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Misbrug

Håndfri betjening med XO 4 fodkontrol

Skærpede krav om prisoplysninger

Med XO 4 fodkontrol kan du nemt styre alle instrument- og unitfunktioner.

Hjemlø

begge hænder til arbejdet i mundhulen.

Fodkontrollen giver dig frie hænder til det praktiske arbejde og eliminerer
krydskontaminering. En XO 4 unit gør det lettere for dig at fokusere på
behandlingen – og giver dig mere overskud til dine patienter.
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XO 4 fodkontrol giver dobbelt effektivitet og dobbelt fokus
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Non-cariøse
cervicale defekter
med særligt henblik
på abfraktioner
En oversigt
Ib Sewerin
I tændernes cervikofaciale område udvikles ofte defekter af non-cariøs art. De er resultatet af rent mekaniske, biomekaniske og/eller kemiske påvirkninger.
Tidligere blev kileformede defekter i tændernes cervikale region betragtet som resultatet af excessiv
tandbørstning med overvejende savende horisontale
børstebevægelser. Man anvendte den populære betegnelse »tandbørstningsusurer«.
I de senere år er man blevet opmærksom på at visse
typer af cervikale non-cariøse defekter kan være
et resultat af biomekaniske spændinger i tandsubstansen udløst af okklusale påvirkninger, dvs. mastikation og evt. bruksisme. Denne form for defekter
betegnes abfraktioner. Der hersker imidlertid fortsat
uklarhed når det gælder ætiologien af den enkelte
defekt.
Non-cariøse cervikale defekter opstår som langsomt
fremadskridende processer. Med en øget bevarelse af
tænderne i forbindelse med stigende alder vil denne
form for defekter tiltage i antal og sværhedsgrad.
I artiklen gives en oversigt over nyere klassifikatio
ner af non-cariøse cervikale defekter med fokus på de
senere års teorier om defekternes ætiologi.

D

efekter af non-cariøs årsag i tændernes cervikofaciale region er hyppigt forekommende. I spørgeskemaundersøgelser rapporterede canadiske og
amerikanske tandlæger at de så denne type af defekter
hhv. næsten dagligt (1) eller adskillige gange per måned
(2).
For 20-30 år siden var det en enerådende opfattelse at
kileformede cervikale defekter alene kunne forklares som
mekanisk betingede og som resultat af tandbørstning.
Samtidig erkendte man også eksistensen af kemisk betingede defekter i form af erosioner. I de senere år er man blevet opmærksom på at også biomekaniske spændinger i
tandsubstansen kan spille en rolle (abfraktionsteorien). I
en spørgeskemaundersøgelse fra 1993 afsløredes imidlertid stor usikkerhed blandt amerikanske tandlæger mht. at
klassificere cervikale defekter mht. ætiologi, og der var
stor variation i behandlingsforslagene (2).
Eksistensen af fænomenet abfraktion baseres på en række dels kliniske, dels eksperimentelle iagttagelser. Den
bygger endvidere på at den cervikale del af tandkronen er
et svagt og udsat område. Emaljelaget er tyndt, krystalstrukturen er atypisk, og hverken den underliggende dentin eller cementen har emaljens hårdhed. Området er derfor mindre modstandsdygtigt over for mekaniske påvirkninger i form af spændinger i tandsubstansen.
Formålet med nærværende artikel var at beskrive cervikalt lokaliserede defekter i de hårde tandvæv, med særligt
henblik på abfraktioner.
I den internationale litteratur anvendes betegnelsen noncarious cervical lesions (NCCL). I det følgende anvendes akronymet NCCD (non-cariøse cervikale defekter).
Inddeling og terminologi
Der er ud fra ætiologiske kriterier i dag overvejende enighed om at følgende tre fænomener kan føre til udvikling af
NCCD:
1) abrasion,
2) erosion og
3) abfraktion.
Der er samtidig overvejende enighed om at tilstanden kan
skyldes et enkelt fænomen, men at der i de fleste tilfælde er
tale om en multifaktoriel årsag, og at defekter der er initieret af et enkelt fænomen, kan forstærkes ved indvirkning
af sideordnede fænomener (3-16).
De enkelte fænomener karakteriseres på følgende vis
(17).
Abrasion
Betegnelsen dækker patologisk tab af tandsubstans som
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følge af artificielt betinget slid, typisk excessiv tandbørstning, men tillige opstået ved fx forkert anvendelse af tandstikkere, samt i forbindelse med anden udsættelse for slid
med fremmedlegemer, fx i professionsmæssig sammenhæng.
De cervikalt lokaliserede defekter ses så godt som udelukkende på facialflader. De kan være skålformede, men
antager ofte kileform. Overfladen er blank og fri for plak.
Erosion
Tilstanden skyldes en kemisk opløsning af tandsubstansen
uden bakteriel medvirken, typisk pga. påvirkning af syre
fra fx citrusfrugter og sure drikke, men ses også i forbindelse med udsættelse for fx syredampe i erhvervsmæssig
forbindelse, samt som bivirkning ved gentagen emesis,
bulimi, ruminatio og ructus.
Substanstabet kan være lokaliseret såvel facialt som
lingvalt og okklusalt afhængig af syrens stamforhold. De
former for erosioner der ses som tilfælde af NCCD, er typisk af ekstern oprindelse (frugter, sure drikke).
Abfraktion
Denne betegnelse dækker substanstab forårsaget af biomekaniske kræfter. Defekterne opstår som følge af okklusale
belastninger der medfører spændinger i tandsubstansen,
og som resulterer i brud i emaljens krystalstruktur.
Abfraktioner er altid lokaliseret i et område tæt på den
cervikale emaljerand hvor emaljen er tyndest og svagest,
og langt overvejende facialt.
Da årsagen i de fleste tilfælde opfattes som værende multifaktoriel, foretrækkes NCCL (engelsk akronym) af mange
som en overordnet, neutral betegnelse der ikke rummer
en stillingstagen til ætiologien.
Kommentarer
NCCD er definitionsmæssigt begrænset til cervikalt beliggede defekter, men ikke-cariesbetinget substanstab kan
forekomme på alle tandflader. Der anvendes i den forbindelse flg. sideordnede betegnelser.
Attrition betegner substanstab i form af tandslid som et
resultat af tand mod tand-kontakt, dvs. okklusalt og inci
salt slid som følge af tandkontakt ved synkning, tygning af
bløde fødeemner og bruksisme, samt approksimalt i form
af det interstitielle slid. Okklusalt og incisalt slid der er resultatet af tygning, dvs. med fødeemner mellem tænderne,
kan betegnes mastikatorisk abrasion eller demastikation (6).
Grippo (12) har kraftigt advokeret for at betegnelsen erosion erstattes af korrosion under henvisning til at erosion i
almindeligt sprogbrug betegner en nedbrydning som følge
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af en påvirkning af vand/is (floder, have, gletsjere) eller
vind, evt. hjulpet af et slibende element, men uden syreindvirkning. (Sideordnet benyttes ordet tillige om en oftest traumatisk betinget destruktion/afstødning af epitel.) I
metallurgien er det velkendt at hvis et materiale er udsat
for mekaniske spændinger, vil det være mindre modstandsdygtigt over for erosive påvirkninger end et materiale uden spændinger (se senere); dette har ført til betegnelsen stress corrosion (18,19).
Betegnelsen usur (usura, af lat. usus: brug) har i mange
år har været anvendt i dansk fagterminologi som fællesbetegnelse for artificielt slid (fx ”pibeusurer”, ”tandbørstnings
usurer”, professionelle usurer). Den anvendes ikke internationalt.
Udtrykket kileformede defekter (defectus cuneiformes) har
været anvendt om defekter med en typisk kileformet morfologi og har entydigt været anset for udløst af tandbørstning med overdrevent kraftige, horisontale bevægelser og
evt. med anvendelse af en kraftigt slibende tandpasta eller
alternative rensende medier.
Termen perimylolysis (eller forkortet perimolysis (af gr. mylos: molar, lysis: opløsning)) anvendes undertiden som specifik betegnelse for de former for erosioner der er en følge
af gentagen emesis (evt. i form af bulimi), ruminatio og
ructus. Denne form for substanstab er typisk lokaliseret
lingvalt og palatinalt.
NCCD
Hyppighed
NCCD er hyppigt forekommende, selv i unge aldersgrupper.
Telles et al. (10) undersøgte 44 tandlægestuderende i alderen 16-24 år. Af disse viste 25 (57%) NCCD. Estafan et al. (19)
undersøgte 299 tandlægestuderende med en gennemsnitsalder på 29 år og fandt NCCD hos 33%.
Hyppigheden øges med stigende alder (20). Pegararo et al.
(21) undersøgte 70 35-45-årige og fandt at 88% havde en eller anden form for NCCD, og i alt viste 17% af tænderne
defekter.
Borcic et al. (22) fandt prævalenser der varierede mellem
4% hos personer under 26 år og 33% hos personer over 65
år.
Kønsfordeling
Der tegner sig ikke noget entydigt billede af kønsfordelingen.
I én undersøgelse (23) blev NCCD fundet ca. dobbelt så
hyppigt hos mænd som hos kvinder, og i en anden (24) var
forekomsten signifikant hyppigere hos mænd end hos
Faglige artikler
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Abfraktioner

kvinder. Andre forfattere har fundet dem blot lidt hyppigere hos mænd end hos kvinder (8,24,25), og som en undtagelse er de i en enkelt undersøgelse fundet hyppigst hos
kvinder (57%) (26).
Udbredelse
Hos patienter med NCCD ses gerne en udbredelse til flere
tænder i tandsættet (Fig. 1), og det gælder selv hos unge.
Telles et al. (10) fandt allerede hos unge tandlægestuderende
i gennemsnit 3,8 afficeret tand per individ (variation 1-8
tand), og Estafan et al. (19) fandt hos tandlægestuderede at
de fleste (66%) havde 1-5 afficeret tand; hos én studerende
diagnosticeredes 20 tænder med NCCD.
Hos midaldrende individer er rapporteret om en udbredelse til mellem én og 14 tænder per individ (21,26), og hos
individer >65 år er antallet af afficerede tænder per individ
angivet til i gennemsnit 5,4 tand (af 19 tilbageværende) (27).

stort set ligeligt fordelt (9). Visse forfattere har fundet en
lidt højere hyppighed i over- end i underkæben (8,11,25).
NCCD forekommer så godt som udelukkende facialt
(19,23,24), men kan også i sjældne tilfælde forekomme
lingvalt (9,23).
Defekterne starter generelt i kronens cervikale tredjedel, men ud fra ætiologiske overvejelser er det bemærkelsesværdigt at NCCD kan udbredes subgingivalt (3,18) (Fig.
2). Miller et al. (26) fandt blandt 309 NCCD at 33% af defekterne havde en subgingival udstrækning. Der er beskrevet
tilfælde af NCCD som har været lokaliseret udelukkende
subgingivalt (30).
Ligeledes strider det mod en rent mekanisk ætiologisk
teori at et antal tilfælde af NCCD har en udbredelse der er
forskudt i enten mesial eller distal retning, og at de i undtagelsestilfælde også kan være strække sig ind approksimalt (3).

Lokalisation
I de fleste undersøgelser er NCCD fundet hyppigst i sideregionerne, herunder først og fremmest i præmolarer og førstemolarer (8,10,11,19,21-23,25,28). Hyppigheden er lav i
hjørnetænder og incisiver sammenlignet med kindtænder
(9,19,25,28); Pegoraro et al. (21) fandt at 94% af de fundne
NCCD forekom i molarer og præmolarer og kun 6% i hjørnetænder og incisiver. Enkelte forfattere har dog fundet
flere defekter i hjørnetænder end i molarer (27,29).
NCCD forekommer såvel i over- som i underkæben, og

Morfologi
NCCD inddeles i kile- eller V-formede defekter og i skåleller C-formede defekter. Vinklen i de kileformede former
ligger oftest mellem 45˚ og 135˚, men den kan være både
større og mindre (25). Skålformede defekter er i flere undersøgelser fundet hyppigere end kileformede (9,31), men
det omvendte forhold er også konstateret (26). Da mange
defekter starter som skålformede for efterhånden at fordybes og antage kileform, er fordelingen formentlig afhængig
af aldersgruppen.

Fig. 1. Eksempel på multiple non-cariøse cervikale defekter
(NCCD) i front- og sideregionen. Foto: Ulla Pallesen.

Fig. 2. Eksempel på solitær non-cariøs cervikal defekt (NCCD)
med subgingival udbredelse i 6+ (pil). Foto: Ulla Pallesen.

Fig. 1. Example of multiple non-carious cervical lesions (NCCL) in
anterior and lateral region. Photo: Ulla Pallesen.

Fig. 2. Example of solitary non-carious cervical lesion (NCCL) with
subgingival extension in 6+ (arrow). Photo: Ulla Pallesen.
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Litonjua et al. (32) viste endvidere eksperimentelt at samme påvirkning ved artificiel tandbørstning i visse tænder
resulterede i kileformede defekter og i andre i skålformede
defekter.
Følsomhed
Da NCCD hurtigt medfører dentinblottelse, må dentinhyperæstesi forventes. Coleman et al. (23) fandt en positiv association mellem NCCD og cervikal dentinhyperæstesi.
Heymann et al. (33) fandt blandt 178 tænder med NCCD at
der forekom hyperæstesi i 21% af tilfældene.
Okklusalt slid
Da okklusal belastning er mistænkt for at udløse abfraktioner, har flere forfattere registreret slid og slidfacetter på
dels de afficerede tænder, dels antagonister, og der er fundet en overvægt af slidfacetter hos personer med NCCD,
sammenlignet med personer uden (25).
Pegoraro et al. (21) fandt at 80% af tænder med NCCD viste slidfacetter mod kun 26% af tænder uden NCCD. Tilsvarende fandt Telles et al. (10) blandt tandlægestuderende
at personer med NCCD havde i gennemsnit 15 tænder med
slidfacetter, mod 11 i gruppen uden NCCD. Af tænder med
NCCD viste 78% slidfaccetter mod 40% af tænder uden facetter. I flere undersøgelser er fundet at NCCD kun helt
undtagelsesvis forekommer i tænder som ikke samtidig viser okklusalt slid (8,9,26).
Et interessant studie er udført af Pintado et al. (34). På
grundlag af fire sæt konsekutive modeller af en mandlig
patient indsamlet gennem en 14-årig periode fulgte de udviklingen af NCCD på tre tænder. Ved digitalisering analyserede de det tiltagende volumentab af de cervikale defekter og sammenholdt det med det tilsvarende okklusale attritionsbetingede volumentab. Der konstateredes en højsignifikant korrelation (r2 = 0,98).
Det bør dog nævnes at i modsætning til de ovenfor refererede undersøgelser har visse forfattere ikke kunnet påvise
sammenhæng mellem okklusale slidfacetter og forekomsten af NCCD. Piotrowski et al. (11) fandt ikke højere forekomst af slidfacetter på tænder med NCCD end på kontroltænder, men bemærkede dog at NCCD ofte sås på antagonister. Estafan et al. (19) fandt ingen korrelation blandt tandlægstuderende, men bemærkede selv at en sammenhæng
måske ville træde frem i en gruppe af ældre individer.
Bruksisme, suprakontakter og gruppekontakt
I en klassisk undersøgelse fra 1977 fandt Xhonga (35) en høj
forekomst af NCCD (»dental erosions«) hos patienter med
bruksisme og øget okklusal belastning, og en tilsvarende
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

forhøjet forekomst er bekræftet i efterfølgende undersøgelser af patienter med parafunktioner/bruksisme (20,23).
Der er fundet positiv association (r2 = 0,82) mellem antallet af suprakontakter og forekomsten af NCCD (29). Ott &
Pröschel (28) påviste en højsignifikant korrelation mellem
forekomst af NCCD og belastning i arbejdsudslag.
Der skelnes mellem hjørnetandsført kontakt og gruppekontakt ved arbejdsudslag. Ved gruppekontakt udsættes
mange flere tænder for belastning end hvis hjørnetanden alene bærer belastningen. I en undersøgelse af 309 tænder med
NCCD forekom 73% i tandsæt i gruppekontakt (26). Marion et
al. (36) fandt at risikoen for NCCD var 12 X større i tandsæt
med gruppekontakt end ved hjørnetandsført udslag.
Lee & Eakle (37) har vist et eksempel på at NCCD kan
være af iatrogen karakter. Ved restaurering af en tand opstod en forskydning af kontaktforholdene resulterende i
udvikling af en ”ny” NCCD med en forskudt lokalisation.
Plak
Forekomst af plak på eller omkring tænder med NCCD udhuler teorien om tandbørstning som årsag.
Piotrowski et al. (11) fandt en signifikant højere forekomst
af plak på tænder med NCCD end på tænder uden. De
fandt yderligere at tænder med kileformede defekter havde
signifikant mere plak end tænder med skålformede defekter. Miller et al. (26) fandt plak i enkelte defekter (3%), og at
40% af patienterne med NCCD havde en generelt forhøjet
plakscore.
Abfraktioner
Historik
I 1980’erne blev man i stigende grad opmærksom på at
spændinger i tandsubstansen stammende fra okklusale belastninger kunne udløse NCCD eller være en medvirkende/forstærkende faktor.
Lee & Eakle publicerede i 1984 (37) kliniske eksempler
på NCCD og påpegede at defekterne kunne forekomme på
enkelte tænder og ikke på nabotænder, og at dette var vanskeligt forklarligt idet fx tandbørstning måtte formodes at
påvirke nabotænder nogenlunde ens. De iagttog også tydelig overensstemmelse mellem enkelte tænders okklusale
belastning og solitære NCCD, herunder at defekterne kunne være hhv. mesialt og distalt forskudt afhængig af okklusionsforholdene.
I 1992 introducerede Grippo (38) betegnelsen abfraktioner.
Det teoretiske grundlag
Tænderne er med deres kappe af emalje og med ophængning i et resilient parodontalorgan rustet til i et livslangt
Faglige artikler
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perspektiv at modstå belastninger fra mastikation og anden okklusal påvirkning.
Allerede i 1895 påviste Black (39) at dentin er kompressibel, og i løbet af 1950’erne og -60’erne blev forhold vedr.
emaljens og dentinens elastiske og andre mekaniske egenskaber grundigt belyst i en række undersøgelser (40-44).
Emalje og dentin har forskellige mekaniske egenskaber.
Emaljens trykstyrke er højere end dentinens, mens dentinens bøjestyrke er højere end emaljens (30), og emaljen
har et betydeligt højere elasticitetsmodul end dentinen
(45). Selv ved fysiologiske okklusale belastninger undergår
tænderne deformering, og ved non-aksiale belastninger
opstår såvel tryk- som trækspændinger med en fordeling
afhængig af belastningsretningen.
Det er i talrige eksperimenter påvist at de spændinger som
opstår ved okklusal belastning, især belastning af cuspides
ved sideudslag, koncentreres i tandens cervikale del (46-51).
Den del af tandkronen som er beliggende tæt på emaljecement-grænsen, er mekanisk svagere end den øvrige del
af kronen. Emaljelaget er tiltagende tyndt mod emalje-cement-grænsen, emaljeprismerne bliver atypiske, HunterSchreger-linjerne forsvinder (52), og bindingen mellem
emalje og dentin er mindre stærk (49). Ved ubalanceret okklusion og artikulation og ved hyperfunktion udsættes
tænderne for kraftpåvirkninger som afviger fra en ideel
balanceret og overvejende aksial belastning.

