt an

Tabel 1. De elastiske konstanter, der blev anvendt for modellens
forskellige strukturer.
Materiale

Elasticitetsmodul
(GPa)

Poissons
ratio

Dentin (5)

18,6

0,31

0,0689

0,45

Kortikal knogle (5)

13,7

0,30

Trabekulær knogle (5)

1,37

0,30

0,003

0,45

0,00069

0,45

Titanstift (32)

112

0,33

Plastcement (33,34)

8,0

0,30

Plastopbygning (34)

12,0

0,30

Guldkrone (5)

96,6

0,35

Parodontalmembran (5)

Gingiva (5)
Guttaperka (5)
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vendt. Data blev analyseret statistisk vha. regressionsana
lyse med P = 0,05 som signifikansniveau.
Resultater
Spændingsdannelse og fordeling præsenteres normalt
som konturdiagrammer (Fig. 3). Da sådanne diagrammer
er særdeles pladskrævende, præsenteres i stedet maksi
mumværdier for von Mises spændingerne i roden (Fig.
46).
Fig. 4 viser, at von Mises spændingerne i roden aftog
med stigende diameter af rodstiften såvel i tilfælde af ad
hæsiv binding (r = –0,98; P < 0,01) som uden adhæsiv bin

0
5
10
15
20
25
30
35

Fig. 3. Faciolingualt snit af de von Mises spændinger (MPa),
der dannedes i roden som følge af belastning med 100 N af
en tand, der var forsynet med en titanstift (diameter = 1,4
mm, længde i roden = 10 mm), en plastopbygning og en
guldkrone. Man skal forestille sig, at alle restaureringer inkl.
rodstiften er blevet fjernet, således at man kan se de spæn
dinger, der dannedes i dentinen »bag ved« stiften. I områder
med samme farve dannedes spændinger af samme størrel
sesorden. Eksempelvis angiver farven mørkeblå spændinger
på 05 MPa.
Fig. 3. Facio-lingual contour plot of the von Mises stresses (MPa)
generated in the root upon loading (100 N) of a tooth restored with
a titanium post (diameter =1.4 mm, length in root = 10 mm), a resin
composite core, and a gold crown. Note that not only the core and
the crown, but also the post have been removed in order to expose the
dentin wall »behind« the post. Areas with same color were subjected
to same range of stresses, as shown by numbers to the right of the
colored rectangles (for example, dark blue indicates stress range from
0 to 5 MPa).
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Fig. 4. Effekten af rodstiftens diameter på von Mises spændingerne, afhængigt af om modelrodstiften var adhæsivt bundet til denti
nen i rodkanalen eller ej.
Fig. 4. Effect of post diameter on von Mises stresses in the root. The post was either modelled as being adhesively bonded in the root canal or not.

ding, dvs. konventionel, mekanisk forankring (r = –0,95; P
< 0,05). Det fremgår ligeledes af figuren, at den gunstige
virkning på spændingsdannelsen af stigende stiftdiameter
forstærkedes, såfremt rodstiften var bundet adhæsivt til
rodkanalen.
Fig. 5 viser, at variation i rodstiftens længde mellem 6 og
10 mm ikke havde nogen indflydelse på von Mises spæn
dingerne i roden (P > 0,05), uanset om rodstiften var adhæ
sivt bundet eller ej. Det fremgår ligeledes af figuren, at
spændingsdannelsen var mindre, såfremt rodstiften var
adhæsivt bundet til dentinen i rodkanalen.
Fig. 6 viser, at von Mises spændingerne i roden aftog,
når rodstiftens Emodul steg. Dette gjaldt, uanset om stif
ten var adhæsivt bundet eller ej (begge scenarier: r = –0,99;
P < 0,0005), men von Mises spændingerne var mindre, så
fremt rodstiften var adhæsivt bundet.
Diskussion
Ved belastning af modeltanden induceredes spændinger i
alle dele af tanden og de omgivende væv. I denne undersø
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

gelse fokuserede vi på de spændinger, der blev dannet i
selve tanden, da de to hyppigst rapporterede typer af kom
plikationer ved rodstiftbehandling, løsning af rodstift og
rodfraktur (22), begge skyldes spændinger i selve tanden.
En forøgelse af rodstiftens diameter betød en reducering
i von Mises spændingerne. Dette resultat bekræfter, hvad
Holmes et al. fandt i deres FEundersøgelse (5), og skyldes
formentlig, at rodstiften, og ikke roden selv, bærer en sta
digt stigende del af spændingerne, i takt med at rodstiftens
diameter øges.
Den manglende indflydelse af rodstiftens længde på von
Mises spændingsdannelsen og således på risikoen for rod
fraktur synes også at være i overensstemmelse med en tid
ligere undersøgelse udført af Isidor et al. (37), i hvilken de
fandt, at stiftlængden havde en negliabel effekt på tandens
modstand mod dynamisk belastning. Den manglende ind
flydelse strider derimod umiddelbart med Sorensen og
Martinoffs undersøgelse, hvori de fandt et sammenhæng
mellem korte rodstifter og risiko for rodfraktur (2). Det
forholder sig imidlertid således, at der i Sorensen og Marti
FAGliGE ARtiklER
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Fig. 5. Effekten af rodstiftens længde på von Mises spændingerne, afhængigt af om modelrodstiften var adhæsivt bundet til denti
nen i rodkanalen eller ej.
Fig. 5. Effect of post length on von Mises stresses in the root. The post was either modelled as being adhesively bonded in the root canal or not.

noffs undersøgelse var en overrepræsentation af koniske
rodstifter i gruppen af korte rodstifter. Da man har fundet,
at koniske rodstifter er forbundet med mere spændings
dannelse, lavere styrke af den restaurerede tand samt stør
re risiko for rodfraktur end cylindriske stifter
(4,6,12,22,38,39), er det sandsynligvis rodstiftens form og
ikke længde, der forklarer den større hyppighed af rod
fraktur blandt korte, koniske stifter i Sorensen og Marti
noffs undersøgelse. En anden eller yderligere forklaring på
stiftlængdens manglende indflydelse er, at selv den korte
ste stift (6 mm) i nærværende FEundersøgelse var længe
re, end kronen var høj (5,5 mm). Dette forhold mellem kro
nehøjde og rodstiftlængde er tidligere blevet fremført som
værende kritisk for restaureringens holdbarhed. Det kan
således ikke udelukkes, at vi ville have fundet øget spæn
dingsdannelse, såfremt vi havde beregnet spændingerne
for en stift, der var kortere, end kronen var høj.
En stigning i rodstiftens Emodul førte til lavere spæn
dingsdannelse i roden. Dette resultat er i overensstemmel
406

se med tidligere publicerede FEanalyser og in vitroun
dersøgelser af tænders modstand mod cyklisk belastning
(1012,26) og peger på, at jo stivere en stift der anvendes,
desto lavere er risikoen for løsning af stiften og, hvad der
synes endnu vigtigere, desto lavere er risikoen for rodfrak
tur. Det er blevet fremført, at rodstifter, der har en Emo
dul af samme lave størrelselsesorden som dentin, vil resul
tere i færre og mere skånsomme komplikationer. Når man
tager ikke blot resultater fra FE og in vitroundersøgelser,
men også resultater fra kliniske undersøgelser i betragt
ning (35,36), synes der ikke at være hold i denne påstand. I
en retrospektiv langtidsundersøgelse af tænder, der var
blevet behandlet med præfabrikerede kulfiberforstærkede
plaststifter, dvs. rodstifter med en lidt lavere Emodul end
rodstifter af metal eller zirkoniumdioxid, fandt man såle
des, at 3 % af stifterne var løsnet, og 32 % af tænderne var
blevet ekstraheret pga. rodfraktur efter i gennemsnit 6,7 år
(35). Efter at have sammenlignet med resultater fra andre
kliniske undersøgelser konkluderede de pågældende for
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Fig. 6. Effekten af rodstiftens Emodul på von Mises spændingerne, afhængigt af om modelrodstiften var adhæsivt bundet til denti
nen i rodkanalen eller ej.
Fig. 6. Effect of elastic modulus on von Mises stresses in the root. The post was either adhesively bonded in the root canal or not.

fattere, at de tænder, der var behandlet med kulfiberfor
stærkede plaststifter, havde kortere levetid end tænder,
der var blevet behandlet med støbte metalstifter. I en an
den klinisk undersøgelse af tænder behandlet med præfa
brikerede glasfiberforstærkede plaststifter, dvs. rodstifter
med en meget lavere Emodul end rodstifter af metal eller
zirkoniumdioxid, fandt man således, at 13 % af tænderne
var blevet ramt af en teknisk komplikation, såsom stift
fraktur, rodfraktur og løsning af rodstifter, i løbet af de
første tre år (36).
Den spændingsnedsættende effekt af øget rodstiftdia
meter og Emodul var højere, når modelstiften var adhæ
sivt bundet til rodkanalen, i forhold til når den var meka
nisk forankret. Dette resultat afspejler sandsynligvis, at en
del af spændingerne ved adhæsiv binding overføres fra ro
den til stiften, således at den stærke og stive stift bærer en
større del af spændingerne.
På baggrund af nærværende FEanalyse konkluderer vi,
at man bør foretrække rodstifter fremstillet i et materiale
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

med høj Emodul, at man bør anvende en så tyk rodstift,
som tandmorfologien og hensyntagen til rodens styrke til
lader, samt at rodstiften bør bindes adhæsivt til rodkana
len. Sidstnævnte indebærer anvendelse af plastcement og
relevante forbehandlinger af kanalvæggene og rodstiftens
overflade, hvilket gør cementeringsprocessen mere kom
pliceret og mere teknikfølsom.
Faktorer, som har vist sig at have stor betydning for den
resterende tands styrke og for risikoen for tand/rodfrak
tur, er mængden af resterende tandsubstans, samt hvor
vidt der præpareres på en sådan måde, at restaureringen
får et 1,52 mm højt greb om tanden. Disse to faktorers be
tydning blev ikke undersøgt i nærværende FEanalyse.
Det er muligt, at betydningen af rodstiftens diameter og
elasticitetsmodul samt cementeringsstrategien – og af rod
stiften per se – reduceres i takt med, at mængden af rest
tandsubstans øges, og/eller såfremt kronen forsynes med
et solidt greb om tanden. Disse forhold vil være genstand
for fremtidige undersøgelser.
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English summary
Stresses in post-restored teeth: effect of diameter, length, elastic
modulus and bonding of the post
Longevity of posts and cores depends on a multitude of
factors. Finite element (FE) analysis is a powerful tool in
calculating stress distribution in complex structures. The
purpose of this study was to analyze the effect on stress
formation in postrestored teeth of diameter, length, elas
tic modulus, and adhesive bonding of posts.
The model of the postrestored tooth involved dentin,
periodontal ligament, cortical and trabecular bone, gingi
va, and guttapercha. The control post was a cylindrical
titanium post with diameter 1.4 mm, length in root 10 mm,
and elastic modulus 112 GPa. The post was cemented with
adhesively bonded or nonbonded resin cement. The resto
ration included a resin composite core and a gold crown.
The model was axisymmetrical in three dimensions. A
load of 100 N was applied to the crown, and the von Mises
stresses generated in root dentin were calculated.
The stresses in the root decreased as the elastic modulus
or the diameter of the post increased. Adhesive bonding of
the post accentuated the stressreducing effects. Increasing
the length of the post had no significant effect on the stress
generated in the root. Within the limitations of this study
it was concluded that elastic modulus, diameter, and adhe
sive bonding of posts influence the stresses generated in
the root of postrestored teeth.
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Mineral Trioxid
Aggregat
– sammensætning, egenskaber
og håndtering
Henrik Løvschall, René Christiansen og Preben
Hørsted Bindslev
Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et nyt cementmateriale med flere endodontiske anvendelsesmuligheder. Efter udrøring af pulver med sterilt vand får man
en cement med høj pH-værdi, der afbinder bedst i
fugtigt miljø. Størstedelen af cementen er calciumoxid, der over tid bliver omdannet til calciumhydrox-

M

ineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,
der har både en god biokompatibilitet og forseglingsevne. Det blev introduceret i 1993, primært til apikal forsegling af rodkanaler og sårbehandling
af skader i pulpa-dentin-organet (1). Produktet blev godkendt af U.S. Food and Drug Administration (FDA) i 1998
(2) og er i dag markedsført bl.a. som ProRoot MTA (Tulsa
Dental Products, Tulsa, OK, USA). MTA er undersøgt i en
række studier, herunder laboratorietest, dyreforsøg, kliniske afprøvninger, cases mv. Der er publiceret op mod 300
artikler og heriblandt enkelte reviews (PubMed); længerevarende kliniske undersøgelser foreligger dog ikke.
De centrale fordele ved MTA er: (a) at det har et højt pH,
både under og lige efter afbinding, (b) at det kan afbinde og
blive hårdt i fugtigt miljø, (c) at det hæmmer bakterievækst,
og (d) at det over tid er meget vævsvenligt, når det høje pH
klinger af. Denne artikel vil især fokusere på MTA’s sammensætning, dets fysiske og kemiske egenskaber, og på baggrund heraf belyse den kliniske håndtering af materialet.

id. En række studier tyder på at MTA, i lighed med
calciumhydroxid, er meget biokompatibelt. Studier
har vist, at MTA har en antibakteriel virkning og stimulerer regeneration af hårdtvæv. Kliniske studier
finder samstemmende, at MTA er velegnet til bl.a.
pulpotomi, apikal forsegling af rodkanaler efter rodspidsresektion og overkapning. Ulemper er, at afbindingen tager op til flere timer, og at materialet stadig
er relativt dyrt. Længerevarende undersøgelser må
afventes. Materialet bliver tilsyneladende anvendt af
endodontister verden over og i stigende grad i almindelig praksis. Denne artikel har fokus på MTA’s sammensætning og fysiske egenskaber, som har betydning for en optimal brug og håndtering af materialet.

MTA hvad er det?
MTA består af Portland Cement (Fig. 1), røntgenkontraststof og vand. Materialet har på denne baggrund fysiske
og kemiske egenskaber, der har lighed med byggecementer og herunder især Portland Cement (1) (Fig. 6). MTApulver skal ifølge producentens anvisninger udrøres med
destilleret vand i blandingsforholdet 3:1 (1 g MTA til 1/3
ml H 2O). MTA-pulver er tilsat ca. 20 % (vægt) af et røntgenkontraststof (3). Efter udrøringen med vand reagerer
MTA-pulveret kemisk med vand (hydratisering), og der
dannes en stenhård masse. Ved fremstilling af Portland
Cement benytter man normalt tre forhåndenværende hovedkomponenter. Det er kalk, silikat og aluminat, der i rette forhold og forarbejdning til pulver kan afbinde ved
sammenblanding med vand. Cementpulveret består primært af faserne tricalcium•silikat (3CaO•SiO2), dicalcium•silikat (2CaO•SiO2), tricalcium•aluminat (3CaO•
Al 2O3) og tetracalcium•aluminoferrit (4CaO•Al 2O3•Fe2O3)
(4). Ved tilsætning af sulfater, her i landet ofte i form af
gips, til Portland cementer justerer man cementens mekaniske egenskaber og forlænger samtidig arbejds- og afbindingstiden. Cementpulver indeholder flere grundstoffer, der påvirker farven: Fe, Co, Ni, Cr, Ti og Cu. Sådanne
atomer forekommer i relativt større mængder i grå MTA.
MTA grå og hvid
ProRoot-producenten (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) leverer i dag MTA i en grå version med en almindelig Portland Cement og i en hvid, der indeholder Aalborg
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White Portland Cement (Fig. 2) (5). MTA-pulveret bliver leveret i aflukkede folioposer med vandampuller. Efter sammenrøring af afvejet cementpulver og afmålt sterilt vand i
engangsampuller optager cementpulveret vand og danner
en kolloidlignende gel (en silikat-hydratgel), der afbinder
og solidificerer. Arbejdstiden er begrænset (minutter) pga.
hurtig vandfordampning, men den kan blive forlænget ved
tilsætning af sterile vanddråber. ProRoot MTA er normalt
afbundet efter 2½-5 timer afhængigt af fugtigheden i omgivelserne og omstændighederne (6,7).
Den hvide ProRoot® MTA indeholder kun ubetydelige
mængder af jern (8,9).
En brasiliansk MTA-version (MTA-Angelus®, Angelus
Dental Solutions, Londrina, Parana, Brazil) har et mindre
sulfatindhold, hurtigere afbinding (10,11) og væsentligt
større partikler (12). Foreløbige studier indikerer, at materialet potentielt kan matche ProRoot MTA med hensyn til
pH (13,14) og apikal forsegling in vitro (15), men denne
sydamerikanske MTA har kun været undersøgt i begrænset omfang. Flere studier af biokompatibilitet er nødvendige og må afventes.

Biokompatibilitet og indikationer
En del undersøgelser har fundet, at ProRoot MTA-materialet er celle- og vævsvenligt. Studier i cellekulturer og studier, hvor materialet er implanteret subkutant, i knogle eller i kontakt med pulpa-tandvæv in vivo (16-20) samt
reviews (21,22), finder samstemmende, at materialet har en
høj grad af biokompatibilitet. Dertil kommer, at materialet
især initialt har en bakteriehæmmende virkning (23-25).
Oversigter vedrørende kliniske studier beskriver generelt,
at MTA har tilsvarende eller bedre egenskaber end calciumhydroxid (2,26,27). Det gælder brug af MTA til retrograd fyldning af rodspidser (28-31), til ortograd rodfyldning i rodåbne tænder (32-34) og til pulpaoverkapning
(35-39) samt til pulpa-periodontale perforationer (40-43)
og resorptioner (invasive/interne/kaviterede) (44,45). En
oversigt over forskellige forslag til steder, hvor MTA kan
anvendes, er skitseret i Fig. 3.
MTA er bedre end formolcresol
Endvidere bør det bemærkes, at en række pulpotomistudier i primære molarer har sammenlignet MTA og formol-

Tabel 1. Komponenter i White ProRoot® MTA analyseret vha. flere metoder (4).
Hovedkomponenter
EDX
Grundstof

Atom%

Sporstoffer

XPS
Vægt%

Atom%

Patent
Vægt%

Atom%

ICP-OES
Vægt%

Grundstof

vægt
mg/g

Grundstof

vægt
mg/g

O

64,8

38,0

60,7

36,6

56,3

30,5

Al

6,585

Li

0,042

Ca

25,3

37,1

22,1

33,3

27,4

37,2

B

0,000

Mg

2,194

Si

6,3

6,5

6,4

6,8

8,3

7,9

B

0,012

Mn

0,000

S

8,8

0,9

0,6

0,8

0,7

0,8

Ba

136,452

Ni

0,017

Mg

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,0

Cl

0,494

S

19,875

Al

0,6

0,6

1,1

1,1

1,9

1,7

Cu

0,043

Sr

0,703

K

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

Fe

1,489

Tl

0,019

Fe

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

2,8

Ga

0,181

Zn

0,000

Bi

2,2

16,9

1,9

14,9

2,5

17,9

In

0,116

K

0,685

Ag,Cd,Co,Cr,Pb

0,000

Tabellen sammenligner atomsammensætningen i hvid MTA som datasæt fra brug af forskellige metoder. Indholdet af O og Ca er
størst. MTA (med Portland Cement) har et højt indhold af CaO, i størrelsesordenen 50-60 %, som reagerer med vand og danner
calciumhydroxid (højt pH). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), inductively coupled
plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES).
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dentinmatrix kan frigive biomolekyler, der kan stimulere
reparation og regeneration af vævsskader (55,56). Både
knogle-, rodcement-, og dentinmatrix indeholder vækstog differentieringsfaktorer (57,58). Disse signalmolekyler
er centrale for stamcellers og progenitorcellers reparative
cellevækst og for stamcellernes differentiering til den
hårdtvævstype, som de er programmerede til at danne
(59). En forklaring på, at det høje pH omkring MTA kan
fremme sårheling, er tilsyneladende ikke kun, at materialet hæmmer bakterievækst. MTA kan potentielt også opløse hårdtvævsmatrix (ved alkalisk hydrolyse), hvorved signalmolekyler bliver frigjort og derved bidrager til
vævsregeneration, dog må videre studier afventes.

Fig. 1. Hvid Aalborg Portland Cement bliver her i landet
fremstillet ud fra hvidt flyvesand fra Råbjerg Mile-egnen.
Endvidere indgår kridt, som er dannet bl.a. ved sedimentering af mindre organismers cytoskelet. Sand og kridt bliver
formalet til slam i råmøller, og blandingen bliver herefter
brændt ved 1.400-1.500 C°. Efter sammenbrænding og sintring bliver der dannet små cementklinker, der sammen
med aluminattilsætninger mv. bliver findelt til cementpulver
i kuglemøller.
Fig. 1. White Aalborg Portland Cement contains white sand from
the countryside of Råbjerg Mile. In addition, the cement contains
white chalk which includes sedimented cytoskeletons from small sea
organisms. Sand and chalk are grinded into a sludge in raw mills, and
the mixture is thereafter burned at 1400-1500 C°. After melting and
sintering small clincers are formed and aluminates are added and the
materials are particulated into fine cement powder by ball milling.

cresol. Disse studier finder, at MTA er overlegent i forhold
til det cytotoksiske og kræft- og allergirisikable formolcresol (46), både når det gælder dyreeskperimentelle studier
(47), humane histologiske (48) og humane kliniske undersøgelser (49-53). Evidens taler således for, at vi bør vælge
MTA, der er overlegent både ud fra kliniske og bivirkningsmæssige erfaringer (46,54). Jævnfør lovgivning bør
det også nævnes, at vi har pligt til substitution af kræftrisikable stoffer, hvor det er muligt.
MTA-stimulering af hårdtvæv er det muligt?
Visse kliniske studier foreslår, at MTA og Ca(OH)2 ud over
at hæmme bakterievækst også kan fremme regeneration af
hårdtvæv. I overensstemmelse hermed har studier in vitro
fundet, at deponering af MTA (55) eller Ca(OH)2 (56) på
412

Klinisk håndtering af MTA
Applicering af MTA bør, i lighed med brugen af calciumhydroxid i opslæmning, foregå med opmærksomhed på, at
MTA-materialet er vandigt og ikke afbinder umiddelbart.
Cementpulveret indeholder tunge kontrastpartikler, der
kan synke til bunds. Ryst derfor pulveret umiddelbart før
brug. En passende mængde pulver dispenseres på en steril
plade og udrøres omhyggeligt i 30 sekunder med 1/3 sterilt vand til en passende leragtig konsistens, som kan blive
deponeret og i en vis grad kondenseret. Hvis mikset er for
tørt, tilsæt blot et par dråber sterilt vand. Hvis det er for
vådt, fjern vandoverskud med steril gazetampon, dog pas
på at gazefibre ikke bliver inkorporeret. Da vand hurtigt
fordamper fra plader og pulvere, som har en stor overflade,
kan der opstå behov for at finjustere MTA-miksets vandpulver-forhold. Det er en god idé at dække nyudrørt cement med fugtet/våd gaze, specielt i tørre omgivelser.
Der er udviklet forskellige instrumenter og pistoler til
applicering af MTA. Pistoler, som til amalgam, er i mindre
størrelser anvendelige i princippet, men i praksis er de
svære at anvende, da de ikke er fleksible (Fig. 4). Nyere og
mindre specialstoppere kan gøre appliceringen nemmere
(Fig. 5). Det er anbefalet, at man i sin præparation udvider
kanalen tilstrækkeligt for at fjerne bakterier i den perifere
del af kanallumen, og fordi det kan være vanskeligt at anbringe MTA i meget tynde kanaler.
Fugt med måde
På den ene side er det vigtigt med tørlægning af området,
da MTA, inden afbindingen har fundet sted, kan opslæmmes og flyde væk. På den anden side bør materialet på sigt
ikke udtørre for at opnå en vandig sammenhæng og afbinding i materialet. Ved retrograd rodfyldning bliver MTA
efterladt i et naturligt fugtigt miljø. Ved anbringelse af
MTA i rodåbne tænder via en tilgængelig rodkanal kan
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Fig. 2. Den første kommercielle MTA-version på markedet (1998) var den grå ProRoot® MTA Original (til venstre), som stadig
bliver forhandlet. Denne MTA er baseret på grå Portland Cement, et produkt der er lavet ud fra gråt havsand. Brugen af MTA med
grå farve viste sig at kunne være æstetisk uheldig i tandkroner i fronten. For at omgå de æstetiske problemer med den grå farve
blev hvid ProRoot® MTA udviklet (til højre), som er baseret på »Aalborg White« (Portland Cement).
Fig. 2. The first commercial MTA on the market (1998) was the grey ProRoot® MTA Original (left), which still is an available product. This MTA
is based on grey Portland Cement, a product which contained grey sea sand components. The clinical use of grey MTA in the crowns of incisors may
esthetically be a disadvantage. In order to avoid the esthetical problems by using a grey cement-color in the crowns a white ProRoot® MTA (right)
was produced, which is based on »Aalborg White« (Portland Cement).

man kondensere med en tilpasset guttaperkapoint. MTApulver har kornstørrelser, der i diametre overstiger bredden i meget tynde rodkanaler. Da MTA tillige er vanskeligt
at fjerne efter afbinding, synes det ikke velegnet som forsegler eller alternativ til konventionel rodfyldning med
guttaperka (60).

