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Nerveskader opstået
ved lokalanalgesi i
tandlægepraksis
Søren Hillerup og Rigmor Jensen
Den senere tids diskussion i Tandlægebladet om årsa
gen til nerveskader opstået i forbindelse med lokalan
algesi har været ført på væsensforskellige præmisser,
og det har kunnet føles svært at bevare overblikket. Vi
vil jo gerne bedøve vore patienter effektivt, men også
sikkert.
Lokalanalgesi er et så værdifuldt hjælpemiddel i ud
øvelse af tandlægegerningen i alle sektorer at tandlæ
gestanden fortjener en orientering om alt væsentligt
nyt. Det er derfor denne artikels formål at videregive
den nyeste faktuelle information vedr. nerveskader i
forbindelse med injektion af lokalanalgetica.
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L

okalanalgesi har været kendt i over 100 år. Den lokalbedøvende virkning af kokain blev opdaget i 1884 (1).
Kokain var og er udpræget toksisk og således ikke
ufarligt at anvende ved injektion, især pga. stoffets virkning
på centralnervesystemet og hjertet. En anden ulempe er at
lokalbedøvelsens virkning (duration) som ved senere stoffer af estertypen var skuffende kort. Men selve konceptet
i smertefrihed ved lokalanalgesi var en kæmpegevinst som
var kommet for at blive. Kokain anvendes fortsat som overfladeanalgeticum i oftalmologien.
En lang udvikling med forbedring af lokalanalgetica er
pågået helt op til vor tid idet det terapeutiske indeks, dvs.
forholdet mellem effektiv dosis og overdosis, er blevet stadig bredere, og varighed af den lokalbedøvende virkning
længere (Tabel 1). Ikke mindst betød skift til præparater af
amidtypen og tilsætningen af vasokonstriktorer længere duration, men også lavere systemisk toksicitet.
Lokalanalgesi er normalt en meget sikker, billig og nem
bedøveform til at gøre tandbehandling smertefri, og man
kunne næppe forestille sig moderne odontologi uden lokalanalgesi. Men der findes næppe noget medikament som
ikke under uheldige omstændigheder kan have skadelig
virkning. Dette gælder således også lokalanalgetica (1-4).
Nerveskader induceret ved injektion af lokalanalgetica er
sjældne, og risikoen for den enkelte patient er meget lille. I
et tidligere publiceret materiale af 76 iatrogene nerveskader
på danske patienter udgjorde skader forårsaget af lokalanalgesi 16% af alle skadetyper (5). Skønsvis gives der årligt i
Danmark mere end 3 mio. injektioner omregnet til enkeltdoser a 1,8 ml (6). I betragtning af det enorme antal lokalbedøvelser sker en sådan skade alligevel på et betragteligt antal patienter om året. De ramte patienter oplever en uventet
og uønsket bivirkning i form af temporær eller permanent
forringet sensibilitet og allehånde neurosensoriske ubehagssymptomer, værst smerte (2). Man har estimeret en hyppighed (incidens) af temporært påvirket funktion af n. lingualis (NL) eller n. alveolaris inf. (NAI) pga. lokalanalgesien af
størrelsesordenen 0,15%-0,54% (7,8), hvorimod permanent
nerveskade forårsaget af injektion af lokalanalgesi er langt
sjældnere, 0,0001–0,01% (2,4,8) afhængig af dataindsamlingens afgrænsning mht. konkurrerende skadeårsager (kirurgisk og endodontisk behandling, implantatbehandling).
De subjektive symptomer er mangfoldige og inkluderer
forringet sensorisk funktion (anæstesi, hypæstesi) og neurogene ubehagssymptomer af forskellig plagsomhed, såsom
paræstesi, dysæstesi etc. (3,9). I forbindelse med skade på
NL kan også smagsfunktionen rammes med resulterende
forringet smagsopfattelse eller »forkert« smag, fx konstant
smag af salt, mug, gammel ost, salmiak, eller metal (3,10).
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Tabel 1. De vigtigste lokalanalgesimidler og deres anvendelse .
Generisk navn

Indført år (1)

Salgsnavn (26)

Anvendelse

Kocain

1884

Kokain SAD øjendråber 4%

Oftalmologi

Procain

1905

Kardioplex SAD infusionsvæske

Hjertekirurgi

Tetrakain

1932

Tetrakain SAD

Overfladeanalgesi (udgået 1.2.2006)

Lidocain
1947
		

Xylopylin Dental Adrenalin Komb
(20 mg Lidocain + 12,5 µg adrenalin/ml)

Odontologisk lokalanalgesi

Mepivacain

Carbopylin Dental (30 mg mepivacin/ml)

Odontologisk lokalanalgesi, kortvarende

		

1957

Scandonest® (30 mg mepivacin/ml)

do.

		
		

Scandonest®-Adrenalin (30 mg mepivacin/ml
+ 10 µg adrenalin/ml)

Odontologisk lokalanalgesi.

Prilocain
1960
		
		

Citanest-Octapressin®
(30 mg Prilocain + 0,54 µg
felypressin/ml)

do.

Bupivacain

Bupivacain SAD (bupivacain 2,5 eller 5 mg/ml)

Lokalanalgesi, længerevarende

		

Marcain® (bupivacain 2,5 eller 5 mg/ml)

do.

		
		

Marcain-Adrenalin® (bupivacain 2,5 eller 5 mg/ml
+ 5 µg adrenalin/ml )

do.

Articain
1987
		

Septanest Komb. (Articain 4 mg/ml +
5 µg adrenalin/ml )

Odontologisk lokalanalgesi

		
		

Septocaine, Komb. (Articain 4 mg/ml +
10 µg adrenalin/ml)

do.

		
		

Ubistesin, Komb. (Articain 4 mg/ml +
5 eller 10 µg adrenalin/ml)

do.

1963

Der har verseret forskellige teorier om skademekanismen ved nerveskader forårsaget af injektion af lokalanalgesi (5). Direkte fysisk skade vil kunne forårsages mekanisk
af en penetrerende injektionskanyle, eller ved at en kanyle
med krog på spidsen efter hård knoglekontakt traumatiserer nerven på tilbagevejen efter injektion (7,8,11). Man har
også forestillet sig at en blødning inde i nerven vil kunne
udøve tryk, og at senere organisering af granulationsvæv
i koaglet til arvæv vil kunne give »constrictive scarring« og
dermed forringe nervens ledningsevne. Endelig foreslog
Haas & Lennon (2) at lokalanalgesimidlet kunne virke neurotoksisk efter at de havde iagttaget en øget hyppighed af
nerveskader associeret med højt koncentrerede præparater
(Articain 4% og Prilocain 4%). Talrige undersøgelser har
beskæftiget sig med lokalanalgeticas toksicitet, herunder
lokal vævstoksicitet og neurotoksicitet. Således refereres i
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en oversigtsartikel om lokalanalgeticas toksikologi til 265
arbejder (1).
Eksperimentelt har neurotoksicitet vist sig at kunne inducere tab af ledningsevne og strukturelle forandringer som
ved en Sunderland grad-4-læsion (12,13) efter intrafascikulær mikroinjektion af lokalanalgetica som bruges i praksis
(14). En anden undersøgelse viste at injektion af Lidocain i
4% koncentration tæt på iskiasnerven på rotter førte til degeneration af op til 25% af aksonerne distalt for injektionsstedet (15).
Formålet med denne undersøgelse var flg.:
1. Skabe overblik over størrelsesordenen af tab af sensibilitet og karakteren af ubehagssymptomer hos patienter
med påvirket neurosensorisk funktion efter injektion af
lokalanalgetica.
2. Undersøge og beskrive ændringer i nervefunktion over tid.
Faglige artikler

557

Nerveskader

3. Beskrive mulige forskelle relateret til forskellige typer af
analgesimidler.
4. Diskutere injektionsskadernes ætiologi.
Patienter og metoder
I tidsrummet 1997-2005 modtog førsteforfatteren 74 konsekutivt henviste patienter til undersøgelse for skade på 78
orale grene af n. trigeminus som var opstået i forbindelse
med lokalanalgesi. De første 12 patienttilfælde er tidligere
publiceret i Tandlægebladet (3). Disse og følgende 40 patienttilfælde med skader på NL og NAI er publiceret i Int J Oral
Maxillofac Surg (9).
Kriterier for inklusion
Unilateral skade på en nervegren af n. trigeminus opstået
ved injektion af lokalanalgetica i forbindelse med tandbehandling.
Kriterier for eksklusion
Patienter med kendt neurologisk sygdom, tilfælde, hvor
skaden kunne skyldes kirurgi, implantatbehandling eller
endodontisk behandling.
Anamnesen
Denne bidrog med demografiske oplysninger samt skadedato, generisk type og volumen af injiceret lokalanalgesivæske,

25

antal indstik, og hyppigheden af en intens, pludselig og skarp
smerte eller ubehagsreaktion (»elektrisk chok«) i forbindelse
med indføring af injektionskanylen, som tegn til kanyleberøring af nerven. Hvor sådanne oplysninger ikke fremgik af
henvisningen, blev den praktiserende tandlæge som havde
haft patienten i behandling, kontaktet per telefon.
Followup
Patienter som kom til indledende undersøgelse <12 mdr. efter skadens opståen, blev tilbudt gentagen undersøgelse, og
27 patienter benyttede sig heraf, 23 med skade på NL og
fire med skade på NAI. Skader med funktionstab og ubehagssymptomer 12 mdr. efter skadens opståen regnedes for
permanente (»stationærtidspunktet«).
Den kliniske neurosensoriske undersøgelse
Undersøgelsen omfattede test af perception af taktile, termiske stimuli, evnen til at fastslå en berørings lokalisation samt
en berørings bevægelsesretning (5,9). Yderligere undersøgtes tærskelværdien for topunktsdiskrimination. Patientens
perception af hver af de undersøgte stimuli blev bedømt og
scoret efter følgende retningslinjer:
– Score 0: Ingen fornemmelse af berøring.
– Score 1: Fornemmelse af berøring, men ikke for berøringens kvalitet (spids/stump, varm/kold/ foran/
bagpå).

Fig. 1. Fireoghalvfjerds nyhenviste patienter med 78
skader på orale grene af n.
trigeminus fordelt på år for
henvisning og injiceret lokalanalgeticum. Der ses en
markant stigning i antallet af
nyhenviste patienter.

Antal nerveskader

20
15
10
5
0
1997

1998

Lidocain
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2000

2001
Prilocain

2002

2003
Mepi + Arti
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2005

Fig. 1. Seventy-four consecutive
patients with 78 injuries to oral
branches of the trigeminal nerve
according to year of referral and
generic type of injected local
analgesic. This is a marked increase in number of new patients
per year.

Articain
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– Score 2: Perception af både berøring og dens kvalitet,
men mindre tydelig end i raske side.
– Score 3: Lige som i raske side (5).
En undersøgelses sumscore er således summen af de syv stimulis enkeltscoreværdier, dvs. at sumscore kunne variere
mellem 0 og 21 (5,9).
Neurom
Hyppigheden af forekomst af et neurom (på NL) blev undersøgt, idet en irradierende fornemmelse ud mod tungespidsen forårsaget af fingertryk medialt på ramus mandibulae
distalt for regio 8÷8 blev opfattet som tegn på et traumatisk
neurom.
Smerte
Patienter som ikke reagerede på taktile eller termiske stimuli, blev testet for tilstedeværelse af smerteperception ved
et kraftigt knib den berørte nervegrens innervationsområde,
fx tungens siderand eller prolabiet.
Undersøgelse af smagsevne
Der blev undersøgt for fire smagsstimuli: 1) sødt (sakkarose
5%), 2) salt (natriumklorid 5%), 3) surt (citronsyre 5%) og 4)
bittert (kininhydroklorid 0,5%) som blev penslet på tungens
siderand for at undgå overlappende innervation nær midtlin-

jen. Patienterne rakte tungen ud af munden, så kun smagsløg
i den skadede nerves og den kontralaterale ubeskadigede nerves innervationsområde blev stimuleret. Patienterne kendte
de fire svarmuligheder, og de blev spurgt om de mærkede at
der kom »noget« på tungen. Svarede de benægtende hertil
var scoren = 0, svarede de bekræftende, men fornemmede de
ingen smag, var scoren = 1. Kunne de registrere en smag, men
ikke genkende den, var scoren = 2. Genkendelse af smag gav
score = 3. Alle skyllede mund mellem hver smagstest.
Statistik
Den beskadigede nerve blev anvendt som tællevariabel uagtet at der hos fire patienter samtidig var skade på en anden
nerve i samme side. Sideforskelle mellem den beskadigede
og den ubeskadigede nerve blev testet med Students’ ttest for parrede observationer. Chi2-test blev appliceret på
non-parametrisk fordeling af frekvenser. Fortegnstest blev
anvendt på binomialt fordelte variable. For alle testmetoder
valgtes p ≤ 0,05 som signifikansniveau.
I den statistiske bearbejdning blev EPI6 (DOS version
6.04d) samt SPSS 13 for Windows anvendt. Grafik blev fremstillet vha. Microsoft Office programpakken.
Resultater
Demografi
Fireoghalvfjerds patienter indgik i undersøgelsen med i

Tabel 2. Sensorisk funktion af n. lingualis efter nerveskade opstået ved injektion af lokalanalgetica. Initial undersøgelse (n = 59).
Scoreværdi i skadeside

Neurosensorisk undersøgelse
Anamnese
Patientens subjektive bedømmelse
Undersøgte stimuli
Fjerlet berøring
Prik
Spids/stump differentiering
Varmt (45˚C)
Koldt (0-20˚C)
Lokalisation
Penselstrøgsbevægelse
Sumscore
Kategoriske variable
Smerteperception
Topunktdiskrimination > 20 mm
Neurom

Gennemsnit

(sd.)

Forskel fra raske side

1,5

(0,8)

***

1,5
2,0
1,9
2,1
2,3
2,3
2,4
14,3

(1,1)
(0,8)
(1,0)
(1,1)
(0,9)
(1,1)
(1,1)
(5,8)

***
***
***
***
***
***
**
***

N
51
11
10

(%)
(86%)
(19%)
(18%)

***
***
**

Signifikans: p<0,01 = **; p<0,001 = ***
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alt 78 nerveskader. Heraf forekom signifikant flere skader
hos kvinder, n = 54 (69%) end hos mænd, n = 24 (31%) (p <
0,001). Patienternes gennemsnitsalder på skadetidspunktet
var 46 år (variation 23-80 år), og der var ingen kønsforskel i
aldersfordelingen. Mht. sidefordelingen fandtes 44 skader i
højre side og 34 i venstre (p = 0,3).
Fire patienter havde skade på både NL og den ipsilaterale
NAI, og disse to trigeminusgrene tegnede sig med 95% for
størstedelen af de afficerede nerver.
Antallet af nyhenviste patienter med injektionsskader
steg markant gennem dataopsamlingsperioden (Fig. 1). Det
mediane tidsforløb fra skade til initiale undersøgelse var
seks mdr.
Fordelingen af nerveskader på de forskellige præparater viser at skader associeret med Articain 4% i hyppighed
overgår summen af alle andre præparater med 44 (56%) af
de 78 nerveskader. Ved betragtning af data efter Articains
introduktion i Danmark, dvs. årene 2001-2005 findes det
at Articain 4% var relateret til 44 (72%) af 61 skader, mens
Lidocain og Mepivacain var involveret i hver seks skader
(10%), og Prilocain var det brugte middel ved fem skader
(8%).
N. lingualis, sensorisk funktion
Nioghalvtreds patienter, 36 kvinder (61%) og 23 mænd
(39%) havde skade på NL og blev undersøgt med en median
forsinkelse på seks mdr. efter skadens opståen (1–49 mdr.).
Et smertejag med udstråling til tungen ved indføring af kanylen blev oplevet af 24 patienter (41%) mens 13 patienter
(22%) ikke havde denne oplevelse; hos 22 patienter (37%)
var forholdet uoplyst.
Patienternes angav deres subjektive fornemmelse af sensorisk formåen i skadesiden til en gennemsnitsscore på 1,5,
i sammenligning med raske sides score 3, dvs. svært nedsat
sensibilitet (p < 0,001), (Tabel 2).
Neurogene ubehagssymptomer blev beskrevet med patienternes
egne ord og tolket som 1) paræstesi (n = 28 (48%)), 2) dys
æstesi (n = 11 (19%)), 3) allodyni (n = 3 (5%)), 4) »andet« (n
= 13 (22%)), 5) ingen (n = 2 (3%)) og 6) uoplyst (n = 2 (3%)).
Ved den afsluttende undersøgelse af 27 patienter var fordelingen tilsvarende med paræstesi: n = 11 (41%), dysæstesi: n
= 3 (11%), allodyni: n = 1 (4%), ”andet”: n = 4 (15%), ingen: n
= 7 (25%), og uoplyst: n = 1 (4%).
Samlet skete der en »forbedring« (fx dysæstesi til par
æstesi eller paræstesi til ingen) hos ni patienter (33%), ingen
ændring hos 13 patienter (48%), forværring hos én patient
(4%) og udefinérbar ændring (fx andet til paræstesi) hos fire
patienter (15%). Patienterne gav ofte udtryk for at det kunne
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være svært at skelne mellem tilvænning og ændring af ubehagssymptomerne.
Neurom – Ti patienter (18%) viste kliniske symptomer karakteristisk for et traumatisk neurom. Tilstedeværelse af et
neurom havde ingen betydning for alvorligheden af skaden
(sumscore)(p = 0,76).
Smertesensibilitet – Bevaret smertesensibilitet fandtes hos 51
patienter (86%) ved første undersøgelse, og samme procentuelle fordeling gentog sig hos 27 efterundersøgte patienter,
hvoraf 23 (85%) havde smertesensibilitet, og 4 (15%) ikke
reagerede på smertestimuli.
Topunktdiskrimination – Elleve patienter (19%) kunne ikke
registrere to punktberøringer med 20 mm mellemrum eller
mindre. Tærskelværdien for topunktdiskrimination hos de
resterende 48 patienter var i gennemsnit 8,2 mm (sd. 4,3,
variation 5–20 mm). Dette er en signifikant højere tærskelværdi end på kontrolsiden, dvs. den raske side, som var 6,2
(sd. 2,9, variation 5–20 mm) (p < 0,001).
Neurosensorisk test – En bedømmelse af taktile og termiske
stimuli viste signifikant reduceret sensorisk formåen for alle
testede funktioner i skadesiden (Tabel 2). Der var en lille
forskel i alvorligheden af skade udtrykt ved den gennemsnitlige sumscore for kvinder (13,1) vs. mænd (16,1), men
den var ikke signifikant (p = 0,06).
Type af analgeticum og injiceret volumen – Tabel 3 viser at der
var en stor overvægt af skader forårsaget af Articain 4%.
Denne overhyppighed af henviste Articain-relaterede skader
var højsignifikant (p < 0,0001). Der blev herved ikke taget
hensyn til anvendelseshyppighed (markedsandele) for de
aktuelle præparater. Men da de forskellige præparater koster nogenlunde lige meget per tubule (6,20 – 7,33 kr.), begår
man ikke nogen stor fejl ved at anvende markedsandelene
som udtryk for de anvendte doser. Markedsandelene opgøres af Lægemiddelstyrelsen, og de er kendt fra diskussionen
i Tandlægebladet (6,16).
For treårsperioden 2002-2004 udgjorde markedsandelene
for Lidocain 22%, Prilocain 14%, Mepivacain +/÷ adrenalin
22% og Articain 42%. Hvis skaderne var fordelt ligeligt i
relation til markedsandel, ville man forvente 8,6 skader ved
brug af Lidocain, 5,5 ved Prilocain, 8,6 ved Mepivacain og
16,4 i forbindelse med Articain (nulhypotesen). Fordelingen
af de 39 observerede nerveskader der var opstået i aktuelle
tidsrum, viser at 34 skader forekom i forbindelse med brug
af Articain, tre med Mepivacain og to med Prilocain. Der
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 7

Tabel 3. Fordeling af 78 skader på orale grene af n. trigeminus forårsaget ved injektion af lokalanalgetika.
Præparat (generisk navn)
Nervegren

Lidocain

Mepivacain

Prilocain

Articain

Articain + Mepivacain

N. lingualis
8
9
6
35
1
N. alveolaris inf
3
1
4
7		
N. infraorbitalis		
1		
2		
N. buccalis
1					
I alt
12
11
10
44
1

foreligger nu en teoretisk forventet værdi og en observeret
værdi. En test under forudsætning af at den undersøgte variabel er binomialt fordelt viser en signifikant forskel mellem den forventede og den observerede værdi (p < 0,0001).