Fænomenet piezoelektricitet (opståen af elektriske ladninger i krystaller når de udsættes for tryk eller træk) er
anført som en faktor der kan medvirke til nedbrydning i
form af abfraktion (38,52).
Lee & Eakle gav i 1984 (30) en forklaring på at uhensigtsmæssig okklusal belastning af en tand der medfører trykspændinger i den cervikale del, kan forårsage abfraktioner
(Fig. 3). Da emaljelaget er tyndt, kan spændingerne udløse
mikrofrakturer der betyder brud i krystalstrukturen og i
bindingen mellem emalje og dentin. Små molekyler kan
trænge ind mellem hydroxylapatit-krystallerne og dermed
hindre reetablering af bindingerne. Herved efterlades
emaljen yderligere sårbar over for både mekanisk og kemisk påvirkning.
In vitro-studier
Abfraktioner – Det er med flere eksperimentelle metoder
vist hvorledes der ved okklusal belastning udløses spændinger i tandsubstansen. Det er sket ved fotoelasticitetsmetoder (54), og FEA/FEM-undersøgelser (finite element analysis/method) (46,55), og strain gauge-målinger (56,57).
I 1974 påviste von Klähn et al. (54) på modeltænder at der
ved forskellige okklusale belastninger opstod spændinger
i tandsubstansen der koncentreredes i det cervikale område, og de påpegede klart at fænomenet kunne forklare opståen af kileformede defekter. Der foreligger efterfølgende

Fig. 3. Illustration fra Lee &
Eakles klassiske artikel fra
1984 om abfraktioner visende det hypotetiske princip i
opståen af abfraktioner. Laterale okklusale kræfter skaber
hhv. tryk- og trækspændinger i det cervikale område
(vertikale pile). (Fra Lee WC,
Eakle WS. Possible role of
tensile stress in the etiology
of cervical erosive lesions of
teeth. J Prosthet Dent 1984;
52: 374-80. Copyright 1984.
Gengivet med tilladelse fra
The Editorial Council of
J Prosthet Dent).
Fig. 3. Illustration from Lee & Eakle’s classic paper from 1984 showing the hypothetical principle in development of abfractions. Lateral occlusal
forces create tensile and compressive stresses in the cervical region. (From Lee WC, Eakle WS. Possible role of tensile stress in the etiology of cervical
erosive lesions of teeth. J Prosthet Dent 1984; 52: 374-80). Copyright 1984. Reproduced with permission from The Editorial Council of J Prosthet Dent).
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adskillige eksperimentelle undersøgelser, herunder computermodeller, som bekræfter fænomenet (46-51).
Rees (58) viste endvidere at i tænder der var restaureret
med fyldninger, sås en øget koncentration af spændinger i
tandens cervikale område. Det må således anses for sandsynligt at tænder med fyldninger (især dobbeltkombinerede) må anses for særligt udsatte for udvikling af NCCD.
Kombinationsdefekter - Mange undersøgere mener at de fleste tilfælde af NCCD har multifaktorielle årsager.
I 1999 viste Whitehead et al. (59) at det eksperimentelt var
muligt at udvikle NCCD. De anbragte ekstraherede præmolarer i et bad af 10% svovlsyre og udsatte dem for en belastning af den faciale cuspis på 670 N. I otte af 50 tænder
udvikledes NCCD-lignende defekter.
Staninec et al. (60) viste i en eksperimentel model at spændinger fremmede erosionen af dentin i et surt miljø. Fænomenet er analogt med det velkendte forhold inden for metallurgi som betegnes stress corrosion (se tidl.) (45,61). Overført til klinikken indebærer dette at NCCD vil kunne aggraveres af okklusale belastninger i kombination med en
sænkning af spyttets pH.
Palamara et al. (62) viste eksperimentelt at okklusal belastning medførte øget opløsning af tandsubstans ved udsættelse for syrepåvirkning, og at effekten var mest udtalt
i tandens cervikale del.
Rees & Jagger (63) har fremført at den cervikale emalje
har en mere porøs struktur, og at spændinger som følge af
okklusal belastning kan ”pumpe” erosive stoffer ind i
emaljen og forstærke virkningen.
Rees & Hamadeh (64) gjorde i forsøg med eksperimentelle tandmodeller den iagttagelse at en mindre defekt i
tandens cervikale del medførte omfattende ændringer i
spændingsmønstret. De fremsatte på grundlag heraf den
teori at abfraktionen indledes med et ubetydeligt substans
tab forårsaget af fx abrasion, og at der hermed sættes skred
i abfraktionsprocessen.
Som en modsætning til ovennævnte undersøgelser skal
nævnes at Litonjua et al. (65) opstillede et forsøg hvor ekstraherede tænder blev udsat for artificiel tandbørstning og
samtidig udsat for forskellige former for okklusal påvirkning. De fandt ingen signifikant forskel i defekternes dybde ved varieret okklusal belastning. Forfatterne konkluderede at det cervikale substanstab alene måtte tilskrives
den lokale effekt af tandbørstningen, og at abfraktionseffekten var underordnet. De fandt endvidere at der sås analoge defekter på kontralaterale tænder fra samme tandsæt,
hvilket de tog som udtryk for at der er individualitet mht.
tændernes mineralisering og form, og at samme påvirkTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

ning derfor kan udløse forskellige skader på tænder hos
forskellige individer.
Indflydelse af parodontalmembranen
Det er indvendt mod rent eksperimentelle forsøg med ekstraherede tænder at situationen ikke svarer til kliniske forhold hvor tanden er ophængt i et resilient parodontalligament (66). For at spændinger kan opstå i tandsubstansen,
må okklusale belastninger overstige parodontalmembranens resiliens. Kræfternes fordeling vil foruden af resiliensen i parodontalmembranen afhænge af tandens løsningsgrad (fulcrums beliggenhed).
Kuroe et al. (47) simulerede forskellige grader af parodontal resiliens og viste at ved øget bevægelighed af tanden
blev koncentrationen af spændinger forskudt i apikal retning. I tænder med en etableret NCCD sker en kraftigere
koncentration af kræfter i den cervikale region end i intakte tænder (67), og der er derfor en tendens til at allerede
etablerede defekter vil tiltage i omfang (49).
Behandling
Diagnostisk skelnen mellem abrasion, erosion og/eller abfraktion, og dermed valg af forebyggende foranstaltninger
og behandling er vanskelig. Bader et al. (2) bad i en spørgeskemaundersøgelse amerikanske tandlæger på grundlag
af billeder klassificere forskellige former for NCCD og foreslå behandling. Resultaterne viste stor usikkerhed, og svarene var modstridende både mht. klassifikation og behandlingsforslag. Abfraktioner som årsag blev kun foreslået af få tandlæger.
Indikationer
Ved mistanke om at NCCD hos en given patient udelukkende eller overvejende skyldes patientens tandbørstningsvaner (hyppighed, teknik, børste, tandpasta/andre
medier) bør disse først og fremmest ændres. I tilfælde hvor
erosive faktorer anses for en medvirkende eller dominerende årsag, anbefales først og fremmest kost-/drikkehygiejne
(4,7,9). Endelig, i tilfælde hvor defekterne mistænkes for primært at repræsentere abfraktioner, er bidskinne anbefalet
(7,68), samt udjævning af præmature og skævt belastende
tandkontakter vha. af slibning (69). If. Grippo (38) vil restaurering medføre ændringer i de torkverende kræfters fordeling og dermed forebygge progression af en abfraktion.
Restaurering af NCCD kræver overvejelse. En restaurering kan tjene forskellige formål: 1) forsøg på standsning af
progressionen, 2) elimination af dentinhyperæstesi, 3) beskyttelse af pulpa, 4) genoprettet æstetik (7). Hvad angår
pkt. 1 og pkt. 3 skal det tages i betragtning at NCCD proFaglige artikler
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gredierer særdeles langsomt; spontan fraktur som følge af
NCCD forekommer uhyre sjældent og pulpablottelse næsten aldrig. Vedr. pkt. 2 viser mange tænder med NCCD
ingen øget følsomhed. Tilbage er den kosmetiske indikation som kun har betydning på synlige tandflader.
Visse forfattere har fokuseret på det æstetiske element
og anvendt transplantation af væv fra fx ganen til dækning
af defekter, og de har samtidig hermed elimineret hypersensitivitet (68,70). Introduktion af kunstige transplantationsmaterialer til brug i mundhulen (fx AlloDerm) har åbnet nye muligheder for dækning af gingivale retraktioner
og NCCD (71).
Restaurering: metodik og resultater
Restaurering af NCCD har af enkelte tandlæger været udført med amalgam eller guld (1), men restaurering med
materialer som kræver mekanisk retention vil imidlertid
bidrage til yderligere svækkelse af den berørte tand (4).
Derfor er restaurering med glasionomercement og komposit plast i forbindelse med ætsteknik uden præparation den
foretrukne metode (1,4,38,72).
Der er udført en lang række forsøg med forskellige materialer og bondingsystemer med observationstider op til
seks år (33,73-83). Generelt er fundet tilfredsstillende resultater mht. retention. Et enkelt ældre materiale viste en
succesrate efter fem år på 47% (74), men ellers er de dårligste resultater i de øvrige refererede undersøgelser succesrater på ca. 75-80% for enkelte materialer og teknikker, og
i nyere undersøgelser er med op til fem års observationstid
fundet 100% succes mht. retention (78,80,81,83).
Det har været diskuteret om det har betydning for behandlingsresultatet om defektens overflade består af skle
rotisk eller ikke-sklerotisk dentin (84). Van Dijken har i flere
undersøgelser sammenlignet restaurering af de to former
for defekter og fundet at defektens natur ikke har betydning for retentionen (77,79).
Det har endvidere været overvejet om det skulle styrke
retentionen at defektens overflade blev gjort ru med overfladisk behandling med et bor. Dette er ligeledes undersøgt af Van Dijken som ikke fandt at den mekaniske forbehandling havde betydning.
Det er vist at efter restaurering sker en forskydning af
spændingernes koncentration i apikal retning ved okklusal belastning (67). Om restaurering øger tandens styrke er
undersøgt af Osborne-Smith et al. (85). De fandt ingen ændringer i frakturresistens i tænder med og uden eksperimentelle NCCD, samt at frakturresistensen var ens uanset
om tænderne i øvrigt var behandlet med MOD-fyldninger
af hhv. amalgam og glasionomercement.
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Heymann et al. (33) sammenholdt tab af restaureringer af
NCCD og 1) okklusal belastning, 2) patientalder og 3) tandtype. Efter to års observationstid sås en signifikant højere
tabsrate hos patienter med bruksisme og belastende okklusionsforhold (P < 0,01). Ligeledes sås en signifikant øget
tabsrate med stigende alder (P < 0,01). Derimod konstateredes ingen forskel i tabsrate for forskellige tandtyper. Da de
okklusale belastninger har betydning for tabsraten, er det
anbefalet ved restaurering af NCCD at justere eventuelle
suprakontakter (86).
Det har været diskuteret hvilken rolle restaureringsmaterialets E-modul spiller for retentionen, dvs. om der vælges et »stift« eller et »slapt« materiale (Fig. 4). Valget kan stå
mellem en hybridplast (med stor stivhed) eller en mikrofileller flowplast (med lille stivhed). Der er rapporteret om en
højere fejlrate for materialer med stor stivhed i modsætning til materialer med et lavere E-modul, som i højere
grad kan tilpasse sig en deformering i det cervikale område (84).
Diskussion
Mange kliniske iagttagelser, fx manglende defekter på nabotænder til tænder med NCCD, manglende overensstemmelse med tandbørstningsvaner, manglende slid på cervikale fyldninger i tænder der er nabotænder til tænder med
NCCD, plak i defekterne, manglende forekomst på løsnede
tænder, og subgingival udbredelse mv. underbygger at
abrasion ikke kan forklare alle tilfælde af NCCD. Dertil
kommer den lange række af eksperimentelle undersøgelser som dokumenterer spændinger i tændernes cervikale
partier ved okklusal belastning.
Der kan imidlertid i det enkelte tilfælde herske usikkerhed om årsagen til opståen af NCCD. Der forekommer formentlig ”rene” typer af NCCD med en enkelt årsagsfaktor;
fx kan NCCD træffes på tænder som er ude af okklusion og
artikulation (30). Men de fleste forfattere hælder til den anskuelse at NCCD i de fleste tilfælde har en multifaktoriel
baggrund.
At defekterne er resultatet af eksterne påvirkninger ses
af at de udelukkende forekommer på eksponerede flader,
og aldrig approksimalt. Om end flere forfattere har påpeget at tænderne belastes mest i arbejdsudslag, kan det forekomme ejendommeligt at NCCD i form af abfraktioner næsten udelukkende forekommer facialt. Rees & Jagger (87)
fandt i eksperimentelle modeller at spændingerne i det
cervikale område var lige store facialt og lingvalt. De forklarede den næsten universelle forekomst af NCCD på facialflader som et udslag af at abfraktionerne faciliteres af
erosive påvirkninger.
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Fig. 4. Princippet i kræfter der påvirker retentionen af restaureringer af non-cariøse cervikale defekter som følge af spændinger i
tandsubstansen. A: Lateral cuspis-belastning. EF = eccentric force; CR = cervical restoration; TS = tensile stress. B: Aksial belastning. CF =
centric force; CR = cervical restoration; CS = compressive stress. (Fra Heyman HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding. J Am
Dent Assoc 1993; 124: 27-36. Copyright© 1993 American Dental Association. All rights reserved. Adapted 2006 with permission).
Fig. 4. Principle of stresses influencing the retention of restorations of non-carious cervical lesions due to tooth substance flexure. A: Lateral cusp
loading. EF = eccentric force; CR = cervical restoration; TS = tensile stress. B: Vertical loading. CF = centric force; CR = cervical restoration; CS = compressive stress. (From Heyman HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding. J Am Dent Assoc 1993; 124: 27-36. Copyright©) 1993 American
Dental Association. All rights reserved. Adapted 2006 with permission).

Abfraktionsteorien underbygges af at der er påvist sammenhæng mellem tab af restaureringer af NCCD og en øget
okklusal belastning (33,84).
Det er interessant at der i forhistorisk kraniemateriale
ikke er fundet NCCD. Aubry et al. (24) undersøgte 3.927
tænder fra 259 kranier uden at finde et eneste tilfælde af
NCCD, mens de i et nutidigt materiale fandt en frekvens på
26%. De anførte at der forekom et kraftigt okklusalt slid i
det præhistoriske materiale og tilskrev den manglende
forekomst af NCCD at tænderne med de flade okklusalflader ved tygning ikke blev udsat for samme grad af laterale
påvirkninger som de ikke-slidte tænder.
Et forhold som få forfattere har beskæftiget sig med er at
forklaringen om emaljens ringe modstandskraft i det cervikale kun forklarer defektens opståen, mens de biomekaniske
kræfters rolle ved progessionen i dentinen er uklart belyst.
Professor, dr.odont., mag.scient. Erik Asmussen og overtandlæge Ulla
Pallesen takkes for gennemsyn af manuskriptet og for kommentarer.
Ulla Pallesen takkes for udlån af de kliniske billeder.
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Faktaboks
• 	 Non-cariøse cervikale defekter i tænderne kan skyldes
1) abrasion,
2) erosion,
3) abfraktion.
• 	 Defekten kan skyldes en enkelt faktor, men ætiologien
anses i mange tilfælde for at være multifaktoriel.
•	Abfraktioner er et resultat af spændinger i tandsubstansen i det cervikale område som er forårsaget af okklusale, overvejende lateralt forskydende belastninger.
•	Restaurerende behandling bør kun iværksættes ved
	1)	risiko for fraktur af tanden (dybe defekter/hurtig progression)
	2)	risiko for pulpablottelse
	3)	behov for ophævelse af dentinhyperæstesi (hvis andre metoder er utilstrækkelige)
	4)	æstetiske hensyn (synlige flader/krav fra patienten).
•	Ved evt. restaurering frarådes præparation. Som restaureringsmateriale anbefales glasionomercement eller plast.
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English summary
Non-carious cervical lesions with special attention to abfractions
For many years wedge-formed defects in the cervical area
of teeth were interpreted as mechanically induced by excessive tooth-brushing. In recent years it has been realised
that occlusal loading may elicit stress deformations that are
concentrated in the cervical area, resulting in abfractions.
The present classification of non-carious cervical lesions
includes 1) abrasions, 2) erosions, and 3) abfractions. Their
characteristics are described, and the theory of abfractions
explained. A number of clinical and experimental observations verifying their existence are reviewed. Today, noncarious cervical lesions are explained as having a multifactorial etiology.
Identifying the etiology of a non-carious cervical lesion
is a prerequisite for prevention of further progression.
Restorative procedures should be limited to cases with 1)
risk of tooth fracture (deep cavities/accelerated progres
sion), 2) risk of pulpal exposure, and 3) dentinal hypersensitivity (not responding to other treatments). Restoration
for esthetic reasons should be limited to visible tooth surfaces and should only be made if requested by the patient.
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Hjemløse:
livsforhold og orale
forhold
En litteraturgennemgang
med kasuistikker
Peter Østergaard og Luise Moustgaard Frandsen
For at forbedre de hjemløses sundhed, herunder
deres orale forhold, er det nødvendigt at skabe et
overblik over hvem og hvor mange de hjemløse er
samt hvilke faktorer der påvirker deres generelle
vilkår. Derfor gennemgås begrebet hjemløshed, de
samfundsmæssige og individuelle forhold af betyd
ning for hjemløshed, de hjemløses levevilkår under
opvæksten og som voksne samt deres fysiske,
psykiske og sociale sundhedstilstand. De hjemløse
er udsat for en ophobning af dårlige levevilkår og en