Fig. 3. Skitsen viser et overblik over steder, hvor det er
foreslået, at MTA er velegnet til sårbehandling af tandvæv.
Studier af MTA-anvendelse til apikal forsegling, pulpaperforationer eller resorptioner synes at støtte disse forslag.
Fig. 3. The sketch gives an overview of locations, where MTA treatments are suggested to be appropriate for wound treatments in dental
tissues. Studies on the use of MTA for apical sealing, pulp perforation, or resorptions, seem to support these suggestions.
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Opbevaring
Ifølge brugsanvisninger fra producenten (Tulsa Dental,
USA) er poser med 1 gram, som ProRoot® MTA-pulver
bliver leveret i, beregnet til engangsbrug. Materialet er
imidlertid relativt dyrt i indkøb. Hvis en seance kræver en
lille mængde MTA, kan man overveje at opbevare ubrugt
materiale i steriliserede filmrullebeholdere eller fx Eppendorf-rør med lufttæt låg for at forhindre hydratisering
og kontaminering af pulveret (2). Det er vigtigt at opretholde produktets tørhed og sterilitet. Luftfugtighed i kontakt med MTA-pulver gør, at det hydratiserer og derved får
dårligere afbindingsevne. Opvarmning og udtørring af
MTA-pulver fx i tørsterilisator eller i mikrobølgeovn (fx i
glas/plast) vil i et vist omfang kunne forlænge cementpulverets levetid.
Afbinding
Både den initiale og den endelige afbinding af gråt MTA er
rapporteret at være lidt langsommere end afbindingen af
hvidt MTA. MTA-materialet har en lav ekspansion; for gråt
MTA er ekspansionen på 0,28 % og for hvidt MTA på 0,30
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ding (63). Data fra egne Gillmore-test foretaget på Tandlægeskolen i Århus (ikke publiceret) viser dog, at modificeret
Aalborg White Portland Cement uden gips kun har en begrænset forbedring af afbindingstiden. MTA’s afbindingstid kan ved tilsætning af calciumklorid (CaCl 2) blive noget
kortere. Dette kan imidlertid have negativ indvirkning på
cementens egenskaber og holdbarhed og kan potentielt
forringe materialets biokompatibilitet (26); videre studier
må afventes.

Fig. 4. Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) er
en pistol, som er meget brugt, men den har den ulempe,
at røret, som materialet skubbes igennem, ikke er bøjeligt.
Derfor kan den i nogle situationer, som ved retrograd rodfyldning, være vanskelig at anvende til applicering af MTA
direkte i den præparerede kanal.
Fig. 4. The Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) is a
pistol, which is quite used, however, it has the disadvantage that
the pipe in which the material is pushed through is not bendable.
Therefore, in certain situations, as during retrograde root-end filling,
it can be complicated to use it for application of MTA directly into
the prepared canal.

% (61). Afbindingstiden for gråt MTA er i et studie opgivet
til to timer og 45 minutter i gennemsnit (7). Den meget lange afbindingstid for MTA er en ulempe, bl.a. fordi MTAdepotet risikerer at blive udvasket, hvorved det kan irritere det omkringliggende væv (62). Initialt er materialet
meget basisk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at
MTA er længe om at afbinde og derfor let kan blive dislokaliseret. Standsning af blødning og skylninger skal principielt foregå, før materialet bliver deponeret (2).
Afbindingsstudier
Ved scanningselektronmikroskopi (SEM) har man undersøgt overfladen af normalt afbundet MTA og Portland Cement. Ved store forstørrelser er det muligt at se områder
med tegn på henholdsvis god og mangelfuld afbinding.
Der er beskrevet vandporer i cementen og overfladeområder dels med solidificerede korallignende strukturer, dels
med isolerede krystaller (62).
Ved at undlade gipstilsætning under fremstillingen af
Portland Cement er det muligt at fremme cementens afbin414

Radiopacitet
Røntgenkontrasten har man undersøgt ved at sammenligne MTA’s røntgendensitet med densiteten i en aluminiumtrappe (1-9 mm) jf. ISO6876:2001 (64). For at øge kontrasten
af ProRoot® MTA på røntgenbilleder er materialet tilsat 20
% bismutoxid (65,66). Radiopaciteten i 1 mm gråt MTA
svarer til ca. 6,4 til 6,7 mm aluminium (9). Cementerne har
højere røntgendensitet end dentin (0,7 mm Al), og lavere
densitet end Super-EBA® (9,9 mm Al), IRM® (9,3 mm Al),
guttaperka (11,0 mm Al) og amalgam (15,6 mm Al) (9).
ProRoot® MTA har signifikant højere radiopacitet end
Portland Cement-blandinger uden kontraststoffer (2,5-3,3
mm Al) (64).

Fig. 5. MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer, Ballaigues, Schweiz) er nye specialstoppere, der er
udviklet som store og små bajonetbøjede stoppere, der kan
påsættes små plastikrør, hvorigennem man kan trykke ilagt
MTA-materiale ud. Da røret samtidigt glider op af sig selv,
kan man på en enkel måde kondensere MTA med denne
stopper.
Fig. 5. The MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer,
Ballaigues, Schweiz) are special new instruments, which are developed as big and small bent stoppers, on which small plastic tubes are
placed and through which it is possible to push MTA-material out.
As the plastic tubes are pushed away at the same time during use it is
possible in a simple way to condense MTA with this stopper.
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pH-værdi
MTA har efter sammenblanding vist en pH-værdi i området 10,2-11,0 (7,14,61,67). Denne værdi stiger efter tre timer
til et pH på 12,5, som blev opretholdt i mindst 22 timer
(7,61). Årsagen til dette er især, at MTA indeholder calciumoxid, som vedvarende reagerer med vand i vævsvæsken og
frigiver hydroxylioner til væskefasen (14,68). Opløseligheden af gråt MTA er lidt større (1,28 %) end af hvidt MTA
(0,97 %) in vitro (61). Det sure pH, der opstår i forbindelse
med vævsskader og infektioner, kan i særlige tilfælde virke
hæmmende på MTA’s afbinding. I sådanne situationer bør
man af flere grunde overveje et mellemseanceindlæg med
calciumhydroxid og først fylde med MTA, når vævets tilstand og pH er normaliseret, og de akutte symptomer er
aftaget.
Trykstyrke
MTA’s trykstyrke er efter et døgn nået op på 40 MPa, hvilket er mindre end trykstyrken i fx IRM® (52 MPa), amalgam (313 MPa) eller Super-EBA® (60 MPa). Efter 21 døgn
er den gennemsnitlige trykstyrke i MTA nået op på 67
MPa, hvilket er på niveau med trykstyrken for ZnOeugenol-cementer (IRM®: 57 MPa, Super-EBA®: 78 MPa)
(7). Så valget af MTA til behandling er ikke begrundet i høj
trykstyrke, men har først og fremmest baggrund i MTA’s
bakteriostatiske og biologiske fordele.
Push-out-modstand
I et in vitro-forsøg på ekstraherede molarer har man målt
den kraft, der er nødvendig for at trykke MTA ud, efter
materialet er blevet deponeret i furkaturperforationer centralt i bunden af et kronepulpakammer. Kraftmålinger viste lidt større push-out-modstand i tørt miljø end i fugtigt
miljø. Push-out-modstanden mod displacering af MTA var
generelt større 72 timer efter deponering sammenlignet
med efter 24 timer (69), hvilket bekræfter, at cementmaterialet udvikler mekanisk styrke over tid.
Hvis der skulle opstå mindre forskydninger af MTA-materialet efter 24 timer, vil materialet selvfølgelig lettere
kunne falde ud. Men da MTA-materialet fortsat afbinder,
vil det i en vis udstrækning reetablere modstand mod displacering. Fugtigheden i det orale miljø og på tandvævenes
overflader er fordelagtig og vil i et vist omfang kunne
fremme adaptation af MTA til kavitetens dentinvægge (70)
såsom ved krystalvækst i spalter og reorganisering af mineralfaser. Apikale MTA-barrierer med en materialetykkelse på 4 mm har en markant større forseglingsevne og
displaceringsstyrke end barrierer på kun 1 mm. Men selvom MTA på flere måder er et lovende materiale, er det påTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Fig. 6. Øverst ses talrige partikler, som er typiske for Aalborg White Portland Cement undersøgt ved scanningselektronmikroskopi (SEM). I midten et tilsvarende billede af
White ProRoot MTA-pulver. Nederst et SEM-billede, hvor vi
kunne observere, at de lettere cementpartikler fremtræder
med en mere mørkegrå farve. Røntgenkontrastpartikler
fremstod med hvide farver ved røntgendiffraktionsanalyse,
og desuden fandt vi, at de havde et meget højt indhold af
Bi2O3 (ved Jacques Chevalier og Henrik Løvschall).
Fig. 6. White ProRoot MTA powder examined by the use of scanningelectron microscopy (SEM). Above, several particles are seen
with typical Aalborg White Portland Cement particle morphology.
In the middle, a corresponding White ProRoot MTA powder. Below,
a SEM photomicrograph showing numerous light cement particles in
a relatively grey color. Furthermore, radiocontrast-particles were observed in white colors, and x-ray backscatter analysis demonstrated a
high content of Bi2O3 (Jacques Chevalier and Henrik Løvschall).
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peget, at der er behov for videreudvikling og forbedring af
materialets håndterbarhed (71).
Anbringe våd vatpellet?
Det kan diskuteres, om det er en fordel at anbringe en våd
vatpellet oven på MTA-cementen. Arens og Torabinejad
(72) foretrækker en våd vatpellet over MTA i 1-3 dage efter
deponeringen for at fremme hydratiseringen af cementen.
Ved næste seance kunne man så kontrollere, om cementen
er afbundet. Et andet studie fandt imidlertid ingen signifikant forskel i MTA-cementens retention, når en våd eller
en tør vatpellet blev anvendt under afbindingen (70). Et andet in vitro-studie undersøgte virkningen af et fugtigt miljø på den ene eller på begge sider af MTA-cementen under
afbinding. I dette studie fandt man, at bøjestyrken efter 24
timer blev større, når MTA’en var i et dobbeltsidet fugtmiljø. Forfatterne fandt desuden, at en vandfugtet vatpellet
anbragt oven på MTA-overfladen i de første 24 timer (under en temporær fyldning) i begrænset omfang kan øge
MTA’s bøjestyrke (73).
En del taler dog for, at MTA-cement anbragt i en tand in
vivo med meget stor sandsynlighed vil modtage vandmolekyler fra det orale miljø. Vandmolekyler er mindre end
bakterier og diffunderer fra vævet eller saliva igennem både mikrospalter, tubuli, plastmaterialer og selv de bedste
rodfyldninger. Dentin, rodcement og knogle er væv, der
indeholder vandmolekyler som en del af vævenes interstitialvæske. Et lille initialt tørt depot MTA-pulver anbragt i
en tand in vivo vil derfor med meget stor sandsynlighed
modtage indsivning af små vandmængder, der bidrager til
cementafbindingen. Anbringelse af en våd vatpellet oven
på normaludrørt MTA-cement in vivo synes umiddelbart
ikke nødvendigt, men videre studier må afventes.
Pull-out-styrke
Anvendelsen af MTA til cementering af stifter i rodbehandlede tænder er blevet sammenlignet med brugen af andre
cementer. I et forsøg på ekstraherede bovine incisiver, hvor
man udførte en standardrodbehandling og udboring til
stift in vitro, målte man efter to ugers afbinding i fugtigt
miljø den kraft, der er nødvendig for at fjerne stiften. Pullout-retentionen ved anvendelse af zinkfosfat eller glasionomercementer var signifikant større end efter brug af MTA,
som derfor er mindre velegnet til retention af stifter (74).
Forsegling af kanaler
Etablering af en barriere i rodkanalen uden marginal lækage er centralt for rodbehandlingers prognose. Ingen materialer har en absolut evne til at forhindre bakteriel læka416

ge. Studier af orto- og retrograde rodfyldninger har
undersøgt MTA’s evne til at modvirke bakteriel lækage.
For eksempel har in vitro-studier af Torabinejad et al. undersøgt forseglingsevne hos ProRoot MTA og bl.a. sammenlignet med amalgam og Super EBA. Disse studier har
fundet, at MTA havde en relativt bedre adaptation (75) og
forseglingsevne mod gennemtrængning af farve (1,6) og
bakterier (76). Et andet studie på ekstraherede humane
molarer indikerer, at Portland Cement og MTA er lige effektive til at forsegle furkale perforationer (77).
Sammenfatning
MTA rummer en række fordele i situationer, hvor målet er
regeneration af hårdtvæv. MTA har initialt et højt pH ligesom calciumhydroxid. Materialet har evne til afbinding i
et fugtigt miljø samtidig med stimulering af hårdtvævsdannelse. Materialet har god biokompatibilitet og forseglingsevne over for mikroorganismer. Mange endodontister
verden over anvender i dag materialet. Forskellige faktorer
har betydning for en optimal brug og håndtering af MTA
til endodontisk behandling. Forsegling apikalt er afhængig
af, at MTA-materialet har en vis lagtykkelse. En relativt høj
pris og lang afbindingstid er ulemper. En velovervejet opbevaring af MTA samt brug af mindre pulverportioner vil
kunne reducere omkostningerne. Antallet af studier, hvor
MTA og dets virkninger bliver undersøgt, er stigende. En
række studier finder samstemmende, at brug af MTA rummer væsentlige fordele ved sårbehandling, hvor der ønskes regeneration af hårdtvæv, såsom overkapning, kanalperforation, intern resorption, pulpotomi og apikal
forsegling. Yderligere studier og herunder specielt kliniske
randomiserede langtidsstudier må afventes.
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English summary
The number of studies on mineral trioxide aggregat (MTA)
is increasing. They agree that MTA cement is a biocompatible material with a wide range of potentials in endodontics.
After mixing cement powder with water it forms a colloid
solution, and the material solidifies, most favorably in a
humid environment. The setting of MTA takes up to several
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

hours. MTA initially has a high pH like calcium hydroxide.
The biocompatibility, antibacterial, and sealing properties of
MTA are apparently central to the advantages of using MTA
in pulpotomy, pulp capping, pulp-perio perforations, and
retrograde fillings. Further investigations are awaited.
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to forskere ved tandlægeskolen i København fik årets Dannin Legat
Professor, odont.dr. Svante Twetman og professor, odont.dr. Klaus Gotfredsen modtog hver 175.000 kr. ved overrækkelsen af legatet på Panum Instituttet den 26. marts 2008

Nils-Erik Fiehn

D

et var 30. gang, at Ingeborg og Leo Dannins Legat for
Videnskabelig Forskning uddeltes, og denne gang
havde legatbestyrelsen valgt at hædre de to forskere ved
Tandlægeskolen i København.
Formanden for legatbestyrelsen, professor Palle Holmstrup, indledte med kort at fortælle om baggrunden for legatets oprettelse af ægteparret Ingeborg og Leo Dannin.

Legatet, der ikke kan søges, blev oprettet ved Leo Dannins
død i september 1978 og er uddelt hvert år så tæt på Leo
Dannins fødselsdag som muligt. I år uddeltes legatet på
fødselsdagen.
Herefter præsenterede Palle Holmstrup først legatmodtager Svante Twetman og derefter legatmodtager Klaus
Gotfredsen. Begge legatmodtagere fik mulighed for på ca.

Legatbestyrelsens formand, professor Palle Holmstrup (i midten) flankeret af de to legatmodtagere Klaus Gotfredsen (til venstre)
og Svante Twetman.
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20 minutter at fortælle om deres forskning, og hvad legatet
skal anvendes til.
Svante Twetman indledte med at takke for legatet, som
skal anvendes til undersøgelser om muligheden for at udnytte probiotiske bakterier til opretholdelse af oral sundhed. Svante Twetman ridsede på inspirerende vis baggrunden op for sine undersøgelser, som primært har til formål
at etablere en mikroflora i mundhulen, som er i balance
med det samlede miljø i denne, og som derved beskytter
mod udvikling af sygdom, hvor caries primært er i fokus.
Svante Twetman forklarede kort, at caries opstår som følge
af forskydninger i balancen i mikrofloraen som følge af ændringer i mundhulens økosystem, hvilket fører til, at bakterier, som tilhører normalfloraen, får en sygdomsfremkaldende virkning. Svante Twetman lagde i den forbindelse
vægt på visse streptokokkers og laktobacillers sygdomsinitierende potentiale. Det interessante er, at disse bakterier
under visse forhold ikke initierer sygdom, men under andre gør det, samt at forskellige streptokokker og laktobaciller varierer lidt i egenskaber, således at nogle ikke er
nær så patogene som andre. Svante Twetman omtalte flere
undersøgelser, som underbygger dette. Og her er vi ved sagens kerne, idet disse bakterier er »for life« – altså probiotika, som passer ind i mundhulens miljø, men som ikke
forårsager sygdomsudvikling. Hvordan bytter vi disse probiotika ud med eksisterende, næsten tilsvarende bakterier
i mundhulen? Man skal identificere de mest egnede probiotiske bakterier, man skal inkorporere dem i egnede fødemidler, man skal finde ud af, hvor store doserne skal være, hvor hyppigt de bør indtages osv. Dannin Legatet vil
blive anvendt som støtte for sådanne undersøgelser.
Herefter præsenterede Klaus Gotfredsen et af sine forskningsområder, som har det væsentlige kliniske udgangspunkt at kunne hjælpe patienter fx med multiple agenesi-
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er, traumepatienter og strålebehandlede patienter med
store faste rekonstruktioner under anvendelse af implantater. Klaus Gotfredsens undersøgelser drejer sig om at opnå
bedst mulige indheling af implantaterne. Ofte er der problemer afhængigt af knoglens kvalitet, især hos ældre patienter, hvilket kan føre til dårlige indhelingsresultater.
Klaus Gotfredsen gjorde på spændende vis rede for undersøgelser, der gennem forskellige former for overfladebehandling af implantaterne skulle kunne forbedre resultaterne. Forskellige coatningsmaterialer, fx hydroxylapatit
som det mest lovende, har været anvendt, men efterfølgende er der udviklet peri-implantitis omkring en del af implantaterne. Der har også været forsøgt med plastiske deformationer af overfladen fx med titaniumoxidpartikler,
hvilket har forbedret den mekaniske fiksering af implantaterne og knogleimplantatkontakten. Den ideelle implantatoverflade er dog endnu ikke udviklet. Overfladebehandling med biologiske materialer (bioaktive coatninger)
er den nyeste udvikling, og Klaus Gotfredsens kommende
undersøgelser vil fokusere på coatning af implantatoverfladerne med polysakkarider i form af pektiner, hvor hypotesen er, at adsorption af proteiner og efterfølgende celleadhæsion vil fremmes, således at en bedre knogleheling
bliver resultatet. I in vitro-undersøgelser skal en lang række pektiner screenes, og de bedst egnede vil efterfølgende
blive anvendt i dyreeksperimentelle undersøgelser. Dannin
Legatet vil primært blive anvendt til opgradering af udstyr
til de dyreeksperimentelle undersøgelser. I sin præsentation omtalte Klaus Gotfredsen, at disse undersøgelser gennemføres i samarbejde med flere forskere, heriblandt dr.
med., ph.d. Niklas Rye Jørgensen fra osteoporoseenheden
på Glostrup Hospital, samt at der er opnået yderligere midler til ansættelse af en ph.d.-studerende. Afslutningsvis
takkede Klaus Gotfredsen legatbestyrelsen for støtten.
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Langtidsevaluering af pulpotomi i primære molarer med
mineral trioxid aggregat eller formolcresol
Redaktionen har fra lektor Henrik Løvschall, Tandlægeskolen i Århus, modtaget nedenstående indlæg som en reaktion
på omtalen under »Internationalt Forskningsnyt« i Tandlægebladet nr. 4, side 330 af MTA (Mineral Trioxid Aggregat)

F

ra Department of Pediatric Dentistry, The Hebrew University, Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem, Israel, er i 2005 udgået nedenstående undersøgelse:
Abstract (i dansk oversættelse)
Formål: I dette studie var formålet at undersøge virkninger
af mineral trioxid aggregat (MTA), som sårpasta ved pulpotomi af primære kindtænder med pulpaeksponering efter caries og at sammenligne dem med formolcresol (FC).
Metoder: Hos 33 børn blev primære kindtænder behandlet med en konventionel pulpotomiteknik efter randomiseret allokering til MTA-gruppe (33 tænder) eller FC-gruppe (29 tænder). Klinisk og røntgenologisk followup foregik
fra fire og op til 74 måneder. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 38 måneder og uden forskel mellem grupperne. 29 tænder blev fulgt indtil fysiologisk fældning (i gennemsnit 33 måneder).
Manglende behandlingssucces blev i gennemsnit detekteret efter 16 måneder (4-30 måneder).
Resultater: Succesraten af pulpotomier var 97 % for MTA
(én mislykket behandling) og 83 % for FC (fem mislykkede
behandlinger). Otte tænder havde interne resorptioner. I
fire molarer (to i hver gruppe) blev igangværende resorptioner standset af behandlingen, og pulpavæv blev erstattet af et radioopakt mineraliseret væv. Obliteration af pulpakanalen blev observeret i 58 % af MTA-gruppen og i 52
% af FC-gruppen (total 55 %).
Konklusion: MTA viste en højere, men ikke statistisk signifikant langtids succesrate både klinisk og røntgenologisk
ved sammenligning med formolcresol. MTA anbefales som
erstatning, da MTA, til forskel fra FC, ikke har uønskede
bivirkninger.
Holan G, Eidelman E, Fuks AB. Langtids evaluering af pulpotomi i
primære molarer med mineral trioxid aggregat eller formolcresol.
Pediatr Dent. 2005; 27: 129-36.

Henrik Løvschalls kommentarer:
Det er et interessant studie, hvor pulpotomibehandlinger
er blevet evalueret i op til 74 måneder. Succesraten og tallene hælder til fordel for MTA. Men faktisk er der ikke statistisk signifikans. I studiet vælger forfatterne dog alligevel
at anbefale MTA. Det gør de tilsyneladende med baggrund
i, at MTA er mere biokompatibelt og til forskel fra formolcresol ikke er forbundet med uønskede generelle bivirkninger (bl.a. allergi- og kræftrisiko).
Der er enighed om, at langtidsevalueringer af pulpotomier i tre år eller mere er optimalt. Men langtidsevalueringer af behandlinger i mælkemolarer har naturlige begrænsninger. Pulpotomier finder ikke sjældent sted mindre
end tre år før fældning. I dette studie faldt ca. halvdelen af
behandlede tænder ud ved naturlig fældning. Man observerede interne resorptioner i to tænder med MTA og i seks
tænder med formolcresol. Evalueringen af interne resorptioner kan dog undertiden være vanskelig, når tænderne
samtidig har påbegyndt rodresorption og fældning. Kliniske studier med kortere followuptider har berettet statistisk signifikante forskelle: Pulpotomier med MTA har givet færre interne resorptioner end formolcresol.
På nuværende tidspunkt er MTA relativt dyrt. Men man
behøver nu ikke at anvende en hel pakke ProRoot MTA
med 2 g (ca. 1.200 kr.) for at få lidt sårpasta. En sådan lille
pakke kan med øvelse række fx til 10 behandlinger. Omhyggelig anvendelse af små portioner og hensigtsmæssig
opbevaring af MTA-pulver kan reducere omkostningerne
markant.
Det bør bemærkes, at MTA-materialet har været anvendt
og undersøgt over en 10-årig periode. Der er samstemmende observationer og anbefalinger af en række kliniske
anvendelser. Der er generelt ikke kommet rapporter med
kontraobservationer, hvilket faktisk er unikt. Helhedsvurdering og sund fornuft taler til fordel for at bruge MTA.
Henrik Løvschall
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kommentar til artiklen »traumebehandling med suboptimalt
behandlingsresultat – hvad gik galt?«
redaktionen har modtaget følgende reaktion
på artiklen »traumebehandling med suboptimalt behandlingsresultat – hvad gik galt« i
tandlægebladet nummer 4, side 318-22:

U

ndertegnede ønsker hermed vedhæftede kommentar
til »Orientering« side 318-322 i Tandlægebladet
nummer 4:
Undertegnede har været involveret i behandlingen af
den patient, som omtales i orienteringen!
Vi er glade for, at forfatterne forsøger at drage en lære af
det mislykkede tilfælde. Det er vores opfattelse, at den
protetiske behandling er nærmest optimal under de givne
vilkår. Hvad angår den kirurgiske behandling, som blev
udført i Ryslinge-Ørbæk Kommunale Tandpleje af overtandlæge Jørgen Bergmann, er det derimod vores opfattelse, at det nærmer sig malpraksis. På vedlagte røntgenoptagelse (som manglede i orienteringen) ses implantaterne
kort tid efter indsættelsen i den kommunale tandpleje. Enhver aktivt fungerende tandlæge, som beskæftiger sig med
indsættelse af implantater, bør vide, at behandlingen af dette tilfælde kræver forbehandling med knogleregeneration
evt. i form af knogledistraktion af hensyn til bløddelene.
Undertegnede (Henning Lehmann Bastian) deltog for
nogle år siden i et internationalt møde i Firenze arrangeret
af International Association of Dental Traumatology, hvor
en del lignende eksperimentelle behandlinger på børn blev
fremlagt af specielt italienske tandlæger, og det var mig en
stor glæde at se, hvorledes foreningens præsident, specialtandlæge J.O. Andreasen, ved hver given lejlighed formanede tandlægerne til »ikke at eksperimentere med børn«.
Jeg er helt sikker på, at han stadig er af den opfattelse.
Henning Lehmann Bastian, ledende overtandlæge
Peter Marker, overtandlæge