3

N

( %)

59
15
3
1
78

(76%)
(19%)
(4%)
(1%)
(100%)

Dette betyder at sandsynligheden for at finde en så stor afvigelse fra det forventede (eller større) af tilfældige grunde
er < 0,0001%. Nulhypotesen, at skader er ligeligt fordelt, må
forkastes. Med andre ord, forskellen er ikke tilfældig. Med

Fig. 2. Sensorisk funktion
af n. lingualis efter injektionsskade ved initial og
afsluttende undersøgelse.
Der ses ingen systematisk
eller signifikant ændring
over tid af patienternes
subjektive fornemmelse eller af scoreværdier for de
undersøgte stimuli (fjerlet
berøring, prik, spids/stump
differentiering, varmt, koldt,
berøringslokalisation eller
penselstrøgsbevægelse).
Parrede observationer, n =
23. Gennemsnitlig observationsperiode = syv mdr..
Afsluttende undersøgelse
i gennemsnit 12 mdr. efter
skaden.

Scoreværdier
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Fig. 2. Sensory function of lingual nerve after injection lesion
at initial and final examination.
No significant change over time
of patients’ subjective perception
or rating scores of seven tactile
Initiale undersøgelse	Afsluttende undersøgelse
and thermal stimuli (featherlight touch, pinprick, pointed/dull discrimination, warm, cold, touch location, and brush-stroke direction). Paired observations, n = 23. Mean follow-up
= seven months. Final examination on average twelve months post injury.
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medicinsk statistik kan man ikke bevise, kun udelukke. Dét
der kan udelukkes er således at overrepræsentationen af
skader relateret til Articain 4% skyldes tilfældigheder. Til
gengæld var der ikke forskel i alvorligheden af skaderne
med relation til de anvendte præparater (p = 0,61).
Det injicerede volumen var som regel multipla af 1,8 ml
(en tubules volumen), og i gennemsnit injiceredes 2,8 ml
(0,8–12 ml). Der var ingen sammenhæng mellem antallet af
gentagne indstik bedømt ud fra det injicerede volumen og
alvorligheden af skaden (sumscore).
Ændring over tid – Treogtyve patienter blev genundersøgt
efter i gennemsnit syv mdr.s observation. Der fandtes ingen systematisk tendens til ændring af nogen af de undersøgte variable: smertesensibilitet, topunktdiskrimination,
forekomst af neurom eller perception af taktile og termiske
stimuli, eller af patienternes subjektive fornemmelse af sensorisk formåen (Fig. 2). Ved betragtning af udviklingen af
den beskadigede nerves samlede funktion (sumscore) over
tid viser Fig. 3 at der ikke er nogen systematik i forløbene.
Nogle nervers funktion ser ud til at blive bedre, andre dårligere. Det afgørende er at der ikke kan konstateres nogen

systematisk ændring i forløbene. Dette ser ud til at være tilfældet uanset hvilket af de fire præparater der havde været
anvendt (Fig. 4).
Smagssansen – Evnen til smagsgenkendelse var signifikant
nedsat i skadesiden for alle fire smagsstimuli, sødt, salt, surt
og bittert. Der skete ingen bedring af evnen til smagsgenkendelse over tid hos de 22 patienter som blev genundersøgt efter en gennemsnitlig observationstid på syv mdr.
N. alveolaris inf., sensorisk funktion
Femten patienter havde skade på NAI, 14 kvinder (93%) og
én mand (7%), igen en signifikant kønsforskel (p < 0,001).
Patienterne kom til undersøgelse i gennemsnit 15 mdr. efter
skadens opståen. Således kom kun syv patienter inden for ét
år efter skadens opståen, og heraf kom fire til efterundersøgelse efter en gennemsnitlig observationstid på otte mdr.
Patienternes angav deres subjektive fornemmelse af sensorisk formåen i skadesiden i sammenligning med raske side
til i gennemsnit score 1,7, dvs. betydeligt nedsat sensibilitet.
Neurogene ubehagssymptomer – De 15 patienter klagede over
paræstesi som hyppigste ubehagssymptom (n = 10 (67%)),

Fig. 3. Sensorisk funktion af
n. lingualis (sorte kurver)
og n. alveolaris inf. (røde
kurver) hos 27 patienter
med nerveskade opstået i
forbindelse med injektion af
lokalanalgesi. Der ses ingen
systematisk ændring over tid.

Sumscorer
21
18
15

Fig. 3. Neurosensory function of
lingual (black curves) and inferior alveolar nerve (red curves)
in 27 patients with nerve injury
associated with injection of local
analgesics. Sumscore = added
rating scores of seven tactile
and thermal stimuli (Fig. 2). No
systematic change over time is
seen
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n.s.
15

n.s.

12
9

N=3

N=3

Lidocain

Prilocain

N=2

N = 15

6

Fig. 4. Sensorisk funktion af
n. lingualis (sumscore) efter
injektionsskade ved initial
og afsluttende undersøgelse
relateret til type af lokalanalgesipræparat. Der ses ingen
signifikant forskel i alvorlighed af skade eller forandring
over tid.
Fig. 4. Neurosensory function of
lingual nerve (sumscore) after
injection lesion at initial and
final examination related to type
of local analgesic. No significant
difference in severity of injury or
change over time is seen.

3
0
Mepivacain	Articain

Initiale undersøgelse	Afsluttende undersøgelse

fulgt af dysæstesi (n = 3 (20%)), »andet« (neuralgi) (n = 1
(7%)) og intet ubehagssymptom (n = 1 (7%)).
Smertesensibilitet – Kun én patient (7%) havde ikke smertesensibilitet mens 13 patienter (87%) havde bevaret smertesensibilitet. Oplysning mangler på én patient.
Topunktdiskrimination – Tre patienter manglede evnen til at diskriminere to punkter med 20 mm afstand eller mindre. Blandt
de øvrige patienter var den gennemsnitlige tærskelværdi for
topunktdiskrimination i gennemsnit 10,6 mm, lidt højere end
den raske sides tærskelværdi, som var 9,3 mm (ns.).
Neurosensorisk test – Ved sammenligning med den raske side
viste testen signifikant nedsat perception af fjerlet berøring,
prik, spids/stump differentiering, varmt, koldt, samt patienternes subjektive fornemmelse af sensorisk formåen (Fig. 5).
Type af analgeticum og injiceret volumen – Syv skader var associeret med brug af Articain, fire med Prilocain, tre med
Lidocain, og én med Mepivacain. Der var en tilsyneladende
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 7

overhyppighed af skader i forbindelse med Articain. Hvis
analysen begrænses til årene 2002-2004 forekom syv skader i
forbindelse med Articain, som i dette tidsrum havde en markedsandel på 42%, og to skader i forbindelse med Prilocain.
Dette repræsenterer en signifikant overhyppighed af injektionsskader på NAI ved brug af Articain (p < 0,05). Imidlertid
fandtes der som ved NL ingen forskel i alvorligheden af skader (sumscore) ved brug af de forskellige præparater.

Tabel 4. Evne til smagsgenkendelse hos 59 patienter med skade på
n. lingualis forårsaget af injektion af lokalanalgetica.
Smag

Skadeside

Raske side

Forskel

Sødt
Salt
Surt
Bittert

10 (17%)
7 (12%)
17 (29%)
12 (20%)

36 (61%)
32 (54%)
40 (68%)
37 (63%)

p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
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Fig. 5. Sensorisk funktion
af n. alveolaris inf. efter
injektionsskade ved undersøgelse i gennemsnit 15
mdr. efter skadens opståen.
Der ses signifikant reduktion af perception af fjerlet
berøring, prik, spids/stump
differentiering, varmt, koldt,
samt patienternes subjektive
fornemmelse af sensorisk
formåen.
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Fig. 5. Neurosensory function of
inferior alveolar nerve injuries
after injection lesion at examination on average 15 months after
injury. Significant reduction
of perception of feather-light
touch, pin prick, pointed/dull
discrimination, warm, cold, and
the patients’ subjective notion of
neurosensory function is seen.

Initiale undersøgelse

Det injicerede volumen – Otte patienter havde fået injiceret væske fra én tubule, fem patienter fra to tubuler, og to patienter
fra tre tubuler. I gennemsnit blev der injiceret 2,8 ml.
Der var ingen korrelation mellem det injicerede volumen
og skadens alvorlighed (p = 0,37).

melse af at »næsen løber«, men ikke anæstesi. En tredje
skade var opstået i forbindelse med en »høj tuberanalgesi«
med Mepivacain. Endelig fornemmede én patient skade på
n. buccalis i form af generende paræstesi efter lokalanalgesi
med Lidocain. Undersøgelse viste nedsat sensibilitet.

Ændring over tid – Kun fire patienter kom til gentagen undersøgelse efter i gennemsnit otte mdr.s observation. Disse
fire oplevede ingen ændring i deres subjektive fornemmelse
af sensorisk formåen, og der kunne ligeså ikke registreres
nogen objektiv ændring i sumscore (p = 0,89).

Diskussion
Der er nu evidens for at skade på orale grene af n. trigeminus kan forårsages ved injektion af lokalanalgetica, og skade
kan opstå ved brug af alle almindeligt brugte præparater.
Der er næppe tvivl om at centralisering af indberetninger
om skader og andre utilsigtede hændelser til Praksisforsikringen, samt ikke mindst det forhold at patienterne ikke
skal løfte et bevis for at der er begået fejl i behandlingen, har
givet os værdifuld viden om nerveskadernes epidemiologi
(6). Det centraliserede henvisningsmønster har også betydet
at vi har fået et bedre kendskab til disse skaders klinik (3).
Der er ikke noget der tyder på forskel i skadernes sym
ptomatologi som kan relateres til de enkelte præparater, ud
over forskellen i hyppighed som til gengæld er markant.

Skade på andre orale grene af n. trigeminus
Der var tre skader på n. infraorbitalis, to ved brug af Articain
og én ved Mepivacain. Én af de skader der forekom ved brug
af Articain, omfattede total anæstesi af venstre side af overlæben efter en infiltrationsanalgesi i sulcus. En anden patient
berettede om smerter og følelsesløshed sv.t. n. infraorbitalis,
ligeledes efter infiltration med Articain. På undersøgelsestidspunktet var der paræstesi ved berøring og en fornem564
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Nerveskaderne er i betydelig grad belastende for patienterne, hvilket gælder både tab af sensorisk funktion – og
for tungens vedkommende også smagsfunktion – og ikke
mindst de neurogene ubehagssymptomer som kan antage
alle grader af plagsomhed.
Incidens
Den sande hyppighed af midlertidige injektionsskader på
orale grene af n. trigeminus kendes ikke. Stigningen i antal
nye tilfælde af varig nerveskade forårsaget af injektion kan
skyldes to forhold. Dels er der øget fokus på klagemuligheder og evt. kompensation fra forsikringsselskaber, dels har
præparater indeholdende Articain 4% efter disses introduktion bidraget med et højt antal injektionsskader.
Det er fortsat gådefuldt hvorfor kvinder er overrepræsenteret ved forekomst af iatrogene nerveskader, både injek
tionsskader (9,17) og andre (5), og interessant at der ikke
er forskel i alvorligheden af injektionsskader hos mænd og
kvinder. Trigeminus-neuralgi er også hyppigere hos kvinder, og muligvis er der tale om en øget neurogen sårbarhed;
måske skyldes det andre fysiologiske forhold eller at kvinder
måske går mere til tandlæge. Tidsintervallet mellem skade
og undersøgelse tyder ikke på at kvinder presser på mht.
undersøgelse.
Nerver i risiko
Det er primært NL og NAI som skades ved lokalanalgesi. Af
ukendte grunde og i overensstemmelse med Pogrel & Thamby (4) er NL både hyppigere og alvorligere ramt end NAI. Det
fremgår klart efter patienternes oplevelse af tab af funktion
og tilkommet ubehag samt af den neurosensoriske undersøgelse at skader på NL er mere alvorlige og belastende end
skader på NAI. N. trigeminus refererer til op mod 30% af
den sensoriske hjernebark, og det forekommer forståeligt at
skade på større trigeminus-grene kan spille en dominerende
rolle for patienternes funktion og almene velvære.
Påvirket sensibilitet, ubehagsfornemmelser, udvikling over tid
Patienterne oplevede en umiskendelig gene ved den påvirkede sensibilitet, herunder nedsat evne til at smage, og mange
var meget svært belastet af vedvarende og dominerende ubehagssymptomer. Det var yderligere karakteristisk at der ikke
kunne konstateres bedring over tid. Registreringen af sumscoreværdier viste at nogle fik det bedre, andre dårligere,
men for de flestes vedkommende skete der ingen ændring
ud over hvad registreringsusikkerhed kan forklare. Dette er
særegent for injektionsskader idet skader opstået ved fysisk
traume (kompression, stræk, partiel overskæring) ved fjernelse af tredjemolarer eller ortodontisk-kirurgiske indgreb
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har en udpræget tendens til spontan bedring (18-21). Dette
er en væsentlig forskel som kræver nærmere analyse, og som
kunne antyde at injektionsskader har en anden ætiologi end
fysisk traume.
Mht. de neurogene ubehagssymptomer skete der ingen
ændring hos halvdelen af patienterne og en subjektivt oplevet bedring med tiden hos en tredjedel. Transformationen
af patientens oplevede ubehag til fagtermer kan være lidt
upræcis, og det kan også være vanskeligt at skelne mellem
bedring over tid og tilvænning.
Ætiologi
Flere forhold har bragt en forståelse af injektionsskadernes
ætiologi nærmere.
Kanylelæsion – Dette er én af de mulige, teoretiske årsager
som har været sat i forbindelse med injektionsskader. Selander et al. (22) viste at det er svært at »spidde« en nerve, idet
den har udstrakt tilbøjelighed til at rulle væk. En pludselig irradierende smerte (»elektrisk chok«) følt af patienten
ved introduktion af injektionsnålen har været opfattet som
udtryk for kanyleberøring af nerven, muligvis penetration. Krafft & Hickel (7) undersøgte prospektivt mere end
12.000 injektioner af lokalanalgesi givet til ikke-kirurgisk
tandbehandling og fandt at 7% af patienterne oplevede et
»elektrisk chok«. Ingen af disse patienter fik symptomer på
nerveskade, hverken midlertidig eller permanent. I aktuelle
undersøgelse omfattende patienter med konstateret nerveskade oplevede en langt større procentdel (41% af NL-patienterne) et »elektrisk chok« ved injektionen. Der var dog
ingen forskel i alvorligheden af nerveskade (sumscore) hvad
enten patienterne havde oplevet et »elektrisk chok« eller
ikke. Ligeledes var antallet af indstik uden betydning for
skadens alvorlighed.
Dersom mekanisk kanylelæsion havde været en betydende ætiologisk faktor i injektionsskader, så måtte man
forvente injektionsskaderne fordelt sv.t. markedsandelene
af de forskellige præparater som udtryk for det givne antal injektioner, idet injektionsteknikken må antages at være
uafhængig af hvilket præparat der er i sprøjten. Sådan er
fordelingen som vist ikke idet der er højsignifikant overrepræsentation af skader ved injektion med Articain 4%.
Det må således konkluderes at kanylelæsion ikke er nogen betydende ætiologisk faktor ved de permanente injektionsskader.
Neurotoksicitet – Tidligere undersøgelser har fokuseret på lokalanalgeticas neurotoksicitet, og man har på baggrund af
kliniske studier ikke kunnet finde belæg for skadevirkning
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(23-25). Eftersom incidensen af injektionsskader er ekstremt
lille, er den klinisk, prospektive undersøgelse i metodologisk henseende uegnet til afklaring af lokalanalgeticas neurotoksicitet. Det svarer til at finde en nål i en høstak. Derfor
må man ty til eksperimentelle undersøgelser og undersøgelser på udvalgte grupper (nerveskadepatienter) samt »fænomenologisk evidens«.
Neurotoksicitet af lokalanalgesimidlet blev først nævnt i
den odontologiske litteratur af Haas & Lennon (2), efter fund
af en øget hyppighed af nerveskader associeret med højt
koncentrerede præparater (Articain 4% og Prilocain 4%).
Der skete en kraftig stigning i incidensen af injektionsskader
umiddelbart efter introduktion af Articain 4%, og skaderne
var i væsentlig grad associeret med dette stof, nøjagtig som
vi har oplevet det i Danmark. Dette er et eksempel på »fænomenologisk evidens« – et gentaget mønster.
Den medicinske litteratur om lokalanalgesimidlers toksikologi er righoldig. En oversigt af Zink & Graf (1) rummer
som nævnt 265 referencer, og meget tyder på at neurotoksicitet er knyttet til lokalanalgeticas koncentration. Det er
vist at Lidocain i 4% opløsning, i modsætning til lavere
koncentrationer, injiceret tæt på, men ikke i selve iskiasnerven på rotter, kan inducere væsentlig nervefiberdegeneration distalt for injektionsstedet (15). Cornelius et al. (14) viste
at intrafascikulær mikroinjektion af 4% Articain var langt
mere toksisk end hhv. 2% Articain og 2% Lidocain. Det
blev i overensstemmelse med Kroin et al. (15) konkluderet
at skadevirkningen beroede på koncentrationen, ikke stoffet.
Den aktuelle undersøgelse viser samstemmende med
Legarth (6) og på delvist sammenfaldende materiale en højsignifikant overhyppighed af injektionsskader associeret til
Articain 4% som reflekteres i fordelingen af henviste patienter i relation til de anvendte præparaters markedsandele. Articain er kemisk karakteriseret ved at være både en ester og
et amid og dermed både vand- og fedtopløseligt, hvilket kan
være forklaringen på stoffets gode vævspenetration. Denne
egenskab er muligvis synergistisk med stoffets høje koncentration i henseende til neurotoksicitet (1).
Risikovurdering
Risikoen for nerveskade induceret af lokalanalgesi er meget
lille, men overhyppigheden af skader relateret til et enkelt
præparat, Articain 4%, er signifikant. Det er op til den enkelte tandlæge at afgøre hvilket præparat hun/han vil anvende til lokalanalgesi, men vi har en moralsk forpligtelse
til at undgå ikke blot skade men også unødig risiko. Med
den dokumenterede øgede risiko vil en skade opstået ved
ledningsanalgesi med Articain 4% i fremtidig klagesagssam566

menhæng næppe blive betragtet som »best practice«, dvs. i
overensstemmelse med normen for almindeligt anerkendt
faglig standard.
Konklusion
Den hippokratiske læresætning »Primo nil nocere« (først og
fremmest ikke gøre skade) gælder al sundhedsfaglig virksomhed. Det har altid været god latin at anvende lægemidler i mindste virksomme dosis og koncentration for derved
at minimere komplikationer og sidevirkninger. Det gælder
stadig.
English summary
Nerve injuries associated with the injection of local analgesics in
dental practice
Seventy-eight injection injuries in 74 patients were caused by
injection of local analgesics in current clinical use for restor
ative dental treatment. All patients were examined with a
standardized test of neurosensory functions. The perception
of the following stimuli was assessed: feather-light touch,
pinprick, sharp/dull discrimination, warm, cold, point location, brush-stroke direction, two-point discrimination,
and pain perception. Gustation was tested for recognition of
sweet, salt, sour and bitter.
All grades of reduced neurosensory and gustatory functions were found, and a range of persisting neurogenic
malfunctions was reported. Subjective complaints and
neurosensory function tests indicate that lingual nerve lesions are more incapacitating than inferior alveolar nerve
lesions.
Unlike most mechanical injuries after surgery, injection
injuries were not followed by a course of spontaneous recov
ery of neurosensory and/or gustatory function. This may
indicate neurotoxicity as a central etiologic factor. The dis
tribution of nerve injuries on the market shares of the different formulations indicate that needle lesion may be disregarded as an important etiologic factor. Fifty-six percent of
the nerve injuries were associated with Articaine 4%, and a
substantial increase in the number of injection injuries followed its introduction to the Danish market.
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Addendum
Efter at ovennævnte artikel var indleveret, blev forfatterne
opmærksomme på et nyt arbejde af relevans for den aktuelle problemstilling, som netop blev publiceret på Nettet
forud for det trykte blad. Det drejer sig om en dobbeltblind,
randomiseret, sammenlignende undersøgelse af virkningen
af Articain 4% vs. Articain 2% ved tandekstraktion i over- og
underkæbe hos 155 patienter (1). Man fandt ingen forskel
i smertelindring ved anvendelse af de to præparater. Sidstnævnte havde en lidt længere duration. Enhver må gøre op
med sig selv om der er behov for stoffet i 4% opløsning i
tandlægepraksis.