H

jemløse personer bliver mere og mere synlige i
storbyerne i Europa trods stadig større generel
velstand. Også i Norden er problemerne blevet
synlige, selv om bl.a. Danmark ellers er kendt for sit relativt tætmaskede sociale velfærdssystem.
Der er efterhånden samlet en del materiale nationalt og
internationalt som belyser de hjemløses levevilkår (1-5).
Mange undersøgelser peger på at der blandt hjemløse er en
større dødelighed blandt relativt unge mennesker sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Det hænger
sammen med at hjemløse generelt er i en dårlig fysisk, psykisk og social sundhedstilstand. Mere specifikt er der undersøgelser der dokumenterer at hjemløse har dårlige tænder, og da de ikke passer ind i de rammer der udgør den
tandpleje der tilbydes i Danmark, bliver der sjældent gjort
noget ved deres tandproblemer (6-9). Undersøgelserne
fremstiller således hjemløshed som et multifaktuelt problem der må belyses i alle dets aspekter for at kunne målrette en realistisk indsats mhp. at bedre deres vilkår.
Formålet med denne artikel er derfor at bidrage til en afdækning af hjemløses sundhed, herunder samspillet mellem de hjemløses generelle sundhedstilstand og deres orale forhold. En øget opmærksomhed på de hjemløses vilkår
er afgørende for at blive opmærksom på hvilke behov de
har for interventioner for at bedre deres situation.

overdødelighed, hvilke er forhold der øger den so
ciale ulighed af sundhed i den danske befolkning, og
forhold der kræver sundhedsmæssige løsninger på de
hjemløses præmisser. Endelig vurderes de hjemløses
orale forhold og De Hjemløses Tandklinik/Bisserne i
relation til denne komplekse situation.
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Afgrænsning af begrebet »hjemløse«
I forbindelse med en afgrænsning af begrebet »hjemløse«
er det væsentligt at bemærke at det ikke er en entydig størrelse. Det er derimod et flertydigt fænomen da det ofte er
knyttet sammen med en lang række problemstillinger der
ikke blot omhandler manglen på en bolig (10,11). Problemerne hænger sammen med at mange hjemløse har en
livsform præget af manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, alkohol- eller stofmisbrug samt psykisk sygdom,
hvilket bevirker at de afvises og udstødes af det etablerede
samfund (1-5).
Det nærmeste man kan komme en officiel definition af
hjemløshed i Danmark er lov om social service § 94, hvor
en særlig amtslig § 94-boform beskrives: »Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen
bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.« (12). Af definitionen fremgår at det ikke nødvendigvis er mangel på en bolig der er
det største problem for de hjemløse. Det kan derimod være
sociale problemer som ensomhed, arbejdsløshed eller psykiske problemer som personen har behov for hjælp til at
håndtere for overhovedet at kunne opholde sig i egen bolig.
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Fig. 1. Besøgende hjemløse
med hund og bagage foran
De hjemløses Hus (gult) i foråret 2005. Fotografiet er taget
ud af indgangen til De Hjemløses Tandklinik/Bisserne.
Foto: Jørgen Lætgaard.
Fig. 1. Visiting homeless people
with their dog and their luggage
in front of The Homeless’ House
(yellow) in the spring 2005. The
photo is taken from the entrance
of The Homeless’ Dental Clinic.
Photo: Jørgen Lætgaard.

Det kan eksempelvis dreje sig om den hjemløse som udskrives til egen bolig efter et ophold på en § 94-boform.
Pga. den hjemløses ringe sociale netværk kan vedkommende ikke holde ud at være i boligen da det føles som at
leve i isolation. Personen er således hjemløs med bolig.
Typer af hjemløse
Hjemløse i dag er langt fra de tidligere mere socialromantiske beskrivelser af landevejens farende svende. Det er ikke længere mænd med fuldskæg, i medaljebroderet jakke,
kasket med rævehale og den personlige bagage i en barnevogn på vej ud i sommerlandet, hvor der tilbydes slibning
af knive og sakse. Disse farende svende er nærmest en
anakronistisk minoritet, men de findes da - særligt samlet
til dyrskuer rundt i landet.
I dag er gruppen af hjemløse et storbyfænomen, og de
beskrivelser der knytter sig til hjemløse, er sædvanligvis
skildringer af socialt udstødte mennesker (2,3,10,11,13).
Hjemløse kan identificeres ud fra mange forskellige karakteristika som deres opholdssted eller deres adgang til
eller fravær af en bolig. Der er således mange forskellige
typer af hjemløse. Begrebet »type« er et udtryk for en konstrueret gruppe, og de typer – gademennesker, posemennesker, hjemløse med misbrug, hjemløse på institution,
skjult hjemløse og hjemløse med bolig - der vil blive præsenteret i det følgende, eksisterer ikke nødvendigvis i den
fremstillede form (10,11) (Fig. 1).
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Mennesker på institution
Hjemløse på institution opdeles i personer der overnatter
på en § 94-boform, og individer der opholder sig midlertidigt på institutioner etableret med et andet sigte end § 94boformer hvor personen ikke har adgang til en permanent
bolig, eller ikke er i stand til at benytte en sådan (11).
Blandt de forskellige typer af hjemløse foreligger de bedste kvantitative informationer om dem der opholder sig på
§ 94-institutionerne da Den Sociale Ankestyrelse indsamler oplysninger om brugerne. Antallet af hjemløse der opholder sig på § 94-boformerne, blev i 2003 registreret til
7.169 (14). Blandt brugerne af landets § 94-institutioner er
76% mænd og 24% kvinder. I København er fordelingen
57% mænd og 43% kvinder, hvilket formodentlig skyldes
at en del § 94-boformer i København fungerer som krisecentre for voldsramte kvinder. Gennemsnitsalderen for
personer der benytter en § 94-boform, var i 2003 40,8 år.
Gennemsnitsalderen for mænd var 41,0 år og for kvinder
39,9 år. Det er de 30-39-årige og de 40-49-årige der hyppigst benytter § 94-boformerne, men aldersvariationen
blandt brugerne er 17-67 år (14).
Der foreligger ikke så præcise informationer om de øvrige typer af hjemløse i Danmark; derfor er en vurdering
af det samlede antal af hjemløse baseret på et skøn. Det
skønnes at det samlede antal hjemløse i Danmark er omkring 10.000-12.000 (2).
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Gademennesker
De hjemløse der umiddelbart er mest synlige, er gademenneskene. Med gademennesker menes personer der overnatter på steder som ikke umiddelbart er beregnet til overnatning. Steder beregnet til overnatning kan karakteriseres ved at der til formålet er en seng der er placeret i et
værelse hvor man kan være alene. Der er varme og lys og
adgang til køkken-, bade- og toiletfaciliteter (11).
Blandt gademenneskerne findes to undergrupper som er
kendetegnet ved hver deres adskilte karakteristika. Det
drejer sig om gadebørnene, som inkluderer hjemløse under 18 år; de udgør en forholdsvis lille gruppe i Danmark.
Derudover handler det om posemenneskene der er kendetegnet ved at de er psykisk syge, og som sover og lever
synligt i gadebilledet.

huse eller på institutioner for hjemløse. Årsagen kan være
manglende socialt netværk pga. arbejdsløshed eller ringe
kontakt til familie og venner (10,11,16).

Posemennesker
Posemennesker er en gruppe ældre mænd og kvinder der
er svært psykisk syge, og som sjældent taler med andre
mennesker. De har intet synligt netværk og er uden kontakt til det sociale system (15). Modsat mange af gadens
folk har posemenneskerne intet misbrug (10).
Grunden til at de kaldes for posemennesker, er at de har
alle deres ejendele samlet i plastikposer omkring sig. Dette
tjener to formål, dels som opbevaring, dels som afstand til
andre.
Det skønnes at der er omkring 150 posemennesker i
Danmark, hvoraf 50-100 er lokaliseret i Storkøbenhavn, og
af dem er 25-35 i det centrale København (11,15).
Det kan være svært at indfange viden om posefolket da
de ikke er tilknyttet de offentlige registre, lige som de i
mindre grad benytter sig af hjemløshedsinstitutioner hvor
der kan forekomme en vis registrering af brugerne. Nye
informationer om posefolket kan derfor formentlig kun
indhentes via et opsøgende feltarbejde på gaden (10).

Individuelle årsager til hjemløshed
Opvækstvilkår og social arv
Børn og unge er særligt udsatte for at udvikle afvigende adfærd hvis de kommer fra familier der er kendetegnet ved arbejdsløshed, dårlig økonomi, usikre normer og værdier, hyppige konflikter og dårlig kontakt mellem børn og forældre
(18). Mange af de hjemløse er vokset op i sådanne omsorgssvigtende miljøer. Omsorgssvigtede børn er særligt sårbare
fordi de har en usikker fornemmelse for egne grænser, og de
er dermed i risiko for at udleve en grænseoverskridende adfærd med eksempelvis kriminalitet og misbrug (18,19).
Et særligt kendetegn for de yngre hjemløse er at den biologiske far er forsvundet tidligt i deres liv, hvorefter skiftende stedfædre har overtaget rollen som faderfigur (20).
Hos halvdelen af de yngre hjemløse har én eller begge forældre et alkohol- eller pillemisbrug, og 60% af de yngre
hjemløse angiver at have startet misbruget før 18-års-alderen. Dette skal sammenholdes med at ca. halvdelen har
haft kortere eller længere ophold uden for hjemmet i løbet
af deres opvækst (17).
De omsorgssvigtede unge invalideres i forhold til at
kunne leve op til et komplekst samfunds sociale krav. Som
voksne er de derfor nødsaget til at »vælge« en særlig livsform hvor de slipper for så mange af samfundets krav som
det nu er muligt. Det fører på den anden side til at det etablerede samfund reagerer med afvisning og udstødning. At
være udstødt er typisk sluttilstanden af marginaliseringsprocessen, og denne tilstand er kendetegnet ved at den pågældende person på en eller anden måde lever uden for det
socialt acceptable samfundsliv (10,17).
Hjemløshed hænger således sammen med en opvækst
med belastende følelsesmæssige svigt, adfærds- og skoleproblemer, samt tidligt udviklet misbrug.

Skjulte hjemløse
Gruppen af skjulte hjemløse er personer der ikke har adgang til en permanent bolig og derfor overnatter midler
tidigt hos andre mennesker. Det offentlige kender ikke til
deres situation da de ikke henvender sig for at få hjælp til
anskaffelse af en bolig. De benytter sig heller ikke af de tilbud der er oprettet for hjemløse. Det er derfor svært at kende antallet af personer der er skjult hjemløse (11,15,16).
Hjemløse med bolig
Gruppen af hjemløse med bolig dækker over mennesker
der har en bolig som de ikke er i stand til – eller ikke kan
holde ud - at benytte. De holder til på gaderne, på værts640

Samfundsmæssige årsager til hjemløshed
Selv om det danske samfund opfattes som et velfærdssamfund hvor det sociale hjælpesystem og sundhedsvæsenet
er tilgængeligt for alle, samt betalt ved en fælles skattelovgivning, er der alligevel mennesker som ikke kan fungere
i systemet, hvilket er en af årsagerne til at der er hjemløse i
Danmark. Det skyldes at mange hjemløse har mistillid til
det offentlige system, herunder social- og sundhedsvæsenet pga. gentagne uheldige oplevelser (17,18). Tider med arbejdsløshed og mangel på billige boliger er også faktorer
der kan medvirke til at øge antallet af hjemløse.
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Nogle børn formår at bryde med den sociale arv. En stabil og varig kontakt til en voksen er en af de vigtigste årsager til at blive mønsterbryder. Meget tyder på at det ikke er
fattigdom alene der forårsager negativ social arv, men derimod de følelsesmæssige frustrationer som børn udsættes
for når forældrene lever under belastende kår (17).
Dårlige voksenkår
Det er de førnævnte dårlige opvækstvilkår der ofte er med
til at præge voksenlivet i en negativ retning. Manglende
fuldført skolegang og uddannelse er i sig selv et dårligt
grundlag for livet som voksen, og det resulterer ofte i et
forsørgelsesgrundlag baseret på lavtlønnede jobs eller kontanthjælp. En del er nødsaget til at finde andre indtægtskilder såsom kriminalitet og prostitution hvis de eksempelvis skal finansiere et misbrug (21). Kriminelle handlinger
kan bevirke at den hjemløse kommer i offentlig gæld. Den
hjemløse kan desuden komme i privat gæld til familiemedlemmer eller venner, hvilket kan gøre det svært at holde på
de sociale relationer, og hjemløshed kan således være den
sidste udvej (21,22).

blive underernærede da de euforiserende stoffer minimerer sult- og tørstfølelsen. Manglende fødeindtag kan resultere i vitaminmangel med sundhedsmæssige komplikationer til følge (24,25).
Den sporadiske kost som hjemløse indtager, er ofte meget rig på kulhydrater. Det giver hurtigenergi til kroppen,
men resulterer også i betydelig tanddestruktion (6-9). Ligeledes forekommer der akut nekrotiserende gingivitis hos
de mest udsatte af de hjemløse, som en kombination af underernæring, kompromitteret immunapparat og dårlig
mundhygiejne (26).

A

Sundhedstilstanden blandt hjemløse
En hjemløs lever et liv fyldt med risici, hvilket har be
tydning for den hjemløses fysiske psykiske og sociale
sundhedstilstand . Derudover spiller det hele sammen i en
dance macabre.
Den fysiske sundhedstilstand blandt hjemløse
Hårdt udeliv – Der slides på hele den hjemløses legeme når
vedkommende færdes ude uden tag over hovedet i mange af
dagens timer, i al slags vejr og uden at få regelmæssig søvn.
Fødder der sjældent bliver vasket og er i defekt fodtøj,
giver nedgroede negle, ligtorne, svamp og inficerede sår
(3,15). For lidt og uregelmæssig søvn påvirker immunforsvaret og kognitive funktioner såsom hukommelse og
indlæring (3,4,10). Hjemløse lever ofte et kaotisk og forjaget liv der ikke giver ro til at restituere sig, og heller ikke
til at få lødig kost, selv om det netop er det der er behov
for i et hårdt udeliv (3,4,23). Udelivet betyder at hygiejnen
generelt bliver tilfældig og sporadisk, hvilket i høj grad
har oral betydning idet tænderne går til grunde. De hjemløse er derfor ofte præget af voldsomme tandsmerter (6-9)
(Fig. 2).
Underlødig kost - Mange hjemløse benytter sig af de spisekøkkener der udbydes til dem. Det sikrer dem et vist minimum af lødig ernæring til at undgå mangelsygdomme. De
hjemløse der har et misbrug, er imidlertid i risiko for at
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B

Fig. 2. 45-årig hjemløs mand - slidt af et udendørs liv og
med en smertefuld dårlig oral situation mangler han et par
ekstraktioner for at komme videre i livet. A: Portrætfoto. B:
Den orale tilstand. Foto: Jørgen Lætgaard.
Fig. 2. 45-year-old homeless man - suffering from a severe outdoor
life and a poor oral health he needs some tooth-extractions in order
to carry on. A: Portrait photo. B: Oral situation. Photo: Jørgen Lætgaard.
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Alkoholmisbrug - Alkoholens primære skadelige virkninger
er de fysiske ulykker og utilsigtede sociale hændelser der
opstår i direkte konsekvens af rusen. De sekundære skader omfatter de organforandringer som langvarigt alkoholmisbrug giver, såsom uro, depression, søvnløshed og
sociale problemer. I de senere stadier begynder personen
at miste interessen for familie, venner og et eventuelt arbejde, bliver deprimeret og oplever regelmæssige abstinenser med rysten, opkastninger, øget blodtryk og puls,
samt angst. I det sidste stadie dominerer de fysiske skader
med diabetes, leverbetændelse, mavesår, hjerte-kredsløbsdysfunktion og demens (24,25). Mens alkoholikerne går i
hundene fysisk og psykisk, gør tænderne det også (7,27).
Stofmisbrug - Modsat alkoholens flerhundredårige tradition
– og sundhedsskadelige virkning - i Danmark er psykoaktive stoffer som morfika og hash først blevet anvendt i Danmark inden for det seneste halvandet hundrede år. Misbrugsfænomenet er lige så kendt. Der skelnes mellem psykisk afhængighed med en stærk trang til rusens oplevelse,
og fysisk afhængighed ved rusens ophør med abstinenser,
dvs. uro, irritabilitet, muskelsmerter, kvalme og søvnbesvær (24,25). Psykisk kan der på længere sigt opstå utilsigtede psykiske reaktioner, såsom psykoser med pinefulde
vrangforestillinger og hallucinationer. Nogle misbrugere
udvikler skizofreni hvis de er disponeret i en sådan retning. Fysisk opstår der hjertearytmier og forstoppelse,
samt en øget forekomst af akutte og kroniske infektioner.
Infektionerne opstår ved indstikssteder, i hjertet, lungerne
og knoglerne, foruden at der foreligger en særlig risiko for
at blive smittet med hepatitis B og C samt HIV hvis misbrugerne deler usterile kanyler. Det sker faktisk sjældnere
at misbrugerne dør af overdosis end at de dør af at kroppen
er slidt op og ældet alt for hurtigt (24,25).
Mundtørhed rammer særligt stofmisbrugere, hvor den sammen med deres manglende mundhygiejne – forårsager
hurtig og omfattende progredierende caries (22-30). Dette
sker også på tandflader der normalt ikke udsættes for caries (31).
Med til billedet af den hjemløse som misbruger er også
kombinationen at have en psykisk sygdom. Og en af de
mere tydelige fysiske konsekvenser ved at være psykisk
syg og indtage psykiatrisk medicin er ofte mundtørhed og
mere caries (32-34).
Seksuelle sundhedsrisici - Hjemløse der finansierer et misbrug med prostitution, udsætter sig selv og andre for seksuelt overførbare sygdomme hvis der ikke anvendes kondom. Kønssygdommene, der oftest kan forebygges med
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kondomer, forårsager forskellige infektioner der også belaster og nedbryder kroppen. Ydermere risikerer den prostituerede psykiske problemer med dårligt selvværd og vanskeligheder ved at etablere et normalt seksuelt forhold til
en partner (24,35). Også oralt forekommer seksuelt betingede slimhindelidelser hos de hjemløse, hvor særligt de
prostituerede er udsatte (26).
Samlede fysiske påvirkninger - Ovenstående konsekvenser af
hårdt udeliv, underlødig kost, misbrug og måske prostitution øger den hjemløses risiko for den overdødelighed som
også er konstateret til at være fire gange højere end hos resten af befolkningen i samme aldersgruppe. Det skyldes
ikke mindst de mange infektioner som deres belastede immunforsvar til sidst ikke kan klare. Mere eller mindre kroniske lungebetændelser er ikke ualmindelige, og der ses
eksempler på den tidligere tiders almindelige dødelige
sygdom, tuberkulose (1,3,4).
Den psykiske sundhedstilstand blandt hjemløse
De ofte forkvaklede opvækstvilkår og den negative sociale
arv får psykiske konsekvenser i kraft af at de hjemløse udviser en massiv mistillid til både mennesker, systemet og
selve tilværelsen i frygt for yderligere tab og krænkelser af
selvfølelsen (10,15,17,21). En måde at finde forståelse og
trøst på er at anskaffe sig en hund der trofast følger den
hjemløse i tykt og særlig tyndt.
Når de hjemløse samtidig tilbringer størstedelen af deres
tid i det offentlige rum hvor ingen dør kan lukkes, udsættes den hjemløse for en konstant psykisk belastning da det
er en stressfaktor ikke at have noget privatliv (15,23). Desuden er de hjemløses afvigende adfærd med urent hår,
uvasket tøj, et synligt misbrug eller en råbende opførsel
udstillet for samfundet, der reagerer med udpegning og
stempling af de hjemløse. En sådan stigmatiseringsproces
forbindes med et højt stressniveau som skader den hjemløse følelsesmæssigt. Mange hjemløse bærer præg af lavt
selvværd og manglende selvtillid, og flere er paranoide. De
paranoide tilstande kan både komme af et mangeårigt indtag af forskellige euforiserende stoffer, men også af at de
hjemløse konstant bliver forfulgt og mistænkeliggjort,
samt er udsat for overgreb. De udviser derfor rastløshed og
er let antændelige i depressiv og aggressiv retning (35).
Den sociale sundhedstilstand blandt hjemløse
Tabet af kontrol over centrale dele af tilværelsen er vilkårene for mange hjemløse som har et misbrug eller en sindslidelse. De er ofte upålidelige, hvorfor de mister nogle af
deres rettigheder som voksne mennesker. Når man ikke
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kan tage et ansvar og overholde aftaler, er der stor risiko
for at man ikke kan bruges på arbejdsmarkedet, og det sociale netværk mistes, hvilket kan resultere i en voldsom
ensomhed. De fællesskaber der findes i hjemløsemiljøerne, er sædvanligvis baseret på misbrug og småkriminalitet, hvilket er overfladiske relationer (13). Mange hjemløse
føler sig derfor ensomme med en sporadisk eller helt manglende kontakt til familie og tidligere venner. Ensomheden
opleves på trods af at en del hjemløse lever i det offentlige
rum, hvor de tvinges til at være tæt på andre mennesker
(18) (Fig. 3).
Angsten for at være alene kan betyde at en lejlighed bliver skræmmende da boligen føles tom uden familie og
venner, og den hjemløse kan opleve det som at være i isolation. Personen søger derfor væk fra boligen og bliver således »hjemløs med bolig«. De manglende sociale relationer har betydning for de hjemløses sundhedstilstand. Det
er påvist at et godt socialt netværk udgør et væsentligt bidrag til sundheden både med emotionel og praktisk assistance. Når netværkene forsvinder, stiger den enkeltes sårbarhed. Og social isolation og eksklusion af samfundet betyder ofte depressioner og en relativt kortere levetid (35).
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Konklusion
Ophobning af dårlige levevilkår blandt hjemløse
Sammenlignet med den øvrige befolkning er de hjemløse i
en situation der er præget af en dårligere sundhedstilstand,
inkl. dårligere oral tilstand, samt en overdødelighed blandt
forholdsvis unge mennesker. De hjemløse har desuden et
relativt lavere uddannelsesniveau og en forholdsvis større
ledighed og dermed en lavere disponibel indkomst end
den øvrige danske befolkning (1,2,5,6). De hjemløse er
derfor udsat for en ophobning af dårlige levevilkår der
øger den sociale ulighed i sundhed i den danske befolkning.
Behov for alternative hjælpetiltag
For at ændre på de hjemløses livsomstændigheder og derigennem forbedre deres sundhedstilstand er det væsentligt
at der iværksættes tiltag med det formål for øje. Institutioner, madsteder og det kontaktskabende arbejde for hjemløse i København er helt centrale tilbud der er ganske væsentlige i forbindelse med tilfredsstillelsen af de hjemløses
umiddelbare behov (36). Nogle få institutioner har forskellige former for arbejdstilbud til hjemløse, men det er må-