Svar
I artiklen i Tandlægebladet nr. 4 gøres der grundigt rede
for de faglige og menneskelige overvejelser, der lå til grund
for den kommunale tandplejes beslutning om at indsætte
implantater. Det er ret provokerende at påstå, at behandlingen var eksperimentel.
Det er – som artiklen påpeger – forkert at konkludere, at
det dårlige resultat var forårsaget af for tidlig indsættelse af
implantaterne.
Det var netop, hvad Henning Lehmann Bastian forkert
konkluderede i sit indlæg »For tidligt indsatte implantater«
på ITI-møde i Vejle den 15. september 2007. Henning Lehmann Bastians forkerte konklusion var faktisk den direkte
årsag til, at Flemming Brandt og undertegnede besluttede
at analysere forløbet for at få afklaret, hvad der rent faktisk
var gået galt.
På det tidspunkt, hvor behandlingen blev gennemført,
var knogledistraktion i et tilfælde som dette stadig på det
eksperimentelle plan og derfor ikke relevant.
Som det fremgår af artiklen, er forfatterne enige i, at en
knogletransplantation med rigeligt knoglevolumen inden
implantatindsættelsen nok ville have givet et æstetisk bedre resultat.
Spørgsmålet om, hvem der har lavet malpraksis, vil jeg
overlade til Tandlægebladets læsere at besvare.
Med venlig hilsen
Jørgen Bergmann,
overtandlæge
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Bindeleddet e-learning til praksis må fremmes i efteruddannelsen

H

vordan får man erfarne cirkusheste (eller tandlæger)
til at lære nye tricks? Hvordan finder man sine faglige svagheder, så man som tandlæge bliver bedre til det,
man er mest usikker på? Det kunne være nogle af de nye
krav, man kunne stille til sin efteruddannelse.
Samtidig er det nødvendigt med nye indlæringsmetoder
samt evaluering og kreditering, for at de snarlige 50 timers
obligatoriske efteruddannelsestimer på to år fra 2009 skal
være meningsfyldt for de praktiserende tandlæger.
Hidtil har undervisning mest været at møde op til større
eller mindre foredrag og så notere sine iagttagelser. Dog
har der været hands-on-kurser og andre praktisk udviklende kurser.
Som efteruddannelsen er nu, er det efter helt traditionelle undervisningsmetoder. Man modtager stort set samme type undervisning, som da man var studerende – uanset alder. Det kaldes for ’tankpasser-metoden’ og det er en
undervisningsform, der passer bedst til studerende uden
erfaring. Undervisningen er, at læreren hælder ny viden i
hovedet på eleven. Eleven er stort set passiv - og en tandlæge på kursus får ikke mulighed for at afprøve sine faglige tricks eller diskutere med underviseren. Det kan højest
blive til spørgsmål og svar. Og for nogle: snork.
Både formen og indholdet af tandlægernes efteruddannelse behøver fornyelse. Der er behov for, at man individuelt bliver konfronteret eller presset til at løse faglige opgaver, som afdækker, om man har opdateret sin kunnen. Det
bliver også nødvendigt at kunne søge faglig viden på anden måde, f.eks. i den medicinske google, MedLine. Både
den erfarne tandlæge og den unge kandidat vil have stor
glæde af e-learning som bindeled til traditionel forelæsningsundervisning og til selvudvikling f.eks. i kvalitetscirkler eller til fordybelse derhjemme. E-learning giver
meget større fleksibilitet og frihed, hvor man ikke behøver
tage arbejdstid eller weekends til at rejse på kursus i. Da IT
er kommet for blive, gælder det om at finde dette medies
muligheder og begrænsninger.
Det synes at være en helt oplagt chance for internetbaseret efteruddannelse i Tandlægeforeningen med tilbuddet
fra Per Deleuran, Kaj Stoltze og Rolf Attström i Tandlægebladet nr. 4. De beskriver mulighederne i artiklen »Hvad
kan internetbaseret efteruddannelse give danske tandlæger?« Her kortlægges hvordan e-learning kan være bindeleddet for efteruddannelsen til praksis.
Tandlægeforeningen har en enestående chance her og
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nu. De systemer, som arbejdes med, er målbare og derfor
KE-kreditværdige. Opstartsfasen, som er den dyreste fase,
tilbyder de tre erfarne herrer at løbe i gang, og de har fra
deres udviklingsarbejde på Tandlægeskolen i København
sørget for, at Tandlægeforeningen ikke skal investere i dyre sager for at komme i gang. De entrerer med det schweiziske firma, C-IT, der både har hard- og software samt tilknyttet gode danske og udenlandske lærerkræfter som
konsulenter.
Så det er et tilbud, hvor Tandlægeforeningen må slå til.
Ellers bliver vi overhalet inden om på et tidspunkt. Det vil
være ærgerligt, når nu efteruddannelsen er kommet på fode igen.
Nina Kümmel, Winnie Kobjevsky, Per Hugo Bech-Kristensen,
Gitte Zinkernagel Johansen, Mette Moeslund, Steffen Lauritzen
og Peter Østergaard fra Faglig Liste i 1. kreds.
Svar til Faglig Liste i 1. kreds
Jeg er helt enig med Faglig Liste 1. kreds om, at Tandlægeforeningens efteruddannelse hele tiden skal forny sig og tilpasse sig den generelle udvikling. Jeg håber også, at hovedparten af vores medlemmer føler, at vi forsøger at leve
op til dette.
Jeg vil forsikre alle om, at foreningen vil fortsætte med
»tankpasser-metoden« på de områder, hvor den har været
en succes, som den fx har været det ved de senere års symposier.
Mht. tilfredshedsundersøgelser vedr. Symposium, må vi
påregne, at evalueringerne altid vil variere fra år til år. Det
skal dog ikke være nogen hemmelighed, at der er meget
stor tilfredshed med disse arrangementer.
Vi har ligeledes et godt billede af den generelle tilfredshed med foreningens efteruddannelsestilbud. Efter en
medlemsundersøgelse udført af Epinion Capacent i efteråret 2007 arbejder Efteruddannelsesudvalget (EUU) med
en ny handleplan for fremtiden på baggrund af de ønsker,
som medlemmerne er fremkommet med.
Mange af de adspurgte har fx ønsket, at Årskursus gøres
mere fleksibelt med hensyn til muligheder for at kunne tilmelde sig ganske specifikke sessioner. Det har vi allerede
arbejdet med i år, og deltagerantallet viser, at »kurven er
knækket«. Et af problemerne i forhold til en optimal løsning har hidtil været en manglende integration af Tandlægeforeningens medlemskartotek, kursusadministrationsTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5
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system og system for afregning/indbetaling. Dette tekniske
problem burde være tæt på at være løst.
Med hensyn til e-learning, som har været mit hjertebarn, siden jeg for lidt over fire år siden blev formand for
EUU, kan jeg forsikre, at vi ikke har set passivt til udviklingen. Jeg har bl.a. deltaget i det i Tandlægebladet nr. 4
omtalte forsøgsprojekt med e-learning for kvalitetscirklerne. Forsøgsgruppens erfaringer med metoden blev fremlagt af undertegnede på Årskursus 2005. Erfaringerne var
generelt meget positive. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at anerkende den fine artikel, som Per Deleuran,
Kaj Stoltze og Rolf Attström har skrevet om e-learning.
Det er absolut en øjenåbner for mange. Selv mener jeg som
sagt, at e-learning er en af de veje, efteruddannelsen skal
følge. Men det er ofte lidt lettere at teoretisere over en opgave end at få løst den i praksis.
I EUU har vi arbejdet med at få mulighed for at tilbyde et
professionelt og økonomisk acceptabelt e-learningsystem
til vores medlemmer. Det er en central beslutning, som udvalget bakker op om skal løftes i foreningens regi. Vi venter fortsat på, at muligheden er til stede »in-house«. Ud
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over en manglende brugbar platform er der nogle uafklarede punkter omkring kvalitetscirkler, økonomi og ikke
mindst den store volumen af deltagere, som skal kunne
håndteres i et anvendeligt e-learningssystem.
Sidst, men ikke mindst skal vi også have løst det overordnede problem, som vi har i Danmark med at finde egnede foredragsholdere i det omfang som vil kræves. Arbejdsbyrden for en kursusgiver bliver ikke mindre ved
indførelse af e-learning – det må ingen tro!
Vi starter derfor i det små med planer om et system til
selvtest, fx som oplæg til kommende symposier, og måske
senere på specifikke fagområder under Årskursus.
Til slut vil jeg gerne takke for jeres positive indlæg. Der
bliver senest efter Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling i 2009 to ledige pladser i Efteruddannelsesudvalget. Jeg håber, at I vil deltage i det videre arbejde ad den
vej.
Bent Hansen
Formand, Tandlægeforeningens
Efteruddannelsesudvalg (EUU)
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Spændende årskursus i dansk Selskab for Klinisk Oral fysiologi

T

raditionen tro afholdt Dansk Selskab for Klinisk Oral
Fysiologi sit årskursus den sidste fredag-lørdag i januar, denne gang på Hotel Koldingfjord. Som vanligt var
der fint fremmøde med ca. 60 deltagere, som fik et udbytterigt kursus. Kursusprogrammet omfattede kæbeledsrøntgen- og anden billeddiagnostik, smertefysiologi, gruppearbejde om to patienttilfælde, kirurgisk behandling af
kæbeledsproblemer, artroskopisk behandling og en efterundersøgelse af konventionelt behandlede kæbeledspatienter.
Indledningsvis diskuterede lektor, dr.odont., ph.d. Hanne Hintze indikationer og optagelsesteknikker ved konventionelle røntgenundersøgelser, tomografi, CT-scanning
og MR-scanning. Hanne Hintze understregede, at ofte giver de konventionelt anvendte metoder ufuldstændige eller usikre oplysninger, hvorfor man bør vælge undersøgelsesmetodik efter de oplysninger, man søger. Der er nu
udviklet CT-scanning-apparatur til anvendelse i tandlægepraksis. Dog mangler man ændring af gældende bekendtgørelser og fastlæggelse af krav til betjening af apparaturet
(formentlig en både teoretisk og praktisk undervisning
med efterfølgende eksamen ved en af tandlægeskolerne),
før tandlægebrug kan begynde. Apparaturprisen vil dog
nok begrænse brugen i tandlægepraksis. Ingeniør Paulo
Cattaneo talte om Cone beam-tomografiteknikken, som
forudsætter anvendelse af specielt apparatur, som dog endnu er så kostbart (pris ca. 1,5 mio. dkr.), at det næppe bliver
standardudstyr på mange klinikker. Fordelene ved denne
metode er opnåelse af meget tynde, skarpe snitbilleder,
tykkelse 1 mm eller mindre, og en røntgendosis på kun ca.
2/3 af røntgendosis ved konventionel tomografi.
Professor, dr.odont. Søren Hillerup gav en fremragende,
klar oversigt over kæbeleddets kirurgiske lidelser og diskuterede behovet for billeddiagnostiske fremstillinger, laboratorieundersøgelser mv. i denne sammenhæng.
Formanden for Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi,
lektor, ph.d. Liselotte Sonnesen, motiverede og uddelte nu
selskabets pris, TMD-prisen, på 10.000 kr. til adjunkt, ph.d.
Lene Baad-Hansen for fremragende smertefysiologisk forskning. Med prisen følger en forpligtelse til at delagtiggøre
medlemmerne i den prisbelønnede forskning. Lene BaadHansen holdt derefter en meget oplysende forelæsning om
undersøgelse og behandling af neuropatiske smerter. Da
foredraget har bud til alle praktiserende tandlæger, opfordres Tandlægebladet hermed til at publicere foredraget.
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Lørdag formiddag var afsat til »årets patienter«, og diskussionen, styret af Karin Fejerskov, Lone Nyhuus, Anders
Vilmann og Merete Bakke, gik livligt. Den første patient
havde fået en anterior diskusdislokation, den anden patient præsenterede sig med langvarige højresidige ansigtssmerter. Begge patienter var yderst relevante at diskutere
og gav anledning til mange behandlingsovervejelser.
»Årets patienter« har i tidens løb vist sig at være et værdifuldt, aktiverende element i kursusprogrammet.
Lektor, dr.odont., ph.d. Merete Bakke fremlagde en sammenlignende undersøgelse af effekten af kirurgisk behandling (modified condylotomy) versus konventionel behandling af smerteplagede patienter med diagnosen:
»subluxatio disci ad anteriorem«. Undersøgelsen var foretaget i et samarbejde mellem tandlægeskolerne i København og Malmø. Ved konventionel behandling reduceredes smerterne delvis, men knæklydene persisterede,
medens den kirurgiske behandling fjernede både knæklyde og smerter.
Videre gennemgik overtandlæge Martin Dahl teknikken og mulighederne ved artroskopisk behandling af kæbeledsproblemer. De kirurgiske indslag i årskursusprogrammet belyste samlet set på glimrende måde
kæbeledslidelsernes kirurgiske behandlingsmuligheder.
I årskursets sidste præsentation fremlagde Ragnheiđur
Hansdottir og Merete Bakke en veldokumenteret, opfølgende undersøgelse af patienter med ensidige kæbeledssmerter. Den første undersøgelse af patienterne viste, at
kæbeledssmerter medførte forringet kæbefunktion med
reduceret gabeevne og bidkraft. Efter konventionel behandling opnåedes en reduktion af kæbeledssmerterne, og
ved en undersøgelse tre år efter behandlingen sås en bedring af kæbefunktionen, som nærmede sig den, man finder
hos raske.
Ved selskabets generalforsamling valgtes Niels Max
Thorsen traditionen tro til dirigent og førte os med sikker
hånd gennem dagsordenen. Selskabets formand Liselotte
Sonnesen gik af i henhold til lovene. Til ny formand valgtes Lone Nyhuus. Karin Fejerskov nyvalgtes til bestyrelsen.
Thor Troest
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Populær
videnskab
Listerine indeholder thymol, eukalyptol,
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier,
som ved daglig brug hjælper med at
reducere eksisterede plak og hæmme
dannelsen af ny plakbelægning. Denne
egenskab er veldokumenteret i kliniske
studier og mere end 20 publicerede,
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Cochranereview

Depuration fungerer
uden desinfektion
Desinfektion i forbindelse med depuration er kun indiceret, hvis bakteriæmi kan give
alvorlige komplikationer, eller hvis patienten lider af aggressiv parodontitis

F

ull-mouth scaling (FMS) og full-mouth disinfection
(FMD) er teknikker, hvor fuld tandrensning foretages
i én seance - i sidstnævnte tilfælde med supplement af antiseptisk behandling. Formålet med kun én seance er at
undgå reinfektion med patogene bakterier af allerede behandlede områder.
Et nyt Cochranereview har undersøgt, om der er evidens for, at FMS og FMD er mere effektive end traditionel,
kvadrantvis tandrensning.
Syv randomiserede, kontrollerede undersøgelser indgår
i reviewet, som overordnet viser, at alle behandlingsmetoderne forbedrer tilstandene, og at FMD på nogle områder
giver bedre resultater end traditionel, trinvis tandrensning hos patienter med kronisk parodontitis og med moderate pochedybder.
Cochranes forfattere erkender dog, at forskellene er
beskedne, og at de er baseret på et lille undersøgelsesgrundlag.
Fra Afdeling For Parodontologi på Tandlægeskolen i
København kommenterer afdelingstandlæge, ph.d. Anne
Havemose-Poulsen reviewet:
– Cochranes review omfatter kun syv undersøgelser, så
den kliniske dokumentation er begrænset, pointerer hun
og fremhæver, at FMS i reviewet ikke viste signifikant
effekt i forhold til almindelig trinvis depuration.
Hvad angår FMD, siger Anne Havemose-Poulsen:
– På basis af 2-3 internationale artikler viste FMD efter tre
måneder en gennemsnitlig forskel i pochemål på 0,53 mm
af moderat dybe pocher (dvs. 5-6 mm) og fæstegevinst på
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0,33 mm - førstnævnte kun for enrodede tænder, sidstnævnte også for flerrodede tænder. De ændringer er under den klinisk registrérbare grænse og kortvarige, så de
har ikke betydning i langtidsbehandlingen af kronisk
parodontitis.
Det må ifølge Anne Havemose-Poulsen være omfang og
grad af destruktion, der må afgøre, om det er muligt at
udføre depurationen i én seance.
– Alternativt kan depuration i hele højre side udføres den
ene dag og hele venstre side to dage senere, det er en behandlingsplan, de fleste patienter kan følge, har hun erfaret.
FMD blev i reviewets inkluderede artikler udført forskelligt, enten med klorhexidin eller med jod, men begge
metoder havde begrænset effekt, og Anne HavemosePoulsen konkluderer, at depuration, suppleret med optimal mundhygiejne, er tilstrækkeligt hos patienter med
kronisk parodontitis.
– Der kan dog være indikation for desinfektion hos patienter, hvor bakteriæmi kan forårsage alvorlige komplikationer, idet daglige procedurer som tandbørstning, brug
af tandtråd og tygning kan forårsage bakteriæmi. I de
tilfælde kan daglig skylning med klorhexidin eller brug af
gel på tandbørste eller interdentalbørste påbegyndes, når
depurationen er fuldført, og fortsættes i de efterfølgende
uger. Endelig kan patienter med aggressiv parodontitis
formentlig også have gavn af desinfektion, siger Anne
Havemose-Poulsen.
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Abstract
Background
in an attempt to enhance treatment outcomes, alternative protocols for anti-infective periodontal therapy have been introduced.
Objectives
to evaluate the effectiveness of full-mouth disinfection or full-mouth scaling compared to conventional quadrant scaling for
periodontitis.
Search strategy
Data sources included electronic databases, handsearched journals and contact with experts. the Cochrane oral Health group
trials register, the Cochrane Central register of Controlled trials (CentrAL), MeDLine and eMBASe were searched. reference
lists from relevant articles were scanned and the authors of eligible studies were contacted to identify trials and obtain additional
information. Date of most recent searches: December 2006: (CentrAL) ( the Cochrane Library 2006 , issue 4).
Selection criteria
randomised controlled trials were selected with at least 3 months follow up comparing full-mouth scaling and root planing within
24 hours with (FMD) or without (FMS) the adjunctive use of an antiseptic (chlorhexidine) with conventional quadrant scaling and
root planing (control). the methodological quality of the studies was assessed within the data extraction form, mainly focusing
on: method of randomisation, allocation concealment, blindness of examiners and completeness of follow up.
Data collection and analysis
Data extraction and quality assessment were conducted independently by multiple review authors. the primary outcome
measure was tooth loss, secondary outcomes were reduction of probing depth, bleeding on probing and gain in probing
attachment. the Cochrane Collaboration statistical guidelines were followed.
Main results
the search identified 216 abstracts. review of these abstracts resulted in 12 publications for detailed review. Finally, seven
randomised controlled trials (rCts) which met the criteria for eligibility were independently selected by two review authors. none
of the studies included reported on tooth loss. All treatment modalities led to significant improvements in clinical parameters
after a follow up of at least 3 months. For the secondary outcome, reduction in probing depth, the mean difference between FMD
and control was 0.53 mm (95% confidence interval (Ci) 0.28 to 0.77) in moderately deep pockets of single rooted teeth and for
gain in probing attachment 0.33 mm (95% Ci 0.04 to 0.62) in moderately deep single and multirooted teeth. Comparing FMD and
FMS the mean difference in one study for gain in probing attachment amounted to 0.74 mm in favour of FMS (95% Ci 0.17 to 1.31)
for deep pockets in multirooted teeth, while another study reported a mean difference for reduction in bleeding on probing of
18% in favour of FMD (95% Ci -33.74 to -2.26) for deep pockets of single rooted teeth. no significant differences were observed
for any of the outcome measures, when comparing FMS and control.
Authors’ conclusions
in patients with chronic periodontitis in moderately deep pockets slightly more favourable outcomes for pocket reduction and
gain in probing attachment were found following FMD compared to control. However, these additional improvements were only
modest and there was only a very limited number of studies available for comparison, thus limiting general conclusions about the
clinical benefit of full-mouth disinfection.

eberhard J, Jepsen S, Jervøe-Storm P-M, needleman i, Worthington HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane
Database of Systematic reviews 2008, issue 1. Art. no.: CD004622. Doi: 10.1002/14651858.CD004622.pub2.
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Håb for håbløse tænder?
Parodontalt set håbløse tænder accelererer ikke nedbrydning af det omkringliggende parodontium – det fastslår
ny forskning publiceret i Journal of Periodontology.
50 patienter med 57 håbløse tænder, som blev bevaret, og
43 patienter med 53 håbløse tænder, som blev ekstraheret
i forbindelse med parodontalbehandling, indgik i
undersøgelsen. Behandlingsresultaterne blev fulgt
radiologisk i mindst 24 måneder.
De bevarede, håbløse tænder genvandt i gennemsnit
0,82 mm knogle og også nabotænderne til de håbløse
tænder genvandt knogle. De genvandt faktisk mere knogle
end de tænder, hvis håbløse nabotænder blev ekstraheret.
Undersøgelsen konkluderer at det kan betale sig at
behandle »håbløse« tænder kirurgisk – de skader ikke
nabotænderne.
I undersøgelsen blev tænder betragtet som håbløse,
hvis de havde mistet mere end 70 % af den alveolære
knoglehøjde ved begge approximalflader.

Kommentar af afdelingstandlæge,
ph.d. Anne Havemose Poulsen fra
Afdeling for Parodontologi ved
Tandlægeskolen i København:
Undersøgelsen viser, at der ikke, af frygt for yderligere knogletab,
er indikation for at ekstrahere tænder med omfattende knogletab
som følge af marginal parodontitis og fx erstatte dem med
implantater.
Det er en forudsætning for at opnå lignende positive resultater,
at der udføres sufficient parodontalbehandling, herunder kirurgi
og ikke mindst vedligeholdelse. Andre faktorer end knogleniveau
bør imidlertid også lægges til grund for valget af ekstraktion/
bevaring, disse inkluderer risiko for gentagne abscesser,
bakteriæmi, reservoir for periopatogener og den samlede
behandlingsplan for tandsættet.

Machtei ee, Hirsch I. retention of hopeless teeth: the effect on the adjacent proximal bone following periodontal surgery. J Periodontology 2007; 78: 2246-52.

Implantatretention kan forbedre tyggeevne
Mange patienter oplever implantatretention af proteser
som en stor gevinst. Et systematisk review publiceret i
The Journal of Prosthetic Dentistry undersøgt, om
implantatretentionen også forbedrer tyggeevnen.
Review-forfatterne fundet evidens for to forhold, hvor
implantatretention forbedrer tyggeevne:
• Hos tandløse patienter, som har besvær med at bruge undermundshelproteser pga. resorberet mandibel
og/eller besvær med tilvænning til helproteser, forbedres tyggeevnen når undermundsprotesen forsynes med implantatretention,
• Hos patienter, som mangler tænder unilateralt i underkæben efter delvis mandibel-resektion, forbedres
tyggeevnen når delprotesen implantat-retineres.