Reference
1. Hintze A, Paessler L. Comparative investigations on the efficacy
of Articaine 4% (epinephrine 1:200,000) and Articaine 2% (epinephrine 1:200,000) in local infiltration anaesthesia in dentistry
– a randomised double-blind study. Clin Oral Investig 2006 Feb
21; (Epub ahead of print) PMID: 16491339, 2006.
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To svar til Stephen Vestbirk (»Giv os noget bedre værktøj
– et indlæg om forskning«)

I

sin kommentar i Tandlægebladet 2006, side 498-9, lægger
Stephen Vestbirk godt ud ved at stille spørgsmålet:
Hvilken behandling er den bedste? Men da han når til
fyldningsterapien, går det imidlertid galt idet han citerer
mig for at have stået for en evidensbaseret undersøgelse der
angiveligt skulle have vist at vi i stedet for amalgam lige så
godt kan anvende plast til fyldninger i de primære tænder.
Jeg går ud fra at hans bemærkninger er baseret på min
oversigtsartikel »Fyldningsterapi i det primære tandsæt« der
blev bragt i Tandlægebladet i 2003 (1) og omhandlede tre undersøgelser som senere er afsluttet og publiceret i internationale tidsskrifter (2-4). Undersøgelserne omfatter amalgam
og forskellige former for glasionomercement, hvoraf nogle
er modificeret ved tilsætning af plast, mens plast som fyldningsmateriale slet ikke er undersøgt!
Derimod er Vestbirk inde på det rigtige når han efterlyser
»sammenlignende, grundige, langsigtede, dobbeltblinde undersøgelser på et repræsentativt grundlag vedrørende holdbarhed, bivirkninger og kvalitet på kort og længere sigt«.
Kliniske undersøgelser foretages almindeligvis af en eller
få klinikere på en udvalgt patientgruppe der ofte kun følges nogle få år. Dette rejser naturligvis nogle problemer med
gyldigheden af resultaterne. Derfor omfatter vore undersøgelser samtlige tandlæger i tre kommunale tandplejer som
på skift anvendte alle ni undersøgte materialer og metoder
ved samtlige fyldningsbehandlinger udført i det primære
tandsæt på børn i behandlingsperioderne. Alle observerede
bivirkninger, pulpakomplikationer, fejl og mangler ved fyldningerne blev registreret, såvel som behandlingernes effekt
på nabotændernes tilstødende flader. Behandlingerne blev
fulgt fra fyldningerne blev lagt og indtil alle tænder var fældet eller ekstraheret, dvs. i op til otte år.
Vestbirk opregner en række fordele ved amalgam, og dette
materiales mange fortrinlige egenskaber er velkendte, men
på Vestbirks indlæg forstår jeg at han er enig med mig i behovet for til stadighed at sætte spørgsmål ved om vore aktuelle
valg af materialer og metoder er de rigtige. Og jo mere omhyggeligt og repræsentativt forskningen er tænkt, planlagt
og gennemført, desto større grund er der til at basere fremtidige behandlingsvalg på resultaterne.
Vibeke Qvist,
lektor, dr.odont., ph.d.
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S

tephen Vestbirks frustration i kommentaren »Giv os noget
bedre værktøj – et indlæg om forskning« er forståelig
og giver udtryk for »omhu og samvittighedsfuldhed«, som
kræves i pligtbestemmelsen for vor autorisation. Men hans
kritik er også lidt kortsynet.
Det er korrekt at vi har været vidne til behandlingsprincipper som påskyndet af kommercielle interesser har været
taget i brug inden princippernes endelige plads var fundet
ved forskning. Jeg tænker her på soft laser, hydroxylapatit,
membranbehandling og knoglesubstitutter. Markedsføring
har desværre stor magt, og påstande om behandlingseffekt
ligger lunt i læ af ønsket om en sådan effekt og placebovirkning.
Det er korrekt at sammenlignende undersøgelser kan give
nyttig viden, men det er ikke rigtigt at der ikke laves sammenlignende undersøgelser. Guldstandarden er den klinisk
kontrollerede, dobbeltblinde undersøgelse med randomiseret allokering til forsøgs- og kontrolgrupper. Selv her er
der faldgruber som man kan falde i – eller udnytte bevidst
manipulatorisk. Et eksempel: Nyere danske, epidemiologisk
deskriptive undersøgelser viser at risiko for varig nerveskade ved ledningsanalgesi med Articain 4% er langt større end
ved brug af andre præparater (1-3). Det hævdes herimod at
klinisk kontrollerede, dobbeltblinde undersøgelser ikke kan
påvise negative egenskaber ved stoffet (4-5). Man glemmer
eller overser bare at når skaden man kigger efter, har en
hyppighed på fx ca. 1:10.000, kan forskerne/producenterne/
distributørerne være forvissede om på forhånd at deres fine
randomiserede og dobbeltblinde undersøgelse på fx 1.300
patienter ikke påviser noget som helst. De har ca. 10% chance for at fange bare én skade, men konkluderer desuagtet at
det undersøgte stof er uskadeligt.
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Forskning er et krydsfelt af modsatrettede interesser hvor
man let kan fare vild. Det er nok svært at lave om på at
pressen producerer sensationer. Den lever jo af det. Ligesom producenter og distributører lever af salg. Læs kritisk
og brug hovedet.
Den frie forskning skal udspringe af den umiddelbare og
gerne naive nysgerrighed. Lysten skal drive forskning, og
stjernestunderne opstår når man ser på sine data og finder
ud af hvordan ting hænger sammen. Stephen Vestbirk afslører en dyb uvidenhed om forskningens vilkår hvis han tror
at forskere kun lader sig styre af karrierehensyn. Det ville
være en ørkenvandring uden oaser og stjernestunder.
Med de midler der allokeres til forskning, er det stærkt
begrænset hvad vi kan løfte på lokalt plan. Vi bevæger os i
inkrementer, bittesmå skridt på erkendelsens vej. Forskningens paradoks er at jo mere man finder ud af, desto mere
ved vi hvad vi ikke ved. Men trøsten er nær selv om der
ikke er svar på alle relevante spørgsmål. Aldrig har forskningsresultater været så tilgængelige som nu hvor PubMed
og netadgang til bl.a. DNLB gør det muligt at følge med på
globalt plan fra ens egen skrivebordsstol. Kig ud! Mærk
verden og deltag i det globale samfund. Det er rigtig spændende, selv om man ikke altid finder det man søger – eller
gerne vil finde.

Berigtigelse
Ved en beklagelig fejl var reference nr. 16 i kommentaren »Om et speciale i pædodonti i Danmark« i Tandlægebladet 2006, side 411, ufuldstændig. Den korrekte
reference skulle have været:
16. Friis-Hasché E, editor. Child oral health care in
Denmark – a great success in health promotion.
Copenhagen: Copenhagen University Press, 1994.
Sven Poulsen og Ib Sewerin

Søren Hillerup,
overtandlæge, dr.odont.
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Øyebeskyttelse ved herding og bleking
Vi har tidligere gjort rede for at bruk av sterke lyskilder i tannpleien, som herde- og blekelamper, krever øyebeskyttelse (1,2). Naturlig nok knytter det seg spørsmål til hvilken beskyttelse som er den beste, og hvordan man får tak i
den. Nedenfor har vi besvart noen spørsmål om øyebeskyttelse som ofte stilles NIOM
Ellen M. Bruzell

Spørsmål
Kan jeg bruke vanlige solbriller? De beskytter jo mot ultrafiolett
stråling (UV).
Svar
Nei, solbriller er et dårlig valg. De beskytter riktignok mot
UV, men ikke mot synlig lys. Herde- og blekelamper sender ut blått lys med høy intensitet. Dette lyset kan skade
øyets netthinne, så brillen må beskytte mot disse bølgelengdene. Netthinneskader kan være forbigående, men er
man utsatt for høy eksponering, kan de bli permanente.
Det diskuteres nå om ikke også utvikling av aldersavhengig makulær degenerering (AMD) kan skyldes eksponering for intenst, blått lys (3, 4). Øyets linse kan skades av
UV-stråling. Naturlig forekommende komponenter i øyevev kan sammen med UV-stråling og blått lys videreutvikle katarakt (5,6).
Spørsmål
Kan jeg bruke en hvilken som helst brille som er laget av et oransjefarget materiale?
Svar
Nei. Vi testet 18 forskjellige oransje filtre; både briller og
skjold som er påmontert herdelamper. De beste filtrene beskyttet én million ganger bedre enn de dårligste, og de
dårligste beskyttet ikke godt nok.
Spørsmål
Hvis brillen er CE-merket, er den bra nok?
Svar
CE-merking av en oransje brille sier oss ingenting i forhold til
bruk i klinikken. Av de 18 filtrene vi testet var seks ikke merket, tre var CE-merket og syv var merket med en europeisk
(EN) eller amerikansk (ANSI) standard. Noen var merket etter flere standarder og noen var merket på en ukorrekt måte.
Det var ingen sammenheng mellom merkingen og hvor egnet
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brillen var til beskyttelse mot lys fra dentale lamper. Det finnes standarder som gjelder for øyebeskyttelse mot kunstige
lyskilder i laboratorier og industri, men de dentale lampene
har blitt så mye sterkere og bruken av dem så hyppig, at de
nåværende standardene ikke lenger holder mål.
Spørsmål
Hvilken øyebeskyttelse bør jeg bruke?
Svar
For det første bør man bruke en brille som dekker godt
over og under øyet, og som beskytter mot lys som kommer
inn mot øyet fra siden. En brille er å foretrekke fremfor et
håndholdt skjold, som er vanskeligere å posisjonere riktig.
Påmonterte skjold på herdelamper beskytter svært dårlig
mot reflektert lys. Dessuten viste vår test at tre av fire slike
skjold ikke var gode nok.
NIOMs test av beskyttelsesfiltre var et oppdrag fra det
norske Sosial- og helsedirektoratet og Kunskapscenter för
Dentala Material i Sverige. Resultatet er å finne på http://
www.niom.no og http://www.socialstyrelsen.se (7, 8). Informasjonen som fremkommer i dette dokumentet kan
brukes til å velge en egnet brille eller til å sjekke om den
brillen man bruker er bra nok. Ønsker man å skaffe seg en
annen beskyttelsesbrille, bør man spørre forhandleren om
et spektrum av brillens transmisjonsgrad i bølgelengdeområdet ca. 350-525 nm. Den bør være 0,1 % eller lavere i
dette området, og det er viktig at man kan lese av spekteret
så lave verdier. Spektrumet er ikke godt nok hvis det er
vanskelig å se forskjell på 1 % og 0,1 %.
Spørsmål
Kan jeg bruke de samme beskyttelsesbrillene til både herdelampen
og blekelampen?
Svar
Det kommer an på hvilken brille man har anskaffet. Brillene som kom best ut i NIOMs test, kan brukes til begge
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formål. Imidlertid er det særlig viktig at brillene sitter tett
inntil øynene og har sidebeskyttelse når pasienter skal beskyttes under blekebehandling med lys. Disse pasientene
kan være mer utsatt for reflektert lys enn tannhelsepersonellet ved bruk av herdelampe. Under lysassistert bleking
kommer lyset ofte fra en større flate enn det som er tilfellet
under herding, og behandlingen varer også mye lenger
enn ved herding, i opptil én time. Enkelte kombinerte herde- og blekelamper har særlig høy lysintensitet som setter
store krav til øyebeskyttelse. Ved bruk av disse lampene
vil ikke nødvendigvis en brille som er tiltenkt beskyttelse
ved herding være tilstrekkelig. I verste fall beskyttes øynene i bare noen få sekunder. Å bruke et påmontert skjold
fra en herdelampe på en kombinasjonslampe med intensitet på ca. 3000 mW/cm 2, er ikke å anbefale. De fleste brillene, men ikke alle, som fulgte med blekelamper i vår test,
beskyttet tilstrekkelig for akkurat den lampen de ble levert sammen med. Man må være oppmerksom på at briller
som følger med én bestemt lampe, ikke nødvendigvis beskytter mot en annen lampe.
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Er det nu du har brug for en ny komposit?
Med mange tilfredse Ceram•X brugere, ved vi at det lønner sig at lade
dig prøve! Se kuponen nederst med vort tilbud!

Ceram •X – få farver, uendelige muligheder
Ceram •X bygger på nanokeramisk teknologi som gør materialet meget let at forme, giver
en høj styrke og mindsker spredningen af revner i den færdige fyldning. Ceram •X giver høj
æstetik med et minimalt antal farver, og findes i et to systemer til forskellige behov:
Ceram•X mono
• til fyldninger i én opacitet
• Ceram •X mono dækker hele
VITA-skalaen med kun 7 farver

✁
■

Ceram•X duo
• til fyldninger i to opaciteter, hvor du vil
have perfekt æstetik ved hjælp af en
speciel emalje- og dentinfarve
• Ceram •X duo dækker hele VITA-skalaen
med kun 7 farver

Jeg vil gerne prøve Ceram •X mono uden
omkostninger (mono discovery-kit med
10 kapsler i to farver og brugsanvisning)
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Dentsply DeTrey
Hovmarksvej 84,
8700 Horsens
Tlf 20 46 56 80
Fax 75 65 56 86
www.dentsply.de

Dentsply DeTrey
+++ 3548 +++
Hovmarksvej 84
8700 Horsens

DTF mener

Andre kan stå sammen
– så kan vi også!
I mange år har det været en tilbagevendende diskus
sion om Dansk Tandlægeforening skal være én sam
let forening for alle kategorier af tandlæger.
Det mener jeg helt klart at foreningen skal være. Vi
tandlæger skal stå sammen i et fagligt fællesskab som
omfatter både offentligt ansatte, privatansatte og
arbejdsgivere. Det er der
mange andre der har set
Vi står stærkest hvis
fordelene ved. Også aka
vi fremtræder som en
demiske faggrupper der
samlet gruppe
minder lidt om os, fx
dyrlægerne og psykologerne. Og når de kan finde ud
af det, så kan vi også!
Det store plus ved at stå sammen er at vi bliver
taget seriøst af bl.a. folketingspolitikere og forhand
lingsmodparter. Vi står stærkest hvis vi fremtræder
som en samlet gruppe. Hvis vi ikke kan finde sam
men om at repræsentere tandlægestanden i Dan
mark, vil en forhandlingsmodpart lettere kunne
spille forskellige grupperinger af tandlæger ud
mod hinanden. Og det ønsker vi os vel ikke.
Jeg mener ikke at DTF som forening skal udviske
eller negligere konflikter mellem klinikejere og an
satte tandlæger. Hvis en klinikejer og en ansat tand
læge bliver uenige, får de naturligvis hver deres juri
diske rådgiver fra DTF’s sekretariat.

Men jeg ser også i relationen mellem klinikejer og
ansat tandlæge en fordel i at man er medlem af den
samme forening. Hvis begge parter er medlemmer
det samme sted, vil der være en tendens til at man i
højere grad prøver at løse eventuelle problemer end
at stå stejlt over for hinanden.
Fælles medlemskab af samme forening lægger op
til at man retter sig efter lovgivning, overenskomster,
DTF’s etiske regler samt ikke mindst sund fornuft.
Inden for den danske organisationsverden går ud
viklingen mod færre og større grupperinger. Man
slår sig typisk sammen i stedet for at splitte sig op. Vi
tandlæger er en forholdsvis lille faggruppe med et
højt uddannelsesniveau og fælles etiske regler. Så
kan vi også være fælles om vores forening.

Susanne Andersen,
formand for DTF
Foto: Henrik Sørensen
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Gør hverdagen
lettere...

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

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 Dansk Tandlægeforenings synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at forkorte omfangsrige indlæg. Det er muligt på www.tandlaegebladet.dk direkte at kommentere de enkelte artikler i Tandlæge
bladet. Desuden gør vi opmærksom på Dialogforum, der findes på medlemsnettet på DTFnet. Dialogforum er åbent for kommentarer og synspunkter
som man selv kan lægge direkte på nettet.
Redaktionen

DTF – et kvalitetsstempel?
I Tandlægebladet 2006, nr. 5, var der et
indlæg fra Faglig Liste, kreds 1, samt
en formandsleder, begge omhandlen
de den af Folketinget vedtagne ophæ
velse af tvungne medlemskaber af
faglige organisationer. Begge gode og
positive indlæg der fornuftigt nok ser
ophævelsen som en positiv udfor
dring og ikke som en trussel.
For en »gammel rebel« som under
tegnede, der i hele sin aktive fagpoli
tiske karriere har benyttet enhver
lejlighed til at plædere for at DTF
aktivt arbejdede for at få eksklusivaf
talen ophævet, er det dejligt at mærke
at alle ens argumenter, der førhen
blev stemplet som bagstræberiske og
dermed var tabubelagte, endelig er
kommet til deres ret – blåstemplede
og comme il faut. Jeg hilser forandrin
gen velkommen og glæder mig til at
se de positive effekter af muligheden
for at skabe et solidt, eftertragtet og
ønskværdigt foreningsgrundlag.
Foreningsgrundlaget som sådan
skal der nok ikke ændres meget på.
Der er gode varer på hylderne, ikke
mindst på forsikringsområdet, og der
er stadig intet reelt alternativ til DTF
som den forening der bør være alle
danske tandlægers naturlige ståsted,
fagligt såvel som fagpolitisk. Der er
578

dog en formuleret målsætning der
bør tages frem i lyset og gøres til gen
stand for debat: Skal medlemskab af
DTF betragtes som et kvalitetsstem
pel?
Det er ikke mindst vor formands
erklærede mål. Medlemskab af Dansk
Tandlægeforening skal udgøre en
positiv signalværdi. Det skal være
eftertragtet og attraktivt. Det er jeg
meget enig i, men for at det kan blive
en realitet, kræver det for mig at se
nytænkning og en holdningsæn
dring. Det er ikke længere nok at
forlange at foreningen skal leve op til
sine medlemmers krav og forventnin
ger. Det er måske i langt højere grad
det modsatte der skal være i fokus,
nemlig at foreningens medlemmer i
ord og handling gør sig fortjente til at
være medlem af DTF!
Et medlemskab af Dansk Tandlæ
geforening skal forpligte. Vil man se
det som et kvalitetsstempel, er man
som medlem også nødt til at gøre sig
fortjent til at modtage en sådan aner
kendelse. Man er nødt til selv at yde
en indsats, og som minimum må det
forlanges at nuværende og kommen
de medlemmer gør alt for at efterleve
foreningens love og dens moralske og
etiske regelsæt.