Fig. 3. 35-årig hjemløs mand
som har tilbragt en del år i
fængsel. A: Portrætfoto. B:
Oral tilstand inden behandling. Han har fået ødelagt
sit tandsæt for år tilbage,
bl.a. som følge af vold. C-D:
Under og efter behandling af
misfarvninger og med Everstick-bro.
Foto: Jørgen Lætgaard.
Fig. 3. 35-year-old homeless man
who has spent a number of years
in prison. A: Portrait photo. B:
Oral situation before treatment.
His dentition has been destroyed
years ago, i.a. following violence.
C-D: During and after treatment
of discolourations and with
Everstick-bridge. Photo: Jørgen
Lætgaard.
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ske en mulighed at skabe flere af sådanne tilbud for at forbedre resocialiseringen af de hjemløse (10). Endelig burde
den aktuelle viden om de processer der fører til hjemløshed, føre til sociale foranstaltninger der kan forebygge at
antallet af hjemløse øges (18-20).
Som det fremgår af artiklen, er de hjemløse udsatte for
mange forskellige sundhedsrisici som har en uheldig indvirkning på deres sundhedstilstand. Da mange hjemløse
ikke selv opsøger det etablerede offentlige sundhedsvæsen, er der risiko for at mindre skavanker udvikler sig til
større problemer. Det er derfor væsentligt at der udvikles
og leveres forebyggende og behandlende tilbud i de områder hvor de hjemløse færdes og søger hjælp. Det kan eksempelvis dreje sig om sundhedstilbud såsom De Hjemløses Tandklinik/Bisserne, der udbydes i tilknytning til
hjemløshedsinstitutionerne, sådan at opmærksomt personale har mulighed for at henvise de hjemløse til behandling i en sundhedsklinik i nærheden. Et sådant tilbud øger
måske de hjemløses velvillighed i forhold til at modtage
behandling (10).
Sundhedspleje, tandpleje og behandling på de hjemløses præmisser
Sundhedstilbud til de hjemløse må derfor i højere grad
være indstillet på at fungere på de hjemløses præmisser,
ligesom det almindelige sundhedsvæsen fungerer på den
øvrige befolknings præmisser. Med andre ord er det
nødvendigt med et sub-sundhedsvæsen der formidler
et sundhedstilbud der kan benyttes af de hjemløse
(2,6,10,23).
Derfor er det at foretrække at klinikker til de hjemløse
er placeret let tilgængeligt for brugerne og i deres miljø. På
De Hjemløses Tandklinik/Bisserne visiteres brugerne i De
Hjemløses Hus efter at brugerne enten selv har henvendt
sig eller er sendt fra det herberg hvor de opholder sig for
tiden. Fremover vil meget af denne transport ske med Røde Kors’ bil fra De Hjemløses Hus. Det sker samtidig med
at De Hjemløses Hus i løbet af sommeren opretter »Nurserne«, en sygeplejeklinik af frivillige sygeplejersker, fodterapeuter og andre plejegrupper – inspireret af de positive erfaringer med De Hjemløses Tandklinik/Bisserne siden november 2002.
Frivilligt socialt arbejde er her bølgebryder for et mindre
formelt samarbejde mellem de udsatte grupper og sundhedspersoner (såsom tandlæger og tandplejere) til at afhjælpe de hjemløses situation og yde et forsøg på at genoprette de hjemløses tillid til det etablerede Danmark med
dets sundheds- og socialvæsen. Det frivillige sundhedspersonale må dog regne med at - bortset fra at udstyret og
infektionsbeskyttelsen skal være i top - så er præmisserne
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ofte af en mere akut karakter end i det øvrige sundhedsvæsen. Det kræver empatisk tålmodighed og en faglig udvikling af sundhedspersonalet, der innovativt og med
åbent sind skal kunne tackle opgaverne med de hjemløse.
De orale og øvrige opgaver med de hjemløse kræver løsninger der fordrer både et fagligt og menneskeligt overskud af personalet.
Eller som forfatteren Franz Kafka sagde det i 1917: »Pre
scribing is so easy, understanding people so hard« (37).
Portrætbillederne vises med de pågældendes tilladelse til fotografering på De Hjemløses Tandklinik.

English summary
Homeless people: Life conditions and oral situation. A literature
survey and case reports
In order to improve the health conditions of the homeless
people in Denmark, including their oral health, it is necessary to have a clear picture of this heterogeneous group. In
this article their living and health conditions are described
from relevant literature.
As a statement: Homelessness implies some vital necessities which go beyond the absence of secure accommodation. Homelessness is also related to social exclusion, unhealthy lifestyle, lack of a social network and personal resources.
The aim of this article is to describe the term homelessness. This includes a description of the individual and the
social conditions which are often present in order to become homeless. All relevant aspects are related to their gen
eral health state and to the poor oral health conditions
which no dental services until 2003 had been taken care of.
Individual conditions which are often present in order
to become homeless include abusive parents , parents who
suffer from a mental disease during the child’s years of
growth, or a childhood where one parent has left the home.
Such conditions result in child neglect. Neglect in the
years of growth is often related to poor schooling and an
adult life which lacks education and includes criminal activities such as violence, abuse and theft.
The homeless people suffer from an accumulation of
health hazards in adulthood. Physically they include prob
lems from constant outdoor living and poor general hy
giene, including poor oral hygiene, dental destruction,
malnutrition, lack of sleep, and consequently infections,
diseases in the pulmonal-blood-heart-system and other
vital organs. Psychological problems because of neglects
during the years of growth, no self-confidence, no self
esteem, mistrust to public services and stigmatisation
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in society, paranoia and aggressions. Social problems
include loneliness which leads to fear, depression and a
shorter life.
One of the primary challenges for health promotion is to
develop and deliver appropriate initiatives to this heterogeneous population of homeless that is not always easy to
categorise, but has a wide range of needs. The aim of The
Homeless’ Dental Clinic in Copenhagen, Norrebro, estab
lished in 2003 is to provide at least a minimum of oral
health and dental services to the homeless people on their
premises. This project of The Homeless Dental Clinic has
inspired to establishing a nursing clinic in The Homeless’
House, Norrebro from 2006.
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ph.d-projekt

Komplementsystemets betydning for immunresponset
ved aggressiv parodontitis
Ph.d.-projekt som omhandler variationen i patienters tilbøjelighed til at udvikle aggressiv parodontitis
Tanja Skuldbøl

Formål
Det er projektets overordnede formål at vurdere komplementsystemets betydning for immunresponset ved aggressiv MP.

Tanja Skuldbøl, cand.odont. 2003
(København)

D

er er stor individuel variation i tilbøjeligheden til at
udvikle marginal parodontitis (MP), og aggressive
former for MP er ofte uden sammenhæng med plakmængden på tændernes overflader. Det tyder således på at individuelle forskelle i immunresponset har en afgørende betydning for sygdommens initiering og forløb.
Komplementsystemet spiller en vigtig rolle for de inflammatoriske processer. Det består af mere end tyve aktivérbare plasmaproteiner, og dets fysiologiske roller spænder vidt; lige fra initiering af det inflammatoriske respons
og destruktion af gramnegative bakterier til regulering af
selvtolerance/autoimmunitet.
Marginal parodontitis og komplementsystemet
Et studie af en af de velkendte periopatogener, Porphyromonas gingivalis’ virulensfaktorer viste at proteasen gingipain1 kan spalte komplementproteinerne C3 og C5. Spaltningen af C5 medfører dannelse af C5a, som er en vigtig kemoattraktant for granulocytter og dermed en kilde til dannelse af proinflammatoriske faktorer på infektionsstedet.
Endvidere har proteasen evnen til at kløve C5a-receptoren
på neutrofile granulocytter. Kløvningen af C5a-receptoren
kan muligvis have hæmmende effekt på udøvelsen af granulocytters effektorfunktioner.
Senest er der fremsat hypoteser om at aggressiv MP kan
indeholde en autoimmun komponent, hvor selvantigenet
menes at være type-I kollagen. Én undersøgelse viste således at serumniveauet af antistof mod type-I kollagen var
signifikant højere i en parodontitis-population sammenlignet med en kontrolgruppe.
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Materiale og metode
Studiepopulation: 15 personer med aggressiv MP og 15 personer uden tegn på gingival inflammation.
Odontologiske registreringer: De inkluderede personer udfylder
et spørgeskema vedr. sygehistorie, odontologiske baggrundsfaktorer og livsstilsforhold. Herudover foretages relevante
parodontologiske registreringer inkl. røntgenoptagelser.
Laboratorieundersøgelser: Analyse af plakprøver fra alle deltagere mhp. at isolere, identificere og videredyrke udvalgte
parodontale patogener (Porphyromonas gingivalis, Prevotella
intermedia og ordinær Fusobacterium nucleatum).
Øvrige undersøgelser: Til isolering af mononukleære celler
og serum tappes 30 ml venøst blod.
B- og T-celleresponset karakteriseres med og uden tilstedeværelse af komplement, både efter stimulering med de
parodontale patogener der er isoleret fra patienten selv samt
efter stimulering med tilsvarende velbeskrevne laboratoriestammer. Herunder måles komplementsystemets betydning for udskillelse af cytokiner fra mononukleære celler,
og deltagernes evne til komplementaktivering samt mængden af komplementproteiner i perifert blod analyseres.
Vejledere
Professor, dr.odont. Palle Holmstrup, Afd. for Parodontologi, Tand
lægeskolen, Københavns Universitet (hovedvejleder); reservelæge,
ph.d., cand.scient. et med. Claus Henrik Nielsen (projektvejleder) og
professor, dr.med. Klaus Bendtzen, Institut for Inflammationsforskning,
Rigshospitalet.

Forfatter
Tanja Skuldbøl, cand.odont., ph.d.-studerende
Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundheds
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Immunforsvar
Parodontitis
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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

Faglige Møder

Vellykket årskursus i Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi
Traditionen tro afholdt Dansk Selskab
for Klinisk Oral Fysiologi sit årskursus
sidste weekend i januar i år på Koldingfjord Hotel. Den traditionelle emnekreds, kæbeleds- og kæbemuskelpatologi, ansigtssmerter, hovedpine,
snorken, søvnapnø, behandlingsmodaliteter mv., var stort set udeladt denne
gang til fordel for to så udfordrende
emner som »Evidens og god klinisk
praksis« og »Alternative metoder til
smertebehandling«.
Overlæge Ann Møller gennemgik
evidensbegrebet og diskuterede bl.a.
de forskellige typer af evidens, deres
vurdering og anvendelse i praksis. Det
understregedes at det er vigtigt at stille
de rigtige spørgsmål i søgen efter evidens eller information og at anlægge
en kritisk vurdering på evidens ved
valg af behandlingsmetode og i klinisk
forskning. Betydningen af en kritisk
litteraturlæsning påpegedes stærkt.
Det detailrige foredrag var både en god
oversigt for praktikeren og en nyttig
vejledning ved vurdering af behandlingsresultater.
Lektor Merete Bakke gennemgik proceduren ved litteratursøgning på internettet, først og fremmest i PubMed; en
glimrende og anvendelig orientering
der sluttede sig fint til det foregående
foredrag.
Næste foredragsholder var professor
Peter Svensson der fremlagde en sammenlignende undersøgelse af effekten
af NTI-skinner og konventionelle bidskinner. Der synes ikke at være forskel
på effekten af de to skinnetyper mht.
påvirkning af symptombilledet. Efterfølgende udspandt sig en livlig diskussion om mulige risici ved anvendelse
af NTI-skinnen. Der refereredes bl.a.
til en svensk undersøgelse som havde
bevirket at Socialstyrelsen (Sundhedsstyrelsen) i Sverige fraråder brug af
NTI-skinnen.
Desværre måtte det annoncerede
650

indlæg »Musik og smertelindring«
udgå pga. foredragsholderens sygemelding. I stedet præsenterede Faramarz Jadidi et »Anti-Bruksisme Modul« bestående af et pandebånd med et emg-kontrolleret biofeedbackmodul. Korrekt
anvendt stimuleres kæbemusklerne til
afspænding når der udøves bruksisme.
Der synes endnu ikke at foreligge undersøgelser på større materialer, men
metodikken er interessant.
Fredagens program sluttede med
kollega Karl Örn Karlssons historiske
tilbageblik »Tænder og smerter i sagatidens Island«; barske løjer fra en
periode hvor retstilstanden var præget
af selvtægt og vendettaopgør. Beretningerne er næppe blevet mindre dramatiske af de mundtlige overleveringer
fra tiden før nedskrivning af sagaerne
fandt sted.
Som vanligt afvikledes selskabets generalforsamling før middagen. I tilslutning til formandens beretning fremkom forslag til supplering af selskabets
hjemmeside. Selskabets økonomi er i
god gænge, og alle valg var genvalg.
Lørdag morgen indledtes af kollega
Per Stylvig der på baggrund af meget
langvarig erfaring redegjorde for fysioterapiens betydning ved behandling
af smerteproblemer i tyggeorganet og
understregede værdien af – eller måske rettere behovet for – samarbejde
med en interesseret fysioterapeut.
Videre orienterede praktiserende
læge Jørgen Korsgaard i et yderst sobert
og nøgternt indlæg om grundlaget for
kraniosakral terapi. Som alle behandlingsmetoder der udfordrer de konventionelle, veletablerede terapiformer,
påkalder også kraniosakral terapi sig
opmærksomhed. Man undrer sig over
de resultater foredragsholderen opnår
med dette behandlingsalternativ.
Lone Nyhuus præsenterede »årets
patient« som derefter diskuteredes i
grupper og siden i plenum med Karin

Fejerskov og Lone Nyhuus som ordstyrere.
Sidste punkt på programmet var
kollega Mads Bundgaards foredrag om
anvendelsen af akupunktur i tandlægepraksis. Bundgaard synes at have
udviklet denne årtusindgamle behandlingsmodus til et meget nyttigt supplement til nutidens behandlinger. Meget
imponerende!
Thor Troest
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Faglige møder

25 pc’er og grisekæber
2. modul af TKU Efteruddannelsens systematiske
efteruddannelse i Parodontologi afholdt
Den 3. og 4. marts mødte 47 deltagere op til 2. modul i Den
Systematiske Efteruddannelse i Parodontologi arrangeret
af TKU Efteruddannelsen og afholdt i Dansk Tandlægeforenings lokaler og på Tandlægeskolen i København.
Første dags kursusafvikling var som ved modul 1 tilrettelagt mhp. en interaktiv medvirken af kursusdeltagerne. Kursusgiverne var professor, dr.odont. Palle Holmstrup og lektor, ph.d. Kaj Stoltze. Undervisningen der udnyttede Problem
Based Learning (PBL), sikrede at relationen mellem teori og
klinik udgjorde et hele. Der arbejdedes på selve kurset direkte på Københavns Universitets webportal Blackboard
Learning System, som det kan ses på Fig. 1. 25 bærbare pc’er
medbragt af kursisterne var koblet op på internettet. Selvstændig informationssøgning i lærebøger, tidsskrifter, internet, virtuel classroom osv. indgik i kurset i forbindelse med
opgaver forud for og imellem de enkelte moduler. Som
kursusdeltager kan man derfor hele tiden evaluere om man
opfylder kursets beskrevne mål. Kursusforløbet er ambitiøst
og er ikke helt ukrævende for deltagerne.
Før afholdelsen af de to første moduler var udsendt informations- og undervisningsmateriale samt hjemmeopgaver som skulle løses i forbindelse med kursus via Blackboard.
Hjemmeopgaverne og de afledte diskussioner udgjorde
rammen for kursets indhold, og på selve kurset var der derfor god mulighed for faglig dialog mellem de klinisk rutinerede kursusgivere og kursusdeltagerne.
Undervisningen var vidensbaseret og dermed evidensbaseret på et tilpas højt akademisk niveau, hvilket skyldtes
at deltagerne inden og under kurset havde mulighed for at
indsamle alle de oplysninger og input de ønskede, bl.a. via

værktøjer til selvstændig supplerende vidensøgning. Værktøjerne var bl.a. det nævnte omfattende skriftlige materiale
og litteraturhenvisninger samt arbejde før og efter hvert modul og test via Blackboard Learning System. Deltagernes ønsker
om forskellige supplerende materialer vil efter modulet blive
opfyldt via Blackboard webportal. Det er fx videoklip, billedmateriale, hele aftryk af vigtige artikler og online support.
Arbejdskursus
Andendagen foregik på Tandlægeskolen i København, og
her var der bogstaveligt talt dækket op til grisene, idet denne
del af kurset var en teoretisk/praktisk indføring i elementære parodontalkirurgiske indgreb på grisekæber. Som det kan
ses af Fig. 2, blev der gået til culter, rougine, nål og tråd. For
nogle føltes denne dag måske for elementær, men alle havde
mulighed for at få masser af faglige og tekniske hints med
hjem. Kirurgiholdet bestod af afdelingstandlægerne Lena
Bay, Karsten Ebbesen og klinisk lærer Søren Barsted. Senere hen
i kursusforløbet skal deltagerne arbejde på egne patienter og
udføre forskellige kirurgiske indgreb, så dette var blot første
etape. Næste modul afholdes den 8. og 9. september.