Kommentar af professor
Flemming Isidor, Afdeling for
Protetik, Tandlægeskolen i Århus:
Når man læser det refererede review er der nogle forhold, som
skal overvejes:
Det er kun i to meget specifikke situationer, at den tilgængelige videnskab har vist, at implantatretinerede proteser giver
bedre tyggeevne (målt objektivt) end konventionelle proteser.
Det er imidlertid sjældent den objektive tyggeevne, der er
patientens problem. Oftere er det andre forhold, der udløser et
ønske om mere fastsiddende (implantatretinerede) erstatninger,
og disse forhold er ikke inkluderet i det refererede review.

fueki k, kimoto k, ogawa t, garrett nr. effect of implant-supported or retained dentures on masticatory performance: a systematic review. J Prosth Dent 2007; 98: 470-7.
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timing af implantatindsættelse
efter tandekstraktion
Lars Schropp og Flemming Isidor

aarhus Universitet, Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, tandlægeskolen, afdeling for Protetik

I

nden for de senere år er det blevet mere almindeligt at
foretage immediat eller tidlig implantatindsættelse efter tandekstraktion. Denne reviewartikel fokuserer på det
kliniske resultat af immediat eller tidlig implantatindsættelse. Kun begrænset viden om de faktorer, der har særlig
betydning for denne behandlingstype, findes. Randomiserede, kontrollerede, kliniske studier, der sammenligner de
forskellige behandlingsprotokoller, er få. På baggrund af
den eksisterende litteratur kan nogle konklusioner drages
med forsigtighed. Overlevelsesraten for implantater, der
placeres immediat, tidligt, forsinket eller sent, synes at være ens set i et kort tidsperspektiv og udgør ca. 95 %. Det
tyder på, at vellykkede resultater kan opnås ved immediat
implantatindsættelse i alle regioner af kæben, skønt indsættelse i molarregionen byder på større udfordring. Kronisk infektion er ikke en absolut kontraindikation for direkte implantatindsættelse. Det er omstridt, om immediat
implantatindsættelse kan bevare den alveolære knogle.
Det er vist, at mindre mellemrum mellem implantatoverfladen og ekstraktionsalveolens væg i stor udstrækning vil
elimineres ved spontan heling. Dog er der ikke konsensus
med hensyn til behovet for knogleopbygning i situationer
med defekter. Ud fra den begrænsede, tilgængelige information kan det konstateres, at prognosen for immediat/
tidlig funktionel eller ikkefunktionel belastning af immediat indsatte implantater er god. Der synes imidlertid at
være en større risiko for, at denne behandling mislykkes
sammenlignet med den konventionelle fremgangsmåde.
Det anbefales, at denne behandlingsform bør udøves af erfarne, veluddannede team. Data med hensyn til de æstetiske resultater efter immediat/tidlig implantatindsættelse
er utilstrækkelige, dog kan der opnås stor patienttilfredshed med det æstetiske og funktionelle resultat.
schropp l, Isidor F. timing of implant placement relative to tooth extraction. J Oral rehabil

Fluorlaks cariespræventive
virkning: et randomiseret,
kontrolleret forsøg på unge med
fast ortodontisk apparatur
Christina Stecksén-Blicks, Gerhard Renfors, Nina Dahl
Oscarson, Fredrik Bergstrand og Svante Twetman*

*Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, tandlægeskolen, afdeling for tandsygdomslære
og endodonti

F

ormålet med undersøgelsen var at vurdere den præventive effekt, lokal anvendelse af fluorlak har på dannelsen af »white spot«-læsioner (WSL) hos unge, der bærer
fast ortodontisk apparatur.
Det var et dobbeltblindet, randomiseret placebokontrolleret forsøg med to parallelle grene. Forsøgspersonerne
var 273 12-15-årige, som modtog ortodontisk behandling
med fast apparatur. Forsøgspersonerne blev tilfældigt opdelt i en testgruppe og en kontrolgruppe, som fik enten
fluorlak eller placebolak hver 6. uge i behandlingsperioden. Resultaterne, når apparaturet blev fjernet, var forekomst og progression af WSL på overkæbeincisiver, hjørnetænder og præmolarer, ud fra digitale fotos, som granskedes af to indbyrdes uafhængige personer. Frafaldet af
forsøgspersoner var på 5 %. Det gennemsnitlige antal af
lakeringer var 10 (varierende fra fire til 20) i begge grupper. Forekomsten af WSL under behandlingen med fast
apparatur var 7,5 % i gruppen, som fik fluorlak, mod 25,3
% i kontrolgruppen (P<0,001). Den gennemsnitlige progressionsfrekvens var betydeligt lavere i fluorlakgruppen,
sammenlignet med kontrolgruppen, 0,8 ± 2,0 versus 2,6 ±
2,8 (P<0,001). Den totale risikoreduktion var 18 %, og
»numbers needed to treat« var 5,5. Resultaterne af undersøgelsen viser tydeligt, at regelmæssig lokal anvendelse af
fluorlak under behandling med fast apparatur reducerer
udviklingen af WSL i forbindelse med bracketbasis. Anvendelse af fluorlak bør anbefales som rutinebehandling i
ortodontisk praksis.

2008; 35: 33-43.
stecksén-blicks c, renfors G, Oscarson nD, bergstrand F, twetman s. caries-preventive
effectiveness of a fluoride varnish: a randomized controlled trial in adolescents with fixed
orthodontic appliances. caries res 2007; 41: 455-9.
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tandtab i relation til fremtidigt
funktionsevnetab og dødelighed
hos ældre
Poul Holm-Pedersen, Kirsten Schultz-Larsen, Niels
Christiansen og Kirsten Avlund

Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet, tandlægeskolen, Odontologisk
Ældreforskningscenter

F

ormål: Formålet med undersøgelsen var at analysere,
om tandtab ved 70-års-alderen er relateret til efterfølgende funktionsevnetab ved fem-, 10-, 15- og 20- års followup og til dødelighed over 21-års followup.
Design: Baselineundersøgelsen er baseret på et tilfældigt
udsnit af 70-årige mennesker født i 1914 og med followup
fem, 10, 15, 20 og 21 år senere.
Materiale og metode: I alt deltog 573 personer uden funktionsevnetab i 70-års-undersøgelsen i 1984, 460 deltog i
femårs followup, 292 i 10-års followup, 150 i 15-års followup og 78 i 20-års followup.

Data fra interview og en medicinsk og oral undersøgelse blev indsamlet. Tandstatus blev registreret i henhold til
antal tænder (0, 1-9, 10-19, ≥ 20). Funktionsevnetab blev
målt med Avlund-skalaerne ved 75-, 80-, 85- og 90-års-alderen med spørgsmål om behov for hjælp til daglige aktiviteter. Dødelighed blev målt ved hjælp af data fra dødelighedsregisteret ved 21-års followup.
Resultater: At være tandløs eller at have 1-9 tænder var
associeret med funktionsevnetab ved 75- og 80-års-alderen. Helbredsvariabler og uddannelse svækkede associationen mellem tandløshed og funktionsevnetab, men den
forblev marginalt signifikant, hvorimod associationen
mellem at have 1-9 tænder og funktionsevnetab forblev
uændret og statistisk signifikant ved 10-års followup
(oddsratio = 3,02, 95 % konfidensinterval = 1,26-7,24). Personer, som var tandløse ved 70-års-alderen, havde en signifikant højere risiko for dødelighed over 21 år, også i den
justerede analyse (hazardratio = 1,26, 95 % konfidensinterval = 1,03-1,55).
Konklusion: Tandtab er associeret med funktionsevnetab
og dødelighed hos ældre. Resultaterne antyder, at tandtab
kan være en tidlig indikator på fremskyndet aldring.
Holm-Pedersen P, schultz-larsen K, christiansen n, avlund K. tooth loss and subsequent
disability and mortality in old age. J am Geriatr soc 2008; 56: 429-35.

I næste nummer af Tandlægebladet …
Tandlægebladet sætter næste gang spot på fokussanering.
I et større tema belyses emnet fra flere forskellige vinkler:
- I hvilke tilfælde skal der fokussaneres? Og hvem foretager saneringen?
- Hvad er retningslinjerne, og hvordan er evidensen for fokussanering?
- Hvornår kan du selv ekstrahere tænder på patienter, der behandles med bisfosfonat?
Det er blot nogle af de spørgsmål, der bliver belyst i temaet om fokussanering i
næste nummer af Tandlægebladet.

Næste nummer udkommer den 11. maj 2008.
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Boganmeldelser

Fast protetik »step by step«
Forfatter Ann Wennerberg – Title Handbok
I Fast protetik – Sverige – Forlag Gothia
Förlag – Årstal 2007. 89 sider. Ill. ISBN
987-91-7205-555-1. Pris i DKK inkl. moms mv.
220,-.

Denne håndbog i fast protetik er tiltænkt tandlægestuderende og nyuddannede tandlæger med begrænset erfaring
inden for fast protetik. Formålet med denne bog er at give
et overblik over de forskellige kliniske faser ved behandling med almindelige og simple former for fast protetik.
Bogen er opdelt i otte kapitler, og hvert kapitel består af en
kort og overskuelig gennemgang af teori samt en praktisk
gennemgang af kliniske procedurer ved behandling med
fast protetik. Den korte og præcise teoretiske gennemgang
er suppleret med forståelige simple illustrationer, skemaer
og faktabokse. Den mere interessante del af bogen er de
praktiske gennemgange af de kliniske procedurer. Disse er
stillet op i punktform og virker meget overskuelige og let
forståelige. Man kan med rette kalde denne håndbog »en
lille kogebog i fast protetik«, hvor læseren føres igennem
de kliniske faser »step by step«. De praktiske anvisninger
er suppleret med en del kommentarer om de tekniske problemer, som kan opstå undervejs i behandlingen, og om,
hvorledes disse problemer kan løses. Bogen beskæftiger
sig desuden med anvendelsen af nye og alternative materialer og principper inden for fast protetik, hvilket yderligere øger bogens indholdsmæssige kvalitet.
Alt i alt en rigtig god håndbog til en lav pris, som både
den nyuddannede og mere erfarne tandlæge kan have
glæde af.
Alireza Sahafi

maxillofacial kirurgi
Booth PW, Schendel SA, Hausamen J-E. Maxillofacial surgery. 2nd
edition. USA: Churchill Livingstone, Elsevier; 2007. 1.621 sider, ill.
ISBN: 978-0-443-10053-6. Pris i GBP 250,- (indb.). Pris i DKK inkl.
moms mv. 3.179,-.

Dette pragtværk om maxillofacial kirurgi er redigeret af
tre personligheder fra England, USA og Tyskland, de lande, som har ført an i udviklingen af oral og maxillofacial
kirurgi. Med sig har de haft 140 forfattere, hvoraf de fleste
er notabiliteter med årelang international anerkendelse.
436

Forfatternes uddannelsesbaggrund er overvejende dobbeltuddannelse (som læge og tandlæge). De fleste øser af et
beundringsværdigt overskud af viden og erfaring. Bogværkets to bind rummer fire hovedtemaer: traumatologi
og onkologi (bind 1), samt craniofacial deformitet og oral
kirurgi (bind 2). Alle kapitler er arrangeret systematisk
med et indledende afsnit indeholdende »Key points« og et
afsluttende afsnit med »Pitfalls«. Kapitlerne er helt igennem velillustrerede med stregtegninger og sort/hvide fotos. Teksten er bygget meget pædagogisk op, tager baggrunden, patologien og den historiske udvikling med, men
er alligevel up to date. Igen og igen påpeges betydningen af
interdisciplinært samarbejde som forudsætning for optimal kvalitet i diagnostik og behandling. Det er et bogværk,
som overvejende henvender sig til kolleger i og efter afsluttet specialistuddannelse i TMK-kirurgi. Anmelderen
havde svært ved at slippe læsningen og måtte sande, at
man som kæbekirurg aldrig kan betragte sig som færdiguddannet. Det er rigtig spændende. Værket vil i mange år
kunne tjene som hovedreference for specialtandlæger i
TMK med interesse for fagområdets chirurgia major.
Søren Hillerup

»amerikansk« bog om forbedrende
ortodonti
Ackerman MB. Enhancement orthodontics. Theory and practice.
Philadelphia: Blackwell Munksgaard; 2007. 160 sider, ill. ISBN:
978-0-8138-2623-3. Pris: GBP 39,99 (uindb.). Pris i DKK inkl.
moms 578,-.

Bogen beskriver, at patienterne i dag søger forbedring af
afvigelser, som tidligere var acceptable. Det psyko-sociale
aspekt (læs: patientens behov) skal vægtes højere end tidligere, hvilket er i direkte modsætning til den danske sundhedsstyrelses regler, men i god tråd med WHO’s definition
af sundhed som »en tilstand af komplet fysisk, mental og
social velbefindende og ikke kun fravær af sygdom«. Resultatet af behandlingen afhænger både af tænder, kæber
og bløddele – intet nyt for en dansk ortodontist. En række
eksempler på manglende »velbefindende« beskrives.
De næste kapitler omtaler anamnesen og diverse undersøgelser, som bærer præg af amerikansk frygt for klager og
sagsanlæg. Dialogen med patienten beskrives ekstremt detaljeret, og der lægges stor vægt på den ekstraorale/faciale
harmoni og smilet. Først til sidst omtales dentoalveolær
diagnosticering.
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5
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4. kap. omtaler digitale registreringer, hvor CBCT (ConeBeam Computed Tomography) er den optimale pga. informationsmængde og – kvalitet. Studiemodeller i gips er forældede, da man nu skanner aftrykket direkte til digital
manipulation.
De sidste kapitler handler om afvigelserne i de karaktertræk, som har medført patienternes henvendelse (formindsket wellness). Den »forbedrende ortodonti« fokuserer på
at angribe disse afvigelser og ikke nødvendigvis skabe ideal okklusion, hvilket demonstreres med en række cases.
De fleste ville dog ikke falde inden for danske indikationer
for offentlig betalt ortodontibehandling, men systematikken er interessant, og det er tankevækkende, hvad der udløser patientens henvendelse. Bogen kan være inspirerende i en privat ortodontipraksis.
Leif Kenrad

Imponerende klassiker om dentale
traumer
Andreasen JO, Andreasen FM, Anderson L, editors. Textbook and
color atlas of traumatic injuries to the teeth. 4th edition. København:
Blackwell Munksgaard; 2007. 912 sider, ill. ISBN 978-1-4051-2954-1.
Pris: GBP 155,- (indb.) Pris i DKK 2.150,- inkl. moms mv.

Førsteudgaven udkom i 1972, og i de forgangne tredive år
har den biologiske forståelse og behandlingsprincipperne
for dentale traumer undergået store forandringer. Også udviklingen gennem de 13 år, der er gået, siden tredjeudgaven af værket udkom, afspejles i denne utroligt flotte fjerdeudgave. Bogen behandler alle aspekter ved dentale traumer. De indledende kapitler beskæftiger sig med den biologiske forståelse af sårheling, reparation af oralt væv,
stamceller og regeneration af beskadiget tandvæv. Osteoklastaktivitet har fået et helt kapitel for sig selv, det samme
har metoder til optimering af pulpal og periodental heling.
Nyt er ligeledes kapitlet om sociopsykologiske aspekter
ved dentale traumer. De efterfølgende kapitlers opbygning
er uændret en gennemgang af de forskellige traumetyper
og deres behandling. Alt på en ajourført, udførlig, systematisk, let forståelig og utrolig flot illustreret måde. I forbindelse med endodontisk behandling af traumatiserede
permanente tænder er der især fokus på brugen af calciumhydroxyd samt et helt nyt kapitel om procedurerne ved
brug af mineral trioxid aggregat (MTA). Afslutningsvis følger relevante kapitler om eksempelvis ortodontisk behandling af traumatiserede tænder, behandlingsmuligheTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

der ved erstatning af tanddele og tænder og endelig metoder til forebyggelse af tandskader. Mere end en fjerdedel af
befolkningen udsættes for et tandtraume, der kræver viden om nødvendig akut- og efterbehandling. Dette sætter
bogens væsentlighed i relief. Det er en imponerende bog,
der burde være enhver kliniks ejendom.
Lene Esmark

smal udgivelse
Forfatter David C. Vandersall – Titel Concise
Encyclopedia of Periodontology – Udgave 1 –
England – Forlag Blackwell Munksgaard
– Årstal 2007. 219 sider, ill. ISBN-13:
978-0-8138-2602-8. Pris i DKK inkl. moms
578,-.

Hvis man er praktiserende tandlæge og har behov for at
kunne slå parodontologiske definitioner og nøglebegreber
op, skal man ikke anskaffe sig denne bog! Prøver man fx at
finde ud af, hvordan furkaturinvolveringer eller knoglepocher klassificeres, bliver man kun forvirret, og det ikke engang på et højere niveau. Og slår man op under fx antibiotic, biomimesis, collagen, membrane, Porphyromonas, spirochete
eller subgingival irrigation, finder man absolut ingenting.
Til gengæld kan man finde oplysninger om Berliner Epithelial Scalpel, Bone Swaging, Karolyi Effect, Pushback Procedure, Widow’s Peak og meget andet, man ikke anede, at man
havde lyst til at vide noget om.
Bogen er rigt illustreret, men illustrationerne er af meget
svingende kvalitet, og det er ikke muligt ud fra billedteksterne at gætte, hvilket opslagsord det enkelte billede
knytter sig til.
I et appendiks er opført navnene på de forfattere, der optræder som primære kilder til de enkelte opslag. Det fremgår heraf bl.a., at Erik Munch-Hansen er krediteret for at
have introduceret begrebet balneoterapi i 1953 og Inger
Dabelsteen for at have skudt samme i sænk i 1964. Derimod er sidstnævnte (under navnet Inger Bay) ikke krediteret for det gingivale blødningsindeks, der stadig anvendes
af mange forskere og klinikere.
Bogen kan være nyttig som indføring til den ældre parodontologiske litteratur, men nogen sællert bliver den næppe, og det fortjener den heller ikke.
Bjarne Klausen
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Ny direktør skal skabe endnu
bedre medlemsservice
Torsdag den 1. maj er dagen, hvor Tandlægeforeningens nye direktør, Joakim Lilholt, formelt tiltræder.
Joakim Lilholt er udvalgt blandt mange velkvalificerede ansøgere efter en meget grundig rekrutteringsproces, hvor Tandlægeforeningen fik hjælp af konsulentfirmaet MatchMaker. Mange tandlæger kender Joakim Lilholt i forvejen, idet han siden 2004
har været direktør for Tandlægernes Tryghedsordninger. Joakim Lilholt har dermed et godt kendskab
til tandlægefaget, og han har meget flotte anbefalinger med sig fra sit arbejde for Tryghedsordningerne.
I hovedbestyrelsen glæder vi os meget til samarbejdet med Joakim Lilholt. Vi ser det som en fordel,
at Joakim Lilholt allerede gennem nogle måneder
har forberedt sig på sit nye
job. Det betyder, at han
– Jeg ser Joakim
hurtigere kan komme i
Lilholt som en meget
gang med at realisere de
entusiastisk leder,
visioner, han har for udder ikke alene kan
vikling af Tandlægeforskabe arbejdsglæde
eningens sekretariat.
Jeg forventer, at Joaog fælles ånd, men
også udstikke tydelige kim Lilholt vil
toptune sekretaretningslinjer
riatet, så det
bliver gearet til i
endnu højere grad at fokusere på medlemsservice. Tandlægeforeningens
medlemmer forventer mere og
mere af deres forening, og det
er vigtigt, at alle kategorier af

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

F OTO : H E N R i k S ø R E N S E N
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tandlæger fortsat får en god service på hver deres
felter. Derfor forventer jeg en videreudvikling af
sekretariatet, hvor den enkelte medarbejders viden
optimeres, hvor de anvendte it-løsninger optimeres,
og hvor det bliver så attraktivt at arbejde, at de bedste medarbejdere fastholdes.
Jeg ser Joakim Lilholt som en meget entusiastisk
leder, der ikke alene kan skabe arbejdsglæde og fælles ånd, men også udstikke tydelige retningslinjer,
så ingen er i tvivl om, hvilken vej der skal følges.
Han er ikke en mand til halvfærdige løsninger.
Joakim Lilholt har stor ledelseserfaring. Han søger løsninger både internt og sammen med eksterne
samarbejdspartnere. Jeg forventer, at han vil være
meget aktiv med at tegne foreningen udadtil. Han
har rigtig mange kontakter, og Tandlægeforeningen
skal udnytte disse på embedsmandsniveau. Foreningen skal være med, hvor det foregår.
Personligt forventer jeg, at hovedbestyrelsen og
jeg med ansættelsen af Joakim Lilholt får et godt
både medspil og modspil af en visionær mand med
megen humor.
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Gør hverdagen lettere ...

dagpeng
klinik
Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

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

Etik?
Da de blev ved med at spørge ham, rettede
han sig op og sagde til dem: »Den af jer, der
er uden synd, skal kaste den første sten på
hende.« Joh. 8, 7.
Jeg bryder mig ikke om de nye tendenser i min forening. Fra at ønske at
være alle tandlægers forening taler
man nu om, at medlemskab skal være
»et kvalitetsstempel« – de gode tandlægers forening med andre ord. Enten
er det en tom gestus, eller også må
man ekskludere de dårlige tandlæger.
At fagligt inkompetente og uetiske
kolleger ikke hører hjemme i vor forening, det kan ingen jo i princippet
være imod, hvis altså ikke lige det
var, fordi det er pokkers svært at skille skidt fra kanel. At begynde at kaste
med sten åbner for en Pandoras æske
af beskyldninger, som vil være ødelæggende for standens rygte i det
lange løb. Beskyldninger om dårlig
etik eller faglighed kan desuden let
have deres egentlige udspring i udsigten til økonomisk vinding eller eventuelt i gammelt nag – tandlæger er
dog kun mennesker.
I Tandlægebladet nr. 2 under overskriften »Etik til debat« finder vi den
første offentlige stening af en kollega.
Forseelsen hersker der vist ikke tvivl
om. Jeg kan ikke se nogen klasse IIIfurkaturer på OTP’et, der skulle begrunde ekstraktion og implantatbe440

handling. Men straffen, den offentlige
stening i Tandlægebladet og på TDLNET, hvor alle opfordres til at kaste
deres egen sten på det åbne forum,
finder jeg overflødig og usmagelig.
Der er jo ikke noget at debattere her.
Der er ikke noget at lære af. Giv dog
halvårlige referater af afgørelser i de
kollegiale faglige nævn i stedet.
Vi har tidligere praktiseret i et rum
præget af udstrakt metodefrihed,
sådan som det sømmer sig for ansvarlige, autoriserede sundhedspersoner
med en videnskabeligt baseret uddannelse bag os. Det er et faktum, at
vi som sundhedspersoner må indse,
at meget af vores virke er baseret mere på empiri end på dokumentation
– eksempelvis sagen om den manglende dokumentation for effekten af
tandrensning. Samtidig giver dels
variationen i patienternes idealer om
kropslig skønhed, dels variationen i
både patienternes og vor egen opfattelse af, hvad der egentlig forstås ved
sundhed og tandsundhed, mulighed
for en mangfoldighed af behandlingsvalg, der alene er begrundet i subjektive præferencer og ikke kan gøres til
genstand for en objektiv kritik, fordi
patienten bestemmer over sit eget
legeme, og vi er underlagt bestemmelsen om informeret samtykke. Følgen er, at en masse behandlinger be-

finder sig i en gråzone, hvor de anbefales og efterspørges af nogle, men
frarådes og er uønskede af andre:
Ekstraktion som behandling af
apikal parodontitis, ekstern blegning,
plast i kindtænder, kronebehandling,
stiftforankring, parodontalkirurgisk
behandling, indikationer for fjernelse
af semiretinerede visdomstænder,
behov for operativ cariesterapi, ordination af antibiotika osv. Alle disse
behandlinger udviser betydelig variation imellem forskellige behandlere
og endda mellem forskellige geografiske lokaliteter.
Længere ude i den grå zone er behandlinger, der ikke er veldokumenterede videnskabeligt, men måske
samtidig ikke er mindre veldokumenterede end andre behandlinger,
som vi opfatter som mindre kontroversielle, fordi vi er »vokset op« med
dem, eksempelvis immediat belastning af implantater, laserbehandling
af parodontitis, specielle bidskinner,
helkeramiske kroner posteriort osv.
Endnu længere ude er hårdkogte
salgsstrategier og trosbaserede udokumenterede behandlinger.
Er det mere etisk at lave 1.500 knap
så veldokumenterede tandrensninger
om året end 20 eksterne blegninger,
og hvor går grænsen? Tandlægeforeningen (ligger fonetisk meget dårligt
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Debat
i munden og er ikke et velvalgt navn,
når der nu er to tandlægeforeninger)
stiller etiske og faglige krav til sine
medlemmer. Fint, så forventer jeg at
modtage en positivliste over, hvilke
ydelser der er etisk og fagligt forsvarlige. At bandlyse de mest ekstreme
excesser rykker jo ikke meget, kreativiteten kender jo ofte ingen grænser.
Jeg glæder mig allerede til rivegildet
om, hvem der skal bestemme, hvad
der er forsvarligt.
DTF har siden eksklusivaftalens
ophør primært tænkt på, hvordan
man så holder på medlemmerne. Det
er måske ikke det, medlemmerne
opfatter som den væsentligste problematik i tiden, men det er den egentlige grund til, at det skal være et kvalitetsstempel at være medlem af »Tandlægeforeningen«. Medlemmerne skal
altså trues til at blive i folden. Hvis
man ikke er medlem, så er det jo nok,
fordi kvaliteten og etikken ikke er i
orden ... Det hverken kan eller bør
handle om at undgå offentlig kontrol
med tandlægerne som sådan. Altså,
der er ikke nogen eksklusivaftale
længere. Smid de sorte får ud, og de
kan stadig praktisere. Det er Sundhedsstyrelsen, der er den tilsynsførende myndighed. Kun ved at Sundhedsstyrelsen bliver bedre til at holde
justits selv og gribe ind med advarsler
og evt. fratagelse af autorisationen
efter behov, kan uetisk og fagligt
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uforsvarlig optræden reduceres. Ingen ønsker jo en odontologisk Jørn
Ege ...
Dansk Tandlægeforening er en
ganske almindelig fagforening. Den
tænker først på sit eget vel, så på
medlemmernes og til allersidst på
almenvellet. Det ses tydeligt af den
måde, foreningen markedsfører sig
selv over for sine egne medlemmer
med nyt logo osv. Det er ikke for
medlemmernes skyld og gavner ikke
dem. Det er en illusion, som ikke
mange køber, at tandlægernes brancheorganisation, som forhandler
tandlægernes løn med sygesikringen,
skulle være en uselvisk partner i
fremmet af folkesundheden, uanset
hvor meget man priser og gnider sig
op ad Tandsundhed Uden Grænser.
Hvis ikke I kan levere et produkt,
som medlemmerne vil have, og I derfor ikke kan holde på dem, så har I
ingen berettigelse; så stop formynderi, patroniseren og hykleri for vore
egne penge! Fokusér på nytteværdi af
DTF’s ydelser og omkostningsbevidsthed. Hvis jeg har lyst til noget
pænt at kigge på, er DTF’s publikationer ikke mit første valg alligevel.