Et kvalitetsstempel er kun noget
værd hvis der er en grad af uopnå
elighed over det. Man skal være stolt
af at have opnået denne anerkendelse
og selv lægge sig i selen for at gøre sig
fortjent til at være med i det gode
selskab, som et medlemskab af Dansk
Tandlægeforening skal signalere.
Vi skal i vor iver efter at overbevise
alle landets tandlæger om DTF’s for
træffeligheder og vort ønske om og
opfordringen til at gøre dem til med
lemmer ikke på noget tidspunkt und
lade at gøre opmærksom på at et
medlemskab af DTF forpligter. Ellers
hænger verden ikke sammen.
DTF er således nødt til at stille krav
til sine medlemmer. Formulere nogle
forventninger, ikke mindst etisk og
moralsk. Vi forventer at medlemmer af
Dansk Tandlægeforening har en etisk
og moralsk grundholdning til deres
fag der er i tråd med Sundhedsstyrel
sens anbefalinger. Vi forventer at for
eningens medlemmer har et grundigt
og solidt kendskab til de overens
komster som er lovgrundlaget for
udførelse af tandlægegerningen:
tandlægeloven, sygesikringsoverens
komsten, funktionærloven, klage
sagssystemet, Patientskadeforsikrin
gen, offentlig forvaltning, arbejdsmil
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Debat
jølovgivning etc. etc. Vi forventer at
medlemmer af DTF er gode arbejds
givere, gode ansatte, gode fagfolk,
gode rollemodeller. Vi forventer at
medlemmer af Dansk Tandlægefor
ening er indstillet på kvalitetssikring
i bred forstand. Vi forventer at forenin
gens medlemmer sørger for livslang
efteruddannelse.
Foreningsgrundlaget skal være
klart formuleret. Niveauet for vore
forventninger og forpligtelser skal na
turligvis underkastes en bred og
grundig debat. Skal der dog være blot

den mindste ræson i en kvalitetsstem
pelopfattelse, må vi søge konsensus
omkring en model der ikke bygger på
”laveste fællesnævner”. DTF skal ba
seres på høj moral og stor faglighed.
Medlemmerne skal aktivt vedkende
sig foreningsgrundlaget og være ind
stillet på at indfri de forventninger
som DTF har til sine medlemmer. Er
man som medlem ikke indstillet på at
indfri disse forventninger, så skal det
udløse den konsekvens at man samti
dig har fraskrevet sig retten til med
lemskab af Dansk Tandlægeforening

og til at modtage det kvalitetsstempel
som et medlemskab af DTF skal sig
nalere. Kun på denne måde kan vi
drage fuld fordel af eksklusivaftalens
ophævelse. Alt andet er konsekvens
løst og tomme ord.

sammensat af besparelser og ansæt
telsesstop. Dette er ikke en kritik af
de erfarne helte der con amore i denne
meget vanskelige situation bruger
stor energi på at holde sammen på
uddannelsesinstitutionen. Ej heller
den nyuddannede cand.odont. der
bevidst eller ubevidst ikke kan gøre
det bedre end den undervisning der
er modtaget. Der synes dog ledelses
mæssigt fra universiteterne at være
en trang til primært at holde økono
mien sammen på institutionen og
lade uddannelsesinstitutionen kom
me i anden række. Tandlægeskolerne
aflønnes alene per fuldført studium,
hvorfor det synes oplagt at barren for
bestået kursus bliver sænket idet
tandlægeskolerne ellers ikke holder
sammen som institution.
Der foreligger derfor en vanskelig
opgave ved at ansætte en cand.odont.
der ved flere behandlingstyper kun
har set disse på dias eller over en

bred skulder. Det er praktisk umuligt
som ansvarlig klinikejer at overvåge
alle detaljer. Jus pract.-ordningen har
heller aldrig været tænkt således. Den
nyuddannede cand.odont. kan heller
ikke uden tilstrækkeligt højt kvali
tetsniveau i den gennemførte under
visning vide hvilket niveau der kali
breres efter i det virkelige liv. Som
ansat er det praktisk umuligt eller
meget ubekvemt at modtage under
visning på sin arbejdsplads. Det er
både rollemæssigt uheldigt og virker
dybt utroværdigt over for patienter og
nedladende over for den ansatte. Ved
konstatering af alvorlige manglende
kliniske færdigheder er det meget
svært at overholde sit ansvar som
klinikejer uden at den ansatte cand.
odont. med funktionærloven i hån
den kræver klinikkens konkurs. Fak
tisk er en cand.odont. så beskyttet af
funktionærloven at medmindre der
er tale om grov uagtsomhed (dette

Poul Møller,
tandlæge,
Gl. Ringstedvej 25,
4300 Holbæk

Jus på første række
En cand.odont. arbejder som tandlæ
ge uden jus i privat tandlægepraksis
fuldstændigt ansvarsfrit. Der er heller
ingen økonomisk dækning for fejl
foretaget af en tandlæge uden jus.
Praksisforsikringen dækker intet. Der
foreligger derfor altid en stor risiko
for en privat tandklinik i at ansætte
en nyuddannet. Det er derfor i tillid
til uddannelsesniveauet at man an
sætter en cand.odont. fra tandlæge
skolen i enten Århus eller Køben
havn. Her er situationen imidlertid
blevet forværret siden ordningen blev
indført. Flere afdelinger på tandlæge
skolerne står uden professor eller
magter kun beskedent klinisk under
visning eller søgen efter ny viden, og
der er planlagt yderligere besparelser
på 4,9%. I flere omgange har den kli
niske undervisning været foretaget af
undervisere der blot var en årgang
ældre end dem de underviste.
Tandlægeskolernes skruestik er
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KARIES HOS VOKSNE?

INTENSIV FLUORTILFØRSEL. DAGLIGT.
RECEPTPLIGTIGT.
Duraphat TM 5 mg/g tandpasta - Medicinisk fluortandpasta
for intensiv kariesprofylakse til hjemmebrug.

Det første lægemiddel i
form af en tandpasta

❙ Til forebyggelse af karies hos voksne
❙ Anvendes istedet for en almindelig tandpasta i mindst 3 måneder
❙ Remineraliserer mere end 50% af initiale rodkaries læsioner efter 3 måneders brug 1
1 Baysan A et al.: Caries Res. 2001; 35: 41-46.

Yderligere informationer

Receptpligtigt
vnr 018759

Dansk Lægemiddel Information
Strødamvej 50 A
DK-2100 København
www.dli.dk

Colgate Professional Relations
Colgate-Palmolive A/S
Smedeland 9
DK-2600 Glostrup
Tlf. 43 20 92 00
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tolkes som død eller lemlæstelse) vil
der kunne kræves erstatning for ube
rettiget opsigelse – ud over den nor
male opsigelsesperiode. Ligeledes
ville en cand.odont. i teorien kunne
medføre klagesager der, selvom kli
nikejeren aldrig har haft fingre i be
handlingen, alene er klinikejerens
ansvar og hovedpine, hvortil den
behandlende cand.odont. frit og uden
ansvar kan udtale sig, endda undsige
sin egen handling uden fare for re

pressalier, hvorimod klinikejeren
alene bærer et ansvar og en risiko for
erstatning og offentlig gabestok.
Jeg ser det som en positiv udvik
ling hvis der indføres en jus pract.ordning med restriktioner for de be
handlinger den nyuddannede må
udføre og at det er under eget ansvar.
Efter gennemførte efteruddannelses
kurser kan der gradvis opnås licens
til udvidelse af behandlingsområder.
Dette vil være positivt for den nyud

dannede og positivt for den snarlige
fremtid hvor den globale konkurren
ce handler om kvalitet.
Indtil da tør jeg kun ansætte tand
læger med jus eller fra Sverige.

udvalg som vi har nedsat sammen
med TNL og de to tandlægeskoler,
stadig med. Der bliver efter al sand
synlighed brug for at man i både pri
vat og offentlig praksis tager sin del af
ansvaret for at de nye kandidater får
en god start på deres tandlægelige
virke.
Det er vor forventning at man også
i privat praksis vil være med til at løfte
opgaven med at videreuddanne de
nye kolleger som trods en god akade
misk uddannelse på tandlægeskolerne
vil have mangler i det rent praktiske
den dag de forlader skolerne.
DTF arbejder for at de nyuddan
nede kolleger får gode og sikre an
sættelsesvilkår. Og selvfølgelig gæl

der funktionærloven også på tand
klinikker.
Til gengæld er det en vildfarelse at
tro at patientforsikringen ikke gælder
for cand.odont.er – ligesom det heller
ikke er korrekt at de er ansvarsfri. De
er autoriserede sundhedspersoner og
har ansvaret for deres handlinger i
forhold til tandlægeloven – men det
er ligesom i alle andre virksomheder
naturligt nok ejeren der har det øko
nomiske ansvar.

Jakob Kihl,
tandlæge,
Lyngby

Svar til Jakob Kihl
Den nye autorisationslov lægger op
til per 1. januar 2007 at afskaffe den
nuværende jus practicandi så også
nyuddannede cand.odont.er kan op
nå autorisation som tandlæger. Til
gengæld indføres en »tilladelse til
selvstændigt virke« som afløser for
den nuværende jusordning.
Som Susanne Andersen redegjorde
for i sin leder i Tandlægebladet 5/2006
ligger det DTF’s hovedbestyrelse me
get på sinde at få erstattet den nuvæ
rende jusordning med en »turnus«lignende ordning med et formaliseret
og reelt indhold af den postgraduate
uddannelse.
Hvordan en sådan ny jusordning
skal sammensættes, arbejder det jus
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Niels Bruun,
næstformand for DTF
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Tandlæger indberetter
Articain-sagen tyder på at der sker
en underrapportering af bivirkninger

Winnie Brodam

– Som tandlæger er vi generelt for
pligtet til at udvise omhu og samvit
tighedsfuldhed, og af hensyn til pa
tientsikkerheden har vi pligt til at
indberette bivirkninger ved lægemid
ler når vi ser dem.
Sådan sammenfatter lektor Lis An
dersen Torpet, medlem af Bivirk
ningsrådet, tandlægers pligt omkring
indberetning. Lis Andersen Torpet og
Bivirkningsrådet er opmærksom på at

for lidt

der generelt sker en underrapporte
ring – en indsigt der blev styrket da
man sidste år oplevede et stort boom
i antallet af indberetninger om arti
cain, samtidig med at tandlægerne
blev bevidstgjort om et muligt pro
blem via medierne.
Medieomtale bevidstgør
Tandlæger tegner sig normalt for 50100 bivirkningsindberetninger årligt,
men i 2005 var der 110 indberetnin

ger fra tandlæger, heraf 71 alene vedr.
articain. Og de indberetninger sam
lede sig især omkring netop de måne
der hvor sagen var i medierne.
– Vi oplevede i august og septem
ber 2005 en voldsom stigning i an
tallet af indberetninger. Det kunne
tyde på at kollegerne bliver mere
bevidste omkring indrapportering
af bivirkninger når der er fokus på
et konkret problem, såkaldt stimu
leret rapportering, siger Lis Ander

– Det store antal indberetninger i forbin‑
delse med medieomtalen af articainsagen kunne tyde på at der generelt
indrapporteres for få bivirkninger,
påpeger lektor og medlem af Bivirk‑
ningsrådet Lis Andersen Torpet.

Bivirkningsrådet
Bivirkningsrådet er sammensat af repræsentanter for lægemiddel
industrien, apotekere, læger, tandlæger og forbrugere. Rådets
opgave er at inspirere og rådgive Lægemiddelstyrelsen i forbindelse
med bivirkningsindberetninger. Formålet er først og fremmest at
øge kvaliteten og kvantiteten af bivirkningsovervågning og dermed
fremme en mere sikker anvendelse af lægemidler.
Læs mere på www.bivirkningsraadet.dk.
Foto: Sonja Iskov

582

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7

Illustrat

sen Torpet og understreger at bi
virkninger altid skal indberettes
efter reglerne.
Articain-sagens forløb
Indberetninger kan føre til krav om
ændringer i produktresumé og ind
lægsseddel og til krav om at firmaet
foretager ekstraordinær undersøgelse
af lægemidlets sikkerhed.
– Sådan har forløbet fx været om
kring articain, fortæller Lis Andersen
Torpet.
Et ekstraordinært stort antal tand
læger indberettede i 2005 bivirknin
ger i forbindelse med anvendelse af
articain til lokalbedøvelse. Bivirknin
gerne blev vurderet i Lægemiddelsty
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7
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relsens afdeling for forbrugersikker
hed og registreret i Styrelsens data
base. Efterfølgende er virksomheden
nu blevet pålagt først at ændre pro
duktresumé og indlægsseddel, deref
ter at foretage ekstraordinære under
søgelser af præparatets sikkerhed.
Kun i meget sjældne tilfælde for
langer Lægemiddelstyrelsen en
egentlig tilbagetrækning af et præpa
rat, sådan som det fx skete med slan
kemidlet Letigen for nogle år siden og
senest for gigtmidlet Vioxx.
Tandlægen som vagthund
Tandlæger indberetter først og frem
mest bivirkninger vedr. antibiotica og
lokalanalgetica. Men som tandlæge

kan man også støde på orale bivirk
ninger af lægemidler som andre fag
grupper ordinerer. Hvordan forholder
man sig til det?
– Tandlægen følger jo patienten
regelmæssigt og skal selvfølgelig væ
re opmærksom: er der sket noget med
patientens orale forhold fra gang til
gang?, siger Lis Andersen Torpet.
Har man mistanke om at der er
bivirkninger fra lægemidler som man
ikke selv har »ordineret«, vil det, if.
Lis Andersen Torpet, være rigtigt at
rette henvendelse til patientens læge
for at diskutere en evt. omlægning af
medicinering. En indberetning af
problemet til Lægemiddelstyrelsen
kan indsendes af tandlægen eller læ
tandlæge og samfund
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Sådan indberetter du
Bivirkningsindberetninger vedr. lægemidler foregår i dag ved
indsendelse af et manuelt udfyldt indberetningsskema eller
elektronisk via en e-blanket som er tilgængelig på www.
laegemiddelstyrelsen.dk. Der arbejdes i øjeblikket på at skabe
mulighed for at linke e-blanketten til relevante steder, fx
medicinprofilen (PEM) og elektroniske patientjournaler (EPJ).
I forbindelse med ikrafttræden af den nye lægemiddellov er der
åbnet mulighed for at indberette telefonisk, og der arbejdes i
øjeblikket på hvordan dette kan praktiseres.

»

gen efter indbyrdes aftale.
To vigtige sites
Bivirkningsrådet er en ny institution,
og lektor Lis Andersen Torpet er ret
ny i institutionen. Rådet har fungeret
i tre år, og Lis Andersen Torpet i ét.
Hun ser det som en af sine vigtigste
opgaver at medvirke til at behandler
ne, og selvfølgelig især tandlægerne,
bliver aktive deltagere i at øge pa
tientsikkerheden.
– Bivirkningsrådets vigtigste opga
ver er at fremme overvågning af bi
virkninger og at fremme mere sikker
anvendelse af lægemidler, sammen
fatter Lis Torpet Andersen, som dog
også har et særligt tandlægefagligt
hjertebarn:

Interaktionsdatabasen, som er en
tjeneste på internettet som er til
gængelig for alle. Basen beskriver
mere end 3.000 interaktioner imel
lem lægemidler, og den indeholder
information om hver enkelt interak
tions kliniske betydning og anbefa
ling af hvordan man kan håndtere
den.
Men Interaktionsdatabasen har
kun værdi i patientsammenhæng hvis
tandlægen ved hvilken medicin ved
kommende får, og det er sjældent
tilfældet.
– Polyfarmaci skaber stigende pro
blemer, også for tandlægens patienter.
Et enkelt opslag i Interaktionsdataba
sen på fx fluconazol forud for ordina
tion af dette antimykoticum, illustre

Hvad skal indberettes?
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I de første to år efter at et lægemiddel er

indehaveren af markedsføringstilladelsen og til

godkendt, skal alle bivirkninger indberettes. Efter

det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) som

de to år skal kun alvorlige eller uventede

administrerer EU’s bivirkningsdatabase.

bivirkninger indberettes. Men læger og tandlæ

Sidstnævnte betyder at Lægemiddelstyrelsen får

ger kan på frivillig basis indberette alle andre

adgang til at trække på et meget stort erfarings

bivirkninger. Læs mere i Bekendtgørelse om

grundlag.

indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.

Indberetninger kan føre til krav om ændringer i

(BEK nr. 1237 af 12/12/2005 § 3).

produktresumé og indlægsseddel og til krav om

Når en bivirkning er indberettet og vurderet i

at firmaet foretager ekstraordinær undersøgelse

Lægemiddelstyrelsen, sendes oplysningerne til

af lægemidlets sikkerhed.
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Nyttige links:
www.interaktionsdatabasen.dk
www.produktresume.dk
www.lmk.dk

Foto: henrik sørensen

rer problemets omfang, siger Lis Andersen Torpet.
– Derfor skal tandlæger selvfølgelig have adgang
til det der hedder Medicinprofilen (personlig elek
tronisk medicinprofil; PEM, red.), fastslår hun.
Medicinprofilen er et site under www.sundhed.dk
hvor lægen (og patienten selv) med få klik kan få et
overblik over hvornår, hvad og hvor meget medicin
en person har fået udleveret på apoteket inden for
de seneste to år. Med denne baggrundsviden vil
tandlægen i den aktuelle situation være i stand til
dels at ordinere det bedste præparat, dvs. et læge
middel som ikke interagerer med patientens øvrige
medicinering, dels at vurdere en mulig betydning af
de givne lægemidler for fremkomsten af orale syg
domsforandringer og eller symptomer.
– De orale forhold påvirkes af medicinforbrug, og
det er vigtigt for tandlægen at kunne rådgive såvel
patient som læge, fastslår Lis Andersen Torpet. ■

Lægemiddelstyrelsens
afgørelse om articain
Lægemiddelstyrelsen indledte sidste år en
undersøgelse af bivirkninger ved articain. Det skete
på baggrund af:
- et øget antal skadesager anmeldt til DTF´s
Patientskadeforsikring
- et stort antal bivirkningsindberetninger
- en række åbne danske observationsstudier
- resultater af fortrinsvis retrospektive opgørelser
på patienter og dyreeksperimentelle studier.
I 2005 blev der indrapporteret 71 tilfælde af
bivirkninger fra articain, og heraf blev 41 rapporter
indsendt i august og september, efter medieomta
len. En del af rapporterne handlede om bivirknin
ger der var observeret længere tid tilbage.
Lægemiddelstyrelsen kunne ikke på baggrund af
disse rapporter fastslå årsagssammenhæng
mellem de indberettede bivirkninger og brugen af
articain. Styrelsen fandt i marts 2006 ikke at der
var tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for
at sige at articain er neurotoksisk.
Styrelsen har anmodet indehaveren af markedsfø
ringstilladelsen om at foretage både dyreforsøg og
fremadrettede, blindede, randomiserede undersø
gelser på patienter.
Men indtil videre kan bedøvelsesmidler der
indeholder articain, fortsat bruges efter de
gældende produktresuméer.
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»Værd at vide om håndhygiejne«
på nettet
På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man finde en udvidet og revide
ret udgave af det webbaserede materiale »Værd at vide om håndhygiejne«.
Materialet henvender sig bl.a. til ansatte i sundhedsvæsenet og primær
sektoren og giver på en overskuelig måde råd og vejledning om god hånd
hygiejne. Statens Serum Institut anbefaler bl.a. at man bruger det i intro
duktionen af nyansat personale og som inspiration til den enkelte til hvor
dan man kan forbedre håndhygiejnen.
Man finder »Værd at vide om håndhygiejne« på www.ssi.dk/haandhygi
ejne. Siden kræver ikke password eller log-in.
Foto: photodisc

Diplomuddannelse
i oral helse

Tilfredshedsundersøgelse
blandt klinikejere

illustrat
ion : A
rt ville

DTF’s hovedbestyrelse har besluttet at
foretage en tilfredshedsundersøgelse
blandt de medlemmer der ejer deres
egen klinik. Formålet er at forbedre for
eningens servicer til medlemsgruppen.
– Vi har haft gode erfaringer med at
foretage tilfredshedsundersøgelser
blandt både kommunalt ansatte med
lemmer og senest de universitetsansatte.
Nu er turen kommet til klinikejerne,
siger DTF’s formand, Susanne Andersen.
Undersøgelsen forventes at løbe af
stablen i starten af 2007.

SKT i Århus lancerer i foråret 2007
en diplomuddannelse i oral helse.
Uddannelsen er rettet mod tandlæger
og tandplejere, og den er opbygget af
seks moduler af sammenlagt 40 ugers
varighed.
Den indledes med et obligatorisk
grundmodul og kan derefter bygges
valgfrit op med moduler fra andre
relevante diplomuddannelser. Ho
vedvægt lægges dog på skræddersy
ede moduler med fx ortodonti, pæ
dodonti og oral helse for funktions
hæmmede.
Læs mere hos SKT: www.skt.au.dk.