Fig. 2. Der arbejdes på grisekæber.

Fig. 1. 25 pc’er i arbejde.
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Per Deleuran, uddannelseskonsulent, tandlæge,
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 8

SCANDINAVIAN ACADEMY
OF ESTHETHIC DENTISTRY
10-års jubilæum

SOLSTRAND FJORDHOTEL
Bergen, Norway

24. - 26. august 2006
Krævende æstetiske
udfordringer
- et team-samarbejde.
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INTERNATIONALE TOP FOREDRAGSHOLDERE

Gerard Chicke protetiker,
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Hisham Nasr, parodontolog

Gerard Chiche
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Yamada
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FOR INFORMATION OG REGISTRERING: www.saed.nu
YDERLIGERE INFORMATION:
Tandlæge Sia Siø
Tandlæge John Orloff

tandlage@post.tele.dk
orloff@hausergaarden.dk

Boganmeldelser

Adhæsiv tandbehandling
Roulet J-F, Vanherle G, editors. Adhesive technology for restorative
dentistry. London: Quintessence; 2005. 199 sider, ill. ISBN
1850971072. Pris: GBP 73,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms. mv.
1.009,-.
Bogen refererer de foredrag der blev holdt ved European Sym
posium on Adhesive Dentistry i Berlin 2001. Den har således
været længe undervejs, men litteraturlisterne har dog referencer med helt frem til 2004. De fleste kapitler er flot illustreret, sproget er let læseligt, og der er et udmærket indeks
sidst i bogen. De tre første kapitler handler om indikation
for æstetisk tandbehandling, hvor der gås i dybden med et
godt afsnit om lagteknik ved plastbehandling, mens et afsnit
om at spare tandsubstans ved præparation til porcelænsfacader næsten kun står for det modsatte. Fire kapitler om minimal invasiv tandbehandling gennemgår diagnostik, præparationsteknik, materialevalg samt ozonterapi til behandling af små cariesangreb. To kapitler om keramiske kroner
og indlæg lapper noget over hinanden, men specielt dét om
indlæg bringer gode kliniske erfaringer frem. Bogens sidste
to kapitler handler om – som redaktørerne udtrykker det –
at vi ikke bør være adhæsive teknokrater, men tandlæger
der arbejder i et biologisk system med hensigten at helbrede
mennesker. Og det kan man jo næppe være uenig i. Samlet
bærer bogen præg af en vis disharmoni. Enkelte artikler er
dybdegående, mens andre er helt overfladiske. I afsnittet om
ozonterapi løber forfatterne helt løbsk. Bl.a. hævder de at
ozonterapien fremover alene i England vil spare millioner
af pund, og at man ved at undgå lokalanalgesi slipper for
bivirkninger som overrivning af nervus lingualis, hæmatom,
død og anden ulykke. Alligevel er der så mange gode kapitler i bogen at den kan anbefales som supplerende læsning til
både praktiserende tandlæger og tandlægestuderende.
Ulla Pallesen

God bog om ortodontisk-kirurgiske
behandlinger
Ronchi P. Orthodontic-surgical treatment of dentofacial anomalies.
An integrated esthetic-functional approach. Milan: Quintessenza;
2005. 304 sider, 1141 ill. ISBN 88-7492-101-2. Pris: GBP 158,(indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 2.056,-.
Der findes en del grundbøger inden for det ortodontisk-kirurgiske område, og denne hører på alle måder til blandt de
mindre tunge af slagsen. Den er skrevet i et let forståeligt
sprog og er flot illustreret, overvejende med mund- og an654

sigtsfotos. Samtidig er den overskueligt opbygget med en
naturlig kapitelinddeling og med gode »konklusionsbokse«.
Bogens røde tråd er at det æstetiske og det funktionelle skal
vægtes lige højt. Der er en særdeles god og systematisk gennemgang af undersøgelse og diagnostik. Hovedvægten er
lagt på de hyppigst forekommende behandlingstyper, og det
betyder at fx ganespalteområdet og behandling af kraniofa
ciale syndromer slet ikke er nævnt, og at forskydning af
maksillen og mandiblen ved osseodistraktion kun lige er
omtalt. Bogen er desuden renset for behandlingsanalyser og
præcise anvisninger mht. operationsplanlægning. Set med
ortodontiske briller skinner det igennem at forfatteren er
kæbekirurg. De forskellige osteotomityper er således beskrevet ret indgående, mens den ortodontiske del af behandlingen er omtalt meget summarisk, fx fylder omtalen af
hhv. den ortodontiske efterbehandling og retention kun én
side tilsammen. Til gengæld er der et godt kapitel om komplikationer og recidiv.
Bogen kan varmt anbefales til alle tandlæger som ønsker
en bred klinisk indføring i fagområdet, og den bør især
læses af videreuddannelsesstuderende inden for det kirurgiske eller ortodontiske speciale.
Jan Hesselberg Madsen

Flot atlas om hoved-hals-kirurgi
Loré JM, Medina JE. An atlas of head and neck surgery. 4th ed.
Philadelphia: Elsevier; 2005. 1491 sider, ill. ISBN 0-7216-7319-8.
Pris: GBP 117,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1655,-.
Det er sjældent at man modtager en bog til anmeldelse på
1491 sider og en vægt på 4,6 kg. Bogen, som indeholder 24
kapitler, er skrevet af 44 forfattere, især fra USA. Der fokuseres på behandling af maligne tumorer inden for hoved-halsregionen. Derimod omtales mellemørekirurgi ikke. Alle
kapitler indeholder et stort antal tegninger, som generelt er
særdeles illustrative og af høj teknisk kvalitet. Indledningsvis beskrives forskellige billeddannende teknikker med hovedvægten på CT-, MR- og PET-scanninger. Herefter følger
oversigt over komplikationer, akutte situationer samt generelle aspekter om diagnostiske og kirurgiske metoder inkl.
endoskopi. Endvidere beskrives ikke-kirurgisk behandling
af maligne tumorer. Derefter følger oversigt over især operative teknikker som er relevante inden for de forskellige regi
oner på hoved og hals. Ikke alle afsnit er relevante for bogens målgruppe, og flere af anbefalingerne og teknikkerne
er ikke opdaterede. Dette gælder fx den viste metode til udtagning af knogletransplantat fra crista iliaca samt flere anTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

Boganmeldelser

dre operative teknikker, inkl. frakturbehandling. Der gives
imidlertid en god beskrivelse af de kirurgiske teknikker som
anvendes til behandling af maligne tumorer inden for hoved-hals-regionen, inkl. anvendelsen af stilkede lapper samt
frie lapper med mikrovaskulær teknik.
Bogen kan varmt anbefales til tandlæger som er under videreuddannelse i tand-, mund- og kæbekirurgi.
Søren Schou og Kjell Tveterås

Introduktion til implantologi i tandlægepraksis
Searson LJ, Gough M, Hemmings K. Implantology in general dental
practice. London: Quintessence; 2005. 108 sider, ill. ISBN 1-85097054-8. Pris: GBP 28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.
Bogen er del af serien Quintessentials og er tænkt som en
velillustreret, letlæst introduktion til emnet implantologi.
Forfatternes intention er at give den praktiserende tandlæge
baggrund til at kunne foreslå implantatbehandling som en
del af behandlingsspektret. Bogen er inddelt i otte kapitler,
der hver begynder med angivelse af formålet med kapitlet
og forventet udbytte af læsningen. Der gennemgås historik,
patientudvælgelse, behandlingsplanlægning, kirurgisk procedure og protetisk procedure. Endvidere omtales behandling af mere avancerede tilfælde samt komplikationer ved
implantatbehandling og vedligehold af implantatrekonstruktioner. Teksten er helt igennem baseret på dagens inter
nationalt anerkendte principper, og der berøres også mere
avancerede behandlingsmetoder. Teksten er ledsaget af udmærkede fotos og illustrative tegninger, mens røntgenoptagelser stedvist er dårligt gengivet og mindre informative.
Hvert kapitel afsluttes med en meget sparsom, langtfra dækkende, reference til yderligere litteratur.
Bogen kan anbefales til den tandlæge der ønsker en letlæst oversigt over implantologiens muligheder.
Poul Therkildsen

Tvangstanker, bl.a. om håndvask
Kennair LEO. Tvangstanker. København: Akademisk Forlag; 2005.
144 sider. ISBN 87-500-3878-2. Pris: DKK 199,- (uindb.).
Tvangstanker er en dybt invaliderende psykiatrisk lidelse.
Én ofte beskrevet tvangstanke er overdrevet håndvask. Med
bl.a. håndvask som gennemgående eksempel forklarer forfatteren i enkle ord og korte sætninger hvorledes tvangstanker er normale fænomener, men også hvorledes tvangstanTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

ker bliver sygelige. Det sker først når tankerne fastholdes i et
mønster der føles ubehageligt og angstprovokerende. Bogen
virker yderst velunderbygget. Særligt interessant er afsnittet
»Følelser – frygt og væmmelse«. Her forklares hvorledes
frygt har hjulpet os som art til at undgå fysiske farer og rovdyr. Væmmelse har holdt os væk fra smittekilder. Vores kulturs væmmelse over smittekilder sættes i perspektiv når det
beskrives hvorledes det moderne samfund – og især reklamerne – har overdrevet fokus på bakterier og hygiejne. I afsnittet om »Kulturrelativisme II: Brusebad og kolorte« gør
forfatteren venligt opmærksom på at »der er ikke mange 16årige piger der søger behandling fordi de tager brusebad
mere end ti gange om ugen. Men ræsonnementet bag vores
kulturs vaskeadfærd er lige så fejlagtig og de emotionelle reaktioner lige så uhensigtsmæssige som hos mennesker der
lider af vasketvang.«
Ønsker man at få nye tanker om tvangstanker i alminde
lighed og i særdeleshed til at perspektivere tandplejens
søgen efter optimal klinisk hygiejne, så kan denne bog anbe
fales. Men ikke som direkte fagbog for tandplejen.
Peter Østergaard

Praktisk håndbog i behandlingen af
primære tænder
Deery C, Hosey MT, Waterhouse P. Paediatric cariology. London:
Quintessence; 2005. 146 sider, ill. ISBN 1-85097-073-4. Pris: GBP
28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.
Dette er nummer to af tre bøger omhandlende børnetandpleje/ortodonti i en serie på 36 håndbøger. Serien publiceres
af Quintessentials til hjælp for den praktiserende tandlæge.
Bogen har et lille og handy format. Gennem ni kapitler beskrives caries’ risici, diagnostik, behandlingsplanlægning,
akut behandling, forebyggelse, behandlinger i form af cariesterapi, pulpabehandling, ekstraktion, anvendelse af kofferdam og brug af stålkroner på primære tænder. Bogen beskriver klart cariesprocessen fra emalje via dentin til pulpa,
og den gennemgår skridt for skridt behandlingssekvenser
ne. Den tidlige diagnostik understreges som værende et vigtigt redskab i behandlingen af pædiatriske patienter. Bogen
er rigt illustreret, både med farvefotos og klare tegninger,
som understøtter de forskellige behandlingsseancer.
Bogen har stor relevans og kan varmt anbefales til den
praktiker der behandler børn og som hurtigt vil opdatere sin
viden om de behandlingsstrategier der er gældende inden
for den pædiatriske odontologi i dag.
Gro Haukali
Faglig orientering
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DTF mener

Patienterne skal kunne se
begge sider af medaljen
Igen og igen bringer medierne artikler og indslag
om tandbehandling i udlandet. Alene i 2005 handlede over 200 artikler plus en håndfuld tv-indslag
om at danskerne kan spare penge ved at opsøge
tandlæger uden for landets grænser. Alt tyder på at
medierne også her i 2006 fortsætter med at give folk
det indtryk at det er relativt dyrt at få behandlet
tænder i Danmark.
I løbet af mit
Vi vil i den kommende tid
første halve år som
gøre mere ud af uopfordret
DTF-formand har
at oplyse medierne om den jeg svaret på et utal
sikkerhed og tryghed der
af spørgsmål fra
er forbundet med at gå til
journalister om
priser på tandpleje,
tandlæge i Danmark.
om konkurrencen
mellem danske og udenlandske tandlæger og om
påstået manglende prisgennemsigtighed i Danmark.
Det er da også i nogen grad lykkedes mig at komme
til orde med nogle af Dansk Tandlægeforenings vigtigste budskaber til patienterne.
Men måske har vi fra foreningens side hidtil valgt
at være lidt for pæne. Vi har beredvilligt svaret på
journalisternes spørgsmål hver gang de har henvendt
sig. Vi har været imødekommende, saglige og troværdige. Det skal vi blive ved med. Men det har vist sig
ikke at være nok. Derfor ændrer vi nu taktik.
Vi vil i den kommende tid gøre mere ud af uopfordret at oplyse medierne om den sikkerhed og tryghed der er forbundet med at gå til tandlæge i Danmark. Vi vil informere om de praktiske og økonomi-

Susanne Andersen,
formand for DTF
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ske problemer, gener og smerter som patienter efter
behandling i udlandet fortæller om både på klinikkerne og til DTF. Vi vil derfor skrive til dagblade og
ugeaviser hver gang lejlighed byder sig. Og naturligvis vil vi skrive i et sprog som menigmand kan forstå. Det er jo ikke meddelelser fra tandlæge til tandlæge vi gerne vil have ud i dagspressen.
Vi må erkende at journalisterne typisk har taget
stilling til fordel for vore kolleger i udlandet, inden
de går i gang med at redigere deres artikler og tvindslag. Patienterne bliver som regel kun informeret
om fordelene når medierne omtaler tandbehandling i
Polen, Ungarn eller Thailand. DTF mener at patienterne har krav på at få begge sider af medaljen at se –
ikke bare den skinnende forside. Derfor smider vi nu
lidt af pænheden over bord og anlægger en mere
offensiv kurs.