Svar til Morten
Skov Hansen
Kære Morten,
Tak fordi du har taget dig tid til at
skrive til Tandlægebladet om dine
overvejelser om etik. Dermed har du
givet et værdifuldt bidrag til den etikdebat, som det er nødvendigt, at vi
som tandlæger engagerer os i.
Jeg er ikke enig i alle dine synspunkter. Men jeg vil sørge for, at dit
debatindlæg kommer til at fungere
som et input i hovedbestyrelsens videre drøftelser både om etik og om
fremtidig udvikling af Tandlægeforeningen.
Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Morten Skov Hansen
Fredensgade 20 I
8600 Silkeborg

leDer og Debat
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Ofre for pædofile
er ofte angste for tandlægen
Ca. én ud af 10 danskere har været udsat for seksuelle
overgreb i barndommen. De lider ofte af voldsom tandlægeskræk
og skal behandles med medfølelse og hensyn

trine ganer
Det var temmelig længe siden, Kristian Ditlev Jensen havde været ved
tandlæge, da han for nogle år siden
samlede sig sammen til at tage kontakt til en af slagsen. Nu ville han
have undersøgt sine tænder, selv om
han vidste, at turen i tandlægestolen
ikke ville blive nogen videre morsom
oplevelse.
For at forberede sin nye tandlæge
på, at der måske skulle tages lidt ekstra hensyn, skrev han en mail til ham
forinden, hvori han gjorde opmærksom på, at han i sin barndom havde
været udsat for seksuelle overgreb,
der betød, at han nu led af en voldsom tandlægeangst.
Tandlægens eneste kommentar var,
at det kunne han da ikke forstå skulle
have nogen betydning. Den tilbagemelding virkede ikke ligefrem befordrende for Kristian Ditlev Jensens
lyst til at lade en tandlæge begå dét,
der for ham føltes som endnu et overTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

greb, og han kom heller ikke til tandlæge i den omgang.
Tandlægens reaktion kan måske
synes ufølsom, men det er ikke første
gang, at Kristian Ditlev Jensen har
oplevet, at folk umiddelbart kan have
svært ved at forstå, at seksuelle overgreb begået i barndommen kan have
stor betydning for, hvordan man som
voksen oplever situationer, der i andres øjne kan synes helt »uskyldige«.
– Mange, som har været udsat for
seksuelle overgreb i barndommen,
har fx svært ved at blive kropsvisiteret i lufthavnen – en situation, der for
andre er fuldstændig neutral, men
som for folk, der har oplevet overgreb, kan være voldsomt angstprovokerende, forklarer Kristian Ditlev
Jensen.
Han er 36 år, journalist og forfatter
til bl.a. bogen »Det bliver sagt«, hvori
han beskriver de seksuelle overgreb,
som en pædofil mand udsatte ham for

fra niårsalderen og ca. tre år frem.
Overgrebene har påvirket Kristian
Ditlev Jensens liv på mange måder
– bl.a. lider han altså af en voldsom
tandlægeskræk.
misbrugte mere angste
Og han er langtfra den eneste, hvis
traumatiske overgreb i barndommen
har gjort ham bange for tandlægen.
Hos organisationen Thora Center,
hvor man hjælper folk, der har været
udsat for seksuelle overgreb, kender
man udmærket problemstillingen, og
den bakkes også op i flere undersøgelser.
En norsk undersøgelse fra 2001
viser, at 75 % af de kvinder, der som
børn havde været udsat for seksuelle
overgreb, led af høj grad af tandlægeskræk.
I en anden undersøgelse fra Institut
for Klinisk Odontologi i Oslo sammenligner man to grupper: én med
tanDlæge og samfunD
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»

kvinder, der lider af tandlægeskræk
og har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og én med kvinder, der »blot« lider af tandlægeskræk. Undersøgelsen viser, at de
kvinder, der var blevet misbrugt som
børn, oplevede forskellige situationer
hos tandlægen som signifikant mere
angstprovokerende end de kvinder,
der blot led af tandlægeskræk.
traumet reaktiveres
At de dårlige oplevelser fra barndommen kommer frem, når man ligger i
tandlægestolen, har flere årsager. Ku-

Hvad kan
tandlægen
gøre?
Tandlæge med speciale i pædo-

no Sørensen er psykolog hos Red
Barnet, og han møder mange børn,
der har været misbrugt seksuelt.
– Mennesker, der har oplevet seksuelle overgreb, har været udsat for,
at deres krop er blevet invaderet af
nogen udefra. Når de senere i livet
kommer ud i situationer, der har lighedspunkter med overgrebet, kan det
reaktivere de traumatiske oplevelser,
forklarer Kuno Sørensen.
Det kan Kristian Ditlev Jensen godt
genkende – både fra sine egne oplevelser og fra andre, som han kender,
der har været udsat for overgreb.
– Det handler bl.a. om den fysiske
kontakt, som mange ofre for pædofile
har svært ved. Det kan også have
noget at gøre med, at der er en formmæssig genklang. Hvis man fx har
oplevet overgreb af oral karakter, får
man associationer til overgrebene,
når tandlægen skal undersøge én i
munden, forklarer han.

donti Anne Rønneberg fra Oslo
Universitet giver følgende råd til
tandlæger, der behandler patienter,
der har været udsat for seksuelt
misbrug:
• Gør det klart for patienten, at
man ønsker at skabe en tryg og
god behandlingssituation.
• Lad patienten fortælle om sin
angst. Det skaber tryghed.
• Spørg løbende til patientens
oplevelse igennem hele behandlingen.
• Giv hele tiden information om,
hvad du gør.
• Benyt hjælpemidler såsom
overfladeanæstesi og »The
Wand«.
• Aftal et tegn med patienten, som
udtrykker vedkommendes ønske
om en pause.
• Spørg patienten i pausen,
hvordan det går, og om noget kan
gøres anderledes.
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overlevelsesstrategier
Tandlæger, der behandler børn, vil
også fra tid til anden få patienter i
stolen, som er eller har været udsat
for seksuelle overgreb. Ifølge Thora
Center viser forskning, at 11,3 % af
alle børn er blevet seksuelt misbrugt
– nogle en enkelt gang, andre over
længere perioder. Det svarer til et par
børn i hver klasse.
Børn, som har oplevet overgreb,
benytter forskellige overlevelsesstrategier, som man som tandlæge bør
være opmærksom på, forklarer Kuno
Sørensen fra Red Barnet.
– Når børn bliver seksuelt misbrugt, finder de en overlevelsesstrategi, som hjælper dem til at håndtere
overgrebet. Den strategi vil de typisk
også bruge i situationer, der minder
dem om overgrebet – fx besøget hos
tandlægen, siger Kuno Sørensen.
Han forklarer, at der er to strategier, som børnene kan vælge at anven-

de: Enten kæmper de voldsomt imod,
eller også gør de det modsatte; nemlig lukker helt af og går ind i en slags
dvaletilstand, hvor de lukker smerten
ude. Det kaldes dissociation og er en
typisk psykologisk reaktion på traumatiske oplevelser.
stille tårer
Den norske tandlæge med speciale i
pædodonti ved Oslo Universitet Anne Rønneberg har igennem en årrække beskæftiget sig med tandbehandling af seksuelt misbrugte børn, og
hun kalder reaktionen for »stille tårer«.
– Disse børn er vant til at tage
imod og underkaste sig, og det gør de
så også, når de kommer hos tandlægen. Man kan sige, at de mentalt isolerer sig fra kroppen og dermed fra
smerten, siger hun.
Hvis misbruget er kendt, eller hvis
man får en fornemmelse af, at barnet
har oplevet noget ubehageligt, er det
ifølge Anne Rønneberg vigtigt, at
man giver barnet en oplevelse af kontrol.
– Uanset om det er børn eller voksne, der som barn er blevet misbrugt,
er det vigtigt, at tandlægen giver patienten kontrollen over behandlingen. For angsten opstår, når patienten
skal slippe kontrollen, forklarer hun.
Derfor er det, ifølge Anne Rønneberg, vigtigt, at tandlægen tydeligt
lader patienten vide, at han eller hun
selv bestemmer tempoet og kan sige
fra hele vejen igennem. Man skal gå
langsomt frem og hele tiden forklare
patienten, hvad man gør, lyder hendes råd.
mistanke bør føre til handling
Anne Rønneberg understreger også,
at det er vigtigt at gå videre med det,
hvis man har en mistanke om, at et
barn bliver misbrugt. Det er Kristian
Ditlev Jensen enig i.
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

Ofre for pædofile
– Man bør kontakte kommunen.
Og man behøver ikke at være nervøs
for, at de farer ud med pædofilianklager blot på den baggrund. Men kommunen har måske fået henvendelser
fra andre omkring barnet, og så kan
tandlægens udsagn være med til at
tegne et billede, siger Kristian Ditlev
Jensen.
– Den, der får den første mistanke,
har ansvaret for, at der bliver gjort
noget, understreger han.
Det er i dag omkring halvandet år
siden, han selv har været hos en
tandlæge, og han har svært ved at
forestille sig, at det nogensinde bliver
let for ham.
– Problemet er jo, at man som mistillidsfuld patient har svært ved at
finde en tandlæge, som man synes er
god, siger Kristian Ditlev Jensen. ■

tavshedspligt

Indberetningspligt

Som sundhedsperson har du som

Har du mistanke eller viden om, at et

udgangspunkt tavshedspligt. Får

barn udsættes for overgreb, har du pligt

du mistanke om, at et barn er

til at indberette til de sociale myndighe-

udsat for overgreb, må du derfor

der. Føler du dig overbevist om, at

ikke videregive de personlige eller

overgrebene foregår uden for familien,

private oplysninger, som du har

skal du tage kontakt til forældrene.

fået i forbindelse med et
behandlingsforløb uden samtykke

Du kan læse mere om tavshedspligt i

fra forældrene. Der kan dog være

Socialministeriets pjece »Hvad må du

undtagelser – fx hvis du indberet-

sige?«. Den kan hentes på www.social.dk.

ter til de sociale myndigheder.
Tavshedspligten betyder bl.a., at

Vil du vide mere om indberetning, kan

du ikke må udveksle private eller

du ringe til SISO's rådgivningstelefon på

personlige oplysninger om barnet

tlf. 20 77 11 20. SISO er Socialministeriets

med andre voksne omkring

videnscenter vedr. sociale indsatser

barnet – fx lærere eller sundheds-

over for børn, der er udsat for seksuelle

plejersken, medmindre foræl-

overgreb. Læs mere på www.voresan-

drene har samtykket.

svar.dk.
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køb og salg‑annoncer igen på nettet
Efter en længere pause er det igen muligt at finde køb og salg- annoncerne fra Tandlægebladet på www.tandlaegebladet.dk. Som noget nyt kan man nu gratis få et billede med på
netannoncen. Klik ind på www.tandlaegebladet.dk under menupunktet Annoncer.
I øvrigt oplevede www.tandlaegebladet.dk i januar 2008 sit hidtil højeste besøgstal. Hele
20.461 brugere klikkede sig ind på siden under årets første måned. Der har de sidste tolv
måneder været en generel stigning i antallet af besøgende på www.tandlaegebladet.dk.

Rygning nedsætter
effekten af tandrensning

ingen penge til patienter
med aggressiv parodontitis

Rygning forringer resultatet af tandrensning, og
rygning har negativ effekt på serumindholdet af
folinsyre og B12-vitamin efter ikkekirurgisk behandling. Det viser en undersøgelse, som netop er
publiceret i Journal of Clinical Periodontology.
En patientgruppe på næsten 100 mennesker,
halvdelen rygere - halvdelen ikkerygere, blev kontrolleret ved baseline og én, tre og seks måneder
efter ikkekirurgisk parodontalbehandling.
Gennem hele observationsperioden var det gennemsnitlige fæstetab hos rygere større end hos
ikkerygere. Hos ikkerygere faldt det gennemsnitlige folinsyreniveau gradvist og signifikant efter
tandrensningen. Begge grupper viste et mindre,
men signifikant fald i vitamin B-niveau over hele
perioden.
Forskerne konkluderer, at rygning formindsker
effekten af tandrensning og påvirker serumværdien af folinsyre i negativ retning.
O. Erdemir og J. Bergström fra hhv. Kirikkale University i Tyrkiet og Karolinska Institutet i Sverige står bag undersøgelsen.

Til trods for mange politikeres gentagne løfter om
ekstra midler til tandbehandling af patienter med
aggressiv parodontitis kunne man heller ikke denne
gang finde de nødvendige
200 mio. kr. til området i
forbindelse med den netop
vedtagne finanslov.
Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Preben
Rudiengaard fra partiet Venstre er én af de politikere, der ved flere lejligheder har lovet, at han ville
hjælpe med at skaffe penge til patienter med aggressiv parodontitis.
– Jeg kan godt forstå, hvis patienter med aggressiv
parodontitis er skuffede over at være havnet i en
politisk syltekrukke, siger Preben Rudiengaard til
Tandlægebladet.
Han efterlyser imidlertid en konkret definition af
aggressiv parodontitis, og han har bedt forebyggelses- og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen om at
tage initiativ til et hurtigtarbejdende ekspertpanel,
som kan definere såvel patientgruppen og dens størrelse som sygdommens karakter.
– Hvis man i sådan et ekspertarbejde kan påvise,
at aggressiv parodontitis er en sygdom på linje med
andre sygdomme, så kan behandlingen sandsynligvis komme ind under samme lovgivning som al anden sygdom, siger Preben Rudiengaard.

link dig videre til abstract samt den fulde
artikel via www.tandlaegebladet.dk.
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Flere nye
informationsbrochurer
til patienterne

Rodfiles holdbarhed er
operatørafhængig

Endnu tre patientbrochurer fra Tandlægeforeningens Forlag er blevet revideret. Denne gang gælder det »Efter fjernelse af en tand«, »Helprotese« og »Hold rent under og
efter implantatbehandlingen«. I samarbejde med Tandlægeforeningen har professor Else Marie Pinholt fra Tandlægeskolen i København stået for revideringen af førstnævnte, mens professor, dr.odont. Flemming Isidor fra Tandlægeskolen i Århus har stået for de to andre.
Hver især informerer brochurerne på nyttig og letforståelig vis om den givne tandbehandling. De skal således
først og fremmest hjælpe patienterne, men de fungerer
også som en hjælp til tandlægerne, idet de er med til at
sikre, at patienterne får den tilstrækkelige information.
Foruden revidering af tekst og billeder har de tre brochurer fået helt nyt design i overensstemmelse med Tandlægeforeningens nye visuelle identitet. Også »Kroner og
broer« har skiftet udseende og er overgået til det nye design.
NR. 30
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Viser det sig, at
ingen af dine tænder
kan bevares, er det
nødvendigt med en
helprotese

Denne brochure
fortæller mere om
helproteser

broer

En forudsætning
for,
at behandling med
implantater lykkes,
er, at tandkød og
forlængerstykker
holdes rene. Går der
betændelse i tandkødet, er der risiko
for, at implantatet
går løs

En artikel publiceret i Endodontic Journal i 2008
konkluderer, at det er tandlægens erfaring og
kunnen mere end flergangsbrug af roterende nikkel-titanium-rodfile (ProTaper), der afgør risikoen for, at
rodfilen knækker.
I undersøgelsen, der ligger til
grund for artiklen, har man
ladet hhv. studerende uden
erfaring og en erfaren endodontist anvende hver deres rodkanalinstrumenter. Efter brugen
blev instrumenterne undersøgt
mikroskopisk for skader, og de
brugte instrumenter blev sammenlignet med nye instrumenter mht. træthedsbrud.
Undersøgelsen viste, at ProTaper-instrumenterne
af en rutineret behandler kan anvendes på op til
otte molarer uden at knække. En urutineret behandler risikerer derimod at knække file allerede ved
første brug.
Forskerne konkluderer på den baggrund, at risikoen for brud af instrumenter i forbindelse med
flergangsbrug er operatørafhængig.
Forfatterne er E.P. Vieira, E.C. França, R.C. Martins, V.T.L. Buono, M.G.A. Bahia fra hhv. Federal University of Minas Gerais og Department of Metallurgical and Materials Engineering, begge i Brasilien.
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r
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Ny udgave af etiske regler på nettet
Tandlægeforeningen har vedtaget et etisk regelsæt, som
samtlige medlemmer skal følge i deres daglige praksis
som tandlæge. Et medlemskab af Tandlægeforeningen er
således ikke bare et medlemskab. Det forpligter! Samtidig
bliver det et kvalitetsstempel, som patienterne kan styre
deres valg af tandlæge efter.
Nu har du mulighed for at finde en lettilgængelig udgave af foreningens »Etiske regler og kollegiale vedtægt« på
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

TDLNET og www.tandlaegeforeningen.dk, som henvender sig til henholdsvis tandlæger og patienter.
I næste nummer af Tandlægebladet vil være inkluderet
et opslag til klinikken med en forkortet udgave af de etiske regler. Opslaget kan hænges op i venteværelset og
gøre patienterne opmærksomme på, at etikken er i orden
på klinikken.
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Største lønstigninger i 20 år
overenskomsten for de offentligt ansatte tandlæger i både

GENERELT
FOR ANSATTE i STAT,
REGiONER OG kOMMUNER

staten, kommunerne og regionerne er på plads – bl.a. med relativt
store lønstigninger til alle

trine ganer
Generelt for alle offentligt ansatte
opnåede man bl.a.:
mere i løn
Der er aftalt en lønramme på 12,8
% over de næste tre år. Alle er
sikret en lønstigning på 7,93 % resten afsættes bl.a. til lokal
løndannelse.
bedre barselsvilkår for faren
Den nye overenskomst giver bedre
barselsvilkår for faren. Efter
barnets 14. uge har moren og faren
hver især ret til seks ugers fravær
med løn samt en uge, som de selv
fordeler imellem sig. Retten til løn
bortfalder for farens vedkommende, hvis den reserverede orlov ikke
benyttes.
frihed ved barns 2. sygedag
Overenskomsten betyder, at
forældre fremover kan blive
hjemme hos syge børn med løn i to
dage i stedet for én.
seniordage

Årets overenskomstforhandlinger på
det offentlige område var ventet med
mere spænding end normalt. På begge sider var fronterne trukket skarpt
op, allerede længe før man satte sig til
rette ved forhandlingsbordene, og
truslen om konflikt har hængt over
forhandlingerne hele vejen igennem.
Den er dog afblæst – i alt fald for en
række af de store lønmodtagergruppers vedkommende, heriblandt tandlægerne.
Først forhandlede forhandlingsfællesskaberne på hhv. det kommunale
og det statslige område de generelle
forlig på plads. Forligene omfatter alle
tjenestemænd og overenskomstansatte
i stat, region og kommune. Herefter
skulle de enkelte faggrupper forhandle detaljerne for hver deres områder.
For tandlægernes vedkommende
faldt forligene på plads i starten af
marts, og de er efterfølgende vedtaget
af medlemmerne ved urafstemning.

Overenskomsten betyder bedre
vilkår for seniorer i form af bl.a.
mulighed for mere frihed eller løn.
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løn, løn og løn
Elisabeth Møller, der er Tandlægeforeningens juridiske
konsulent på det offentlige

område, var med under forhandlingerne med både stat, regioner og
kommuner, og hun fornemmede tydeligt, at årets forhandlinger var anderledes end tidligere års.
– Fokusområderne ved dette års
forhandlinger har været løn, løn og
løn. De blødere krav såsom bedre
barselsvilkår og seniorordninger har
stået lidt i skyggen af lønkravet, fortæller Elisabeth Møller.
Det afspejler sig også på overenskomstresultatet, hvor der over hele
linjen er givet lønstigninger – faktisk
de største i 20 år, oplyser KTO. En del
er givet som generelle stigninger til
alle – en del til særlige formål. ■

Overenskomst 2008

SÆRLiGT FOR TANDLÆGER
Ud over de generelle forbedringer for

inden for de første fire år. Dette træder

med ”særlige kvalifikationer”. Man blev

hele det kommunale område forhand-

også i kraft 1. april 2009.

enige om at tildele et såkaldt ”docent-

lede Tandlægeforeningen sig frem til

tillæg” på ca. 28.000 kr. til lektorer

følgende for tandlægernes vedkom-

regioner

med ”særlige kvalifikationer”. Om man

mende – på det kommunale område i

Hospitalstandlægerne har fulgt special-

har ”særlige kvalifikationer”, afhænger

samarbejde med TNL:

lægernes resultat. Bl.a. har man opnået

af bl.a. anciennitet, forskningsresulta-

stigninger i grundlønnen, ligesom en

ter og undervisningskompetencer. Ca.

Kommuner

øget del af vagttillægget bliver

20 % af universitetets lektorer

Pr. 1. april 2009 får landets ca. 80

pensionsgivende.

forventes at kunne få docenttillæg.

overtandlæger i kommunerne et

Endelig blev der indgået aftale for de

løntillæg på 55.934 kr. årligt – ud over

stat

ph.d.-studerende, som har fået en

den generelle lønstigning.

På statens område har man ud over de

mindre stigning i deres pension og

Garantilønnen for tandlæger og

generelle lønstigninger valgt at

deres tillæg.

filialledere hæves fra løntrin 44 til 46

tilgodese ph.d.-studerende og lektorer

»
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ANNE MARiE LYNGE PEDERSEN,
lektor, Tandlægeskolen i københavn
Anne Marie Lynge
Pedersen er medlem
af Tandlægeforeningens forhandlingsudvalg for universiteterne (DOF-UNI).

FOTO: SONjA iSkOv

Er det et godt forhandlingsresultat for de ansatte på tandlægeskolerne?
– Resultatet på ACområdet omfatter en
væsentlig lønforbedring til lektorerne.
Det synes jeg er glædeligt, for lektorlønningerne på
universiteterne har længe haltet bagud i forhold til
lønningerne i det private erhvervsliv og i forhold til
lønudviklingen inden for det offentlige i øvrigt.
Hvad er i øvrigt værd at fremhæve?
– »Docenttillægget«, som gives til lektorer med særlige kvalifikationer (se boks, red.), er jeg meget glad

for. Det er min opfattelse, at en stor del af lektorerne
på Odontologisk Institut i København er kvalificerede
til at få tillægget, men spørgsmålet er, om der er tilstrækkeligt med lønmidler til lokallønsforhandlingerne. Tillægget kan få betydning for fastholdelse af lektorer, som yder en stor indsats.
– Forbedringerne for de ph.d.-studerende synes jeg
også er glædelige set i lyset af vores problemer med at
rekruttere yngre forskere.
Hvad kom I ikke igennem med?
– Ved overenskomstforhandlingerne lykkedes det
desværre ikke at komme igennem med de krav, som
handler om at få mere styr på vores arbejdstid. Personalestyrelsen afviste alle AC’s krav på det område.
Når man ved, at mange universitetsansatte og især
universitetslektorer arbejder betydeligt mere end de
37 timer, som de får løn for, finder jeg det forstemmende, at man i Personalestyrelsen ikke udviser større
interesse for at få styr på de universitetsansattes arbejdstid. Arbejdstiden er en stor arbejdsmiljømæssig
udfordring.

HENRik NiELSEN,
kæbekirurg, Hillerød Hospital

FOTO: SONjA iSkOv

Henrik Nielsen er formand for Det Offentlige Forhandlingsudvalg for hospitalstandlæger (DOF-HO) i Tandlægeforeningen.
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Er det et godt forhandlingsresultat for hospitalstandlægerne?
– Ja, det synes jeg. Vi har fået samme
vilkår som speciallægerne, og det var
det, vi gik efter. Vi er alle ansat i hospitalsvæsenet, så vi bør følge speciallægernes overenskomst.

Hvad er det vigtigste, I har opnået?
– Foreningen af Speciallæger har forhandlet sig frem til nogle grundlønsforhøjelser, og det har vi dermed også
fået. Og så bliver vagttillægget yderligere pen sionsgivende.
– Overenskomsten lægger også op til,
at man fremover gør mere ud af resultatløn. Det betyder, at man skal belønnes, fx hvis man har sat særlige behandlinger i værk eller afviklet ventelister. Det synes vi er fint.
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CHARLOTTE GROULE,
tandlæge, Frederiksberg kommunale Tandpleje
Charlotte Groule er medlem af Tandlægeforeningens forhandlingsudvalg for
kommunalt ansatte tandlæger (KATFU).

barnets sygeperiode man tog fri, men
det kom vi desværre ikke igennem med.
Alligevel er vi glade for den ekstra dag.

Er du tilfreds med de kommunalt ansatte
tandlægers nye overenskomst?
Overordnet set, ja. Alle har fået pæne
lønstigninger.

Var der andet, I ikke opnåede?
Tandlægeforeningen og TNL var uenige
om, hvem der skulle have den største
del af kagen. Mens TNL kæmpede for,
at lederne fik den største bid, ønskede
vi i Tandlægeforeningen, at det var den
almindelige tandlæge, der skulle have.
Her blev det desværre TNL, der vandt,
og det blev overtandlægerne, der løb
med den største lønstigning.