Sundhedsministeren er fortrøstningsfuld

Foto: Joachim Rode
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Indenrigs- og sundhedsminister Lars
Løkke Rasmussen er ikke bekymret for
hvordan det skal gå når kommunerne
overtager ansvaret for amtsspecialtand
plejen per 1. januar 2007.
Det gør han klart i sit svar på et
spørgsmål fra sundhedsordfører Birthe
Skaarup (DF). I et såkaldt § 20-spørgs
mål i Folketinget har hun bedt minis
teren redegøre for hvordan han har
tænkt sig at sikre en god kontinuitet i
overgangen fra amtstandplejen til den

kommende kommunale specialtand
pleje.
Lars Løkke Rasmussen udtrykker sinds
ro med den begrundelse at kommunerne
allerede i dag har ansvar for at tilbyde
omsorgstandpleje til bl.a. psykisk handi
cappede, mens ansvaret for patienter der
ikke kan benytte almindelige tandplejetil
bud, ligger hos amterne. Det vil blive nem
mere at koordinere de to opgaver så pa
tienterne undgår at blive sendt fra det ene
regi til det andet, mener ministeren.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7
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Proaktiv kurs over for kvalitetssikring
Som følge af et lovkrav er landets
sygehuse i øjeblikket i gang med at
indføre kvalitetssikring via den Dan
ske Kvalitetsmodel, og om få år er det
resten af sundhedsvæsenets tur til at
blive kvalitetssikrede – også tandlæ
gernes.
DTF’s hovedbestyrelse har i den
forbindelse besluttet at følge en pro
aktiv strategi i forhold til den kom
mende kvalitetssikring.
– Hvis vi ønsker indflydelse på
hvordan det skal gøres, skal vi tidligt
ud og vise at vi kan selv. Viden giver
indflydelse, og DTF har allerede i dag
et unikt tilbud til sine medlemmer

med DTF’s kvalitetssikringssystem,
som netop er tilpasset tandlægernes
arbejdsmåde, lyder begrundelsen fra
formand Susanne Andersen.
Strategien er at fortsætte med at
udvikle DTF’s eget system, tilpasse
det og gøre det mere brugervenligt.
Det skal ske gennem en webbaseret
løsning og via dialog med medlem
merne og ikke mindst med Det Dan
ske Kvalitetsinstitut der administre
rer den Danske Kvalitetsmodel.
– Hvis vi ikke gør noget, vil der
blive trukket en løsning ned over
tandlægerne inden for de kommende
par år. Chancen er selvfølgelig at den

løsning er nem og enkel, men det
vurderer vi ikke er sandsynligt, siger
Susanne Andersen.

Foto: Heine Pedersen

DTF’s kredse består

Nordisk dentalproduktdatabase
på nettet
NIOM er gået i luften med en database der skal give tandlægen
bedre mulighed for at foretage kvalificerede valg af dentale mate
rialer.
Indikationer, kontraindikationer, indholdsstoffer og holdbarhed
– det er nogle af de oplysninger man kan finde i den nye nordiske
produktdatabase. Den er blevet til i et samarbejde mellem Nordisk
Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM), Kunskapscenter för
Dentala Material (KDM), Socialstyrelsen og Umeå Universitet.
Databasen er endnu ikke fuldt udbygget, men der foregår et kon
tinuerligt arbejde med at forbedre og udbygge informationerne.
Find databasen her www.dentalproduktdatabas.odont.umu.se.

Foto: winnie brodam
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De nuværende kredse fortsætter med
at eksistere – også efter at reformen af
amter og kommuner gennemføres ved
årsskiftet. For at matche de nye regioner
opretter foreningen desuden fem nye
regionsråd bestående af repræsentant
skabet. Disse skal bl.a. tage sig af opga
ver relateret til klagesager, vagtordnin
ger og samarbejdet med sygesikringen.
Det er hovedlinjerne i det foreløbige
udkast til vedtægtsændringer i forbin
delse med kommunalreformen som
DTF’s hovedbestyrelse er nået til
enighed med foreningens kredsfor
mænd om.
Modellen er fleksibelt lagt an, så der
er mulighed for at man i de enkelte
kredse og regioner kan indrette sig ef
ter de lokale vilkår. Kredse der finder
det mest hensigtsmæssigt at springe
direkte ud i en regionsstruktur, har
således også mulighed for det.
Forslaget skal til afstemning på ho
vedgeneralforsamlingen i november
2006, og en vedtagelse kræver at 2/3 af
repræsentantskabet støtter forslaget.
tandlæge og samfund
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DTF undersøger

tandlægeetik
Epinions undersøgelse
DTF iværksætter en stor etikundersøgelse blandt medlem-

Tandlæger

merne. Befolkningens syn på tandlægers etiske standarder

I maj og juni 2006 gennemfører DTF i

afdækkes også

samarbejde med analysevirksomheden
Epinion A/S en undersøgelse blandt ca.
1.000 medlemmer af DTF. Undersøgelsen

Trine Ganer

skal afdække medlemmernes syn på en
række etiske spørgsmål. Deltagerne i

Bør DTF kunne idømme bøder hvis foreningens etiske og kolle
giale vedtægt overtrædes? Og informerer du altid dine patienter
om alle relevante behandlingsmuligheder? Disse spørgsmål samt
en række andre vil omkring 1.000 af DTF’s medlemmer snart få
mulighed for at svare på.
I samarbejde med analysevirksomheden Epinion A/S undersø
ger DTF tandlægers holdninger til udvalgte etiske og kollegiale
problemstillinger. Og videre spørger man ca. 1.000 danskere hvad
de mener om det etiske niveau blandt landets tandlæger.

undersøgelsen vil blive udvalgt så den
samlede gruppe reflekterer medlemssam
mensætningen i DTF.
Først vil Epinion kontakte deltagerne
telefonisk, og hvis man giver tilsagn om at
ville være med i DTF’s medlemspanel,
modtager man i løbet af de følgende uger
en e-mail med undersøgelsens spørgsmål.
Du har selv mulighed for at melde dig hvis

Input til etikdebat
Formålet er først og fremmest at få input til en intern etikdebat i
DTF – en debat der gerne skal munde ud i en fastlæggelse af et
højt etisk niveau hos medlemmer af foreningen.
DTF’s formand, Susanne Andersen, er spændt på at se resul
tatet.
– Jeg glæder mig til at blive klogere på hvordan DTF’s medlem
mer ser på centrale kollegiale og etiske spørgsmål. Undersøgelsen
skal bruges til at opdatere vore etiske og kollegiale regler. Og så
bliver vi også klogere på om der er områder hvor vi måske har
brug for at tage en debat, siger Susanne Andersen.
Befolkningen spørges
Den anden del af undersøgelsen der omhandler befolkningens
syn på tandlægers etiske standarder, skal give indsigt i hvordan
det ser ud fra patienternes side.
– Jeg tror at undersøgelsen af befolkningens holdninger kan
blive et godt redskab i det løbende arbejde med at forbedre tand
lægers image i befolkningen. Undersøgelsen skal gerne give os en
fornemmelse af på hvilke områder udfordringerne især ligger,
siger formanden.
Undersøgelsen bliver gennemført i maj og juni 2006. Der vil
blive afrapporteret i Tandlægebladet i sensommeren. ■
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du kunne tænke dig at være med. Det
foregår på DTFnet.
Befolkningen
DTF og Epinion undersøger ca. 1.000
danskeres syn på etikken blandt danske
tandlæger. Resultatet vil blive sammen
holdt med tandlægernes eget syn på deres
etik.

Medlemspanel
Vil du være med til at sætte dit fingeraftryk
på DTF’s aktiviteter fremover? Så kan du
melde dig som paneldeltager og blive
blandt de ca. 1.000 medlemmer der bliver
spurgt i forbindelse med medlemsundersø
gelser.
Første undersøgelse blandt panelets
medlemmer bliver undersøgelsen om etik.
Du kan tilmelde dig DTF’s medlemspanel på
medlemsnettet på DTFnet.

tandlæge og samfund
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Fotos: Henrik sørensen

Skal du drive klinikken som et
anpartsselskab eller via den såkaldte
virksomhedsskatteordning?
Her kan du læse et par gode råd

Flemming Kyed

ApS eller ej
Der kan være mange grunde til at
man ønsker at blive selvstændig tand
læge. Brændende interesse for virk
somhedsjura eller driftsøkonomi er
sjældent den vigtigste af dem. Hvis
man vil drive egen klinik, kommer
man imidlertid ikke uden om at væl
ge hvilken juridisk konstruktion man
vil gøre det under.
Ser man på den enkeltmandsejede
klinik, er de mest nærliggende mulig
heder:
1) e nkeltmandsvirksomheden
(personlig ansvarlig virksomhed)
2) a npartsselskabet.
Hvis man vælger enkeltmandsvirk
somheden, kan man yderligere vælge
mellem at blive beskattet af resultatet
som personlig indkomst eller at be
nytte sig af virksomhedsskatteord
ningen.
590

Forskelle på enkeltmands
virksomhed og ApS
De væsentligste forskelle på enkelt
mandsvirksomheden og anpartssel
skabet er hæftelsen og kapitalkra
vet. I enkeltmandsvirksomheden
hæfter man personligt med sin sam
lede formue over for kreditorerne. I
anpartsselskabet (som altså sagtens
kan stiftes af en enkelt anpartsha
ver) er hæftelsen begrænset til ind
skuddet der som minimum skal ud
gøre 125.000 kr., samt selskabets
øvrige formue.
I virkelighedens verden er forskel
len måske ikke så stor – man vil ofte
have brug for fremmed kapital til
etablering af klinikken, og hvad en
ten den fremskaffes via en bank eller
på anden måde, vil långiveren oftest
forlange sikkerhed, også i låntagerens
personlige aktiver.

For begge modeller gælder et bog
føringskrav, men i et ApS er der lidt
flere krav til formalia end i enkelt
mandsvirksomheden.
Enkeltmandsvirksomheden er i
modsætning til anpartsselskabet ikke
underkastet krav om ekstern revision
af en statsautoriseret eller registreret
revisor. Igen: i virkelighedens verden
vil de fleste nok benytte en revisor –
ikke mindst hvis man ønsker som en
keltmandsvirksomhed at benytte virk
somhedsskatteordningen (se nedenfor).
Som udgangspunkt beskattes over
skuddet i et ApS – ligesom i et A/S –
med en skattesats der i øjeblikket er
på 28%. Overskuddet i en enkelt
mandsvirksomhed vil i udgangs
punktet blive beskattet med indeha
verens personlige skattesats og der
med (i alt fald i gode år) med den hø
jeste marginalskatteprocent.
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For at gøre det lettere at drive min
dre erhvervsvirksomheder og for at
skabe ligestilling mellem den enkelt
mandsejede virksomhed og den virk
somhed der bliver drevet i selskabs
form, indførte man i 1980´erne den
såkaldte virksomhedsskatteordning.
Virksomhedsskatteordning
Sammenlignet med den traditionelle
måde at blive beskattet på som en
keltmandsvirksomhed er fordelene:
– den del af virksomhedens overskud
der betragtes som kapitalafkast, på
lægges ikke arbejdsmarkedsbidrag
– i virksomhedsskatteordningen får
man fuldt fradrag for de renteud
gifter der betragtes som erhvervs
mæssige
– man får mulighed for at opspare et
overskud i virksomheden og kan
dermed slippe for at betale margi
nalskat hvis man i enkelte år har en
særligt høj indkomst i forhold til
det normale. Ved brug af virksom
hedsskatteordningen bliver et op
sparet overskud kun beskattet med
en foreløbig skat på 28%.
Virksomhedsskatteordningen er ikke
ukompliceret, og de fleste der anven
der den, vil nok have behov for at
rådføre sig med en revisor. Til gen
gæld er den så fleksibel at man årligt
kan vælge om man ønsker at benytte
den eller ej.
En smagssag
Om man vil vælge den ene eller den
anden juridiske konstruktion at
drive sin klinik under, er i høj grad
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7

en smagssag. Mogens Christensen
fra revisions- og konsulentfirmaet
Deloitte peger på nogle detaljer der
for nogle tandlæger kunne pege i
retning af virksomhedsskatteord
ningen.
For det første kan man ved ophør
af tandlægevirksomhed ikke længere
udbetale sig selv løn fra sit ApS, mens
man udmærket kan trække på opspa
ret overskud i virksomhedsskatteord
ningen. For det andet følger et tand
læge-ApS DTF’s standardvedtægter
og kan derfor kun bruges til at drive
tandlægevirksomhed. Det kan derfor
ikke anvendes i forbindelse med fx
forældrekøb af lejlighed.

Og endelig rummer virksomheds
skatteordningen visse muligheder for
at modregne positivt kapitalafkast i
en evt. negativ kapitalindkomst i fx
privatboligen, hvorved man kan opnå
en lempeligere beskatning.
Med etableringen af virksomheds
skatteordningen er den reelle forskel
blevet indskrænket væsentligt, men i
alle tilfælde er det en god idé at tage
en professionel med på råd når valget
skal træffes da individuelle forhold
vil kunne tale for den ene eller den
anden model. ■
Flemming Kyed,
freelancejournalist

Ligheder og forskelle
Personligt ansvarlig

ApS

Hæftelse

Hele formuen

Indskuddet

Kapitalkrav

Formelt nej

Min. 125.000 kr.

Revisorpligt

Nej

Ja

Bogføringspligt

Ja

Ja

Formalia
(generalfors. mv)

Nej

Ja

Skat

28% af den del der bliver
stående (virksomhedsskatteordningen)

28%

tandlæge og samfund
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Ferieregler
for klinikassistenter, tandplejere og privat ansatte tandlæger
Optjening af ferie
For alle gælder at der skal optjenes
ret til ferie. Den ansatte optjener ret
til 2,08 dages betalt ferie for hver
måneds ansættelse i et kalenderår
(1. januar-31. december), det der kal
des »optjeningsåret.« Ved »skæve«
måneder optjener man 0,07 feriedag
per kalenderdag.
Vær opmærksom på at der gælder
specielle regler for elever, jf. neden
stående afsnit.

selv om de ikke har optjent ret hertil.
Feriegodtgørelse fra tidligere arbejds
forhold kan modregnes, således at
arbejdsgiver blot skal supplere op til
hvad der svarer til fem ugers løn samt
et evt. ferietillæg.
Elever ansat 1. juli eller senere, har
krav på maks. én uges ferie med løn i
det pågældende ferieår, og kun hvis
klinikken holder samlet ferielukket i
perioden fra den 1. oktober frem til
ferieårets udløb den 30. april.

fastsætter efter forhandling med den
ansatte hvornår ferien skal afholdes.
Kan enighed ikke opnås, kan arbejds
giveren varsle hovedferien med tre
mdr.s varsel og restferie med én må
neds varsel. Tidspunktet for afholdel
se af hovedferien skal dog senest væ
re fastlagt 1. april.
Hvor der holdes samlet ferielukket
på klinikken, skal tidspunktet for
hovedferien være fastlagt senest 1.
februar.

Elever
Elever ansat før 1. juli, har i samme
ferieår ret til fem ugers ferie med løn,

Afholdelse af ferie
Ferie skal afholdes i perioden fra 1.
maj til 30. april (ferieåret), som følger
efter det forudgående kalenderår (op
tjeningsåret).

Feriens begyndelse
Ferien begynder ved arbejdstids be
gyndelse den første feriedag og slut
ter ved arbejdstids ophør den sidste
feriedag.
Hvis den ansatte er syg ved arbejds
tids begyndelse den 1. feriedag, har
den ansatte ikke pligt til at begynde
ferien. Den ansatte skal i den situation
straks underrette arbejdsgiveren.

Placering af ferie
Den ansatte har ret til at holde
mindst 15 dage i sammenhæng i pe
rioden fra 1. maj til 30. sep
tember. Arbejdsgiveren

Feriereglerne for offentligt ansatte
tandlæger bringes i næste nummer
af Tandlægebladet.
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illustration: Getty images

Feriegodtgørelse i forbindelse
med fratræden
Den ansatte får feriegodtgørelse på
12,5% for det løbende optjeningsår og
for den del af det tidligere optjenings
år som lønmodtageren ikke har holdt
ferie for endnu. Beløbet skal indbeta
les til FerieKonto senest den 10. i må
neden efter fratrædelsestidspunktet.
Bemærk, at du på DTFnet kan
finde skemaer til beregning af ferie
pengene.
Betalt ferie
For klinikassistenter og tandplejere
betyder betalt ferie at de får sædvan
lig løn under ferie.
For ansatte tandlæger i privat prak
sis betyder det at de får 12,5% i ferie
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7

godtgørelse når de er provisionsløn
nede. Arbejdsgiveren indbetaler hvert
kvartal til FerieKonto.
Ferietillæg
– gælder kun for klinikassistenter og
tandplejere.
Den ansatte har ret til et ferietillæg
på 1% af lønnen i optjeningsåret.
Ferietillægget udbetales senest
samtidig med at den dertil svarende
ferie begynder. Hvis ferietillægget
udbetales før ferien begynder, kan
det ikke modregnes i forbindelse med
fratræden.

Arbejdsgiveren og den ansatte kan
aftale at op til én uges ferie kan over
føres fra ét ferieår til det næste. Ferie
som medarbejderen er forhindret i at
afholde pga. sygdom eller barselsor
lov, kan overføres uanset denne be
grænsning. Aftalen bør underskrives
af arbejdsgiveren og den ansatte. ■
Susanne Soto Rouco,
sagsbehandler i Front Office, DTF

Overførsel af ferie
– gælder kun for klinikassistenter og
tandplejere.
tandlæge og samfund
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Stærke kræfter kræver
sikker forankring

GC Fuji PLUS
Resinmodificeret

glasionomer retentionscement

Nu kan du slutte med
at ætse og bonde
L Enkelt og sikkert at anvende
L Kemisk hærdende
L Binder stærkt til metal, komposit
og keramik
L Med GC Fuji Plus skal der ikke
ætses og bondes
L Kofferdam er ikke nødvendig
L Enkel forbehandling
L Afgiver fluor, sikkert slutresultat
L Meget tynd filmtykkelse
L GC Fuji Plus er klinisk veldokumenteret
D
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GC Europe N.V. Scandinavian Office – Denmark
Tværdiget 22, DK 2730 Herlev
Tel. +45 44535382 Fax. +45 44535387
E-mail: info@denmark.gceurope.com
www.scandinavian.gceurope.com

Med GC Fuji Plus dokumenteres de
bedste egenskaber ved konventionelle
glas-ionomer med de bedste egenskaber
fra kompositcementer. Vi tilbyder derfor
en mere eller mindre universal cement.
Med GC Fuji Plus cementeres følgende:
Alle metalunderstøttede erstatninger, keramiske indlæg, alle typer af kompositbaserede kroner, indlæg samt kroner og
desuden alle de moderne forstærkede_
keramiske erstatninger enten det er kroner eller broer.
1

Procera®, Nobel Biocare AB

Til ansatte tandlæger i privat praksis
– og deres chefer !

Er det i orden at jeg altid får
tildelt klinikassistenteleven?
Tetric® EvoCeram

Det er kun mig der har eleven,
så det er faktisk mig alene der står for
den praktiske

Nano-optimeret modellerbart

oplæring

En ansat tandlæge ringede ind
til DTF for at få et råd. Tandlæ
gen var træt af at hun gang på
gang fik tildelt klinikassistent
eleven som assistance ved sto
len. »Det tager jo tid at have ele
ven. Alt går bare lidt langsom
mere ved stolen. Men det vær
ste er at så snart eleven er fær
diguddannet, kan hun ikke
være her på klinikken længere,
og så skal jeg begynde forfra
med en ny elev«.
Tandlægen havde for så vidt
ikke noget mod opgaven. Hun
var bare frustreret fordi hun
vidste at det påvirkede hendes
omsætning, og dermed hendes
løn. Hun skød på at hun i hvert
fald ville ligge ca. 5.000-6.000
kr. højere om måneden i brut
toløn hvis hun havde uddannet
og stabil assistance ved stolen.
Det stod ikke i hendes kontrakt
som et særligt vilkår at hun
altid skulle have eleven.

keramisk materiale

...
mere end

- ved ren provisionsafløn
ning er det en klar forud
sætning for den ansatte
tandlæge at der gives de
bedst mulige vilkår for
indtjeningen. Hvis den an
satte tandlæge tildeles an
dre vilkår for indtjening
end klinikkens øvrige
tandlæger, skal det være
aftalt.