Foto : Henr

ik Sø rensen
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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

Sikkert

er ikke altid sikkert nok
Backup, altså sikkerhedskopiering af klinikkens data, er et must.
Men der er fejl i op mod halvdelen af de backupper der bliver udført

Winnie Brodam

Backupløsninger
■ Internet-backup og bånd (DAT, DLT mv.) er den bedste »udenforhuset«-opbevaring. Båndene kan lagre store mængder, og bånd er
stabile og robuste.
■ Backup over internettet til et professionelt backup-hus kan være en
dyrere, men enkel og sikker løsning.
■ Optisk (cd, dvd mv.) er en billig løsning med begrænset lagringsplads.
Det kræver nænsom behandling pga. risiko for ridser.
■ Harddisk (flytbar) er en prisbillig mulighed, men mediet er mekanisk
skrøbeligt.
Under alle omstændigheder: Stol ikke på din backup før du har prøvet at
tilbageføre den som et levende system.
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En backup er guld værd når klinikkens edb-system går i hårdknude.
Men meget ofte viser det sig at genetablering af data volder problemer
pga. fejl eller mangler i backuppen.
Faktisk er der fejl i mellem en tredjedel og halvdelen af alle backupper
på tandklinikker. Det anslår salgschef
Martin Buchhorn fra firmaet Asensus, der har specialiseret sig i at afsløre ubrugelige backupper og dermed
hindre at mindre it-uheld bliver til en
katastrofe.
Desværre er det et problem som de
fleste først erkender når skaden er
sket, og de står med katastrofen: mistede data og ikke mindst mistede
røntgenbilleder. Man kan jo ikke tage
røntgenbilleder med tilbagevirkende
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kraft, og tab af den elektroniske aftalebog er også en kedelig oplevelse.
Husk datasikkerheden
– En backup er kun noget værd hvis
man jævnligt afprøver den, understreger Martin Buchhorn.
– I banker og forsikringsselskaber
er det slet ikke noget man diskuterer.
Der skal man afprøve it-beredskabet
og herunder backuppen. Men på
tandklinikker er det vanskeligt at
udbrede samme rutine.
– Jeg tror at mange tandlæger betragter edb som et nødvendigt onde
og sikkerhedsdelen som en ekstra
udgift. Men sikkerheden for at databeskyttelsen fungerer, er efter min
mening lige så vigtig som sikkerhe-
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den for at autoklaven fungerer korrekt. Det er et vigtigt element i patientsikkerheden, siger Martin Buchhorn.
Afprøvning er essentiel
Daglige backupper er en god idé, men
hvis det der registreres, ikke er det
fuldstændige og rigtige billede, ja, så
nytter det ikke at tage nok så mange
backupper. Uanset om man tager dem
selv på klinikken, eller om det bliver
gjort eksternt via internettet, skal
backupper efterprøves, og prøven
skal bekræfte at både journal-, røntgen- og økonomisystem rent faktisk
kan retableres.
Man kan, hvis man har computerforstand, selv styre afprøvning af sin

backup, man kan også bede sin itleverandør om at gøre det. Man kan
købe såkaldt recovery-software som
styrer processen, eller man kan, hvis
man har outsourcet sin backup, få
foretaget ekstern tilbageførsel.
Øvelsen skal basalt afsløre to forhold: Kan klinikken med sit backupbånd genetablere alle kliniksystemerne – og hvor lang tid tager genetableringen?
– Hvis man undlader at kontrollere
sin backup, så svarer det til en blind
tro på at bilen har et reservehjul uden
at kigge efter om hjulet rent faktisk
ligger der, fastslår Martin Buchhorn. ■

»
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Better
Tandlæge Per Bergmann måtte stort set holde
lukket på sin klinik i en uge. Årsagen var et itnedbrud og en backup der viste sig ikke at virke

than sorry

Winnie Brodam

foto: Morten Nilsson

På trods af tre sikkerhedsventiler mistede
Per Bergmann to ugers data da hans it-system
brød ned. Og klinikken måtte ligge underdrejet i
en uge før systemet var oppe igen.
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Hos tandlæge Per Bergmann, som har
klinik i Fiolstræde i København, er
edb en fuldstændig integreret del af
klinikkens hverdag. Der er stort set
ikke ét stykke papir på arbejdspladsen. Det letter hverdagen, men det
betyder også at klinikken er sårbar.
Derfor er Per Bergmann meget bevidst omkring vigtigheden af fx at
foretage backup.
Alligevel er det gået galt to gange.
Stol ikke på backuppen
– I starten var sikkerhedskopiering et
spørgsmål om at jeg bar fem disketter
med mig hjem i mappen efter fyraften. Men datamængden voksede, disketterne blev forældet, og vi måtte
tage andre metoder i brug, fortæller
Per Bergmann.
I Fiolstræde blev disketterne afløst
af en båndstation, og man kørte backup med fem bånd, ét for hver dag i
ugen. Hver dag kom der besked fra
båndstationen om at sikkerhedskopiering var gennemført, så alle var
glade – det fungerede jo fint.
Det var det der gik galt første gang,
erkender Per Bergmann.
– Det viste sig at den kontrolbesked vi modtog, baserede sig på at en
fotocelle kontrollerede båndfremløbet. Støv på fotocellen havde imidlertid sat funktionen ud af drift, så kontrolmekanismen opdagede aldrig at
alle vore fem bånd var knækket ét ad
gangen. Vi troede derfor at båndene
kørte, hvad de i virkeligheden ikke
gjorde.
Sikkerhedskopieringen var altså
ikke sikker nok.
Klinikken i Fiolstræde udbyggede
systemet så det kom til at bestå af to
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

servere: en klinikserver med almindelig backup på bånd og en ekstra
server som »spejlede« de data der
kom fra klinikserveren, og som tjekkede at de backupdata som blev gemt,
var sufficiente.
Murphys lov
Så gik det galt igen. Lige før jul 2005
røg strømmen til den ekstra server så
den gik i sort.
Heldigvis havde klinikken den
normale båndbackup, så reparation af
den ekstra server kunne godt udskydes til efter jul. Datamængden var i
løbet af efteråret øget, så båndbackuppen op til jul blev ustabil, og da en
håndværker d. 2. januar midt under
årsopgørelsen snublede over en ledning så strømmen gik til selve klinikserveren, gik det helt galt: Serveren
stod af og lukkede stort set klinikken
i en uge.
– På trods af vore tre sikkerhedsventiler mistede vi to ugers data: mødebog, røntgenbilleder, kliniske fotos,
journalmateriale og regnskab. Og i
den uge det varede før systemet var
oppe igen, måtte vi ikke alene undvære alle optegnelser, vi kunne fx
heller ikke tage røntgenbilleder, for
det gør vi jo digitalt, påpeger Per
Bergmann.
– Alt hvad der kunne gå galt, gik
galt, og selvom det kun var en kort
periodes data vi mistede, var det meget besværligt, fortæller han.
Bagklogskabens klare lys
I dag sender klinikken i Fiolstræde
alle data ud af huset til sikkerhedskopiering via internettet. Og fra den
kælder i Odense hvor klinikkens data

opbevares, sendes dataene retur til
klinikken til en server hvor kvaliteten af backupdataene bliver kontrolleret.
Per Bergmann håber at kolleger kan
have glæde af at høre om hans erfaringer så de ikke behøver betale de samme dyre lærepenge. Som klinikejer
mener han at man skal være meget
opmærksom på edb-sikkerheden.
– Jeg synes ikke at der bliver fokuseret nok på hvor sårbare vore systemer er, og på hvor vigtigt det er at vi
sikrer os ad flere kanaler. Det kan
koste rigtig mange penge at lade være, konstaterer han. ■

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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Kan du bestå
eksamen?

Tandlæger
blandt de mest
troværdige
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Parodontalbehandling
hjælper diabetikere
Behandling af parodontitis hjælper diabetikere til bedre kontrol af deres
sygdom.
Det tyder det på if. ny amerikansk forskning, og resultatet understøttes af
danske forskningsresultater.
En undersøgelse i aprilnummeret af Journal of Periodontology viser at
behandling af parodontitis kan nedsætte langtidsblodsukkertallet og dermed forbedre situationen for diabetespatienten med op til 20% i op til et halvt år
efter parodontitis-behandling.
Resultatet understøttes af forskning udført på Afdeling for Parodontologi ved
Tandlægeskolen i København af ph.d.studerende Carla Pontes Andersen.
Læs mere og få adgang til relevante
links på www.tandlaegebladet.dk.

Kviksølvundersøgelser skudt i gang
Det kan blive svært at få et sikkert svar på om personalet på danske tandklinikker er blevet syge af deres arbejde med sølvamalgam i 1960’erne,
-70’erne og -80’erne. Skal man alligevel gøre forsøget, kræver det nærmere
undersøgelser.
Det var konklusionen på det møde der samlede ca. 50 eksperter fra hele
Norden den 11. maj 2006. Mødet var det første led i beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksens fempunktsplan der har til formål at afklare hvorvidt personale på tandklinikkerne har taget skade. Formålet med mødet,
der blev afholdt på Arbejdsmiljøinstituttet i København, var at få overblik
over den eksisterende viden om kviksølvs skadevirkninger og arbejdet
med sølvamalgam på tandklinikkerne.
Næste skridt bliver iværksættelsen af kontrolgruppeundersøgelser. Hvad
det indebærer, er endnu uvist, men DTF og HK er indkaldt til møde i Arbejdstilsynet den 17. juni 2006, hvilket er efter redaktionens slutning.
Tandlægebladet følger op.
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En nyligt offentliggjort amerikansk undersøgelse, foretaget af
analyseinstituttet Harris, viser at
tandlægerne i USA er blandt de
professioner der scorer højest på
troværdighedsbarometeret – kun
overgået af lægerne. Det fortæller
den amerikanske tandlægeforening ADA på sin hjemmeside.
Harris har bedt 2.300 amerikanere svare på hvilke professioner
der giver de mest troværdige råd.
47% af de adspurgte angav at de
stolede »fuldstændig« på det råd
de fik fra deres tandlæge, 50% stolede »fuldstændig« på lægens råd.
Om der dermed er tale om mange skal Tandlægebladet undlade at
vurdere – faktum er dog at det er
flere end dem der stoler på råd fra
bl.a. revisorer (28%), advokater
(18%) og bundskraberen aktiehandlere, som kun 6% mener giver
fuldstændig troværdige råd.
Vurderingen fra analyseinstituttet lyder at de professioner der
utvetydigt sælger en vare, har sværest ved at opnå kundernes fulde
tillid i en rådgivningssituation.
Læs denne og andre nyheder på
www.ada.org.

Det er eksamenstid, og de
studerende sveder over
opgaverne. Du kan svede
med på www.tandlaegebladet.dk hvor vi har samlet
opgaverne fra det sidste år.
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Rygestop på tyrkisk
Hvordan hjælper man syriske Hassan
eller somaliske Mohammed med at
kvitte cigaretterne? En begyndelse
kunne være at informere om rygning
og rygestop på deres modersmål, og det
er netop hvad Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune og Danmarks
Apotekerforening i fællesskab har gjort.
De tre har sammen udarbejdet en
ny informationspjece om rygning og
oversat den til de syv mest talte fremmede sprog i Danmark. Pjecen fås
således foruden på dansk også på arabisk, tyrkisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, urdu, farsi, somalisk og engelsk.

Formålet med initiativet er at få
startet en dialog om rygning og rygestop med de grupper af etniske minoriteter som taler dårligt dansk, forklarer Lisbet Schmølker, der er sundhedsfaglig konsulent i Danmarks
Apotekerforening.
– Blandt visse grupper af danskere
med anden etnisk baggrund har man
en ret begrænset viden om rygningens skadevirkninger. Og der er dermed et stort behov for information på
deres eget sprog som samtidig er tilpasset deres vidensniveau, siger Lisbet Schmølker.

Musikken på klinikken har
en værdi
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Pjecerne kan rekvireres gratis via
det lokale apotek – også af tandlæger
der ønsker at kunne udlevere dem til
deres patienter.
Læs mere om apotekernes ryge
stoptilbud på s. 672.

Frit valg også fremover
Den meget omtalte og mindre udnyttede lov om frit
valg inden for børne- og ungdomstandplejen gøres nu
permanent. Det har Folketinget netop vedtaget.
Loven betyder at forældre frit kan vælge at
lade deres børn benytte hvilken kommunal klinik de måtte ønske, ligesom forældrene får et kommunalt tilskud på 65% hvis de lader barnet behandle
på privat tandklinik.
Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2005 en undersøgelse blandt 258 kommuner. Den viste at 0,4% af alle
børn under 16 år modtog kommunalt støttet tandpleje
på en privat tandklinik i 2005. Også 0,4% modtog, if.
undersøgelsen, behandling på en anden kommunes
klinik.
Fritvalgsordningen har, if. IT- og Telestyrelsens blad,
Status, ikke skabt de økonomiske kapacitets- eller
planlægningsmæssige problemer for kommunerne som
flere udtrykte bekymring for i forbindelse med lovens
vedtagelse.

foto: photodisc

Gennemsnitlig tilbyder næsten tre ud af fire tandlæger
deres patienter musik når de ligger i tandlægestolen.
Det viste en undersøgelse offentliggjort i Tandlægebladet
nr. 10, 2004. Derfor undrer det musikophavsorganisationerne KODA og GRAMEX at kun ca. én ud af fem
tandklinikker er kunder hos dem.
KODA varetager komponisters og sangskriveres rettigheder når deres musik bruges offentligt – som fx på tandlægeklinikker. Derfor har man pligt til at betale til KODA
hvis man bruger musik i venteværelset,
som ventetone i telefonen eller i forbindelse med behandlingen.
– Musik fremmer patienternes oplevelse
af god service og er med til at skabe en afslappet,
tryg og rar atmosfære. Derudover betaler man også for
at komponister og sangskrivere har stillet deres musik
til rådighed med alt hvad det indebærer af originalitet
og arbejdstid, forklarer markedschef Martin Juul Christensen fra KODA.
På www.koda.dk kan man finde oplysninger om
hvad man præcis skal betale, samt hente et indberetningsskema. Man kan også ringe til KODA Kundeservice på tlf. 33 30 63 80 eller maile til kunde@koda.dk.
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Der er kollegahjælp at hente
Gennem DTFs Tryghedsordninger får tandlæger hjælp i krise. Flere kunne have gavn af ordningen, lyder vurderingen

Trine Ganer
Stress, depression, angst eller alkoholmisbrug. Uanset hvad der har bragt én
ud af kurs, kan man som DTF-medlem
blive hjulpet via kollegahjælpordningen under DTFs Tryghedsordninger.
Kollegahjælpen har eksisteret i
mange år og har de sidste tre år tilbudt
behandling via de to samarbejdsorganisationer Psykiatrifonden og afholdsorganisationen IOGT. Har man selv en
psykolog eller en psykiater man gerne
vil benytte, kan man også få tilskud til
det, dog efter forudgående aftale med
DTFs Tryghedsordninger.

Tabubelagt
Fra 2003 til 2005 har 48 tandlæger
modtaget psykolog- eller psykiatersamtaler eller misbrugsbehandling
via kollegahjælpen. Men flere kunne
have glæde af at bruge ordningen,
vurderer Lena Hedegaard, der er
kontaktperson i DTFs Tryghedsordningers sekretariat.
– Det er vor vurdering at vi kun
ser toppen af isbjerget. Psykiske problemer og misbrug er desværre stadig tabubelagte emner, og det er tilsyneladende svært at erkende hvis

Kollegahjælpen i tal
Der er 24 kollegahjælpere landet over.
Kollegahjælpen har fra 2003 til 2005 hjulpet
• 39 tandlæger i forbindelse med depression/stress/
panikangst
• 9 tandlæger i forbindelse med alkoholproblemer.

Har du brug for hjælp, eller
kender du én der har?
Har du brug for hjælp, eller kender du en kollega som
har, kan du altid kontakte DTFs Tryghedsordninger eller
en kollegahjælper. Se listen bag i Tandlægebladet.
Hvis du henvender dig vedr. en tandlæge i din familie
eller på din arbejdsplads, kan du gøre det anonymt, og
kollegahjælperen tager derefter kontakt til den
pågældende mhp. at få løst problemet.
Læs mere om DTF’s kollegahjælp på www.dtftryghed.
dk. Her finder du alle relevante oplysninger samt
telefonnumre.

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

man mister grebet om tingene, siger
hun.
Lena Hedegaard opfordrer tandlæger med problemer eller deres pårørende til at bruge kollegahjælpen.
– Det er vigtigt at tage fat i problemet så tidligt som muligt. Så er chancerne for at få tingene løst meget bedre, lyder det fra Lena Hedegaard.

»

– Man skal løbe stærkere for at opretholde
den samme indtjening, og patienterne er
blevet mere vidende og stiller større krav, siger
Marianne Riis, der som kollegahjælper møder
nogle af de tandlæger der ikke kan klare presset.

Marianne Riis
55 år
Tandlæge
Holbæk

foto: Søren Madsen

Marianne Riis, kollegahjælper:

»Det er blevet mere
stressende at være tandlæge«
Trine Ganer
Presset fra patienterne er blevet større, og rollen som arbejdsgiver mere
krævende. Derfor slås stadig flere
tandlæger med stress og psykiske
problemer. Det oplever tandlæge Marianne Riis når hun må træde til som
kollegahjælper.
– Der er mere pres på tandlægen i
dag end der var tidligere. Man skal løbe
stærkere for at opretholde den samme
indtjening, og patienterne er blevet
mere vidende og stiller større krav. Det
pres er der nogle kolleger der bukker
under for, siger Marianne Riis.
Hun har været kollegahjælper siden ordningen blev etableret, og i
den tid har hun taget kontakt til en
del kolleger i krise og opfordret dem
til at søge hjælp.
– Det er meget forskelligt hvordan
folk reagerer når man henvender sig
til dem for at høre om de har brug for
hjælp. Nogle bliver vrede og nægter
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at erkende at de har et problem, og så
er det svært at gøre noget, siger Marianne Riis.
Hjælper på flere fronter
Ofte er situationen imidlertid så
fremskreden når kollegahjælperen
kommer ind i billedet at den pågældende har mistet grebet om både sig
selv og sin praksis. Og if. Marianne
Riis handler rollen som kollegahjælper da også om andet end »blot« at
henvise til en psykolog eller misbrugskonsulent.
– Der følger tit mange andre problemer i kølvandet på misbrug og
psykisk sammenbrud. Ofte kører
klinikken dårligt, personalet er under
pres, patienterne flygter, tandlægen
har klagesager osv., fortæller Marianne Riis.
Derfor må kollegahjælperne træde
til på flere fronter. Fx har Marianne

Riis på en klinik hvor tandlægen fik
en depression, hjulpet med at ansætte
vikar, kontakte forsikringsselskab,
holde møde med kompagnoner o.l.
Skævt ydelsesmønster
Ud over at være kollegahjælper sidder
Marianne Riis i samarbejdsudvalget
og visitationsudvalget i Vestsjællands
Amt, og det giver hende en indsigt
som hun bruger i sit arbejde som kollegahjælper.
– Jeg kan se hvis en tandlæge har
et skævt ydelsesmønster og fx slet
ikke udfører PA-behandlinger. Eller
hvis ydelsesmønsteret pludselig ændrer sig, eller tandlægen får mange
klagesager. Det kan være tegn på at
vedkommende har brug for hjælp,
siger Marianne Riis. ■
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Finn Frederiksen, kollegahjælper:

»Jeg gør det også
for patienternes skyld«
Winnie Brodam

Tænker på patienterne
Når kollegahjælperne må insistere på
at hjælpe, er det selvfølgelig for at
hjælpe kollegaen, men for Finn Frederiksen gælder det også standens renommé og ikke mindst patienternes
sikkerhed.
Oftest lykkes det at få kollegaen til
at samarbejde, men det sker også at
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

kollegahjælperne må give op, og så må
Sundhedsstyrelsen og embedslægen
orienteres. I den forbindelse kan det
være frustrerende som kollegahjælper
at opleve at de offentlige instanser
ikke griber ind selv om de bliver gjort
opmærksom på alvorlige problemer.
En kollegahjælper har jo ikke autoritet
til at stoppe en kollega på afveje.

På spørgsmålet om hvad der gør én
til en god kollegahjælper, er Finn
Frederiksen ikke i tvivl.
– Man skal have pondus og udstråle autoritet og sikkerhed. Og så skal
man være tolerant og ikke fordømmende, ellers kommer man ingen
vegne, siger han. ■

– Ansatte er tit utroligt

foto: Michael Bo Rasmussen/baghuset

For Finn Frederiksen er succeskriteriet
for en kollegahjælper klart: Det handler om at få tandlægen på ret køl og
klinikken på fode igen. Men han må
erkende at det langtfra altid lykkes.
– Når vi træder til, er det oftest
efter en henvendelse fra den pågældendes familie eller de ansatte på
klinikken. Men ansatte er tit utroligt
loyale, og der skal virkelig meget til
før de kontakter en kollegahjælper.
Når de ringer, er de ofte kørt helt ned
og har været under et voldsomt pres
på arbejdspladsen igennem lang tid,
siger Finn Frederiksen.
Han har været kollegahjælper i 20
år, til trods for at det ikke altid er noget ønskejob. Man skal ikke forvente
taknemmelighed, som han siger.
– Vi går jo ind i folks privatsfære
og påtvinger dem måske mere eller
mindre en behandling som de ikke
kan se at de har behov for og derfor
heller ikke er parate til, forklarer
Finn Frederiksen.

loyale, og der skal
virkelig meget til før de
kontakter en kollega‑
hjælper, fortæller Finn
Frederiksen der har
været kollegahjælper
gennem mange år.