Hvad er det vigtigste, I har opnået på jeres
område?
Ud over lønstigningerne er vi glade for,
at vi får barns 2. sygedag. Vi havde godt
nok ønsket, at det var valgfrit, hvornår i

INN VATION
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Danske tandlæger henter
implantatuddannelse i udlandet
I Danmark ligger kurser i implantologi i langt overvejende grad
i producentregi, så nogle vælger at tage til udlandet for at
finde bredere orienteret, avanceret videreuddannelse

FOTO: SONjA iSkOv

Winnie brodam

john Orloff (til højre) og jens Lætgaard fik overrakt »Diploma in implant
Dentistry« med tilhørende hatte den 1. marts 2008 i London. Diplomet kan
bruges som en del (de første to år) af en masteruddannelse, og det vil
jens Lætgaard udnytte. Masteruddannelsen kan tages i Tyskland eller
som »distant learning« på et college i England. Eksamen afholdes i
England.
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De har brugt mere end 1.200 studietimer over de sidste to år.
De har rejst 13 gange tur-retur til
England.
De har haft tre ophold i Tyskland,
afleveret 14 store skriftlige opgaver,
læst mere end 300 videnskabelige
artikler, kigget hinanden over skulderen i mindst 100 timer, de har afleveret hver sit store eksamensprojekt
– og de har nu netop bestået eksamen
i den britiske videreuddannelse i implantologi, »Diploma in Implant Dentistry«.
– Så nu føler vi, at vi har vores
»rygmærke« i orden, siger Orloff og
Lætgaard, som driver henvisningspraksis for implantologi i København.
De to er de første skandinaver, som
har gennemført den britiske uddannelse, der udbydes af The Royal College of Surgeons i London.
– Vi valgte kurset i England, fordi
vi ønskede en uddannelse på et højt
og internationalt plan, pointerer de to
tandlæger.
starter med slutresultatet
I forvejen havde de to danske tandlæger hver deres »kæpheste«: Jens Lætgaard har stor erfaring med den kirurgiske del af implantologien, og John
Orloff især med den protetiske del,
men under forløbet af den engelske
uddannelse er de blevet overbevist
om, at de to dele bør smelte sammen.
– Filosofien i den engelske model er,
at det er én person, som foretager hele
behandlingen, og at man faktisk starter med slutresultatet, fortæller John
Orloff og forklarer:
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– Hvor der måske før har været en
tilbøjelighed til, at vi sagde: Nu sætter vi implantater ind, og så ser vi,
hvordan protetikken kan anbringes,
så har vi nu et andet udgangspunkt:
Vi starter med slutresultatet – sådan
skal det se ud funktionelt og æstetisk – og så arbejder vi os bagud fra
det. Og det kræver faktisk, at det er
én og samme tandlæge eller et tæt
team, som planlægger, opererer og
indsætter protetikken.

eksamensprojekter med overvægt
30 deltagere startede på det engelske
diplomkursus samtidig med John
Orloff og Jens Lætgaard. Kun fire blev
indstillet til eksamen på normeret tid,
sikkert fordi eksamensprojektet er
meget omfattende.
Eksamen består, ifølge Jens Lætgaard, af præsentation af i alt 10 cases i
fire kategorier: brocases, æstetiske
cases, knogletransplantatcases og
tandløse cases. Alle faser i hver af de

10 eksamenscases skal man have udført selv, og alt skal fotodokumenteres.
De to kolleger vil gerne anbefale
den engelske diplomuddannelse til
danske kolleger, men de pointerer, at
den er meget krævende både tids- og
ressourcemæssigt. ■
Du kan læse mere om uddannelsen i The
Royal College of Surgeons her: http://www.
fgdp.org.uk/education/postprogrammes/
implant

Grandio®. Med ægte nano-hybrid teknologi fra VOCO, produktudvikleren og første leverandør af denne nye generation af
komposit restaureringer. Det nye materiales egenskaber forenkler
proceduren, sikrer varig stabilitet og tilbyder perfekt æstetik for
alle tænder. Kun Grandio® kan dette. Nano-klassikeren.

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 4721 719-0 · Fax +49 4721 719-140 · www.voco.com
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FAQ om brug af medhjælp
?

Hvis en klinikassistent udfører hele eller dele af en tandrensning – hvem har så ansvaret, hvis noget går galt?
tandlægen.

?

Hvad hvis det i stedet er en tandplejer, som udfører hele
eller dele af en tandrensning – hvem har så ansvaret?
når tandplejerne arbejder inden for deres eget virksomhedsområde (autorisationslovens § 65, stk. 4), er
det deres ansvar.

?

Hvad hvis man har en ikkeuddannet klinikmedhjælp eller
receptionist, som man beder om at tage røntgenbilleder?
Må man så det?
Ja, men det er tandlægen, der har ansvar for, at det
gøres rigtigt.

?

Er der nogen begrænsning for, hvad man kan sætte henholdsvis en klinikassistent eller en tandplejer til?

nej.

?

Hvilke krav til dokumentation kræves der for »kvalifikation« til den pågældende opgave?
Ingen krav. Det er tandlægens ansvar at vurdere, om
de nødvendige kvalifikationer er til stede hos den pågældende medhjælp.

?

En tandplejer har givet infiltrationsanalgesi for at kunne
lave en udvidet PA-behandling. Under behandlingen opdages det, at 6+ er så løs, at den bør ekstraheres. Det aftales med
tandlægen, at 6+ skal ekstraheres under behandlingen, og der skal
suppleres med en ledningsanalgesi. Tandlægen beder tandplejeren
om selv at udføre behandlingen. Må tandlægen det?
Ja, det må tandlægen godt, og arbejdet udføres på
tandlægens ansvar.

?

Må en tandplejer stå alene på en klinik og behandle en
delvis rodbehandlet tand – fx fjerne provisorium og skylle
med klorhexidin?
Ja, hvis behandlingen er uddelegeret af en tandlæge.

?

Kan en tandlæge, som er i gang med en dobbeltkombineret
plastfyldning, overlade matriceanlæg, opbygning med
plast og pudsning af fyldningen til tandplejeren?
Hvad så hvis det er en klinikassistent?
svaret er ja til begge spørgsmål.

Tandlæge i Sundhedsstyrelsen,
Mette Halberstadt har svaret
på spørgsmålene.

?

Når man uddelegerer en behandling eller dele af en behandling til en klinikassistent – kræves det så, at man er til
stede på klinikken og »holder øje« med behandlingen?
nej, men tandlægen skal have sin faste gang på stedet, således vedkommende reelt set kan føre tilsyn
med det udførte arbejde.
454
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The new
generation
is here.
TePe´s smallest interdental
brushes have undergone
an innovative improvement.

Improved
durability
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Improved
access
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Lighthouse
Dental kaster lys
over smertefri
bedøvelse

SleeperOne
Ændringer i

lønsatser
Pr. 1. april 2008 er der ændringer i
løn- og pensionssatser for klinikassistenter, elever og tandplejere.
Klinikassistenter:
Lønnen for en fuldtidsansat klinikassistent stiger med 500 kr. pr. måned
på samtlige løntrin.
Løntrin
1. år b1
2. år b2
3. år b3
4. år b4
5. år b5

Kr. pr. måned
18.300
18.420
18.625
18.840
19.150

Pensionsbidraget for en klinikassistent stiger til 12 % af bruttolønnen.
Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det
samlede bidrag, og klinikassistenten
betaler 1/3.
Pr. 1. april 2008 skal arbejdsgiveren
afsætte yderligere 0,5 % af den ansattes månedsløn til fritvalgsordningen.
Se mere i Tandlægebladet nr. 4/2008
eller på TDLNET.
Klinikassistentelever:
Lønnen for en klinikassistentelev
stiger med 360 kr. pr. måned på samtlige løntrin.
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Løntrin
a1
a2
a3

Kr. pr. måned
10.249
10.933
11.390

tandplejere:
Lønnen for en fuldtidsansat tandplejer stiger med 800 kr. til 22.875 kr. pr.
måned.
Timelønnen stiger til 142,67 kr.
Pensionsbidraget for tandplejere
stiger til 16 % pr. 1. april 2008.
Arbejdsgiveren betaler 2/3, og
tandplejeren betaler 1/3.
ekstra pensionsbidrag ved barsel
I 14 uger ud af de uger, hvor tandplejeren/klinikassistenten har ret til fuld
løn under barsel, skal arbejdsgiveren
indbetale et ekstra pensionsbidrag på
1.230 kr. pr. måned. Arbejdsgiverens
bidrag udgør 820 kr. pr. måned, og
den ansattes bidrag udgør 410 kr. pr.
måned. Beløbet er forholdsmæssigt,
hvis den ansatte er deltidsansat.
Har du spørgsmål, kan du kontakte
Tandlægeforeningens Front Office på
tlf. 70 25 77 11.
Sarah Palm Jensen,
Tandlægeforeningens Front Office

Præcision
Lethed
Effektivitet
Aspirations
kontrol

Injektions
modstands
indikator

Low speed
injektions
pedal
(progressiv
eller
konstant)

Retur
knap for
injektionsstemplet

High speed injektions pedal
(progressiv eller konstant)

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

SleeperOne, nøglen til succes
med smertefri bedøvelse
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NAVNE

Fødselsdage 28. april 2008 –
18. maj 2008
30 år
Henning Førgaard Poulsen, Åbybro,
28. april.
Rubi Uglsø Frahm, Mørke, 10. maj.
Selda Benli, Bagsværd, 10. maj.
Lina Pedersen, Værløse, 13. maj.
Vibeke Groule, København N, 14. maj.
Lone Wibæk Christensen, Århus C,
15. maj.
Nageiya Khaja, Hvidovre, 16. maj.
Malene Rothborg Laursen, Svebølle,
17. maj.
Sidse Marie Elverdam Thustrup, Fakse
Ladeplads, 17. maj.
40 år
Lisbeth Brixen Lomholt, Vejle, 4. maj.
Morten Kirstein Duedahl-Skov, Humlebæk, 6. maj.
Rodrigo López Fernández, Risskov,
16. maj.
Martin Bagger, Støvring, 17. maj.
Kirsten Kronborg Isager, Nykøbing M,
17. maj
50 år
Marianne Selsmark, Allerød, 28. april.
Nina Kümmel, København S, 30. april.
458

Klaus Gotfredsen

Nils Grennerod Kjeldsen, Aalborg, 2.
maj.
Peter Lund, Frederiksberg, 5. maj.
Niels Finn Sørensen, Frederikssund, 5.
maj.
Viggo Winkel, Marstal, 8. maj.
Ann Heidemann, Dragør, 16. maj.
Jens G. H. Nolte, Tyskland, 16. maj.
60 år
Thyge Rossel, Birkerød, 3. maj.
Eva Gilje, Tørring, 8. maj.
Birgit Byrnak, Værløse, 9. maj.
Iben Edith Strøm, Gentofte, 10. maj.
Jette M. Dyekjær, Esbjerg, 13. maj.
Brita Rahbek, Knebel, 14. maj.
Harry Fjellvang, København K, 15.
maj.
Sven Berg, Svenstrup J, 18. maj.
70 år
Svend W. Carlsen, Fåborg, 28. april.
Niels Peter Schmidt, Hobro, 28. april.
Jørgen Jørgensen, Frederiksberg, 3.
maj.
Karin Jacobsen, Slangerup, 3. maj.
Hans Boysen, Vejle Øst, 9. maj.
75 år
Hanne Blichfeldt, Gentofte, 10. maj.

FOTO: SONjA iSkOv

Professor, odont.dr. Svante Twetman og
professor, odont.dr. Klaus Gotfredsen modtog den 26. marts 2008 Ingeborg og Leo
Dannins Legat for Videnskabelig Forskning.
Svante Twetman forsker i caries og dens
forebyggelse, og legatet på 175.000 kr. skal
bruges til undersøgelser af probiotiske bakterier.
Klaus Gotfredsens forskning er fokuseret
på implantater, og pengene fra legatet vil gå
til undersøgelser af coating af implantatoverfladerne.
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Årets Dannin Legat

Swante Twetman

Grethe Klein Andersen, Næstved, 11.
maj.
Niels Preben Sørensen, Holbæk, 11.
maj.
Erik Brabrand, Aabenraa, 15. maj.
Hans Magnussen, Humlebæk, 16. maj.
80 år
Knud Elbrønd, Egå, 29. april.
Elmer Arbov, Hobro, 2. maj.
Bent Jegsen, Haderslev, 9. maj.
85 år
Erik Crüger, Kolding, 14. maj.

Dødsfald
Aase Jensen, født 1911, kandidateksamen 1935.
Kirsten Ostenfeld, født 1911, kandidateksamen 1933.
Sonja Falkenløve Irgens, født 1917,
kandidateksamen 1939.
Arne Possing, født 1922, kandidateksamen 1945.
Anne Mikkelsen, født 1924, kandidateksamen 1948.
Poul Ryberg, født 1949, kandidateksamen 1973.
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SNART BLIVER EN VELBEVARET
HEMMELIGHED AFSLØRET...

NAVNE

in memoriam

Gerd Tryde

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.

katja Thor ny overtandlæge
33-årige Katja Thor er pr. 1. marts 2008 tiltrådt som overtandlæge i Nordfyns Kommunale Tandpleje. Hun har tidligere været ansat
i den kommunale tandpleje i København og
Vollsmose i Odense, og hun brænder for arbejdet med børn. I sin nye stilling kombinerer Katja Thor det praktiske arbejde med det
administrative, som er et felt, der også interesserer hende. Blandt Katja Thors mål med
jobbet som overtandlæge er at være med til
at give børnene gode oplevelser hos tandlægen, samt at der fortsat vil være et attraktivt
arbejdsklima i den kommunale tandpleje, så
den kan tiltrække nye og unge kræfter.
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Gerd Tryde døde den 11. december 2007, 81 år gammel.
Hun blev cand.odont. i 1950. I 1955 blev hun, efter nogle år i praksis, ansat på Danmarks Tandlægehøjskole
som assistent ved faget Proteselære. I 1960 blev hun
fuldtidsansat som amanuensis, fra 1965 som lektor. I
1986 besluttede hun at trække sig tilbage efter mere
end 30 års virke inden for tandlægeuddannelsen.
Gerd Tryde vil især blive husket for resultaterne af
det tætte samarbejde, hun havde med professor, dr.
odont. Niels Brill. Sammen revolutionerede de den meget »mekanistiske« synsvinkel, der hidtil havde dannet
grundlag for den aftagelige protetik. Vægten blev nu
lagt på fysiologiske og biologiske synspunkter. Sammen med Niels Brill publicerede hun en række forskningsresultater, der understøttede og dokumenterede
de nye synspunkter – resultater, som gav genlyd verden over. På denne baggrund blev Gerd Tryde en værdsat underviser og foredragsholder, ikke mindst i Skandinavien, England og Japan.
Gerd Trydes engagement, faglige viden og kliniske
kompetence var utrolig værdifuld for de studerende og
for os unge lærere i vores oplæringsår. Hun havde en
– undertiden nærmest irriterende – sans for detaljerne
i konstruktionen af partielle proteser. Detaljer, som vi i
dag i bagklogskabens klare lys kan se er uomgængeligt
nødvendige for et vellykket behandlingsresultat.
Gerd Trydes omsorg for Tandlægeskolens ofte lidt
skrøbelige patienter blev ligeledes en livslang inspiration for os og alle de tandlægestuderende, som hun
gennem årene var i kontakt med.
Nu, flere årtier efter at hun sluttede sit arbejde på
Tandlægeskolen i København, er de principper, som
hun og Niels Brill i fællesskab introducerede, stadigvæk
grundlaget for en lege artis-behandling med aftagelige
proteser. Gerd Tryde vil altid stå for os som en helt enestående kollega og ven.
Æret være hendes minde.
John Christensen
Ulrich Nielsen
Kirsten Christensen
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En ener er der ikke flere af
Hvis man tænker på, hvad Herbert
Pundik, Johannes Møllehave og Poul
Hammerich har betydet for Politiken,
så ved man, hvad Otto Brasch Mikkelsen har betydet for Tandlægeforeningen (DTF). Sådan en ener er der
ikke flere af. Som informations-, kommunikations- og pressechef for Tandlægeforeningen i en menneskealder
var Mik – som han underskrev sig
med – diskretionen selv. Det var altid
sagen eller foreningen, det gjaldt. Der
findes i dag meget få fotos af Mik i
Tandlægebladet. Mik blev 78 år.
I midten af 1960’erne kom Mik
med på DTF-holdet. Nemlig Flemming Reibels hold, den daværende
leder af efteruddannelsen og senere
formand for DTF fra 1972-1978. Mik
blev som en af dansk pressehistories
første informationschefer ansat i DTF
til at formidle nyheds- og sundhedsstof til offentligheden. Hygiejnekomitéens (senere Idecenteret) budskaber
skulle kommunikeres: Danskerne
skulle lære at børste tænder. Desuden skulle Tandlægeforeningens efteruddannelse serviceres. Ja, og så
var der medlemsorientering via
Tandlægebladet. Samtidig var hans
opgave at hjælpe de ofte ubehjælpsomme fagpolitikere og forskere til at
komme frem i medierne om tandplejens forhold og især sørge for, at de
fremstod med common sense – hvilket ikke altid er en selvfølge. Dengang var det en nyskabelse at ansætte en journalist. I dag har alle en
pressemedarbejder, og spin er blevet
fortærsket.
Miks store engagement og fortjeneste var at lære befolkningen, politikerne og tandlægerne at oplyse,
kommunikere og satse på forebyggelse for at komme de massive ska-
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der – specielt i børnenes tænder,
som var virkeligheden indtil slutningen af 70’erne – til livs, og det lykkedes faktisk i løbet af 70’erne. Med et
stort engagement i tandsundhed fra
et varmt menneske, som hverken var
akademiker eller tandlæge.
Med Mik i fronten som idégiver,
til kontakter i pressen, skrive taler og
mange af Tandlægebladets artikler –
lykkedes rigtigt meget for tandplejen.
Aldrig selvpromoverende, men lyttende og analyserende. Altid med
mange bolde i luften og mange at
spille sammen med. Aktører kaldte
han tandlægerne. Hans største sejr
var, da han ad snirklede veje arbejdede DTF til en samlet løsning på børnenes tandpleje. Han fik som en slags
fødselshjælper DTF’s fagpolitikere på
plads til at præge loven, før børnetandplejeloven enstemmigt blev vedtaget i Folketinget i 1971.
Mik kendte sin metier. Tidligere
korrespondent fra Berlingske Tidende (bl.a. i England fra 1956-60), uddannet i provinspressen og søn af
overkirurg Otto Mikkelsen på Københavns Kommunehospital, hvorfra
han kendte sundhedsvæsenet. Mik
var altid god for en anekdote og som
kender af menneskesindet på godt og
ondt. Han blev aldrig misantrop,
men han havde et skarpt og kærligt
øje til folks svagheder, uanset hvor
højt på karrieren, de steg. Ikke
mindst J.J. Pindborg, som han skrev
et helt særnummer om i Tandlægebladet i 1994. Mik var samtidig DTF’s
interne diplomat, når tandplejens
egoer stødte hovederne mod hinanden. »Trakasserier« kaldte han disse
situationer, og hans hovedtrick var at
lave, hvad vi andre i sekretariatet
kaldte »en Mik«. Det gik i al sin geni-

alitet ud på, at Mik ringede til den
ene og fortalte, at dennes modpart
havde talt pænt om den første og
omvendt. Det mildnede ofte luften,
og parterne kunne tale sammen igen.
Men én gang kunne Mik ikke redde situationen. Det var i 1985, hvor
DTF blev sprængt. Egoerne og forskellene var blevet for store. Det var
Miks største nederlag, og det var en
væsentlig grund til, at han sagde op.
Men DTF kunne ikke undvære
ham. Efter to år i et andet job bad både DTF og daværende Administrationsfonden (nu Tryghedsordningerne) ham vende tilbage. Det var i
1987, hvor Mik også oplærte mig i
praktisk sundhedsjournalistik og foreningslære. Jeg fik tre arbejdsår med
Mik og livslangt venskab med mange
projekter for Tandlægeforeningen.
Frem til 1997 gik det godt for Administrationsfonden, men så truede
Serviceselskabets ekspansion og pengenød. Op til HGF 1997 blev Serviceselskabets »fjendtlige overtagelse« og
forsøg på underminering af tandlægernes pensionsfond afværget. Dette
var ikke mindst Miks værk. Årene efter trappede Mik ned, men ikke mindre end at han skrev »En krønike om
DTF’s historie i 125 år« med mig i
1998. Selv om Mik gik på pension
som 70-årig i 1999, fortsatte han med
at skrive for Tandlægebladet og sin
egen krønike om Mikkelsen-familien.
Gennem hele livet tog Mik sig af
sin store familie og fulgte ivrigt med i
litteratur, presse, teater og film. Hans
sidste biograffilm var »Spurven« om
Edith Piaf i Allerød Bio i sommer, inden han blev syg. Udgangssangen var
»Non, je ne regrette rien«, og det behøver Mik heller ikke gøre.
Peter Østergaard
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in memoriam

Otto Mikkelsen
30. april 1929 – 7. marts 2008
Otto Mikkelsen (»Mik«) startede sit arbejde for
Dansk Tandlægeforening i 1965, hvor han hyredes
til at skrive pressemeddelelser for Kursusnævnet i
anledning af DTF’s Januarkursus (nu Årskursus).
Denne spæde start udviklede sig til et langvarigt
og mangesidet arbejde for og med DTF, hvor Mik
var inspirator og kommunikator. Han bistod enkeltpersoner og fraktioner inden for alle grene af foreningen – Kursusnævnet, Hygiejnekomiteen, Tandlægebladet, hovedbestyrelse, forhandlingsudvalg,
særforeninger mv.

Miks stille, beskedne, lyttende og aldrig intrigerende facon gjorde ham vellidt og respekteret i alle
kredse.
Vi, der havde det privilegium at arbejde tæt sammen med ham i de produktive 1970’ere, 1980’ere
og 1990’ere, tænker med taknemmelighed tilbage
derpå.
Æret være hans minde.
Per Deleuran,
Christian Nissen,
Ib Sewerin
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kALENDER

2008
April

kALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 6 2008:
Deadline 25. april
Udkommer 14. maj
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 7 2008:
Deadline 21. maj
Udkommer 4. juni
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Camilla Gothen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 37, cg@tdl.dk

Det meddeles herved, at
såvel Danske Tandlægers
Hjælpeforening som Danske
Tandlægers Forsikringsforening
under Codan Forsikring/SEB
Pension afholder ordinære
generalforsamlinger på
Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup
onsdag den 14. maj 2008, kl. 17.00
med følgende dagsorden for
begge foreninger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
P.b.v.
Hans Jørgen Møgelhøj
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Immediate funktion i den
æstetiske zone for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 24.4.2008 kl. 9.00-17.00
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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
nordic Dental laser society
(nDls) afholder symposium
Dato: 26.4.2008 kl. 9.00
Sted: Tandlægeskolen i København
Yderligere info: www.nordicdentallaser.org

Pædo i børnehøjde

Dato: 28.4.2008 kl. 18-22
Sted: DanDental, Vallensbæk
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse

Maj
sæt bånd på din patient
Dato: 7.5.2008
Sted: Radisson SAS, Aalborg
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse
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
Pædo i børnehøjde

Dato: 14.5.2008 kl. 18-22
Sted: Trinity, Fredericia
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse
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Kursus for tandplejere
Dato: 14.5.2008 kl. 17.30-22.00
Sted: Århus
Kursusgiver: Lambros Kostopoulos
MS, PhD
Arrangør: Biomet3i/P&G OralB
Info: Benthe Erichsen,
tlf. +45 23 46 71 47,
e-mail: berichsen@3implant.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

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™ 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

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

OPFINDEREN

ENRICO STEGER
www.zirkonzahn.com

www.zirkonzahn.com

MATERIALET MED DEN EKSTREME FRAKTURMODSTAND - METALFRI TANDERSTATNINGER
GOD BIOKOMPATIBILITET - HØJ TRANSLUCENS - INGEN SORTE KRONEKANTER
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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
noma Day
Dato: 22.5.2008
Sted: Geneve
Arrangør: International No Noma
Federation
Info: www.nonoma.org
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
Pædo i børnehøjde
Dato: 28.5.2008 kl. 17-21
Sted: Radisson SAS, Aalborg
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse
466

Knogleopbygning/transplantation
for tandlæger
Dato: 28.5.2008 kl. 16.00-19.00
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
stress og psykisk arbejdsmiljø
Dato: 29.5.2008
Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000
Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen
Tilmelding:
www.tandlaegeforeningen.dk eller
www.tdlnet.dk under menupunkt: Efteruddannelse: Kurser
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

juni
sKt – konference 2008
Bisfosfonat associeret osteonekrose
Kræftbehandling og dennes orale
bivirkninger og behandling
– samt dens betydning for tandteamet.
Kunsten at gribe fremtiden – kreativt
og humoristisk
Dato: 3.6.2008
Sted: Zoo auditoriet
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk

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

August
new York university College of
Dentistry
Dato: 4.-8.8.2008
Sted: New York City
Emne: Advances in Implantology and
Oral Rehabilitation International Implantology Week
Info: berichsen@3implant.com
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
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
the tarnow Invitational
Dato: 21.-23.8.2008
Sted: Druids Glen Golf Resort, Ireland
Kursusgiver: Dennis Tarnow, DDS
Info: berichsen@3implant.com
Obs! Begrænset antal pladser
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for klinikassistenter: udvidet
profylakse – tandrensning (kursus
8)
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
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

September
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

Klagesager og fremtidens
tandklinik
Dato: 5.-6.9.2008
Sted: Comwell Klarskovgaard,
Korsør
Arrangør: SOP (selskab for odontologisk praktik)
Mail: tandlege@post6.tele.dk
Yderligere info: www.sop-net.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
Præparationsteknik – så både
patient og tekniker bliver glade
Dato: 8.9.2008 kl. 18-22
Sted: DanDental, Vallensbæk
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse

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

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

www.oelgod-construction.dk

Fordi FarEast protetik handler om andet end pris
Hos DentalHuset går vi meget op i at vores teknikere har
gode arbejdsforhold, uanset hvor de arbejder.
Vi valgte bl.a. at samarbejde med Hexa Ceram i Thailand på
grund af deres sociale profil og deres gode arbejdsforhold.
Forholdene er så gode, at Hexa Ceram har fået en
udmærkelse for sin indsats på området.