Mere end EN KOMPOSIT
Nano-optimeret keramisk
fillerteknologi
Mere end EN NYHED
Fremskridt gennem tradition
og erfaring

DTF foreslog hende at tage pro
blemet op med chefen med det
udgangspunkt at hun ikke var
urimelig når hun gerne ville
have at eleven gik på skift
blandt de øvrige tandlæger på
klinikken således at ansvaret
og belastningen blev mere
jævnt fordelt.
Alternativt kunne hun jo
foreslå chefen at hun fik noget
ekstra for at påtage sig opgaven
– som fx mere i løn (et tillæg
eller ekstra provisionsprocent),
betalt efteruddannelse, e.l.
Charlotte Prip, konsulent,
cand.jur., DTF

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7

www.ivoclarvivadent.com

Sales Representative Danmark
Lone Astrup
tlf.: 29 63 88 10
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36

tandlæge
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Prodekan fortsætter
Professor, dr.odont. Birgitte
Nauntofte fortsætter som pro
dekan ved Det Sundhedsvi
denskabelige Fakultet i Køben
havn. Birgitte Nauntofte kom
mer dermed til at indgå i det
ledelsesteam, som den nye de
kan, professor, dr.med. Ulla
Wewer har sammensat.

Navne
Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes De ven‑
ligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Ønsker De på et senere tids‑
punkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes De igen kontakte os senest 3
måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen, Dansk Tandlægeforenings
sekretariat, tlf. 70 25 77 11.

Praksis
Pierre Hintze har flyttet sin klinik fra
Langegade 44 C, 5300 Kerteminde til
Bøghsvej 2, 5300 Kerteminde pr. 27.
april 2006.

Fødselsdage
5. juni 2006 – 25. juni 2006
30 år
Malene Halliday, København S, 8. juni.
Aisha Chaudhry, Ishøj, 8. juni.
Inna Strauss, Hellerup, 14. juni.
Anders Sonnich Nørskov, Århus C,
14. juni.
Jesper Guldbrand Nielsen, Holstebro,
24. juni.
40 år
Dorte Raun, Århus N, 7. juni.
Naidal Abdullah Barakji, England,
9. juni.
Keld Peder Vrou Offersen, København
Ø, 16. juni.
Claus Donslund, Viborg, 25. juni.
Haughe Hein Hansen, Varde, 25. juni.
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50 år
Helle Overby Falkenberg, Kolding,
5. juni.
Per Hugo Beck-Kristensen, Frederiks
berg C, 9. juni.
Joseph Omidvaran, England, 10. juni.
Jens Kragskov, Esbjerg, 13. juni.
Helle Parbæk, Nysted, 15. juni.
Anna Marie Høstgaard, Aalborg,
16. juni.
Randi B. Dahl, Gentofte, 19. juni.
Hans Jørn Engell, Klemensker,
19. juni.
Lene Bang Knudsen, Brønshøj,
20. juni.
Kim Wrensted Jensen, Haderslev,
22. juni.
60 år
Ebbe Christoffersen, Rønne, 10. juni.
Jette Stanstrup, Vejle, 11. juni.
Niels Christensen, Farsø, 18. juni.
Lisa Bøge Christensen, København Ø,
20. juni.
Niels Karlsen, Kolding, 22. juni.
Asbjørn Gudmundsson, Aalborg,
23. juni.
Ole Jakobsen, Skagen, 24. juni.

70 år
Ole Mørup, Hadsund, 5. juni.
Jørgen Dahlin, Farum, 8. juni.
Jørn Qvistgaard, Hørsholm, 9. juni.
Hanne Voldby-Jensen, Roskilde,
11. juni.
75 år
Hanne Flensborg-Larsen, Schweiz,
9. juni.
80 år
Paul Hildestad, Charlottenlund,
23. juni.
85 år
Inger Bakman Christensen, Vanløse,
21. juni.
90 år
Inger Fanø, Haslev, 8. juni.
Anna Kirstine Thomsen, Risskov,
19. juni.

Dødsfald
Mogens Sylvest Andreasen, født 1926,
kandidateksamen 1952.
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SCANDINAVIAN ACADEMY
OF ESTHETHIC DENTISTRY
10-års Jubileum

SOLSTRAND FJORDHOTEL
Bergen, Norway

24 - 26 Augusti 2006

Krävande estetiska
utmaningar
– ett lagarbete

HUVUDTALARE:
TANDLÄKARVÄRLDENS STARKAST LYSANDE

STJÄRNOR INOM TANDESTETIK

Gerard Chiche, Kazunobu Yamada
and Hisham Nasr

Gerard Chiche

Kazunobu
Yamada

Hisham Nasr

FÖR INFORMATION OCH REGISTRERING: www.saed.nu
YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: Tandläkare Roland Waller 08-660 15 24, tand.waller@telia.com
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In memoriam
Lennart Goof 23.5.1926–24.4.2006
Lennart Goof måtte opgive sin karriere som koncertviolinist fordi han
havde problemer med blodtrykket. I begyndelsen af 1960’erne kom han i
kontakt med den norske tandlæge Jens Wærhaug der mente at marginal
parodontit skyldtes subgingival plak og belægninger på tænderne. Dette
inspirerede Lennart til at udvikle en ultralydtandrenser – Super Odonto
son – som kunne fjerne belægninger uden at beskadige tændernes over
flade. Pga. instrumentets rumlige bevægelsesmønster kunne tandlægen
arbejde ergonomisk korrekt – uden at dreje håndleddet. Idéen til teknik
ken bag Odontoson kom fra violinistens viden om lyd og svingninger –
en meget usædvanlig kobling.
Lennarts virksomhed, A/S L. Goof, flyttede i 1976 til Usserød Mølle –
en vandmølle fra 1760. Salget af Odontoson tandrensere voksede kraftigt
– fx opnåede produktet en markedsandel på mere end 50% af det japan
ske marked! Det var Eva Ingemann – Lennarts hustru – som stod for
driften af virksomheden i denne periode, mens Lennart koncentrerede
sig om at fortsætte udviklingsarbejdet. I 1976 blev verdens første fuld
automatiske elektrokirurgiapparat – uden neutralelektrode – sendt på
markedet under navnet Odontosurge. Fem år senere blev Medo Motoren
(senere Osseo System) færdig. Motoren adskilte sig fra alle andre kirurgi
motorer ved at have et meget højt drejningsmoment og ved at den var
tilpasset workflow som passer til præparationer for implantater. Senere
kom andre produkter som Odontometer og Odontoclave til sortimentet.
Lennart fik flere danske og internationale designpriser for sine fremra
gende produkter.
I 1998 solgte Lennart sin virksomhed til Flex Dental A/S, og de to
virksomheder blev lagt sammen under navnet XO CARE A/S. Herefter
fortsatte Lennart med at være en hovedkraft i virksomhedens udvikling.
Odontogain var et produkt baseret på svenskeren Bengt Roslings studier
med subgingival tandrensning med brug af iodofor som et alternativ til
kirurgisk behandling af parodontitis. Lennart deltog også i udvikling af
XO 4 – en helt ny unit, som blev introduceret i 2004.
Jeg husker Lennart som manden der først og fremmest tænkte på at
udvikle ekstraordinære instrumenter der hverken skadede tandlægen el
ler patienten. Hans måde at tænke på var meget utraditionel. Der var ikke
noget som ikke kunne lade sig gøre. Alt hvad han lavede, var gennemar
bejdet, og resultatet kender vi: Produkter udviklet for mere end 20 år si
den er stadig uden sidestykke! Lennart var foran for sin tid. Han gik al
drig på kompromis, og han nægtede at sælge produkter som ikke levede
op til hans høje etiske standarder. Lennart var en stor pionér inden for
vor branche, og vi kommer til at savne ham.

Fremtidens
tandlægehuse
i din by.
Nu åbnes der for reservationer
af klinikker i Centrodont –
Fremtidens tandlægehuse
landet over.
Konceptet som samler
selvstændige praktiserende
tandlæger i egne klinikker
i tandlægehuse – ejet
af tandlægerne selv.
Reservationerne er ikke
bindene før den stiftende
generalforsamling i det enkelte
hus. Indkomne reservationer
behandles i datorækkefølge.
Følg udviklingen på vor
hjemmeside. Tilmeld dig vort
nyhedsbrev så du kan blive
hurtigt opdateret.

Centrodont A/S
Dampfærgevej 3, 2 sal
2100 København Ø

Tlf. +45 35 38 50 75
Fax. +45 35 38 50 15
www.centrodont.dk
info@centrodont.dk

Annonce m navne03.05.06

10/05/06

Et innovativt netværk af selvstændige dentallaboratorier

AR Dental, Odense
Esbjerg Dentallaboratorium
HC Dental, Aalborg
Rastow Dental, Kongens Lyngby

Kim Sørensen,
ven og hovedaktionær i XO CARE A/S
WWW.PROTIC.DK
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11:

kalender

– fra DKM Dental,
jeres konkurrencedygtige
dental-leverandør

elt guld
MK på højæd
kr.

850.575.-

Kalender
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i TB nr. 8 2006:
Deadline 7. juni
Udkommer 21. juni

patibelt
MK på biokom
metal
kr.

Postbox 346 · 5100 Odense C
Tlf. 70 228 288 · Fax. 70 228 289
www.dkmdental.dk · dkm@dkmdental.dk

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 klinikindret
ning, hvad enten det drejer sig om
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde,
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

arkitektfirma
Solvænget 87 • 6870 ølgod • tlf. 75 24 46 77

www.oelgod-construction.dk
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Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i TB nr. 9 2006:
Deadline 23. juni
Udkommer 9. august

Juni

August

2nd International Congress of
Odontology and Maxillofacial
Surgery
Dato: 9.-10.6.2006
Sted: Kaunas, Lithuania
Arrangør: Baltic Compass
Info: www.balticcompass.com

Det 15. Skandinaviske
Endodonti-møde
Dato: 17.-19.8.2006
Sted: LO-skolen, Helsingør
Arrangør: Afdeling for Tandsygdoms
lære og Endodonti, Tandlægeskolen i
København
Info: www.danskendodontiforening.dk

Skandinavisk Forening for Oral og
Maksillofacial Kirurgi, SFOMK
Dato: 15.-18.6.2006
Sted: Color Hotel Skagen
Info: www.sfomk-congress.org eller
kontakt til serik@as.aaa.dk
Peter S. Wöhrle, DMD, MMedSc:
Implants in the aesthetic zone:
A Biologic Treatment Concept
Dato: 17.6.2006
Sted: Color Hotel Skagen
Info: www.sfomk-congress.org eller
kontakt til serik@as.aaa.dk

Juli
The 1st International and the 19th
Annual Meeting of the Japanese
Society for the Temporomandibular
Joint
Dato: 19.-21.7.2006
Sted: Nagoya, Japan
Info: http://jstmj19.umin.jp

IADH-kongres i Göteborg
Dato: 23.-26.8.2006
Sted: Göteborg
Arrangør: NFH Norden
Info: www.iadh2006.com eller
www.iadh.org
Time Out/Foredrag med Mark
Anthony
Dato: 30.8.2006
Sted: Køge
Arrangør: 3i Implant Innovations
Nordic
Info: berichsen@3implant.com

September
DTF´s FDI-tur
Dato: 22.-25.9.2006
Sted: Shenzhen, Kina
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 7

kalender

Oktober
Odontologisk Riksstämma
Dato: 26.-28.10.2006
Sted: Stockholmsmässan, Älvsjö/
Stockholm, Sverige
Arrangør: Svenska TandläkareSällskapet
Info: www.tandlakarforbundet.se
Dansk Dental Akupunkturselskab
Dato: 27.10.2006
Sted: København (Tandlæger
kursus II)
Arrangør: Dansk Dental Akupunk
turselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
Dansk Dental Akupunkturselskab
Dato: 28.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus I)

Arrangør: Dansk Dental Akupunk
turselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk

November
Symposium 2006 – Fast protetik
Dato: 10.-11.11.2006
Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter
Arrangør: Colgate og DTF
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
ADF - French Dental Association
Annual Congress
Dato: 21.-25.11.2006
Sted: Paris
Arrangør: French Dental Association
Info: www.adf.asso.fr

Vil du have
Gør
mere
ud af
hverdagen
pensionen?
billigere...
Ring til os på
39 46 00 80
eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning

foNds og legater

Navn

Projekt

Bevilling (kr.)

Fra

Lektor Andreas
Stavropoulos

At evaluere hvorvidt anbrin
gelse af Collos i kirurgisk
fremstillede »dehiscense«defekter bukkalt på SLAimplantater fremmer knogle
heling.

30.000,-

KOF/
Calcin

Ph.d.-studerende
Merete Hjorth
Laustsen

Behandling af apikal par
odontit i én seance. Et klinisk
og mikrobiologisk studie.

60.000,-

KOF/
Calcin

Overtandlæge
Thomas Jensen

Autologt knogletransplantat
fra underkæben og knogleer
statningsmateriale (Bio-Oss) i
forskellige blandingsforhold
ved genopbygning af kæ
beknoglen.

78.800,-

KOF/
Calcin

Tandlæge, ph.d.studerende Mette
Rylev Agerbæk

Identifikation af bakterielle
patogener og virulensfakto
rer ved parodontitis ved
hjælp af proteom analyse.

100.000,-

FOR
SKU
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Tandlægerne
Signe Rasmussen & Jan K. Jensen, Århus

Vi bruger
Oversea
fordi:
Det er det
bedste.

PTL Oversea – Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20

FDI i Kina se www.ptl.dk
Servicesider
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FIRE GODE TILBUD TIL
DIG FRA
TKU
EFTERUDDANNELSEN
Konferencen ”Praktikken
møder videnskaben” med undertitlen
”Er nyt altid bedre?” afholdes den 13. januar
2007 kl. 9-17 i Lundsgaards Auditorium på
Panum Institut i København.
Konferencen er en fortsættelse af den, som
fandt sted i januar 2005 med deltagelse af
over 300 tandlæger. Konferencen vil denne
gang handle om plastindlæg, nye plast
restaureringsmaterialer, er aftagelig protetik
altid et kompromis og hvor længe skal man
forsøge med konserverende parodontalbehandling samt mange andre spændende
spørgsmål. Forhåndstilmelding kan ske
allerede nu.

Husker du tilbuddet om arbejdskurser

Endodonti, som vi gav til dig i

i

Den Systematiske
Efteruddannelse er godt i gang – så

forbindelse med sidste års symposium? Hvis
du ikke nåede at komme med, kan du tilmelde
dig nu til dubletkurser, som finder sted den
27. oktober og 10. november for Endodonti I
og 1. december for Endodonti II. Kurserne har
kørt med utrolig flotte evalueringer indtil nu –
så du er garanteret en god oplevelse og et stort
udbytte. Hvis du vil have detaljeret program,
så kontakt os.

Tandlægernes Ledelsesakademi

Ring eller skriv til TKU Efteruddannelsens
sekretær Anne Bøgelund Sterler på tlf. 35 32
66 15 eller e-mail abs@odont.ku.dk
Hvis du vil tale om faglige forhold, så kontakt
uddannelseskonsulent, tandlæge Per Deleuran
på tlf. 35 32 67 70 eller e-mail
pde@odont.ku.dk

godt at vi allerede nu planlægger nye
uddannelsesforløb i Oral Kirurgi i efteråret
2006 og Parodontologi i foråret 2007.
Foreløbige uforbindende tilmeldinger kan
foretages nu, lige så vel som du kan få tilsendt
specialprogrammer, som du i fred og ro kan
læse, inden du tager stilling til tilmelding.

som er udviklet i et samarbejde mellem TKU
Efteruddannelsen, Dansk Tandlægeforening
og Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter
har nu været afholdt 2 gange med ca. 50
tandlæger. Evalueringerne har været gode, så
derfor tager vi også her mod foreløbige
tilmeldinger og sender gerne en detaljeret
beskrivelse. Næste omgang af uddannelsen
starter den 26. januar 2007.

kollegiale henvisninger

Ansigtssmerter
Anne Pedersen
Specialtandlæge, dr.odont.
c/o Birgitte Antoft
Bidfunktion, oral medicin
Jyllinge Centret 21, 1.
4040 Jyllinge. Tlf. 46 78 87 33

Behandlingscentre
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
Dorthe Berenth, 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
Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
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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
Bjarne Frese
Lic. odont.
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
Hans Jacobsen
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

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

Dental og
maksillofacial radiologi
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 27,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes
for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt
år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af DTF.

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomografi.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

Implantater
Fyn
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Sterios
Genopbygning m. prc.alv.og crista iliaca-knogle
PRP, platelet rich plasma
Osteo-distraction.
Ortopan og tomografi
Narkose med indlæggelse.
tandlaegerne@get2net.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com
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
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Helle Lindtoft
Søren Lindtoft
Vestergade 2A
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantater, kirurgi, protetik,
narkose
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard

servicesider
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Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk
Brædstrup Implantat Center
KIR. v/specialtdl. John Jensen
KIR v/specialtdl. Martin Dahl
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
Implantologi – Kirurgi
– Procera Teknik
Protetiske rekonstruktioner
Brædstrup Implantat Center
Periimplantitisbehandling
v. Eva Sidelmann Karring,
Lic.odont
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
E-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54 Fax 98 82 45 54
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose

606

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

Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk

Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Michael Nielsen
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark & Replace Select
Kirurgi og protetik

Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
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
Implantater ad modum
Brånemark
Nordvestjysk
Implantatgruppe
Frialit, XiVE
Jørgen Langwadt Christensen
Nykøbing M. Tlf. 97 72 01 04
Tandlægehuset
Vinderup. Tlf. 97 44 20 11
Jens Nørgaard
Thisted. Tlf. 97 92 11 10
Flemming Skov Pedersen
Vildbjerg. Tlf. 97 13 15 99
Ole Gamst
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf. 22 18 86 44 Fax 86 88 23 85
Implantatkirurgi og protetik (ITI)
Full mouth-rekonstruktioner
Mulighed for narkose
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

Søren Nitschke
Jernbanegade 5
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
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00 Fax 74 64 27 90
Brånemark, Implantat beh.
Kirurgi og protetik
Kir. Peter Kohberg
Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95
Torben Lillie
Torvegade 8
7330 Brande
Tlf. 97 18 00 79 Fax 97 18 45 59
Kirurgi og protetik Replace

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

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
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

Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25 Fax 33 15 87 65
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
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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
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 17
Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70
Implantatkirurgi og protetik
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. 3834 0133
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
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Storstrøms
Implantat Center
Jølst Tandklinik aps.
Ole Jølst, specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
Implantater: a.m.Brånemark
ITI (Bonefit), Astra.
Implantat- og TMK-kirurgi.
Fast og aftagelig protetik.
Narkose, Ortopan, Lineær-Tomo
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
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk

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
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Brædstrup Implantat Center
Oral kirurgi v/specialtdl.
John Jensen Ph.d.
Specialtdl. Martin Dahl
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36 
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Jens Brendorp
Banegårdspladsen 10
8000 Århus C
Tlf. 86 13 51 06
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16 Fax 75 52 79 16
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
Behandling i narkose
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Svend Kølsen-Petersen
Sct. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 86 12 51 53
TMK- & implantatkirurgi
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen

Sjælland
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16
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

servicesider
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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
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Marlene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 17
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

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

608

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

Jylland
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

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
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

Thomas Guldborg
Nina Kreiberg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

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

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

Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk

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

Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Sjælland

Oral histopatologi

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
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk
diagnostik. Præparatglas m.m.
tilsendes på forlangende
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Ortodonti
Fyn

Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti

Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
Specialtandlæge i ortodonti

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
Specialtandlæge i ortodonti

Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14

Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti

Jylland
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidigt lukket for tilgang
af nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
Specialtandlæge i ortodonti
Eva Dragheim
Adelgade 2
7800 Skive
Tlf. 97 52 05 66
Specialtandlæge i ortodonti

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77 Fax 75 83 14 84
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
Specialtandlæge i ortodonti
Nils Gregers Nielsen
Bisgaardgade 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 04 64
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Smedegade 15
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland
Asbjørn Palmberg
Algade 86
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
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Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Terese Blixencrone-Møller
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
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
Lisbeth Agervig Jensen
Kordilgade 18, 2. sal
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 62 66
Specialtandlæge i ortodonti
Palle Svanholt
Toftegårds Plads 6
2500 Valby
Tlf. 36 17 08 90
Specialtandlæge i ortodonti
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
Specialtandlæge i ortodonti

Parodontalbehandling
Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info

Bjarne Klausen
Jens Holm
Sundhedscentret
Sygehus vej 14
9240 Nibe
Tlf. 98 35 36 99
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling‑
Parodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 12 41 11
Lone Sander
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
Lone Sander
c/o Helle Jansen
Vesteraa 12
9000 Ålborg
Tlf. 98 13 00 52
Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Thorkild Karring
Parodontalbehandling inkl.
membranbehandling og knogleopbygning
Brædstrup Implantat Center
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21

Sjælland
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
Gert Pedersen
M. D. Madsensvej 5C
3450 Allerød
Tlf. 48 17 27 16
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kollegiale henvisninger
Jess Graabæk
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 Fax 33 22 41 16
Karsten Munk Ebbesen
Dr. Tværgade 41
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78 Fax 33 12 83 76
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00‑

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

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

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

Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61

H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

Rodbehandling
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
tdl@hedegaard-martens.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
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
Mariann Lundgren Andersen
Smedegade 3
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 48 09
Tandlæge og psykoterapeut.
Henvisninger modtages
Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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
Æstetik – Bidhævning
Konus – Implantater

ANNONCER

Susanne Dalsgaard
Anne Louise Lund
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

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

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

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

Kreds 2

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

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

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

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

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

Kreds 3

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

Per Guldbæk
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75

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

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

Kreds 4
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Åby
Tlf. 64 42 10 41

Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02

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

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

Kreds 6

Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86
Preben Søndergaard
Vestergade 20
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63
Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Kreds 7

Kreds 9
Ole Nivaa
Viborg Sygehus
Postboks 130
8800 Viborg
Tlf. 86 61 30 00
Flemming Skov Pedersen
Solbakkevej 55
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 25 15

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

Kreds 5

Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

Karsten Møller
Amagerbrogade 232A
2300 Kbh. S
Tlf. 39 64 00 63

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

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

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

Ved stemningslidelser

ANNONCER

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

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

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 08: 06/06 udkommer 21/06
Annoncer til TB 09: 24/07 udkommer 09/08
Annoncer til TB 10: 14/08 udkommer 30/08

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

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

Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Barselsvikar - Juelsminde
Til alsidig praksis med 4 tandlæger søges pr. ca. 1. sept. 06 en
tandlægevikar 26 timer ugentlig.
Tandlægerne i Juelsminde
E. Schous Alle 2,
7130 Juelsminde
Tlf. 75 69 31 15
Mail: pap@jafnet.dk
Køge bugt
Tandlæge/cand.odont. søges 20
timer om ugen med gode muligheder for udvidelse til fuld
tid. Tiltrædelse 1/8-2006.
Billet mrk. 661
Modtager TB’s annoncecenter

612

Svendborg
Da min assistent har valgt at
følge med sin kæreste til udlandet søges tandlæge/cand.
odont. til deltidsstilling 20 timer
ugentligt.
Klinikken er velfungerende,
meget travl og har en stor patienttilgang.
Vi lægger vægt på høj faglig
kvalitet, efteruddannelse og et
godt arbejdsmiljø.
Hanne Teglhøj
Korsgade 26
5700 Svendborg
Tlf. 62211950
E-mail: teglhoej@mail.dk

Tandlæge - Køge
Tandlæge søges til fuldtidsstilling. Da min assistent gennem
8 år af helbredsmæssige årsager
bliver nødt til at stoppe søger jeg
hurtigst muligt en efterfølger.
Vi er 2 tandlæger og 3 klinikassistenter i en velfungerende
praksis med et godt og trofast
klientel og med stor tilgang.
Vi kan tilbyde dig en fagligt
spændende stilling med alsidigt
arbejde i en praksis, hvor vi
lægger vægt på godt humør, en
uformel omgangstone, og hvor
der skal være tid til patienterne.
Hvis du er serviceminded,
samvittighedsfuld samt en god
håndværker og indstillet på
langtidssamarbejde, så send din
ansøgning til:
Tandlæge Peter Amund Nielsen
Astersvej 15 st., postboks 249
4600 Køge
Silkeborg Midtby
Vores dygtige og vellidte ansatte tandlæge er blevet optaget
som studerende ved videreuddannelsen (ortodonti) pr. 1.9.06.
Vi søger derfor en passende
erstatning for Johan, gerne med
henblik på varigt samarbejde.
Vi kan tilbyde god omsætning og
spændende behandlinger samt et
meget velfungerende team bestående af tre tandlæger og fem KA.
Du har ny unit, al-dente, Race
og Digora.
Stillingen har eksisteret i 18 måneder og er p.t. på tre hele dage
om ugen.
Vi ser frem til at modtage din
skriftlige ansøgning senest den
06.06.06.
For yderligere oplysninger ring
venligst til:
Marianne Madsen (formiddag)
tlf. 86 82 07 31.
Johan Knudsen (aften)
tlf. 22 95 04 05.
Gitte Agerbæk og
Kresten Mikkelstrup
Søndergade 2 C, 2.
8600 Silkeborg.

Århus’ nordlige opland,
Syddjurs Kommune
Fuldtidsstilling.
I forbindelse med barselsvikariat samt forberedende organisering til generationsskifte søges
tandlæge/cand.odont. til ansættelse ca. 1. september 2006.
Klinikken, der befinder sig i en
køreafstand på 30 min fra Århus centrum, er velrenommeret
med en god og stabil patienttilgang. I øjeblikket arbejder vi 3
tandlæger på fuldtid, 5 klinikassistenter samt en bogholder.
Vi forbereder udvidelse til 4
fuldtidstandlæger inden for en
kortere årrække.
På klinikken tilbydes og udføres
alle terapiformer, man må forvente af en moderne tandklinik.
Der er tale om en travl fuldtidsstilling. Perspektivet for ansættelsen vil være medejerskab,
såfremt der etableres et velfungerende samarbejde.
Der kan påregnes god løn i assistenttiden.
Ansøgning sendes til:
Steffen Schou og
Christian Rasmussen
Tandlægerne skovvej 11
8550 Ryomgård
www.tandlaegerne-skovvej-11.dk
Senest den 10.06.2006

ANNONCER

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.

Indryk selv din stillings
annonce både i blad og
på net.
Gå ind på www.DTFnet.dk
og vælg menupunktet
”Jobbank”
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stillinger
Tandlægestilling på
Frederiksberg
Vi søger en dygtig og serviceminded tandlæge til en moderne tandlægeklinik på Frederiksberg, ca. 14 timer ugentlig
(mandag og fredag) pr. 1. juni
2006 eller snarest.
Klinikken består af 2 tandlæger
og 3 klinikassistenter. Vi har en
hyggelig og lys klinik med et
godt arbejdsklima.
Atmosfæren er god, og medarbejderne meget engagerede.
Vi lægger stor vægt på at levere
den optimale behandling og
den bedste service til vores
kunder.
Hele teamet ser frem til at modtage din skriftlige ansøgning og
herefter at hilse på dig.
Tandlægerne Inge Brenøe &
Susanne Visler
Gl. Kongevej 156, 1.
1850 Frederiksberg C

Tandlæge, Vejle
Søges pr. 1/9-06, 15 timer fordelt på torsdag og fredag.
Stillingen er nyoprettet, men
med gode vækstmuligheder.
Der er to klinikker, en i Vejle
centrum, samt en i udkanten
af Vejle.
Vi lægger vægt på at du har et
godt humør, er samarbejdsvillig
og har lyst til at arbejde sammen med et afslappet, uhøjtideligt og engageret personale.
Vi er to tandlæger, en tandplejer, en klinisk tandtekniker, tre
klinikassistenter samt en elev.
Ligeledes er der tilknyttet en
kirurg en gang månedligt til
klinikken.
Skriftlig henvendelse senest
1/7-06 til:
Tandlæge Morten Vind
Rådhuspassagen 11
7100 Vejle
www.tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-bredballe.dk

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse

Ledende tandlæge/studieleder
ved SKT, Aarhus Universitet
Ved klinikassistentuddannelsen SKT-AU opslås
en fuldtidsstilling som ledende tandlæge til
besættelse pr. 1. oktober 2006.
Stillingsopslaget kan ses i fuld længde på
www.skt.au.dk under NYHEDER.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos:
Ledende tandlæge Bo Danielsen, tlf. nr. 8942 4203 eller
e-mail: bdaniel@skt.au.dk.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 6. juni 2006 kl. 12.00.
Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Skolen for Klinikassistenter,
Tandplejere og Kliniske Tandteknikere,
Aarhus Universitet,
Vennelyst Boulevard 9,
8000 Århus C
og stiles til: Skolechef Bodil Birn.
Ansøgningen mærkes: 2006-2910-2
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Forsvarets Lægekorps
Reservetandlæge
1 stilling som fuldtidsansat militærtandlæge i Forsvaret med
tjeneste ved
Forsvarets Sundhedstjeneste, Infirmeriet,
Flådestation Frederikshavn
bliver ledig og ønskes besat fra 1. oktober 2006.
Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst
mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med tilhørende protokollat indgået mellem Forsvarsministeriet og Dansk Tandlægeforening.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at ansøgerne på ansættelsestidspunktet har erhvervet jus practicandi samt har gennemgået reservetandlægeuddannelsen i Forsvaret.
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, Jægersborg
Kaserne 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.
Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes således, at de er
Forsvarets Personeltjeneste i hænde senest 23. juni 2006 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 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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thisted kommune

SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Thisted Kommunale Tandpleje

Ta´ til Thisted i Thy - hvorfor ikke!

Tandlæge
En af Thisted Kommunes tandlæger går på pension
1. september 2006.
Det er en deltidsstilling på 28 ugentlige timer der
er ledig fra 1. september eller efter aftale.
Vi er normeret med 5,8 tandlæger, 1,5 tandplejer og
9,7 klinikassistenter og vi har ca. 6000 børn i behandling.

Tandlæge
I Den kommunale Tandpleje i Hørsholm er en stilling
med 14 timer om ugen ledig til besættelse pr. 1. august
2006.

Hvis du er interesseret i stillingen vil vi gerne have din
ansøgning senest den 16. juni og det gør ikke noget at
du er nyuddannet. For en erfaren tandlæge er der
mulighed for filialledertillæg.

Hørsholm kommunale Tandpleje udfører tandplejeservice
for ca. 5.660 børn/ unge og 130 omsorgspatienter. Den
aktuelle stilling er i børne- og ungdomstandplejen.

Løn og ansættelsesforhold er efter overenskomsten.

Vi har 3 klinikker, alle nyrenoverede med moderne
udstyr.

Thisted Kommune har ca. 30.000 indbyggere og er smukt
beliggende ved Limfjorden ikke langt fra Vesterhavet.
Vi har masser af frisk luft, en dejlig natur der giver rige
muligheder for friluftsliv, sejlsport og windsurfing, ved
et af Europas bedste surfingsteder.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til tandlæge Jane Thode Jensen tlf. 9618 6744,
privat 9792 3986 eller overtandlæge Ole Jensen
tlf. 9618 6742 privat 9793 5370.
Ansøgninger med relevante oplysninger sendes til
Thisted kommunale Tandpleje Kronborgvej 26-28,
7700 Thisted.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25 og 26.
Ansøgere skal ved eventuel samtale underskrive
erklæring om samtykke til indhentelse af børneattest.

Vi tilbyder
• en velorganiseret og kvalitetsbevidst tandpleje
• samarbejde med egen specialtandlæge i ortodonti
• efteruddannelse – interne og eksterne kurser
Vi forventer, at du
• har nogen klinisk erfaring
• er kvalitetsbevidst
• er god til at samarbejde
• yder en god service overfor brugerne
• kan lide at beskæftige dig med børn og unge
Løn - og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne
om Lokal Løn.
Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse til overtandlæge Tove Rokkedal
Andersen på telefon 4576 7657. Jobprofil og Tandplejens
Årsplan kan rekvireres på samme telefonnummer.

ANNONCER

Ansøgningsfrist
Den 12. juni 2006 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler
forventes afholdt uge 25. Ansøgning med kopi af
eksamensbevis og andre relevante bilag stiles til overtandlæge Tove Rokkedal Andersen og sendes til:
Hørsholm kommunale Tandpleje
Stadionallé 12 ∙ 2960 Rungsted Kyst

Stillingsannoncer
i farver bliver set...
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VICEOVERTANDLÆGE
Børne- og Ungdomstandplejen
Ved Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje er en stilling som viceovertandlæge ledig til
besættelse pr. 1. august 2006 eller snarest derefter.
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med
selvstændige arbejdsområder af meget forskellig karakter.
Børne- og Ungdomstandplejen har ansvaret for 85.000
børn og unge.Tandplejeområdet er organiseret i fem distrikter - der hver ledes af en distriktstandlæge – samt en
central ledelse/administration.
Den generelle tandpleje varetages på 35 klinikker, hvoraf
en stor del er nyindrettede i løbet af de seneste år.
Tandreguleringssektoren omfatter fire større klinikker,
som hver ledes af en specialtandlæge.
Tandplejen er for tiden ved at indføre elektronisk
patientjournal.
Vi er ca. 300 ansatte og er pr. 1. januar 2006 blevet en del
af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, der med 18.000 medarbejdere er Kommunens
største forvaltning.
Arbejdsområder
Tandplejens centrale ledelse udgøres af overtandlæge,
viceovertandlæge, økonom og ekspeditionssekretær, der
har et tæt samarbejde dels indbyrdes og dels med de fem
distriktstandlæger.
Stillingens ledelsesmæssige placering indebærer deltagelse i den daglige ledelse samt mulighed for at kunne
præge Tandplejens fremtidige udvikling.
Af andre arbejdsopgaver kan nævnes
• dagligt ansvar for Tandplejens klinikstruktur, den fysiske
indretning og drift af klinikkerne, herunder byggeprojekter med tilhørende økonomi
• dagligt ansvar for Tandplejens arbejdsmiljø
• medansvar for fordeling af klinik- og personaleressourcer
• kvalitetssikring af behandlingsmetoder, materialevalg,
medicinalvarer, m.v., herunder udarbejdelse af skriftlige
retningslinjer
• deltagelse i udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsprojekter.

Kvalifikationer
Vi forventer, at den kommende viceovertandlæge har
• bred odontologisk baggrund og viden
• ledelsesmæssig viden og erfaring
• visioner, samt lyst og evne til udvikling
• analytisk sans, engagement og gennemslagskraft
• gode samarbejdsevner, er udadvendt og har et positivt
menneskesyn.
Løn- og ansættelsesforhold
i henhold til overenskomst for tandlæger samt aftale om
lokal løndannelse.
Nærmere oplysninger
fås ved henvendelse til overtandlæge Inna Rossen Klitz,
tlf. 3530 3960, e-mail: inna.klitz@buf.kk.dk
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
Ansøgningsfrist
mandag den 12. juni 2006.
Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 16. juni 2006.
Vurdering af ansøgerne vil blive foretaget i samarbejde
med Mercuri Urval, som vil holde eventuelle supplerende interviews den 23. juni 2006.
Ansøgning
vedlagt kopi af relevante bilag stiles til adm. direktør
Peter Rasmussen og indsendes til
Overtandlæge Inna Rossen Klitz
Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N.
Mrk.: ”Viceovertandlæge”
eller pr. e-mail: but@buf.kk.dk

www.kk.dk
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Aalborg job
Klinikledere/tandlæge
Pr. 1. august 2006 søges klinikledere til vores klinikker på
Løvvangskolen og i Nibe.
www.ku.dk

2 ph.d.-stipendier ved
Odontologisk Institut

Vi forventer, at ansøgerne til lederstillingerne har såvel
ledelsesmæssig som faglig indsigt og erfaring. Løvvang –
job nr. 3809, Nibe – job nr. 3810.
Samtidig søges en engageret tandlæge – fuld tid/deltid
efter aftale. Job nr. 3811.

Sted: Odontologisk Institut

Løn- og ansættelsesforhold med udgangspunkt i gældende overenskomst.

Indhold: Forskningsmæssig kvalificeringsstilling med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden. Stillingen omfatter
forskning i odontologi og undervisning inden for området.

Læs mere om Tandplejen og stillingerne i vores annonce
på www.aalborg.dk/job eller kontakt overtandlæge Gerd
Bangsbo på tlf. 9931 2850 for yderligere oplysninger.

Kvalifikationer: Afsluttet kandidateksamen.
Til besættelse: 1. november 2006
Opslaget i fulde ordlyd: www.ku.dk

Ansøgning påført job nr. sendes til Aalborg Kommune,
Ledelsessekretariatet, Sønderbro 12, 9000 Aalborg, Att.
Jane Redder.

Yderligere oplysninger:
Institutleder Nils-Erik Fiehn, tlf. 35 32 65 00.

Ansøgningsfrist for alle stillinger den 15. juni 2006 med
morgenposten.

Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som grundlag for ansøgning. Det fulde stillingsopslag kan ses på
Internet - adressen www.sund.ku.dk og kan rekvireres hos
ph.d.-administration, tel. +45 35 32 70 95.

www.aalborg.dk/job

Ansøgningsfrist: 1. september 2006

TAARNBYDK
-IT 4ÍRNBY

3PECIALTANDLGE I ORTODONTI
$A VORES SPECIALTANDLGE HAR SGT NYE UDFOR
DRINGER SGER VI EN AFLSER TIL EN FULDTIDSSTILLING PR
 AUGUST  ELLER SNAREST DEREFTER
4ANDPLEJEN BETJENER  BRN OG UNGE 6I ER 
MEDARBEJDERE FORDELT PÍ  KLINIKKER SAMT EN TAND
REGULERINGSKLINIK
4ANDPLEJEN ER ORGANISATORISK PLACERET UNDER 3OCIAL
OG 3UNDHEDSFORVALTNINGEN
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s
s
s
s

ER FAGLIGT ENGAGERET MED ET POSITIVT MENNESKESYN
ER FLEKSIBEL OG HAR GODE SAMARBEJDSEVNER
ER SERVICE OG KVALITETSBEVIDST
HAR LYST OG IDEER TIL AKTIVT AT BIDRAGE TIL
4ANDPLEJENS FORTSATTE UDVIKLING

6I TILBYDER

s %N VELFUNGERENDE ARBEJDSPLADS MED DYGTIGE
OG MOTIVEREDE MEDARBEJDERE
s %GEN TEKNIK MED TEKNIKER PÍ REGULERINGSKLINIKKEN
s %N KVALITETSBEVIDST OG SERVICEMINDED 4ANDPLEJE
DER STTER BRUGEREN I CENTRUM

,N OG ANSTTELSESVILKÍR

EFTER GLDENDE OVERENSKOMST +OMMUNENS
ANSTTELSESPOLITIK INDEBRER AT DER VED ANST
TELSE FOREVISES SÍ VEL STRAFFEATTEST SOM BRNEAT
TEST

!NSGNINGSFRIST

SENEST DEN  JUNI  !NSTTELSESSAMTALER
FORVENTES AFHOLDT I UGE  !NSGNINGEN MRKET
v v MED RELEVANTE BILAG SENDES TIL
/VERTANDLGE !NNE -ARIE 3ILAU
4ANDPLEJENS +ONTOR
,JTEGÍRDSVEJ 
 +ASTRUP
!NGIV HVOR STILLINGSOPSLAGET ER SET

.RMERE OPLYSNING

OM STILLINGEN KAN FÍS HOS OVERTANDLGE !NNE
-ARIE 3ILAU TELEFON     ELLER SOUSCHEF
,ISELOTTE (ARILD TELEFON    

) 4ÍRNBY +OMMUNE LGGER VI VGT PÍ AT GIVE VORES CA  BORGERE EN HURTIG HFLIG OG KORREKT BETJENING AT VRE EN
GOD ARBEJDSPLADS FOR VORES CA  ANSATTE OG AT HAVE EN SYNLIG OG KONSEKVENT LEDELSE PÍ ALLE NIVEAUER 6I BESTRBER
OS PÍ GENNEM PERSONALEPOLITIKKEN AT SKABE MULIGHED FOR EN FAGLIG ARBEJDSMSSIG OG MENNESKELIG UDVIKLING HOS ALLE
ANSATTE HVOR NGLEORDENE ER REKRUTTERING FASTHOLDELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING ,S MERE PÍ WWWTAARNBYDK

4ÍRNBY +OMMUNE
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Tandlægevikar
i Skjern Kommune

Tandlæge/cand.odont.
i Ringkøbing Kommune

Vi søger pr. 1. september eller snarest derefter
en tandlæge/cand.odont. til et barselsvikariat på fuldtid eller
deltid efter ønske.