Finn Frederiksen
59 år
Tandlæge
Aalborg
tandlæge og samfund
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foto: henrik sørensen

Ny lov om markedsføring:

Skærpede krav om prisoplysninger
Den 1. juli 2006 træder en ny markedsføringslov i kraft. Loven inde
bærer at kravene til tandlægers oplysninger om priser bliver skærpet.
DTF er i disse dage i gang med at
undersøge præcis hvilke priser der
skal oplyses om, og hvordan oplysningerne skal gøres tilgængelige for
patienterne. If. den nye markedsføringslov skal der tydeligt oplyses om
priser på varer og tjenesteydelser.
Men inden for voksentandplejen er
der som bekendt dels en række ydelser med fast pris, dels en række ydelser med individuel prisfastsættelse.
Allerede nu skal man som minimum have en prisliste i venteværelset
med fra og til-priser på otte udvalgte
ydelser. Fra den 1. juli 2006 skal man
desuden have lettilgængelige oplysninger om de faste priser der er aftalt
med sygesikringen.
Derudover er det Forbrugerombudsmanden der afgør hvilke ydelser
der skal oplyses priser på, og DTF er
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derfor gået i dialog med Forbrugerombudsmanden.
Når DTF først har taget fat på dialogen med Forbrugerombudsmanden
nu, skyldes det at foreningen først for
kort tid siden blev informeret om den
nye markedsføringslovs betydning for
tandplejen via omtale i dagspressen.
DTF har ikke været inddraget i forberedelserne til den nye markedsføringslov og har ikke haft forslaget til loven
til høring som det ellers er sædvane.
Vi kan oplyse at heller ikke Praktiserende Lægers Organisation havde hørt
om den nye markedsføringslov før den
blev omtalt i medierne.
DTF vender tilbage med nærmere
oplysninger direkte til klinikejerne så
snart foreningen har opnået en nærmere afklaring af hvilke priser der
skal oplyses om – og hvordan. Foreningen vil muligvis forsøge at indgå
en aftale med Forbrugerombudsmanden om et sæt mere præcise retningslinjer.

Indtil videre tilråder DTF at man
fra 1. juli 2006 som minimum sørger for
at patienterne har let adgang til oplysninger om priserne på de ydelser
som fremgår af honoraroversigterne,
og derudover om priserne på de otte
ydelser som der i forvejen skal oplyses fra og til-priser på. Desuden tilråder DTF at man oplyser om rykkergebyrers størrelse og om andre evt. fastsatte priser, fx priser på bedøvelse.
Priserne kan fremgå af et skilt eller
– som minimum – af en mappe der
ligger frit fremme i venteværelset. ■
Henrik Hoffmann,
forhandlingschef, DTF

Du kan finde selve lovteksten på
medlemsnettet på DTFnet.
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DTF arrangerer temadag:

Kulturmødet i klinikken
De etniske minoritetspatienter er sjældne gæster på klinikken.
Hvorfor mon? Og hvordan tackler vi mødet med dem?
De spørgsmål vil DTF gerne diskutere

Sæt allerede
nu kryds i
kalenderen!
DTF holder temadag om
etniske minoriteters sundheds
opfattelse og adfærd
torsdag den 30. november 2006,
kl. 9.00–16.00
på Comwell i Middelfart.

Undersøgelser har vist at folk fra etniske minoriteter og også deres efterkommere går meget mindre til tandlæge end danskere. Det er der mange
grunde til, og Sundhedsudvalget i
DTF vil på en temadag i efteråret forsøge at afdække en række af dem.
Samtidig vil man indvie tandlæger
og deres personale i de særlige forhold
der kan gøre sig gældende når to kulturer møder hinanden på tandklinikken.

Temadagen vil tage fat på de problemer der kan opstå når kulturelle,
religiøse eller opdragelsesmæssige
forskelle medvirker til misforståelser
eller misfortolkninger i dialogen på
klinikken. Og temadagen giver plads
til både alvor og humor: det første i
kraft af plenumforedrag og workshopper, og humoren i form af standup-komik fra Omar Marzouk. ■
wb

Regnskabsservice
for tandlæger
PricewaterhouseCoopers har 8 tandlægecentre
i Danmark. Her er ansat personale, der primært
beskæftiger sig med regnskabsservice for
mere end 500 tandlæger.
•
•

•
•

Fast pris på årsregnskab
Assistance i forbindelse med køb og salg
af praksis
Gratis regnskabsanalyse af tandlægepraksis
Økonomisk årseftersyn

Ring i dag til Allan Kamp Jensen på telefon
3945 3178 og lav en uforbindende aftale.

Statsautoriserede revisorer
www.pwcglobal.com/dk/tandlaege
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DTF’s mål og visioner for 2010
Vision 2010
Med vedtagelsen af Vision 2010 har DTF’s hovedbestyrelse lagt linjen for foreningens arbejde de kommende år. Her på siden ses de ti visioner. På medlemsnettet
på DTFnet kan man desuden se mission, mål og strategier.
I de kommende numre af Tandlægebladet vil medlemmer af DTF’s hovedbestyrelse
forklare hvordan man har tænkt sig at virkeliggøre de enkelte visioner.

På medlemmernes vegne er det DTF’s vision at
■ medlemmerne har optimale økonomiske og ansættelsesmæssige
forhold,
■ m
 edlemmerne har et spændende arbejdsliv med faglige udfordringer,
■ d
 er er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle beskæftigede på
danske tandklinikker og arbejdspladser som beskæftiger tandlæger,
■ D
 TF er en organisation kendetegnet ved høj grad af åbenhed i
beslutningsprocesser og løbende dialog mellem foreningens politikere
og medlemmerne, og at
■ m
 edlemskab af DTF er et kvalitetsstempel.

I relation til patienter og samfund er det DTF’s vision at
■ s ikre den bedst mulige orale sundhed for befolkningen,
■ d
 anske tandklinikker leverer et fagligt og kvalitetsmæssigt optimalt
behandlingstilbud,
■ D
 TF er en troværdig og vægtig aktør der bidrager konstruktivt til at
imødekomme fremtidens udfordringer inden for tandplejen,
■ e
 tiske overvejelser indtager en central placering i tandlægens
dagligdag, og at
■ s amfundet stiller de ressourcer til rådighed for tandplejen som giver
mulighed for den fagligt nødvendige behandling.

tg
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NYHED

Universal. Selvklæbende. Tiksotropisk.

Meron Plus AC
Resinforstærket cement
til cementering
Universal applicering
Anbefales til cementering af keramik,
zirconium, metalkeramik og metalkroner
Selvklæbende
Hurtig og sikker bonding uden primer
og konditioner
Tiksotropisk
Lang elasticitetsfase giver nem og
grundig fjernelse af overskud
Intet uønsket flow
Roterende instrumenter er unødvendige
VOCO Service Centre:
Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071
Kim Fairey Christensen · mobil 2073 2309
Morten Grove
· mobil 2487 7611
P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719-0 · Fax +49 (4721) 719-140 · www.voco.com

creative in research

foto: colourbox

Kvit tobakken på apoteket
Som tandlæge kan du henvise patienter til rygestopkurser på det
lokale apotek. Næsten en tredjedel af deltagerne er røgfri efter et år

Trine Ganer
At rygning er skidt – også for den
orale sundhed – ved de fleste. Derfor
er tandlæger også if. overenskomsten
forpligtet til at informere deres patienter om rygningens skadevirkninger. Men hvordan er det lige at man
som tandlæge motiverer Lis der har
røget 20 cigaretter om dagen i 30 år,
til at lægge tobakken på hylden?
En mulighed kunne være at opfordre hende til at gå hen på det lokale
apotek. Her kan der være tilbud om
rådgivning og kurser om rygestop.
Ofte kan patienten få det helt eller
delvist betalt af kommunen eller amtet, afhængig af de indgåede aftaler.
Apoteket tilbyder både individuel
rygeafvænning og afvænning i grup672

- I gennemsnit er ca. 30% af del-

per, og alle rygestopinstruktører er
uddannet i Kræftens Bekæmpelse og
lever dermed op til de nationale standarder på området.
Udlevér en pjece
Som tandlæge kan man henvende sig
på det lokale apotek, hvor man kan få
informationspjecer som man kan
udlevere til sine patienter. Det fortæller Lisbet Schmølker, der er sundhedsfaglig konsulent i Danmarks
Apotekerforening.
– Nogle tandlæger oplever at det er
svært at motivere patienterne til et
rygestop. Og for nogle kan det være
vanskeligt overhovedet at få en dialog
om rygning i gang med patienten.

tagerne på apotekets rygestopkurser røgfri efter et år.
- Gennemførelsesprocenten på
kurserne ligger på gennemsnitlig 70%.

Men tandlægen har jo et ansvar, og
her er det en mulighed at give patienten en pjece om rygestop fra apoteket
og skrive i journalen at man har gjort
det. På den måde lever man op til sit
ansvar og henviser patienten til kvalificeret hjælp, forklarer Lisbet
Schmølker.
Næsten en tredjedel af alle landets
rygestopkurser udføres af apoteket. ■
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Til ansatte tandlæger i privat praksis
– og deres chefer !

Antallet af patienter og
arbejdstid skal være afstemt

- Jeg er ansat i en fuldtidsstilling og har kun patienter i
ca.
om ugen. Er det i orden?

25 timer

En tandlæge ringede ind til DTF og fortalte at
han var blevet ansat i en fuldtidsstilling som
nyuddannet for knap et halvt år siden. Siden
han blev ansat, havde han endnu ikke haft
en arbejdsuge på mere end 25 timer, og hans
timer lå spredt ud over ugen og ud over dagene. De fleste uger befandt han sig med andre ord på klinikken i 37 timer selvom der
ikke var patienter til mere end knap 25 timer.
Tandlægens reelle timeløn lå dermed betragteligt under hvad han havde forventet.
Han havde forsøgt at rejse problemet over for
chefen som havde forklaret ham at det altid
tager tid at »banke en stilling op«.
Nu ville den ansatte tandlæge gerne vide
om DTF syntes at han stillede urimelige krav
hvis han bad chefen om at få samlet timerne
til tre dage om ugen. På den måde ville han
kunne supplere sin indtægt med en todages
ansættelse et andet sted.
Svaret på det er naturligvis »nej«. Det er
ikke urimeligt at forvente at man får en løn
som nogenlunde modsvarer den tid man anvender på jobbet. Og derfor skal man som
ansat tandlæge forvente at der er patienter til
at udfylde den afsatte tid. Patienterne repræsenterer jo så at sige den løn man kan forvente at tjene.
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- Løn, arbejdstid og antallet af patienter hænger indbyrdes sammen.
- Arbejdsgiveren har pligt til at sørge
for at afstemme arbejdstiden med
antallet af patienter.

Selvfølgelig kan patienter melde afbud, og
selvfølgelig skal patienterne lige vænne sig til
at der er en ny tandlæge på klinikken. Så der
kan godt være huller i aftalebogen i begyndelsen af ansættelsesforholdet. Det skal man
som nyansat tandlæge være forberedt på.
Men hvis hullerne er hovedreglen snarere
end undtagelsen efter 3-4 måneders ansættelse, må arbejdstiden justeres. Klinikejeren
må altså varsle den ansatte ned i ugentlig
arbejdstid så arbejdstiden passer med antallet af patienter.
Charlotte Prip, konsulent,
cand.jur., DTF

tandlæge og samfund
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Tandlægegolf 2006
Lørdag den 20. maj blev årets »tandlægegolfmesterskab« afholdt på Jelling Golfklubs baner i Jelling.
Trods regn fra morgenstunden
blev matchen afviklet i et højt humør som fortsatte ved præmieoverrækkelse og aftenfest. Dette fandt
sted på Hotel Munkebjerg i Vejle.
Resultaterne blev følgende:
Årets golfmester
Vinder: Terje Lorentzen
Runner up: Gunnar Kristensen
Slagspil, brutto: Lise Agger
Ledsagerrækken:
Vinder: Daniel Jensen
Længste drive damer: Lise Agger
Længste drive herrer: Bo Agger

Praksis
Karen Frost og Hanne Holtet har indgået klinikfællesskab på adressen Søndergade 40, 8000 Århus C pr. 1. april
2006.
Henrik Johannes Hasselgaard overtager Vedel Sandmanns klinik på adressen Brinck Seidelins Gade 12 A, 9800
Hjørring pr. 1. juli 2006.

Fødselsdage
26. juni 2006-13. august 2006
30 år
Mikael Berg Rasmussen, Tommerup,
27. juni.
Nanna Wulff, København Ø, 30. juni.
Christine Lund, Kolding, 30. juni.
Lars Mogens Ditlev Christensen,
København Ø, 1. juli.
Charlotte Jensen, Fåborg, 1. juli.
Jesper Leth, Århus C, 4. juli.
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Tættest på flag:
Hul 7: Gunnar Kristensen
Hul 9: Daniel Jensen
Datoen for næste års »tandlægegolfmesterskab« er fastlagt til den 12. maj
2007 - banen er endnu ikke udvalgt.
En stor tak til sponsorerne:
Dentsply De Trey, Heraeus Kulzer
Nordic, Dentronic, Astra Tech,
Plass Data, My Planet, Rühne Aps.,
Den Tech, Nobel Biocare, Örestad
Dentallab, CMS Dental, Cenger,
DanDental, Dinalab, Inform,
Stimorol V6, PTL, 3M Espe,
Climo, Tandlægebladet, XO CARE,
D34 og 3D-Dental.

Lise Westermann, Aabenraa, 14. juli.
Vibeke Kjær Olesen, Århus C, 20. juli.
Hanne Jürgensen, Hillerød, 23. juli.
Karen Møller Kongsbak, Grønland,
23. juli.
Zeena Adil Saleem, Rønnede, 26. juli.
Søren Schiff, København S, 28. juli.
Peder Jeppesen, Søndersø, 9. august.
Charlotte Nielsen, Odense C, 11. au
gust.
Rikke Gytz, Århus V, 11. august.
Wadad Al-Tal, Grindsted, 12. august.
Julie Schiødt, København S, 13. august.
40 år
Dorrit Lykke Listov-Saabye, Allerød,
27. juni.
Anita Degn Larsson, Frederiksberg C,
3. juli.
Liselotte Manly Larsen, Schweiz,
5. juli.
Hanne Storgaard Krüger, Holte, 6. juli.
Helle Petersson, Randers, 6. juli.
Mike Skovgaard Gørtz, Roskilde,

Terje Lorentzen – årets golfmester

13. juli.
Christian Daric-Schjøtt, København Ø,
16. juli.
Lisanne Cloos, Roskilde, 19. juli.
Helle Bondorf Gerdes, Stenløse,
22. juli.
Lene Frandsen Macri, Norge, 23. juli.
Lars Stig Jensen, Vojens, 29. juli.
Maj-Britt Heinemann, Værløse,
31. juli.
50 år
Niels Peder Bruun, København NV,
28. juni.
Muzher Al-Menshed, Hedehusene,
1. juli.
Karen Jertrum, Skagen, 3. juli.
Birgitte R. Segelcke Haase, Holstebro,
4. juli.
Finn Horsfeldt Poulsen, Væggerløse,
5. juli.
Ann Schmidt-Jørgensen, Holte, 7. juli.
Ulla Selmer, København K, 21. juli.
Frank Larsen, Tønder, 26. juli.
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Kent Brandt Mortensen, Rønne,
27. juli.
Milton Rasmussen, Odense S, 28. juli.
Marianne Rasmussen, Hellerup,
30. juli.
Karsten Harley Larsen, København N,
31. juli.
Marianne Lund, Århus N, 3. august.
Annette Flyvbjerg Rintza, Esbjerg V,
4. august.
Anne Krogh Haldrup, Åbyhøj, 8.
august.
Anne Mette Tage Petersen, Bagsværd,
8. august.
Maj Aalund Krogsgaard, Allingåbro,
12. august.
60 år
Jan Trygve Gård, Vorbasse, 26. juni.
Carsten B. Christiansen, Herning,
30. juni.
John Grege Andersen, Mårslet, 1. juli.
Lise Gerdes, Fredericia, 5. juli.
Erik Karpf, Birkerød, 9. juli.
Ole Sandvej, Lystrup, 10. juli.
Ina Bruun Hansen, Århus C, 12. juli.
Ole Fage Krogh, Aalborg, 15. juli.
Jan Kronstrøm, Gentofte, 16. juli.
Svend Nordahl Winther, København
K, 17. juli.
Mogens Kirkegaard, Århus C, 21. juli.
Bente Schaltz Bertelsen, Århus C,
22. juli.
Vibeke Dalskov, Varde, 26. juli.

Finn Vange, Lystrup, 28. juli.
Erik Hastrup, Hadsund, 1. august.
Peter Krogsgaard, Frederiksberg,
3. august.
70 år
Fritz Gade, Maribo, 7. juli.
Birgit Eide Mortensen, Jyllinge, 8. juli.
Lene Sunesen, Vanløse, 12. juli.
Per Mogens Juul, Svendborg, 14. juli.
Josef Szigethy, Holte, 18. juli.
Hanne Davids Thomsen, København
K, 27. juli.
Ib Karstoft-Lund, Tønder, 30. juli.
75 år
Erik Dalhoff Jørgensen, Odder, 8. juli.
Jens Munch Kofoed, Aalborg, 9. august.
80 år
Harald Løe, Norge, 19. juli.
Mogens Nielsen, Holbæk, 24. juli.

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
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85 år
Kirsten Lykke Knudsen, Risskov,
2. juli.

Dødsfald
Edith Krøldrup, født 1917, kandidat
eksamen 1941.
Poul Gilje, født 1920, kandidateksamen 1948.