Så når du køber protetik igennem DentalHuset FarEast, er
du samtidig med til at støtte gode arbejdsforhold og en
social bæredygtig udvikling i Asien.

Klik ind på
www.dentalhuset.dk
og se hvordan de arbejder hos
Hexa Ceram
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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all-on-4 live for tandlæger og
tandteknikere
Dato: 8.9.2008 kl. 10.00-18.00
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
Implantologi og protetik for
tandlæger
Dato: 11.-12.9.2008
kl. 10.00-18.00 + 9.00-17.00
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
basiskursus i implantatbehandling
med fokus på protetik
Dato: 12.9.2008
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.
boeberg@astratech.com
Præparationsteknik – så både patient og tekniker bliver glade
Dato: 23.9.2008 kl. 18-22
Sted: Trinity, Fredericia
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse
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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
estetik i praktiken – kursresa för
tandvårdsteamet
Dato: 4.-11.10.2008
Sted: Toscana, Italien
Arrangør: Avanzera
Info: www.avanzera.org

for klinikassistenter: udvidet
profylakse – tandrensning
(kursus 8)
5-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Dato: 6.-9.10. og 28.10.2008
Sted: SKT, Nørre Allé 20,
København N
Arrangør: SKT København
Info: www.skt.ku.dk/new/Efteruddannelse/tilmeldingsside.asp
Implantatkirurgi 1 for tandlæger
Dato: 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
Præparationsteknik – så både
patient og tekniker bliver glade
Dato: 8.10.2008 kl. 17-21
Sted: Radisson SAS, Aalborg
Arrangør: DanDental og Tandlægeforeningen
Info: 70 25 77 11 – kursussekretær
Jette Kristensen
Yderligere info: www.dandental.dk/
kurser og www.tandlaegeforeningen.
dk/efteruddannelse
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

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

TIL LÆSERE
OG ANNONCØRER

For den rene er alting rent
Du kan godt begynde at glæde dig til temaet
HYGIEJNE OG STERILISATION som kommer i Dentalnyt
sammen med Tandlægebladet 7
Læs om:
• Vask af kliniktøj
• Sporeprøver til kontrol af autoklaver
• Vanddesinfektionsanlæg/vandprøver
• Nye måder at rengøre klinikken på: engangsrengøringsklude
uden sprit
• Hånddesinfektionsmidler uden sprit
• Tastatur der kan afsprittes og vaskes
• Desinfektion af aftryk som sendes til tekniker
• Tandlægeforeningens tilbud om hygiejnetjek og rådgivning
på telefon og mail
Tandlægebladet med Dentalnyt – ikke til at komme udenom
hvis du vil eksponeres professionelt overfor tandlægerne

Annoncebestilling senest: 19. maj 2008

Annoncecenter: Amaliegade 17 · 1256 København K

· Telefon: 70 25 77 11 · Fax: 33 48 77 30

Michael Lentz: ml@tdl.dk · Anette Kofoed: ak@tdl.dk · Mette Blak Olsen: mbo@tdl.dk

tandlægebladet

kALENDER

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
DsoIs Årsmøde 2008
Dato: 24.-25.10.2008
Sted: Hotel Munkebjerg i Vejle.
Info: www.dsoi.dk
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
Imediate 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
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November
temakursus – nye tænder på kun 1
dag for tandteknikere
Dato: 1.11.2008 kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
tandplejer kursus i implantologi 2
Dato: 1.11.2008 kl. 11.00-15.00
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
A/S
Info: Christina Jensen,
tlf. +45 39 40 48 46,
e-mail:
Christina.Jensen@nobelbiocare.com
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

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
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
Hovedgeneralforsamling 2008
Dato: 22.-23.11.2008
Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle

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

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

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
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
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
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
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
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

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

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 &
Johannesen
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
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
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge 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
478

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

stillinger

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 06: 28/04 udkommer 14/05
Annoncer til TB 07: 19/05 udkommer 04/06
Annoncer til TB 08: 09/06 udkommer 25/06

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.

Jyske tænder trænger
Vil du være med til at gøre en forskel?
Vil du eje, eller have medeje – måske ikke nu, men på sigt,
hvis du har lyst?
Du kan selv forme dit job og din fremtid her. Vi hjælper med
det faglige, hvis det ønskes. Vi har til huse i en stor moderne
klinik i Ulfborg (al-dente og digorarøntgen), og det er ikke
langt fra hyggelige Ringkøbing, Holstebro med alle dens
kulturtilbud og Vesterhavet med dets imponerende natur. Her
er billige og flotte boliger, pasningsgaranti, skoler, kultur, idræt
og sport. Og vi hjælper gerne med bolig og andet praktisk.
Hør nærmere om jobbet hos Birgitte Skovhuus – bedst er
det at besøge os. Vi betaler selvfølgelig for din/jeres rejse
hertil. Prøv, og bliv overrasket.
Henvendelse:
Birgitte Skovhuus
Holmegade 20, 6990 Ulfborg
Tlf. 97491330 - e-mail holmegade20@mail.dk

stillinger tilbydes

Tandlæge søges til senere partnerskab

Privat ansættelse
Tinglev
Til alsidig praksis søges pr. 1.
maj eller senere deltidstandlæge
til 16-20 timer pr. uge. Gerne en
tandlæge med interesse inden
for nær fremtid evt. at ville
overtage travl klinik.
Ansøgning sendes til
Kurt Sørensen
Jernbanegade 11
6360 Tinglev
Tlf. 74644800
Tandlæge med eget klientel
søges til meget centralt
placeret klinik i Kbh. City
Ledig klinikkapacitet i
moderne,nyrenoveret klinik udlejes til tdl. med egne patienter.
Mulighed for evt. overtagelse af
praksis på sigt.
Tandlæge Erik Normann Hansen
Lille Kirkestræde 3, 1072 Kbh. K
Tlf. 33140590, enh@mail.dk.
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Tandlæge/Cand. Odont. søges
i Odense
Til vores nymoderniserede og
udbyggede klinik søges Cand.
Odont./tandlæge pr. 1. august
2008. Stillingen kan være en
deltids- eller fuldtidsstilling.
Vi er et team bestående af 4
tandlæger, 2 tandplejere og
7 klinikass. Klinikken er topmoderne, fuldt digitaliseret og
tilbyder alle former for avancerede behandlinger, såvel som
alm. behandlinger. Vi søger en
glad, motiveret tandlæge der
kan lide at have travlt. Vi håber
på længerevarende samarbejde
som på sigt vil kunne medføre
medejerskab.
Tandlægerne
Kristina og Leif Hansen
Rosengårdcentret, Rød Gade
5220 Odense SØ

Vi søger en tandlæge til en stilling, der vil føre til partnerskab.
Stillingen kan besættes fra d. 1/7-2008 eller senere. Vi søger en
person med nogen erfaring, som vil kunne indgå i et tæt, ligeværdigt samarbejde. Et samarbejde, der omfatter både sociale,
faglige og ledelsesmæssige forhold.
Klinikken omfatter fire tandlæger, to receptionister og seks
klinikassistenter/-elever. Vi arbejder med alle fagområder. Vi er
en meget udviklingsorienteret klinik med en målsætning om et
højt niveau både fagligt, uddannelsesmæssigt og teknologisk.
Vi er f.eks. fuldt digitaliseret med ortopan, intra- og ekstraorale
kameraer. Se mere på www.brandetand.dk.
Vi er medlem af kædesamarbejdet »din Tandlæge«. Klinikken er
beliggende i Brande i Midtjylland. Byen, som har både jernbane
og motorvej, er i en rivende erhvervsmæssig udvikling.
For yderligere information kontakt os venligst på tlf. 97182090
(efter kl. 17).
Hvis det lyder som noget for dig, så send os din ansøgning.
Tandlægerne i Torvegade
Att. Lisbeth og Torben Lillie
Torvegade 8
7330 Brande
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Tandlæge 3 dage om ugen
Har du lyst til at arbejde på en
klinik i rivende udvikling, og har
du lyst til at præge fremtiden, så
har vi jobbet til dig.
Vi er en tandklinik i Århus V
med 3 tandlæger, 1 tandplejer og
5 klinikassistenter, som søger en
dygtig kollega 3 dage om ugen.
Vores vision er klar: Vi vil
være den bedste tandklinik i
lokalområdet. Vi lægger vægt på
faglig kvalitet, tryghed, omsorg
og service.
Læs mere om os på www.tkhasletorv.dk.
Send os din ansøgning snarest...
Vi glæder os til at høre fra dig.
Tandklinikken Hasle Torv,
Viborgvej 150, 1. th.,
8210 Århus V

Snart færdig på
Tandlægeskolen?
Vi kan bruge dig her i Arden
Tandlægehus! Med én tandlæge,
to tandplejere og tre klinikassistenter kniber det med at give
vores gode kunder den behandling og service, de fortjener. Tre
ting er vigtige for os: Vi skal
levere den bedst mulige behandling - hver gang! Vi skal have
det rart og sjovt med hinanden
- hver dag! Vores kunder skal synes, at det er rart at komme her hver gang! Du vil få mulighed for
i trygge rammer at udvikle dig
inden for alle aspekter af faget i
en moderne klinik med en rigtig
god stemning. Se mere på www.
ardentandlaegehus.dk eller skriv
til cd@ardentandlaegehus.dk.

40 minutter fra København
Tandlæge søges pr. 1. juni eller
efter nærmere aftale.
Vi er et team bestående af tre
tandlæger, fire klinikassistenter
og en receptionist.
Vi kan tilbyde dig:
En tandlægestilling 30-37 timer
om ugen.
Vi har tre nyistandsatte behandlingsrum med nyt udstyr bl.a.
digital journal (Dental suite),
intraoralt kamera og digital
røntgen.
Mange søde, stabile patienter.
Stor tilgang af nye patienter.
Vi kan godt lide at udvikle os
fagligt og bruger gerne hinanden til faglig sparring.
Mulighed for stor omsætning.
Vi forventer:
At du har lyst og gåpåmod til at
indgå i vores team såvel fagligt
som socialt.
En høj arbejdsmoral samt en effektiv indfaldsvinkel til arbejdsdagen er bedst.
Fleksibilitet, arbejdsglæde og
lyst til udvikling er en forudsætning.
Tandlæge Gitte Lundstrøm
Tandlægerne Jyllandsgade
Jyllandsgade 4
4100 Ringsted
gitte@tandlaege.dk
mobil: 2215 3502

20 minutters kørsel fra Aalborg
Vi søger en serviceminded, stabil og fagligt engageret tandlægeassistent med godt humør ca.
25 timer om ugen pr. 1. maj eller
snarest derefter.
Vi kan tilbyde:
En moderne og fuldt digitaliseret klinik. Dygtige og stabile
medarbejdere (1 tandplejer og
3 klinikassistenter). Faglige udfordringer og løbende efteruddannelse. Gode muligheder for
udvidelse af timeantal.
Tandlæge Anette Madsen
Grundtvigsvej 5, 9320 Hjallerup
Tlf. 9828 3400
Privat tlf. 9882 5596
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Tandlæge søges
Efter 20 år som ejer og leder af en
veldrevet tandklinik i kystbaneby
(nord for København) ønsker
jeg, af helbredsmæssige årsager,
at stoppe med arbejdet »ved stolen«. På klinikken er vi tre yngre
tandlæger, i alt ni ansatte. Jeg
søger derfor en assistent 27-35
timer ugentligt. Der er et dokumenteret højt indtjeningspotentiale, og jeg vil tilbyde en god
aflønning samt en tiltrædelsesbonus. Der er mulighed for senere
kompagniskab/overtagelse.
Billetmrk. 705
Modtager TB's annoncecenter.

Tandlæge
Til større klinik i Midtjylland
søges tandlæge til fuldtidsstilling fra 1/6 2008 eller senere, da
en af vore tandlægeassistenter
har søgt nye udfordringer.
Vi er en praksis med 4 tandlæger, 2 tandplejere, 6 klinikassistenter, receptionist, administrator og tilknyttet specialtandlæge
i kirurgi. Vi arbejder med alle
fagets delområder herunder
større rekonstruktioner, implantater og kirurgi. Klinikken
behandler patienter i alle aldre
inkl. børn, hvilket giver en meget alsidig arbejdsdag.
Klinikken fremstår som en lys,
moderne og veludstyret klinik
med bl.a. elektronisk journal og
digital røntgen, og som medlem

af kædesamarbejdet »din Tandlæge« søger vi målrettet at udvikle vores klinik med hensyn
til kvalitet og behandlingstilbud.
Vi forventer, at du har lyst og
gåpåmod til at indgå i vores
team såvel fagligt som socialt.
At du er kvalitetsbevidst, serviceminded og frem for alt har
et godt humør. Fleksibilitet, arbejdsglæde og lyst til udvikling
er en forudsætning
Ved interesse kan kompagniskab komme på tale inden for
en overskuelig tidshorisont.
Ansøgning snarest muligt til:
Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 16 30

Uddannelsesstilling i Svendborg
Har du lyst til at indgå i et fastlagt træningsforløb, som
vil udvikle dig fagligt og personligt som tandlæge.
Stillingen kan være mellem 2-4 dage om ugen.
Vil du gerne have mulighed for at arbejde med tandbevarende behandlinger og smukke kosmetiske løsninger.
... så har vi muligvis jobbet til dig!
Vi er en ambitiøs klinik, der lægger vægt på flotte resultater og glade patienter.
Hele klinikken arbejder for at aktivere patienterne til at
deltage i projektet »egne pæne tænder hele livet«.
Klinikken ligger i Svendborg, tæt på det smukke sydfynske
øhav - et paradis for lystsejlere og kun et smut fra resten
af Danmark, nu hvor motorvejen næsten når hertil.
Du vil arbejde med et dygtigt team i velfungerende systemer.
Vi arbejder mod et medejerskab med et udvidet uddannelsesprogram både her og i udlandet.
Du lægger vægt på godt samarbejde. Er positiv og ser muligheder i stedet for begrænsninger.
Vi kan tilbyde bolig i opstartsfasen.
Vi forestiller os, du som minimum har et par års erfaring
som tandlæge og ser frem til at høre nærmere fra dig.
Kontakt til Helle Torp,
4068 6515 (efter 18) eller 6221 6515 (klinikken).
Tandlægerne på Strandvejen
Strandvej 2a
5700 Svendborg
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Uddannelsesstilling

Vordingborg

Har du lyst til at indgå i et fastlagt træningsforløb som
vil udvikle dig fagligt og personligt som tandlæge?
Sætter du pris på den daglige tandpleje og kontakten
med patienterne?
Vil du gerne have mulighed for at lave implantater,
kirurgi og rekonstruktioner?
Så har vi muligvis jobbet til dig
Vi er en ambitiøs klinik i Vordingborg med dygtige og
selvstændige medarbejdere, der lægger vægt på flotte
resultater og glade patienter. Du får en stor grad af
selvstændighed og fleksibilitet i din hverdag, og på længere
sigt kan vi tilbyde dig medejerskab af klinikken samt et
udvidet uddannelsesprogram både her og i udlandet.

Du lægger vægt på godt samarbejde og ønsker at præge
vores klinik på en positiv måde, og du ser muligheder i
stedet for begrænsninger.
Vi forestiller os, at du som minimum har et par års
erfaring som tandlæge
Vordingborg er med blandt andet sin skønne natur og
boliger til en fornuftig pris en attraktiv by, og med sin
beliggenhed en times kørsel fra København er der ikke
langt til familie og venner i hovedstaden.
Vi føler os overbevist om at såvel løn som faglige
udfordringer kan indfri dine forventninger, og ser
frem til at høre fra dig. Stillingen ønskes besat snarest
muligt. Ansøgningsfrist 7. maj.
Læs mere om os på www.klinikholmberg.dk

Tandlæge Holmberg · Algade 86, 1. sal · 4760 Vordingborg · t: 55 37 12 25 · mail: delia_holmberg@hotmail.com
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Kontakt tandlæge

Henrik Højgaard

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken
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ANNONCER

stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
stillingskontrol:
Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen, jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.
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.

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

,
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Tandlæge søges til barselsvikariat
Varde kommunale tandpleje søger en tandlæge på
fuld tid til et barselsvikariat. Tiltrædelse efter aftale.

Overtandlæger til
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune har, efter en omorganisering
af tandplejen, to nyoprettede fuldtidsstillinger som
overtandlæger til ledelse af distrikt Als (3 behandlingsfilialer og 2 undersøgelseskli-niker) og distrikt
Sønderborg (3 behandlingsfilialer) ledige til besættelse snarest. Der er ca. 6.000 børn i hvert distrikt.
Hvert distrikt ledes som en selvstændig enhed, hvor
overtandlægen har ansvar for drift af den samlede
tandpleje i det respektive distrikt, eksklusiv ortodontien, der i Sønderborg Kommune varetages af en
selvstændig enhed. Der må påregnes noget klinisk
arbejde. Overtandlægen refererer til afdelingslederen
for Drift og implementering i Fagcenter Sundhed og
indgår med denne i et ledelsesteam, hvor lederen af
det tredje distrikt også deltager.

Der er i stillingen mulighed for at arbejde med alle
aspekter indenfor børne- og ungdomstandplejen - dog
varetages en del af tandreguleringen af Varde Kommunes
Specialtandlæge.
Ansøgningsfrist: Fredag den 2. maj 2008.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til
Overtandlæge Berit Østergaard Nielsen, på tlf. 24 47 66 78
eller på mail: beon@varde.dk.
Ansøgning vedlagt kopi af eventuelle anbefalinger,
sendes til Varde kommunale Tandpleje, Abildvej 25, 6800
Varde eller på mail til beon@varde.dk og mærkes ”Ansøgning”.
Ved nyansættelser kræver loven børneattest for ansatte, der skal
arbejde med børn under 15 år. Attesten skal ikke sendes med
ansøgningen, da den kun indhentes på den heldige ansøger, der
skal arbejde sammen med os!
Se jobprofil på www.vardekommune.dk/job

Vi søger engagerede og synlige ledere, der kan være
med til at sikre en tandpleje med en høj faglig standard med fokus på kvalitet for brugerne, og sikring af
den faglige udvikling med respekt for det tværfaglige
grundlag. Ansøgere med ledelsesmæssig erfaring vil
blive foretrukket.

Job

Ansættelse efter gældende overenskomst.

3+".,(#/+,#--,"),*#-&3+".,0!".,

Ansøgningsfristen er den. 5. maj 2008 med
morgenposten. Ansættelsessamtaler forventes
afholdt den 9. maj 2008.
Ansøgning sendes til: Sønderborg Kommune,
Fagcenter Sundhed, Att. Jette Jacobsen,
Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.
Yderligere oplysninger ved distriktsleder
Merete Dahlberg tlf.: 7465 0520 eller
afdelingsleder Thomas Lund Sørensen,
tlf.: 8872 5946
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Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job
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FORSVARETS LÆGEKORPS
OVERTANDLÆGE
Forsvaret søger vikar for deltidsbeskæftiget (15 timer pr. uge) overtandlæge til ansættelse med henblik på tjeneste ved Forsvarets Sundhedstjeneste,
Flyvestation Skalstrup. Stillingen ønskes besat i
følgende periode 1. august 2008 - 31. juli 2009.
Forsvarstandplejen er en del af Forsvarets Sundhedstjeneste
og råder over 18 klinikker. Der er i alt ansat 28 tandlæger og
25 klinikassistenter. Klinikudstyret er helt tidssvarende med
nye units, nye autoklaver, elektronisk patientjournal og digital
røntgen.

Stillingens hovedansvarsområder med reference
til stabstandlægen er følgende:
• Assisterer stabstandlægen i dennes faglige virksomhed.
• Deltager i arbejdet med anskaffelse af materiel, materialer og
lægemidler til brug for tandlægefagligt personel.
• Deltager i udarbejdelse af forslag til bestemmelser for forsvarstandplejen nationalt, forslag til kvalitetskriterier og
-standarder, procedurebeskrivelser for forsvarstandplejen
samt herunder kvalitetsstyringsarbejde.
• Deltager i faglig rådgivning af afdelingstandlæger, reservetandlæger og klinikassistenter ved forsvarets nationale
klinikker.
• Er med i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af
tandlægefaglige dele af grund-, videre- og efteruddannelse
for tandlægefagligt personel i Forsvarets Sundhedstjenestes
regi.
• Deltager i planlægning og gennemførelse af forsvarstandplejens stand på Tandlægeforeningens Årskursus og Dentalfair.
• Bidrager til udvikling, vedligeholdelse og drift af forsvarets
elektroniske tandlægejournal (X-dont) og digitale røntgen
(Dimaxis).

Øvrige ansvarsområder:
• Underviser efter behov ved Forsvarets institutioner.
• Deltager ad hoc i nationale arbejdsgrupper.

Kvalifikationer til stillingen:
• Autorisation til selvstændigt virke som tandlæge.
• Flere års praktisk erfaring i en af følgende former for faglig
virksomhed:
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Privat praktiserende tandlæge, kommunal tandpleje, lærer
ved en tandlægeskole, reservetandlæge i Forsvaret.
• Kendskab til edb på superbrugerniveau.
• Gode engelskkundskaber er ønskeligt.
Ansættelserne finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med tilhørende protokollat af 29. oktober 1997
indgået mellem Forsvarsministeriet og Tandlægeforeningen.
Aflønningen i medfør af denne overenskomst finder sted efter
den for statens tjenestemænd gældende lønramme 28 omfattende skalatrinene 36, 38 og 40. Lønnen udgør aktuelt kr.
309.813,00 årligt i april 2007-niveau stigende til kr. 327.141,00
efter 4 års ansættelse. Lønnen er pensionsgivende, idet Forsvaret indbetaler 10 % af den pensionsgivende løn, og den ansatte
indbetaler 5 %, som indeholdes i den ansattes løn.
Herudover ydes et ikke-pensionsgivende militærtillæg på kr.
18.800,00 årligt i oktober 1997-niveau (kr. 22.896,76 årligt i april
2007-niveau).
Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes til
FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF2
SØMINEGRAVEN, BYGN. 24
1439 KØBENHAVN K
således, at de er Forsvarets Personeltjeneste i hænde senest 9.
maj 2008, kl. 1500.
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 32 66 51 36
eller stabstandlæge P. Morning, Forsvarets Sundhedstjeneste på
tlf.: 39 77 12 43.
Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion
eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
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A A R H U S

U N I V E R S I T E T

HAR DU LYST TIL AT PRÆGE EN TANDPLEJE
I FORTSAT UDVIKLING?

Institutleder

� SÅ ER DET DIG,
VI SØGER SOM VORES NY KOLLEGA!

ODONTOLOGISK INSTITUT

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger en institutleder til at lede den fortsatte udvikling ved Odontologisk Institut.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til Dekan Søren Mogensen (tlf. 8942 1765
eller mail: dekan@sun.au.dk).
Opslagets fulde ordlyd kan rekvireres fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tlf. 8942 4105 eller på
fakultetets hjemmeside
www.au.dk/fakultet/stillingsopslag
Ansøgningsfrist: mandag den 26. maj 2008 kl. 12.00
Ansøgning mærkes: 2008-214/2-44
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

Vil du hjælpe KØBENHAVNERNE?

VOKSENTANDPLEJEN

Tandlæge
– få mere indhold i dit arbejdsliv – glem alt om omsætning og
dyrk dit omsorgsgen.
Voksentandplejens afsnit for omsorgstandpleje søger en deltidsvikar for tandlæge pr. 1. juli 2008 eller snarest derefter. Arbejdstiden ligger fordelt på onsdag og fredag.
Vi forventer, at du har
s EN SOLID FAGLIG BAGGRUND SOM TANDLGE OG HJ GRAD AF SELVSTNDIGHED
s LYST OG INTERESSE FOR AT ARBEJDE MED PATIENTER MED SRLIGE BEHOV
s ERFARING OGELLER INTERESSE FOR TANDPLEJE FOR LDRE MED MOBILT UDSTYR

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk/job
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Vi tilbyder dig (sammen med 6 tandlæger,
3 tandplejer, 13 klinikassistenter):
· 7000 børn og unge, samt 100 omsorgspatienter
· fire klinikker med udbygget IT
· tæt samarbejde med egen specialtandlæge
· mulighed for at arbejde med alle fagets aspekter
· gode efteruddannelsesmuligheder
· kollegial sparring, med erfarne og visionære kollegaer
· et dynamisk tandplejeteam, hvor det fysiske, såvel
som det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt
Vi lægger vægt på:
· engagement og fleksibilitet
· gode samarbejdsevner
· at du er fagligt kvalitetsbevidst
· at du er åben og positivt tænkende
Læs mere om os på vores hjemmeside:
www.tand-tjek.dk/nordfyn.
Hør gerne mere hos overtandlæge Katja Thor,
tlf.: 64 82 86 26 eller mail: kt@nordfynskommune.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.
Ansøgning med relevante bilag mærk. jobnr. 287 skal
sendes til Nordfyns Kommune, Løn og HR, Østergade
23, 5400 Bogense eller elektronisk til
hr@nordfynskommune.dk og skal være i hænde senest
den 19. maj 2008 kl. 12.00.

LØN OG HR
ØSTERGADE 23
5400 BOGENSE
TELEFON 64 82 82 82
WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK

www.tdl-tryghed.dk
Pension

:)

Du er meget velkommen til at høre nærmere hos Børge Hede
tlf. 3317 5775. Ansøgningsfrist: 14. maj 2008. Ansøgning vedlagt
RELEVANTE OPLYSNINGER SENDES TIL 6OKSENTANDPLEJEN 4IETGENSGADE
31B 2. sal, 1704 København V, voksentandplejen@suf.kk.dk

Pr. 1. maj 2008 eller snarest herefter søger Nordfyns
kommunale tandpleje en tandlæge/cand.odont. på
deltid (17 ½ time pr. uge) med mulighed for fuldtidsjob på længere sigt.