Vi søger en ny kollega pr 1. september eller snarest
derefter. Stillingen er på fuldtid, men kan besættes med 2
deltidsansatte.

Vi er 5 tandlæger, 2 tandplejere og 8 klinikassistenter, og arbejdet foregår fortrinsvis på vores centralklinik.
Fra 1. januar 2007 indgår vi i Tandplejen i Ringkøbing-Skjern
Kommune.

Vi er 4 tandlæger, 3 tandplejere samt 7 klinikassistenter.
1. september flytter vi i ny klinik med elektronisk journal,
digital røntgen samt intraoralt kamera.
Fra 1. januar 2007 indgår vi i Tandplejen i Ringkøbing-Skjern
Kommune.

Hovedopgaven hos Børnetandlægerne i Skjern er at yde alle
former for forebyggende og behandlende tandpleje til børn
og unge mellem 0 og 18 år fra Skjern og Egvad Kommuner.
Vi udfører desuden omsorgstandpleje og tandreguleringsbehandlinger.
Vi værdsætter vores gode samarbejdsklima og bestræber os
på hele tiden at tilbyde et højt serviceniveau til vores brugere
og høj faglig kvalitet i vores arbejde.
Vi forventer først og fremmest at du har lyst til at arbejde
med børn og unge.
Desuden ønsker vi os en glad og omsorgsfuld kollega, der
ligesom os brænder for sit fag.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere information kan fås hos overtandlæge Ulla
Henningsen, tlf. 97 35 04 58 (job) eller 97 32 67 10 (privat).
Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Børnetandlægerne, Bredgade 108, 6900 Skjern,
eller elektronisk til tandplejen@skjern.dk.

Vi lægger vægt på:
• Humor, glæde og omsorg
• Lyst og interesse for børn og unge og ældre
• Sundhedsfremme og faglig kvalitet
• Trivsel, samarbejde og engagement
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
klinikchef Rita Kaae tlf. 97321422/privat 97411955.
Ansøgning med relevante bilag sendes til
Den Kommunale Tandpleje,
Skolevænget 4,
6950 Ringkøbing
eller elektronisk på tandplejen@ringkom.dk.
Ansøgningsfrist: 30. juni.
Ansættelsessamtaler i uge 27.

ANNONCER

Ansøgningsfrist: 30. juni 2006. Ansættelsessamtaler i uge 27.

Vi kan tilbyde dig:
• Mulighed for at komme til at beskæftige dig med alle former for tandbehandling.
• Gode muligheder for uddannelse og faglig udvikling.
• Teamtandpleje i en spændende arbejdsplads med plads til
nye initiativer

Tips om stillingsannoncer
Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på Annoncecenter/Medieinformation.
Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme
målgruppen. Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.
Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@dtf-dk.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 70 25 77 11 · Fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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Egedal Kommmune
Specialtandlæge
Den fælleskommunale tandregulering mellem Stenløse og Ølstykke Kommuner udvides med LedøjeSmørum Kommune. Disse 3 kommuner indgår i Egedal Kommune ved kommunesammenlægningen.
Stillingen er i øjeblikket normeret til 12 timer pr. uge. De
3 kommuner betjener ca. 10.640 børn og unge. Den gennemsnitlige årgangsbredde for de 5-16 årige er ca. 627 børn.
Ordningen administreres af Ølstykke Kommune indtil overgangen til Egedal Kommune.
Vi kan tilbyde samarbejde med en erfaren kollega og et engageret personale.
Tandreguleringen foretages udelukkende af specialtandlæger og
hjælpekræfter, som består af tandplejere og klinikassistenter.
Vi har i en årrække haft en velfungerende tandreguleringsklinik og ønsker at ansætte og fastholde den rigtige specialtandlæge. Vi vil gøre, hvad vi kan for at opfylde dine ønsker
til en god og udviklende arbejdsplads. Det vil være muligt at
forhandle om arbejdsvilkårene.
Tiltrædelse medio august eller efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomstaftalen
om ny løn. Ølstykke Kommune forbeholder sig ret til at indhente straffe-/børneattest.
Du er velkommen til at kontakte
overtandlæge Anette Bach Andersen,
Stenløse/Ølstykke på telefon 2216 3622,
e-post aba@stenlose.dk eller
klinikchef Lotte Høier,
Ledøje-Smørum, på telefon 44878833,
e-post loh@lskom.dk.
Ansøgningsfristen vil være 20. juni 2006, og ansættelsessamtaler vil finde sted efter aftale.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ølstykke Kommunes Tandpleje, Bækkegårds Plads 1, 3650 Ølstykke, att.
overtandlæge Anette Bach Andersen
Tandreguleringsklinikken ligger i Gl. Ølstykke tæt på Frederikssundsvejen. Der er S-tog næsten til døren.

618

Forsvarets Lægekorps
Reservetandlæge
2 vikariater som fuldtidsansat militærtandlæge i Forsvaret med
tjeneste ved
Forsvarets Sundhedstjeneste,
Infirmeriet på Varde Kaserne,
6800 Varde
ønskes besat i perioden 1. oktober 2006 - 30. september 2007 og
Forsvarets Sundhedstjeneste,
Infirmeriet, Flyvestation Aalborg,
9430 Vadum
ønskes besat i perioden 1. august 2006 - 31. januar 2007.
Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst
mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation med tilhørende protokollat indgået mellem Forsvarsministeriet og Dansk Tandlægeforening.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at ansøgerne på ansættelsestidspunktet har erhvervet jus practicandi.
Det er endvidere ønskeligt, at ansøgerne tidligere har gennemgået “reservetandlægekursus” ved Forsvarets Sundhedstjeneste.
Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes således, at
de er Forsvarets Personeltjeneste i hænde senest 23. juni 2006
og stiles til
FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF 2
SØMINEGRAVEN, BYGNING 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 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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Ny Frederikshavn Kommune
Overtandlæge/afd.leder
Sundhed og udvikling, Børne- og
kulturforvaltningen i Ny Frederikshavn
Kommune
Vi søger en engageret overtandlæge pr. 1.
august 2006, der er udviklingsorienteret
med evne til at inspirere og motivere. Du
har masser af energi og lyst til at sætte dit
præg på den nye afdeling for sundhed og
udvikling.
I forbindelse med oprettelsen af den nye
afdeling skal stillingen som overtandlæge
besættes.
Vi bliver en tandpleje bestående af:
· 13659 børn/unge, hvoraf de ca. 4000 behandles i praksiskommune
· 138 omsorgspatienter samt amtspatienter
· 31,6 fuldtidsansatte, deraf 9,7 fuldtidstandlæger
Du skal i 2006 stå i spidsen for planlægnings- og gennemførelsesfasen for oprettelse af den nye tandpleje, endvidere skal

Tandlæge
Tandplejen i Esbjerg har en tandlægestilling på 28 timer/uge, som vi ønsker besat
snarest muligt med en tandlæge/cand.
odont.
Har du ønske om færre timer for at kombinere arbejdet med ansættelse i privat
praksis, hører vi også meget gerne fra dig.

- og vi forventer, at du:
• lægger vægt på sundhedsfremme og
faglig kvalitet
• har gode samarbejdsevner
• har engagement og lyst til at arbejde
med børn, unge og omsorgspatienter.

Vi tilbyder:
· En spændende arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
· Arbejde i en organisation, hvor tværfagligt
samarbejde har høj prioritet
· At du indgår i ledergruppen for sundhed
og udvikling med reference til den
kommende vicedirektør i Børne- og kulturforvaltningen.
· Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst med udgangspunkt på
løntrin 51, evt. med mulighed for kvalifikationsløn
Vi forventer:
· At du har lederuddannelse og ledelseserfaring samt solid faglig baggrund
· At du er aktiv, robust, åben og dialogskabende

· At du har gode samarbejdsevner såvel
internt som eksternt
· At du kan lide udfordringer, have mange
bolde i luften og bevare overblikket
Du kan læse mere om stillingen på Ny
Frederikshavn Kommunes hjemmeside,
hvor du bl.a. kan læse om kompetenceprofilen, kontrakt m.m.
Yderligere oplysninger om stillingen ved
forvaltningschef Elsemarie Lauvring,
telefon 9989 7503, eller klinikchef Kirsten
Thyø, telefon 9844 6500.
Ansøgningen sendes til:
Sæby Kommune,
Løn- og personalekontoret,
Rådhusvej 1, 9300 Sæby.
Mærk kuvert og ansøgning job nr.
2006-44.
Ansøgningsfristen er den 15. juni 2006.
Der forventes ansættelsessamtaler den 22.
juni 2006.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten og principperne i lokal løndannelse.
Du er meget velkommen til at ringe til
overtandlæge Jette Fries på tlf. 7616
2075 og høre mere om stillingen.
Ansøgere, der indkaldes til samtale om
denne stilling, skal medbringe straffeattest.
Ved ansættelse i denne stilling indhentes
børneattest.
Ansøgning, bilagt relevante oplysninger
sendes til:
Tandplejen, Esbjerg Kommune
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Husk at påføre stillings nr. 9331

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Vi kan tilbyde dig:
• en travl arbejdsplads med plads til nye
initiativer
• samarbejde i tandplejeteams på store,
nyrenoverede klinikker

du i 2006 fungere som overtandlæge for
Frederikshavn Kommune.
Der vil i arbejdet være fokus på det tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende
arbejde.

Ansøgningsfrist den 15. juni 2006 med
morgenposten.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt
mandag den 19. juni 2006.

Danmarks 5. største by sprudler af energi og
skaberkraft. Vi arbejder vedholdende og ligetil, ofte med et internationalt fokus, der gør os
kendt og anerkendt for vores kernekompetencer langt ud over landets grænser.
Tandlægebl. 31.05.06
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Jobb i Nord-Norge, Lofoten?
Praksis til leie i Svolvær, Lofoten pga fødselspermisjon. Ny
klinikk i helsehus, ferdig ca
SEPT.-06. 2 andre tannleger og
tannpleier i samme klinikk.
Mulighet for fast ansettelse.
Godt pasientgrunnlag! Fantastisk natur!!
Kontakt Gunhild Johansen,
tlf. 4798681830 el.
gunh-jo2@online.no

ANNONCER

Udlandet

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

Køb og salg
Brande
Yngre kollega kan overtage solid praksis på gunstige vilkår.
Ca. 1300 voksne pt. og oms. 1,9
mio. kr.
Gode lokale- og parkeringsforhold.
Henv. til:
Tandlæge Karsten Kristensen
Nørregade 11, 7330 Brande
Tlf. 97181429 efter kl. 19.
Klinik/klinikandel ønskes
i Odense
Til overtagelse ultimo 2006
af erfaren kvalitetsbevidst kv.
tandlæge.
Billet mrk 660
Modtager TB’s annoncecenter

Vi kan tilbyde en klinikandel på Svendborgs havnefront med muligheder for naturoplevelser ved skov og sejlads i det bedste farvand.
Klinikken er på 450 m2 og indeholder 6 behandlingsrum udstyret med
bl.a. digital røntgen og OP, et stort venteværelse, en stor personalestue, kontorer m.m.
Lidt om dig:
Du drømmer om en klinik med en rar og udfordrende hverdag.
• Vi kan tilbyde en klinik, hvor afslappet omgangstone og godt humør
er i højsæde.
• Vi kan tilbyde en absolut toptunet klinik med faglig opbakning til alle
behandlinger på nær ortodonti. Vi garanterer dig mindst 1000 aktive
patienter.
Dine kolleger og dit personale skal være sparringspartnere.
• Vi er for tiden 8 klinikassistenter, 2 tandplejere og 4 tandlæger.
• Vores personale er fagligt højt kvalificeret og yder på alle områder
stor hjælp i hverdagen.
Lidt om os:
Vi forventer, du løbende udvikler og ajourfører dig fagligt.
• Du deltager i kurser - gerne sammen med os. Du har team-spirit,
og dit format lader ikke bagateller styre din hverdag.
Vi forventer, at du påtager dig ledelse og ansvar.
• Du har evner (eller erhverver dig disse) og lyst til at bruge den
nødvendige tid til, at klinikken ledes og udvikles på bedste og mest
effektive måde.
Kan du genkende ovenstående – send senest d. l6.6.06 et par ord
mærket ”partner” til:
Tandlægerne i det Gule Pakhus
Havnepladsen 3 B, 5700 Svendborg
eller på e-mail: gulepakhuska@get2net.dk
Michael Nørgaard, Kim Aaes

Køb/salg klinikker

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

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

www.dtftryghed.dk
Pension

:)

Brønderslev – nord for Aalborg
Ren tredjepart af stor klinik beliggende i egne lokaler i stueplan i lægehus med gode P-forhold, kun 20 min. kørsel fra
Aalborg og lufthavnen, i by med ekspansiv vækst. Der er
patientgrundlag til 3 tandlæger, 3 tandplejere og en tilknyttet
specialtandlæge.
Der er stor patienttilgang og behandlinger repræsenterende
bl.a. implantater (store som små), kosmetisk tandpleje samt
odontofobi-patienter. Der er nyt udstyr, indbefattende nyeste
Digora-version samt anvendelse af alle Al-Dentes muligheder.
Køberpartens andel vil være ca. 1200 pat. med en omsætning
p.t. på 2,190 mio.kr.
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Tandlæge ved det Sydfynske Øhav

39 46 00 80
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 7

LEVERANDØR henvisninger

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning

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

Specialafdeling for klinikfinansiering:

Pris: kr. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- 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
Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

Banker

- de nemmeste penge
kan du tjene på
finansieringen!
Finansiering af praksis har
siden 1997 været vores
speciale.

Karsten
Nielsen

www.landbobanken.dk/praksis

Lad os samarbejde om kronerne!
Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Nul huller i
finansieringen
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www.klinikfinansiering.dk

Kontakt Frank Finne
Tlf. 4395 2702 • www.jyskebank.dk

Dentallaboratorier
Storkøbenhavn
$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

0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

Leif Bertelsen
Dental Laboratorium ApS

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

Spar Nord Odense
Jørgen Peter Poulsen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: jpp@sparnord.dk

www.sparnord.dk

Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

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

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

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

% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK

Ring tlf. 9975 1289
og få en snak om din
nuværende eller
kommende praksis!

Ny klinik?

Sjælland
SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

Ring til Erik Thomsen
tlf. 5586 1536

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk
... Vi samler på tilfredse kunder

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

servicesider
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Fyn

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

Nordjylland

Instrumenter

Midtjylland

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

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Klinik- og kontorinventar

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

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

Fugl

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

622

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

Hygiejne

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

Tlf. 64 41 41 42
Fax 64 41 77 99

Brånemark
SystemTM

Dynamic - over alle grænser
Westergaard Lizzy, ApS
v/ F. Dalegaard & M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

MANDAL ALLE 8B. 5500 MIDDELFART

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

Dentalopvaskemaskiner

Toftebo 14 • 3500 Værløse

www.prorep.dk

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

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

Erhvervsvej 2  2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00  Fax 43 27 15 09
www.miele.dk
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Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års
erfaring PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

Klinikudstyr

Units · Klinikindretning
Digital udstyr · Dental service

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

XO CARE DANMARK er landets største og mest
landsdækkende leverandør af dentaludstyr.

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

Vi forhandler units, klinikindretning, stole, lamper,

Kompressorer

digital røntgen, panoramarøntgen, intraorale
kameraer, kompressorer, sugemotorer, autoklaver

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

og meget mere...
Ring og få gode råd, vejledning
eller et godt tilbud.

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Revision
XO CARE DANMARK A/S tlf 43 270 270

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

www.xo-care.dk

Scanline

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

www.pwcglobal.com/dk

Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775
www.bienair.com

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revisionscentret
for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

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

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Vi skaber rammerne for velvære
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Service & reparation

Professionel teknisk
service på dentaludstyr
XO CARE DANMARK A/S
- det nye navn for DDF
XO CARE DANMARK A/S er landets mest
lokale servicepartner. Vi har 16 teknikere,
som bor i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Vi
er derfor altid tæt på dig og din klinik - din
garanti for høje oppetider.
Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af alle kendte mærker.

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

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

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

www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk
Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

- mere end god service...

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

a
s

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

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

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

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

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

www.dentsupport.dk

Tandplejemidler

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

Øvrige

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

Eurocard
Tandlæge
Tlf. 87101930
· Fax 86423795 ann.
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Tandbørster og tandstikkere

Eurocard til
reduceret pris
Kavo-Specialisten
Rådgivning: klinikindretninger, udstyr,
instrumenter, tilbehør, service og forbrugsvarer til konkurrencedygtige priser!
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter.

Besøg vores udstilling.
Kontakt os for en aftale!
autoriseret
forhandler og
servicefirma

JTA

Dental salg
og service ApS

Sønderlundsvej 2, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 54 00, Fax 44 53 14 62
E-mail: jta@jtadental.dk
www.jtadental.dk

• Vikarer til hele
København og
Sjælland
• Lidt billigere

Salg
Service
Klinikindretning

TePe
– Dansk Tandprofylakse

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

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

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem

07/0

Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler
www.statoil dk

Få bonus
på sund fornuft

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

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
www.forbrugsforeningen.dk
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Brigitte Krabbe og
Dietmar Keil, Multident.

Vil du have de
bedste vilkår?
Så tal med DTFs Tryghedsordninger. Vi er en uafhængig
organisation ejet af tandlæger. Vores mål er at sikre dig
de bedst mulige forsikrings- og pensionsordninger
samt at tilbyde dig kvalificeret og uvildig rådgivning,
når du har brug for det. Vi er til for at sikre dig størst
mulig tryghed på et område, der er svært at overskue.

En forretningsforbindelse
er et partnerskab.

I samarbejde med PFA, Nordea, Codan og Tryg tilbyder
vi ordninger for både studerende, offentligt ansatte og
privatansatte, klinikejere, pensionister, ægtefæller og
samlevere.

Er der nogen grund
til ikke at vælge
den bedste partner?

Telefon:
+45 73 44 13 20
Fax:
+45 73 44 13 21

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

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

M U LT I D E N T

Garanteret uafhængig rådgivning

leveringsprogram. Individuel afstemt efter Deres behov og planer.

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

M28

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

w w w. m u l t i d e n t . d e
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Ikke så dyr, som jeg ser ud til...
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Stærk - men uden fine prisfornemmelser.
Jeg er fjerde generation af kvalitetsunitter, og der er kun stærke
materialer bag mit eksklusive ydre. Jeg er samtidig let at bruge,
og jeg hjælper dig til at gøre dine behandlinger endnu bedre.
Alt dette koster selvfølgelig...
Men ikke mere end fra 189.900 kr. inkl. moms.
Hvis du leaser, svarer det til kun 112 kr. pr. arbejdsdag.
XO 4. Bedre end du tør håbe. Billigere end du tør tro.
Ring og hør nærmere.

Det nye navn for Flex Dental

XO CARE DANMARK A/S

Tlf 43 270 270

Email info@xo-care.dk

www.xo-care.dk

Nerveskader ved lokalanalgesi
Bivirkningsråd efterlyser indberetninger
DTF undersøger tandlægers etik