39 46 00 80
sErvICEsIDEr
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HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE
SØGER TANDLÆGE
Vi søger snarest en ny kollega.
Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om du kan
tilbyde at arbejde på fuldtid eller deltid.
• Tandplejen omfatter 9.500 børn mellem 0 og 18 år samt
omsorgstandpleje med 300 brugere.
• Ortodontien foretages dels af privatpraktiserende specialtandlæge og dels af overtandlægen.
• Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en filialklinik
samt 3 mobile klinikker.
• Personalemæssigt er vi 30 ansatte fordelt på alle 3 odontologiske faggrupper, der fungerer med et godt samarbejde
på tværs af faggrænserne i en travl og afvekslende hverdag.
- Så har du lyst til at prøve kræfter med hele spektret i tandlægeuddannelsen er Vestjylland måske stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange tilbud både
m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kultur- og fritidsaktiviteter
m.m. Endelig ligger Holstebro placeret kun ca. ½ times kørsel fra Vesterhavet med den smukke og barske natur og kun
få kilometer fra Limfjorden, der byder på meget afvekslende
naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og aftale om lokalløn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til
at henvende dig til Holstebro Kommunale Tandpleje v/overtandlæge Mogens Jessen, Nr. Boulevard 61, 7500 Holstebro,
tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 129/2008, sendes
samme sted, så vi har den senest den 26. maj 2008.
Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler i uge 24.
- Vi glæder os til at høre fra dig.
www.holstebro.dk

Specialtandlæge
i ortodonti

Vi søger en specialtandlæge snarest. En ansættelse
vil ske i Egedal Kommune, men den 1. november
2008 overføres stillingen til et fælleskommunalt
tandreguleringscenter, som bliver oprettet i fællesskab med Furesø, Ballerup og Egedal kommuner.
Den nye reguleringsklinik ligger i Ballerup.
Der arbejdes i øjeblikket med at forme det nye
tandreguleringscenter. Du får derfor stor mulighed
for at være med til at præge indretning, arbejdsgange, det faglige indhold og meget mere. Centret
er normeret til 3,1 specialtandlæge.
Egedal Kommune betjener ca. 11.000 børn og
unge. Den gennemsnitlige årgangsbredde for de
5-16 årige er omkring 630 børn. Vi kan tilbyde
samarbejde med et engageret personale. I samarbejdet med Furesø og Ballerup vil børnegrundlaget være 31.000 børn og unge under 18 år.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at opfylde ønsker til en
god og udviklende arbejdsplads. Det vil være muligt at forhandle om arbejdsvilkårene.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.
Tandreguleringsklinikken ligger i Gl. Ølstykke tæt
på Frederikssundsvejen. Der er S-tog næsten til
døren.

ANNONCER

Vil du vide mere om stillingerne, er du meget
velkommen til at kontakte overtandlæge Anette
Bach Andersen, telefon 47 10 72 54 / 22 16 36 22,
eller e-mail anette.bach.andersen@egekom.dk.
Ansøgningsfristen vil være onsdag den 19. maj
2008 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil ﬁnde sted
efter aftale.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
gå ind på www.tdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”
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Egedal Kommunes
Tandpleje
Att. Anette Bach Andersen
Præstegårdsvej 30
3660 Stenløse
egedalkommune.dk
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Videreuddannelse i Ortodonti
Under forudsætning af fornø-

beskæftigelse med børne- og

ikke optages på videreuddan-

den bevilling forventes det, at

ungdomstandpleje svarende til

nelsen, kan indhente en mundt-

fire videreuddannelsesstillinger i

1440 timer.

lig eller skriftlig begrundelse for

ortodonti bliver ledige til besæt-

afslag på ansøgningen.

telse pr. 1. september 2008.

Løn og ansættelsesvilkår

Uddannelsen er fuldtids og af

Ansættelse og aflønning iht.

Kopi af eksamenspapirer,

3 års varighed. Uddannelsen

overenskomsten mellem finans-

samt detaljeret redegørelse

foregår ved Videreuddannelsen

ministeriet og AC om akademi-

for tidligere beskæftigelse

i Ortodonti, Tandlægeskolen,

kere i staten.

skal vedlægges ansøgningen.

Det Sundhedsvidenskabelige

Telefonnummer eller e-mailad-

fakultet ved Københavns

Yderligere oplysninger

resse, hvor ansøgeren kan træf-

Universitet. Uddannelsen, der

Yderligere oplysninger fås ved

fes, bedes oplyst.

er finansieret af Indenrigs- og

henvendelse til uddannelsesle-

Sundhedsministeriet, sker efter

der, professor Sven Kreiborg,

Ansøgningen indsendes til

Sundhedsstyrelsens cirkulære

tlf. 3532 6750, e-mail

institutleder Lone Schou,

om uddannelse til specialtand-

sven@odont.ku.dk eller

Tandlægeskolen, Nørre Alle 20,

læge i ortodonti og hospital-

AC-fuldmægtig Annie

2200 København N, således at

sodontologi, CIR nr 203 af

Jørgensen, tlf. 3532 6671,

den er i hænde senest 19. maj

09/12/1991 (www.sst.dk ).

e-mail anj@odont.ku.dk.

kl. 12.00. Materiale modtaget
efter dette tidspunkt vil ikke

Kvalifikationskrav

Procedure

Forudsætningen for at påbe-

Ansøgningerne vil blive behand-

gynde videreuddannelsen i

let af et fagkyndigt bedøm-

ortodonti er, at ansøgeren er

melsesudvalg, og ansøgerne vil

tandlæge og har været beskæf-

blive orienteret om udvalgets

tiget i mindst 2 år fuldtids

sammensætning. Det forventes,

med praktisk klinisk odonto-

at flere ansøgere vil blive ind-

logi, heraf mindst 1 år fuldtids

kaldt til samtale. Ansøgere, der

blive taget i betragtning.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det største
universitet i Norden og - ifølge en international undersøgelse - det ottendebedste universitet i Europa. www.ku.dk
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Tandlæge
Albertslund Kommunale Tandpleje søger en
tandlæge fra 1. august eller snarest derefter. Stillingen er 35 timer ugentligt, men kan
også besættes med deltidsansatte.

kan forhandles i henhold til aftalen om lokal
løndannelse. Det er en del af ansættelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme
ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et fagligt
spændende miljø, moderne klinikker og et
engageret personale. Tandplejen omfatter
7000 børn og 200 omsorgspatienter.

Ansøgning
med relevante bilag sendes til:

Yderligere oplysninger
om stillingen og tandplejen fås hos filialleder
Arne Hede Jørgensen 43 96 50 26 eller souschef Hanne Sørensen 43 64 57 26.
Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst. Tillæg

Souschef Hanne Sørensen
Tandplejen
Nyvej 11, 1.
2620 Albertslund.
Ansøgningen skal være modtaget senest
torsdag den 16. maj 2008 kl. 12.00.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler
den 20. og 21. maj 2008.

Vi er 30.000 borgere og 1.000 virksomheder med smukke og grønne arealer omkring os. Vores vision for Albertslund Kommune har
fokus på dialog og medinddragelse og vores mærkesager er børn, kultur og miljø. Vi lægger på vores arbejdspladser vægt på åbenhed og god service i løsningen af opgaverne. Albertslund er en kommune med store udviklings- og karrieremuligheder og energi og
vilje til udvikling er med til at fastholde vores stærke identitet.
Velkommen til Albertslund Kommune.

TANDPLEJEN ÅRHUS

Tandlæger med mod på
nye udfordringer
Tandplejen i Århus Kommune udvikler sig i de kommende år
frem mod større behandlingsenheder og lokale forebyggelsesklinikker. Vi tilbyder alle former for tandpleje til 60.000 børn og
unge og til 2.500 voksne.
Vi søger erfarne og engagerede tandlæger til faste stillinger i
vores 11 klinik-netværk.
Timetal og jobstart fastlægger vi i samarbejde med dig.
Du skal være glad for at arbejde med børn og voksne samt
have lyst til at udvikle dig i alle aspekter af dit fag.
Vi har løbende fokus på kompetenceudvikling for alle medarbejdere.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
Kontakt os gerne på tlf. 8940 3857 eller læs mere på
tandplejenaarhus.dk.
Send eller mail din ansøgning senest 2. juni 2008 kl. 12.00 til:
Tandplejen Århus, att. souschef Flemming Pedersen
Graven 21, 8000 Århus C
fpe@bu.aarhus.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
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Tandlæge
Glostrup Kommunale Tandpleje søger snarest eller ultimo
august 08 en tandlæge:
• som er smilende, udadvendt og serviceminded
• som ønsker at gøre en forskel i børnetandplejen
• fagligt dygtig og med store pædagogiske evner
Vi er 17 medarbejdere i tandplejen, som omfatter børne- og
ungetandpleje, regulering og omsorgstandpleje. Stillingen
kan enten være fuld tid (35 timer) eller deles på to deltidsstillinger, henholdsvis 2 eller 3 dage.
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte overtandlæge Janie Noe, tlf: 43964608,
Janie.Noe@glostrup.dk.
Løn efter gældende overenskomst.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 9. maj.
Glostrup Kommunale Tandpleje
Egeskoven 27A
2600 Glostrup

TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 5

stillinger

Tandlæge
Arbejdssted: Kolding Kommunale Tandpleje.
Arbejdstid: Fuld tid eller deltid efter nærmere aftale.
Ansættelsestidspunkt: 1. august 2008 eller snarest
derefter.
Funktioner: Traditionelt tandlægearbejde, såvel klinisk
som pædagogisk. Du får mulighed for at udvikle stillingen i forhold til dine eventuelt særlige faglige kompetencer. Du skal også være indstillet på at skifte opgaver
i takt med skiftende behov. Ved ansættelse som tandlæge vil du referere til en afdelingstandlæge.
Kvalifikationer:
• Vi søger en positiv, udadvendt og serviceminded
tandlæge, der kan udføre tandlægearbejde af høj
kvalitet.
• Vi lægger vægt på, at du er rolig, åben, imødekommende og kan mestre en positiv og konstruktiv
dialog med medarbejdere, patienter, pårørende og
samarbejdspartnere.
• Du er faglig kompetent og har solid erfaring som
tandlæge.
• Du er loyal, engageret og initiativrig.
Løn: Lønnen vil blive fastsat efter principperne for
Ny Løn.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingstandlæge Merete Lauritsen på telefon
7558 1720 eller overtandlæge Henning Gadmar på
telefon 7979 2590.
Ansøgning til: Kolding Kommunale Tandpleje, Riis Toft
12 A, 6000 Kolding vedlagt oplysninger om tidligere
beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v. Gerne
via mail til tand@kolding.dk, helst som word- eller pdffil.
Mærk ansøgningen: ”Tandlæge”.
Ansøgningsfrist: 2. juni 2008 kl. 12.00.
I henhold til Kolding Kommunes Personaleregler, vil
der blive indhentet straffeoplysninger.
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i uge 24 og 25.

ANNONCER

Hvem er vi ?: Vi er en udviklingsorienteret tandpleje,
der hurtigt tilpasser sig skiftende behov og nye udfordringer. Tandplejen er derfor både strukturelt og indholdsmæssigt i forandring. Vi er optaget af at give borgerne kvalitet for pengene samtidig med, at vi skaber
en sund, spændende, morsom og på alle måder god
arbejdsplads. Vi er langt fremme på en række områder
som pædagogiske metoder, informationsteknologi og
samarbejdsformer.

Hvad kan vi tilbyde ?: Spændende arbejde i et inspirerende fagligt miljø med moderne faciliteter. Humoristisk
og uhøjtidelig omgangstone. Gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt stor indflydelse på egne
faglige områder. Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og lægger stor vægt på den enkelte medarbejders medindflydelse og medansvar. Kolding Kommune vil gerne have, at medarbejderne føler sig godt
tilpas. Der er mulighed for at benytte kommunens
motionscenter, tilmelde sig motionshold eller gøre
brug af sundhedsordningen med tilknyttet fysioterapeut. Du kommer også til at arbejde i en spændende,
smukt og centralt beliggende by i vækst og udvikling.

tips om stillingsannoncer
du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på annoncecenter/Medieinformation.
du kan spare penge ved at bruge standardformater i tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme
målgruppen. der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.
kontakt: anette kofoed · e-mail: ak@tdl.dk
amaliegade 17 · postboks 143 · dk-1004 københavn k
telefon: 33 48 77 36 · fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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FORSVARETS LÆGEKORPS
RESERVETANDLÆGER
Forsvaret søger tandlæger til ansættelse med henblik på tjeneste ved Forsvarets Sundhedstjeneste
– 3 stillinger i Sundhedscenter Nordjylland.
Fuldtidsansættelser foretrækkes, men også deltidsansættelse er en mulighed.
Tjenestestederne er:
Tandklinikken ved Infirmeriet på Flådestation Frederikshavn,
Tandklinikken ved Infirmeriet på Flyvestation Aalborg og
Tandklinikken ved Infirmeriet på Hvorup Kaserne, Nørresundby.
Som ansat i Forsvarstandplejen får du mulighed for at arbejde
som tandlæge i et miljø, hvor vi lægger vægt på kvalitet og service. Oven i dit arbejde som tandlæge får du også mulighed for
at opleve soldaterlivet.
Forsvarstandplejen er en del af Forsvarets Sundhedstjeneste
og råder over 18 klinikker. Der er i alt ansat 28 tandlæger og
25 klinikassistenter. Klinikudstyret er helt tidssvarende med
nye units, nye autoklaver, elektronisk patientjournal og digital
røntgen.

Aflønningen efter ovennævnte aftale udgøres af
følgende:
Lønning: kr. 316.886,00 årligt i april 2007-niveau (over 4 års anciennitet som tandlæge).
Tandlægetillæg: kr. 51.883,09 årligt i april 2007- niveau.
Militærtillæg: kr. 29.838,87 årligt i april 2007- niveau.
Både løn og tillæg er pensionsgivende.
Ansøgere, der ikke har gennemgået reservetandlægeuddannelsen i Forsvaret, vil kunne ansættes, under forudsætning af at
den pågældende forpligter sig til at gennemgå uddannelsen
eller dele deraf ved Forsvarets Sundhedstjeneste på et senere
tidspunkt.
Ansøgerne skal endvidere være indforstået med - efter behov at gennemgå en antagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering.
Det skal fremhæves, at ansættelsen som kontraktansat militærtandlæge i Forsvaret indebærer en forpligtelse til at påtage sig
tjeneste uden for landets grænser i forbindelse med løsning af
Forsvarets internationale opgaver.

Arbejdet på Forsvarets tandklinikker omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•

Retsodontologisk registrering
Forebyggende tandpleje
Undersøgelse og behandling af Forsvarets personel
Oplysende virksomhed
Arbejde med kvalitetssikring

Forsvarstandplejen yder en forebyggende indsats, der svarer
til det faglige niveau i den civile tandplejesektor, dog laves kun
undtagelsesvist fast og aftagelig protetik.
Ansættelserne finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med tilhørende protokollat indgået mellem Forsvarsministeriet og Tandlægeforeningen.

Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes således, at
de er Forsvarets Personeltjeneste i hænde senest 15. maj 2008
og stiles til:
FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF2
SØMINEGRAVEN, BYGN. 24
1439 KØBENHAVN K
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 32 66 51 36
eller stabstandlæge P. Morning, Forsvarets Sund-hedstjeneste
på tlf.: 39 77 12 43.
Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion
eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
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stillinger søges

Glostrup Kommunale Tandpleje søger
ultimo august 2008 en specialtandlæge i
ortodonti.
Stillingen kan være på 171/2 time om ugen eller mindre alt
efter erfaring. Der er ca. 4250 børn i Glostrup.

Vi forventer:
• at du har lyst til at indgå i vores dynamiske orto-team
• at du er fleksibel og positiv
• at du vil være med til at opretholde et fagligt højt niveau
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overtandlæge Janie Noe, tlf: 43 96 46 08, mail
Janie.Noe@glostrup.dk.
Løn efter gældende overenskomst.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 16. maj.

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

:)

Vi kan tilbyde:
• flot moderne klinik
• samarbejde med veluddannede klinikassistenter og tandplejer
• samarbejde med øvrige tandlæger
• godt arbejdsmiljø

39 46 00 80

ANNONCER

Specialtandlæge

Nordjylland
Kvindelig tandlæge søger nye
udfordringer i det nordjyske
(kørselsafstand Ålborg) grundet
ægtefælles jobskifte.
Jeg er: Kvalitetsbevidst, omhyggelig, ambitiøs, glad for faget og
uhøjtidelig.
Jeg søger en visionær klinik
med dygtige medarbejdere samt
et godt arbejdsmiljø.
Hvis ovenstående lyder som
noget for jer, så hører jeg gerne
nærmere.
Christine Braad,
tlf.: 2636 6898
e-mail: christine@braad.dk

Glostrup Kommunale Tandpleje
Egeskoven 27A
2600 Glostrup
www.glostrup.dk

stillingsannoncer
i farver bliver set...

Udlandet
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WZ^YZgZbZY\dYZgji^cZg#K^]Vgi^a`cniiZidhh
heZh^Va^hi^dgVa`^gjg\^&YV\egj`Z!heZh^Va^hi
^egdiZi^``d\i^aWngd\hiVccWZ]VcYa^c\
^cVg`dhZ#
C]Vgk^hidgiWZ]dk[dgY^c`dbeZiVchZ#
K^i^aWng\dYZWZi^c\ZahZg#
;dgbZg^c[dgbVh_dcg^c\dhheia[#(-%.*)&%
ZaaZghZcYdhhcdZcdgYdbYZ\hZak#

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

>cYjhig^\ViV)E7&%')AjcYh^YZc)+-,@g^hi^VchVcY
Ia[(-%.*)&%;Vm(-%.%)%)edhi5iVccaZ\ZcdgYbd#cd
lll#iVccaZ\ZcdgYbd#cd

French part of Switzerland
Are you an experimented dentist or dental hygienist interested in performing high quality
treatments in modern dental
clinics located in the French
part of Switzerland (Lake Geneva area)?
Please contact: info@cliniquedentaire.ch

39 46 00 80
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Køb og salg

Køb og salg
25 min. kørsel nord for Kbh.
Eksklusivt beliggende veldrevet
tandklinik sælges. Der er ca.
2500 patienter i behandling årligt og tandplejer tilknyttet. Tre
behandlingsrum (evt. mulighed
for et fjerde). Der har alle år
været en stor overskudsgrad af
klinikkens omsætning på p.t. 6,2
mio. Klinikken kan overtages på
gunstige vilkår.
Billetmrk. 707
Modtager TB' annoncecenter
Holbæk
Centralt beliggende, velreno
meret, solid praksis, 3 klinikker,
sterilisation, lab., kontor - i alt
ca. 190 m2 sælges. Evt. overgangsordning i kompagniskab.
cgtand@mail.dk

Københavns centrum
Mindre klinik i rummelige lokaler med særdeles god udsigt.
Klinikken har 725 patienter og
en omsætning på knap 1,3 mio.
kr. I lokalerne kan der indrettes
4 behandlingsrum, så klinikken
er velegnet til en tandlæge, der
har patienter med sig. Henv.
Kurt Birk, 57 67 06 37.
Sønderjysk østkystby
Centralt beliggende nyrenoveret
klinik i sønderjysk østkystby
med almen ventilation, vacuklave o.s.v. – lige til at gå til.
Sælges på gunstige vilkår. To
behandlingsrum med mulighed
for udvidelse med et mere. Omsætning ca. 2.2 mio. Stort potentiale. Handicapvenlig adgang.
Billetmrk. 706
Modtager TB' annoncecenter.

Kliniksalg
Klininik nær Esbjerg - stort patientpotentiale - fuld digitaliseret - eget klinikhus, med privat
bolig.
Billetmrk. 701
Modtager TB's annoncecenter
Ålborg
Klinik i Ålborg centrum med
mindst 3 behandlerrum købes.
Billetmrk. 704
Modtager TB' annoncecenter.
Svendborg
Halvpart af god samarbejdspraksis med 2 ejere. Andelen
har godt 1.000 patienter og en
omsætning på 1,6 mio. kr. Gode
muligheder for at øge omsætningen.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

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

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

ANNONCER

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

Ålborg
Er du interesseret i køb af 1/2-part af meget »up-to-date« og
nyrenoveret praksis på attraktiv adresse i Ålborg centrum, så
kan der her være et, endda særdeles, godt emne for køber.
Omsæt. for den samlede praksis er på ca. 5 mio. kr. på godt
2000 sygesikr.reg. patienter. Klinikken er fuldt digitaliseret.
Der er rtg. og EDB i de 3 klinikrum. Det samlede brugsareal
er etableret i lejede lokaler.
En praksis med et åbent og varmt arbejdsklima, hvor kemi og
omgangstone er meget højt prioriteret. Kontakt DPF for nærmere oplysninger om nærværende praksis.

Karup - J.
Med et årlig amtsstatistik-patientgrundlag for 2 tandlæger
sælges her en meget velfungerende praksis med 2 fuldt mont.
behandlingsrum. Praksis er etableret i stueetagen i mondæn
beboelsesejendom med et samlet brugsareal på ca. 150 m2.
Udførlig salgsmateriale kan rekvireres hos DPF.

Implantatklinikken - Nørre Aaby
I det aktive trekantsområde, på den skønne fynske side,
sælges nu meget velholdt praksis med 4 fuldt bestykkede Siemens/Informklinikker. Praksis drives som vanlig tandlægeklinik, dog med implantat som speciale af sælger.
Det samlede brugsareal på 212 m2 er etableret i sælgers ejendom og kan lejes til meget fornuftig pris. Ud over de for sidste
kalenderår ca. 2270 sygesikr.-reg. patienter råder praksis over
et større antal faste patienter i klinikkens kartotek. Komplet
og udførlig salgsmappe kan rekvireres hos DPF af seriøs køberemne.

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

Indryk selv din stillingsannonce både i blad
og på net.
Gå ind på www.tdlnet.dk og vælg menupunktet ”dentaljob”
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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-, kommunikations
problemer, 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

Scanline

BienAir.indd 1

Svingarm til fladskærm
og keyboard
06/09/07 14:40:00
www.scanline.biz
! %NGELUNDSVEJ 
scanline@mail.dk
 !ALBORG 36
4ELEFON  
Tlf. 86 30 18 18

INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

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

JTA DENTAL salg & service
Service & reparation

- det handler om ti
JTA DENTAL salg & service ApS

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
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revision

JTA
DENTAL
a KaVo Specialisten
- det handler om tillid
s
salg & service ApS

- mere end god service...

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

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
Udstyr
Klinikindretning
Rådgivning
Røntgenautoriseret
Instrumenter

Udstyr
Rådgivning
Reparation af:
Instrumenter
Hekafor reparation
Planmeca
KaVo
m.m.
Specialværksted
af roterende
instrumenter
Klinikindretning
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Reparation
af: 92 54 00
Røntgenautoriseret
Telefon:
44
Klinikindretning
Specialværksted
for reparation af
Røntgenautoriseret
roterende instrumenter

Heka

Planmeca
KaVo m.m.
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

Revisionscentret

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
Specialværksted
for reparation
af roterende instr

Telefon: 44 92 54 00

for læger og tandlæger

XO CARE DANMARK A/S
TBL-055.indd 1

Heka

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
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
vi er derfor altid tæt på dig og din
for førstehjælp E-mail: jta@jt
Telefon: klinik,
44 92når
54 du
00har brug
www.jtadental.dk
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

21/05/07
Reparation
af: 11:03:10
Planmeca KaVo m.m.

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

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

servicesider

495

LEVERANDØRhenvisninger
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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

Eurocard Tandlæge ann.

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

07/0

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”
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www.statoil dk

Stillingsannoncer
i farver bliver set...
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ASTRA TECH WORLD CONGRESS IN WASHINGTON, DC JUNE 4-7, 2008

The countdown is on. The preparations are being made. The course is set.
We’re getting ready for an expedition like no other – an inspiring three-day
exploration into the world of implantology. We want you to join us, so mark
your calendar and prepare yourself for new discoveries.
Register and download the preliminary program at
www.astratechdental.com
Get inspired and make new discoveries. The journey starts now.

Scientific Committee
CHAIRMAN
Jan Lindhe, Sweden

EXECUTIVE MODERATOR
Tomas Albrektsson, Sweden
Jan Eirik Ellingsen, Norway
Jocelyne Feine, Canada
Lisa JA Heitz-Mayfield, Australia
Niklaus P Lang, Switzerland
Steve Lewis, USA
Michael Norton, UK
Mariano Sanz, Spain
Henning Schliephake, Germany
Tetsu Takahashi, Japan
Ray Williams, USA

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
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk

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

78864-DK-0712

Making new discoveries

SENSODYNE
VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED
FØLSOMME
*
TANDHALSE
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XO 4 Unit
– klinikkens hjerte

NR. 5

Vinder af
Den Danske Designpris 2007

n r . 5 · a p r i l 2 0 0 8 · å r ga n g 1 1 2

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

2008 . 112 . 389-496

Rodstifter – komplikationer og holdbarhed
Tandlægeskræk hos ofre for pædofile
“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.

OK 2008: Største lønstigninger i 20 år