Et innovativt netværk af selvstændige dentallaboratorier

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

Navne
Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes De
venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Ønsker De på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes De igen kontakte os
senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen, Dansk Tandlæge
forenings sekretariat, tlf. 70 25 77 11.
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In memoriam

Naghi Mesbahi
1. sept. 1962–27. maj 2006

Med stor bestyrtelse og vantro modtog vi søndag
d. 28. maj den chokerende og smertefulde meddelelse om vor gode ven og kollega Naghi Mesbahis
alt for tidlige død i en trafikulykke.
Naghi var en ener og et stort menneske som vi
der fik æren af at kende ham, aldrig vil glemme.
Naghi kom til Danmark nytårsaften 83/84 som
flygtning fra Iran. Efter seks mdr. i flygtningelejr i
Agger (sin fødeby som han i spøg omtalte den)
havde han lært dansk i et omfang så han blev tilbudt job som tolk hos Dansk Flygtningehjælp.
Dette job gav ham stor indsigt i det danske system
og gav ham samtidig en økonomisk frihed.
Efter to år hvor han bl.a. boede og arbejdede
som tolk i Esbjerg og Haderslev, flyttede han til
Odense for at gennemføre et gymnasialt indslusningsforløb da han hurtigt indså at en uddannelse
var vejen frem i Danmark, og i sommeren 1988
startede han så på Tandlægeskolen i Århus.
Her mødte vi et gavmildt og samvittighedsfuldt
menneske hvis nysgerrighed ofte satte os andre
på svære opgaver når vi skulle forsøge at forklare
hvorfor vi i Danmark gør tingene som vi gør, en
proces hvor vi vist alle fik tingene vendt mere end
én gang. Samtidig besad Naghi den rastløshed eller rodløshed som kommer når man tvinges til at
forlade sit land og sin kultur.
Her fandt han så endelig et land hvor han blev
vurderet på baggrund af personlige kvaliteter og
evner og ikke sin nationalitet, og han opbyggede
hurtigt en NHS-klinik og senere også en blomstrende privatklinik i Kensington hvor han også
boede.

676

Naghis nysgerrighed og ønske om at forstå
Danmark og samtidig også hans fine fornemmelse
for retfærdighed gjorde at han flere gange deltog i
interview på dansk tv, hvor han gav udtryk for
sin undren over at Danmark havde modtaget ham
og hans ligesindede, brugt penge på integration
og uddannelse og derefter ikke ønskede at gøre
brug af hans evner. Et spørgsmål som han aldrig
blev præsenteret for en fornuftig forklaring på.
Naghi var i London et naturligt samlingspunkt
og en god ven for mange danskere og dansk uddannede.
Naghi efterlader sig sin kone, Marie, og sin treårige søn, Kaspian, og ud over sin store vennekreds også sin familie i Iran, som nu pludselig står
uden den økonomiske garanti for fremtiden som
Naghi som den naturligste ting i verdenen påtog
sig at være.
Vore tanker går til alle Naghis efterladte i denne ubegribeligt svære tid.
Æret være hans minde.
Anette Sommer Liljensøe
Peter Frøkjær
Nidal Abdullah Barakji
Jack Rene Munch
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Sted: Nagoya, Japan
Info: http://jstmj19.umin.jp

Kalender
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 9 2005:
Deadline 23. juni
Udkommer 9. august

August
Dennis Tarnow
Dato: 18.-19.8.2006
Sted: St. Andrews Bay, Scotland
- Golf Resort & Spa
Arrangør: 3i Implant Innovations (UK)
Info: berichsen@3implant.com

Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 10 2005:
Deadline 16. august
Udkommer 30. august
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk

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

Juli
The 1st International and
the 19th Annual Meeting of
the Japanese Society for the
Temporomandibular Joint
Dato: 19.-21.7.2006

IADH-kongres i Göteborg
Dato: 23.-26.8.2006
Sted: Göteborg
Arrangør: NFH Norden
Info: www.iadh2006.com eller
www.iadh.org
25-års tandlægejubilæumskursus
Årgang 1981 fra Århus
Tandlægeskole
Dato: 26.8.2006
Sted: Hotel Marselis, Århus
Arrangør: Odontologisk Sommer
kursus, Århus
Info: www.tandate.dk
Time Out/Foredrag med
Mark Anthony
Dato: 30.8.2006
Sted: Køge
Arrangør: 3i Implant Innovations

INFECTION CONTROL CONCEPT
NYHE

D I DA
NMA

RK

Eurosonic® 4D

Euroseal® 2001 Plus

E9 Inspection®
Distributør: BAMBA ApS
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DTF’s FDI-tur
Dato: 22.-25.9.2006
Sted: Shenzhen, Kina
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
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Dansk Dental Akupunkturselskab
Dato: 27.10.2006
Sted: København (Tandlæger
kursus II)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
Dansk Dental Akupunkturselskab
Dato: 28.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus I)
Arrangør: Dansk Dental Akupunk-

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
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turselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk

.

3rd Annual Congress
)
of the European
(+%
*Society







 Dentistry
of Esthetic
Dato: 29.-30.9.2006
Sted: København, Marriott Hotel and
Congress Center
Arrangør: ESED & API-GROUP
v./ Bo Ilskjær (+45 2590 1212)
Info: www.esed-online.com

Odontologisk Riksstämma
"

Dato: 26.-28.10.2006

$

!!
Stockholmsmässan,

Sted:
Älvsjö/
"




Stockholm,
%%%Sverige *%+!! 
Arrangør: Svenska
,Tandläkare&
)#&
%**
Sällskapet1* $+ '%
$
Info: www.tandlakarforbundet.se
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Nordic
Info: berichsen@3implant.com
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FONDS OG LEGATER

Dansk Parkinsonforenings
Forskningsfond
Fonden uddeler i år forskningsmidler for op til 1,5 mio. kr. Såvel
klinisk som grundvidenskabelig forskning samt projekter om nye
behandlingsformer inden for Parkinsons sygdom kan komme i
betragtning.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsskema rekvireres hos og indsendes til
Dansk Parkinsonforening, Kirke Værløsevej 26-1, 3500 Værløse,
telefon 3927 1555 eller e-post dansk@parkinson.dk. Skemaet kan
også hentes på foreningens hjemmeside www.parkinson.dk.
Ansøgninger skal være foreningen i hænde senest den 12. juli 2006.
Efter indhentet udtalelse hos foreningens forskningsråd træffer
Dansk Parkinsonforenings forretningsudvalg den 11. august 2006
beslutning om ydelse af støtte.

Civilingeniør Poul Lundbeck
og hustrus fond til fremme
af Radiologien i Danmark
støtter udviklingen af radiologien i Danmark ved uddeling af legatet til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse inden
for radiologisk billeddannelse og stråleterapi.
Ansøgning om støtte bedes sendt til
fondens administrator:
Advokat Thjelle Ehrenskjöld
Dronningens Tværgade 30, 3.
1302 København K.
Kun ansøgninger der er administrator i hænde senest 15. august
2006, kan forventes behandlet i indeværende år.
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Vi holder
åbent hele
sommeren

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

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning
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kollegiale henvisninger

Ansigtssmerter

Bidfunktion

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

Jylland

Behandlingscentre
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 3312 2421/fax: 3333 9990
info@colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning,
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz

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
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

Sjælland

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

Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41

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

Hans Jacobsen
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9

Bjarne Frese
Lic. odont.
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86

Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

Børnetandpleje

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

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
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

Dorthe Berenth
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk
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Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
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

682

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
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
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
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
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
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

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

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.
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

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

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

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

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

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

Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70
Implantatkirurgi og protetik
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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
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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
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 17

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

Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

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

Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70

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

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

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.
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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
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
Thomas Guldborg
Nina Kreiberg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
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Oral histopatologi
Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk
diagnostik. Præparatglas m.m.
tilsendes på forlangende

Ortodonti
Fyn
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14

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

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8

Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
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

Eva Dragheim
Adelgade 2
7800 Skive
Tlf. 97 52 05 66
Specialtandlæge i ortodonti

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77 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

Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
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
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

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 Ph.D
Mette Kjeldsen Ph.D
Mette Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
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

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

Thorkild Karring
Parodontalbehandling inkl.
membranbehandling og knogleopbygning
Brædstrup Implantat Center
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36

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

Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21
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Sjælland

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

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

Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

Protetik

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‑

Fyn

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

Rodbehandling

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

ANNONCER

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

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

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

DTFs 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

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

ANNONCER

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

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

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
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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Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 09: 24/07 udkommer 09/08
Annoncer til TB 10: 14/08 udkommer 30/08
Annoncer til TB 11: 04/09 udkommer 20/09

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
Engageret fagligt miljø
Etableret stilling i engageret
fagligt miljø, på travl og moderne klinik, tilbydes til kvalitetsbevidst tandlæge med lyst
til udfordringer.
Tiltrædelse i løbet af sommeren
på hel- eller deltid.
Tandlæge Lene Bøgild
Specialtandlæge i ortodonti
Ivan Bøgild
Lægehuset
Lindealle 16
5690 Tommerup St.
Tlf. 64761400
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København ved Søerne
Vi søger tandlæge/cand.odont.
til nyoprettet stilling pr. 1/9.
Gerne indkøringsperiode i
august. Der er mulighed for op
til 30 timer pr. uge. Vi arbejder
også aftener og lørdage.
Klinikken er stor, helt nyindrettet og digitaliseret, vi arbejder
i team med tandplejer. Vi er
uformelle og flittige.
Michael Bonde Olsen
michael@tandnet.dk
Tandlægerne ved Søerne
www.tandnet.dk

Tandlæge søges til Nordfyn
Til travl og alsidig praksis med
4 tandlæger, hvoraf den ene pr.
1.9. flytter til udlandet, søges
tandlæge.
Tiltrædelse snarest mulig.
Kontakt os evt. for yderligere
opl. på 66129092 (Sofie).
Skriftlig henvendelse til:
Tandlægerne i Bredgade
Bjarne Nielsen
Bredgade 1
5450 Otterup
Lyst til nye udfordringer
Så kom til Nordborg.
Vi kan tilbyde et job med meget afvekslende behandlinger
i en klinik som har et stort og
stabilt klientel.
Praksis er 35 år gammel og i
god udvikling. Vi er to tandlæger som har travlt, så vi har
behov for din hjælp.
Vi vil gerne udvide vores team
med en dygtig og omgængelig
kollega.
Ring og få en snak om mulighederne eller send lidt oplysninger om dig selv.
klinik@mettealfast.dk
Tandlæge Mette Alfast ApS
Kirkegade 1, 6430 Nordborg
Klinik 7445 1035
Privat 7445 1496
Thorning
Tandlæge/cand.odont. søges til
nyoprettet stilling 25-30 timer
ugtl. Klinikken er beliggende
i aktiv landsby i Ny Silkeborg
Kommune en lille times kørsel
fra Århus, henholdsvis 20 min.
fra Silkeborg og Viborg.
Klinikken er del af et sundhedshus med 3 læger og en
fysioterapeut.
Vi behandler både børn og
voksne.
Er du en frisk og glad m/k, vil
det glæde os at hilse på dig og
vise dig din fremtidige arbejdsplads.
Tandlæge Harald Pehrson
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf. 86889122
haraldpehrson@mail.dk

Østjylland
Vi har en fuldtids og veletableret tandlægestilling med pæn
tilgang af nye patienter ledig
efter aftale.
Vi er et godt team bestående af
3 tandlæger, 1 tandplejer og 5
rutinerede klinikassistenter.
Klinikken er i begyndelsen af
2006 blevet totalt moderniseret,
om- og udbygget med bl.a. ventilation og aircondition.
Vi er digitaliseret i netværk
med Aldente og Digora røntgen.
Der er muligheder for at arbejde med stort set alle aspekter
inden for faget inkl. implantologi.
Du er meget velkommen til at
kontakte os for yderligere information.
Evt. senere mulighed for kompagniskab.
Tandlægerne »Jaco-Hjørnet«
Kannikegade 10
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 37 66
Privat 86 32 71 67 og 98 46 79 60
Cand.odont./tdl.ass. med
humor, sjæl og nysgerrighed
Tandlægeassistent/cand.odont.
søges til vestsjællandsk tandklinik i stadig udvikling.
Pga. konstant stor tilgang af nye
pt.er og dermed af hensyn til
klinikkens videre udvikling,
søges assistent til fuldtids-/deltidsstilling.
På klinikken er vi 4 klinikassistenter, 1 tandplejer og 2 tandlæger. Vi udfører alle former for
tandbehandling, suppleret bla.
med akupunktur.
Vi er meget aktive mht. at
ajourføre vores uddannelse via
div. relevante kurser.
Vi søger en ansvarsbevidst ass.
med henblik på længerevarende ansættelse, da hverken
vi eller vore patienter ønsker at
skifte tdl.ass. for ofte.
Tandlægerne Ersted og
Elverdam
Rosenvej 9 B
4293 Dianalund
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Barselsvikariat, Aalborg C
Tandlæge/cand.odont. søges
til vikariat på stor og alsidig
klinik fra 1.9.06 til minimum 1.
marts 07.
Stillingen er fuldtids og veletableret og omfatter det meste af
behandlingspaletten.
Vi er et ungt og engageret team
bestående af 4 tdl., 1 tdpl. og 6
klinikass.
Vi har næsten alt i moderne
udstyr, og klinikken er også
henvisningspraksis for implantatbehandling, så der vil være
rig mulighed for at komme tættere på dette område.
Er du interesseret, så skriv til:
Tandlæge Anja Thorsen
Østeraagade 20
9000 Aalborg
Tlf. 98102086
Hørsholm
Velfungerende praksis med 3
tandlæger og 4 klinikass. søger
fagligt dygtig og engageret
tandlæge ca. 30 timer pr. uge.
Vi tilbyder etableret stilling
med godt klientel, dygtigt og
selvstændigt personale, god
sparring og masser af humor.
Tiltrædelse august/september
2006.
Venligst skriv eller ring til:
Tandlægerne Remvig
Att.: Katja Remvig
Hækkevej 1 A
2970 Hørsholm
Tlf. 45861210
E-mail: Kat@Remvig.com

Viby J., barselsvikar
Vi søger en vikar for vores
tandlægeassistent der går på
barsel 1.9.06.
Vi er en del af en stor velfungerende og travl gruppepraksis
med i alt 7 tandlæger, 1 tandplejer og 9 klinikassistenter.
Det drejer sig om ca. 22 timer
ugentligt der for nuværende er
fordelt på tirsdag, torsdag og
fredag.
For yderligere information - se
vores hjemmeside.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlægerne Connie og
Ole Errboe ApS,
Viby Centret 20 a
8260 Viby
Tlf. 86146311
Tandlæge, Midtjylland
Til helt nyindrettet klinik i centrum af Herning søges erfaren
tandlæge til tiltrædelse snarest.
Foreløbig 3 dage om ugen, men
med potentiale for fuldtid. Klinikken har 6 behandlingsrum
og er helt moderne udstyret. Vi
er p.t. 4 tandlæger, 1 tandplejer,
5 ka'er og 1 ka-elev.
Nærmere oplysninger om stillingen på tlf. 97133478 efter kl.
18.00.
Skriftlig henvendelse til:
Tandlægerne Nissen & Sommer
Att. tandlæge Torben Nissen
Nørregade 18, 2. th.
7400 Herning
eller e-mail: t@ndsundhed.dk
Tandlæge i Skals
Vi søger tandlæge i Skals.
Se Jobbank på Dtfnet.
Birger Skoven
Hovedgaden 28
8832 Skals

Fuldtidsstilling evt. deltid
Til moderne klinik i Frederikshavn med 3 tandlæger, 3 tandplejere og 6 klinikassistenter
søges tandlæge/cand.odont. pr.
1. august 2006.
Vi tilbyder:
Stor klinik beliggende på 1. sal
på gågaden i Frederikshavn.
Godt positivt arbejdsteam i moderne klinikmiljø.
Faglige udfordringer inden for
alle aspekter af tandplejen også
implantater.
Selvstændige arbejdsforhold.
God patienttilgang og masser
af arbejde.
Søde og dygtige kollegaer.
Vi synes selvfølgelig vi har landets bedste arbejdsplads.
Klinikken skal ses, omgangstonen og atmosfæren skal
opleves .
Frederikshavn er en nutidig og
levende by med et blomstrende
idræts- og kulturliv, en palmestrand, en kæmpe sportsarena,
et musikkens hus, hyggelige
pladser og gågader med fristende butikker og cafeer, ca. 35.000
indbyggere og et stort opland.
Skriftlig eller telefonisk henvendelse til:
Tandlægerne
Herluf Kristensen &
Torben Quist
Tordenskjoldsgade 8
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 79 09

Rolling Stones
Madonna
Til danmarks koncertby nr. 1
søges tandlæge.
Vores dygtige kollega er blevet
optaget på den kirurgiske
videreuddannelse, hvorfor vi
søger en erfaren ny kollega til
medio august.
Stillingen er på ca. 30 timer pr.
uge med stadig tilgang af nye
patienter.
Vi er 3 tandlæger, 1 tandplejer
og 4 klinikassistenter på en
moderne nyrenoveret og digitaliseret klinik.
Vi laver alt inden for moderne
tandpleje.
Det forventes at du er faglig
dygtig, har humor og er god
til at samarbejde.
På sigt er der endvidere gode
muligheder for kompagniskab.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Bent Rønn
Løvenørnsgade 1 A
8700 Horsens
Ønsker du flere oplysninger, er
du velkommen til at kontakte
os på tlf.: 75621070 eller privat:
75655161/40965161.
tandlaegen@
tandlaegebentroenn.dk
www.tandlaegebentroenn.dk

København
Tandlæge søges til alsidig praksis 2-3 dage om ugen.
Vi lægger vægt på høj faglig
kvalitet, efteruddannelse, engagerede medarbejdere og et godt
arbejdsmiljø. Tiltrædelse 1.9.06.
Otto Fogemann
Amagerbrogade 245
2300 Kbh. S

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Tandlæge og tandplejer Nyk. F.
Tandlæge/cand.odont. eller
tandplejer søges til henholdsvis
fuldtids barselsvikariat og fast
stilling.
Vi har akut brug for en hjælpende hånd, så ansøgninger
om få timer har også interesse.
Tiltrædelse snarest muligt.
Tandlæge Annelise Blak
Slotsgade 5
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54858038
blak@mknet.dk

Fjerritslev
Tandlæge/cand.odont. søges 25
timer om ugen med mulighed
for udvidelse til fuld tid.
Tiltrædelse efter aftale.
Eva LaPointe
Søndergade 11
9690 Fjerritslev

39 46 00 80
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Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse

Stillingskontrol:

Se også stillingsopslaget på www.holstebro.dk
o

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

HOLSTEBRO KOMMUNALE
TANDPLEJE SØGER TANDLÆGE

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

Ledende tandlæge/studieleder
ved SKT, Aarhus Universitet
Ved tandplejeruddannelsen, SKT-AU opslås en
stilling som ledende tandlæge til besættelse
snarest muligt.
Stillingsopslaget kan ses i fuld længde på
www.skt.au.dk under NYHEDER.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos:
Ledende tandlæge skolechef Bodil Birn tlf. nr. 8942 4200 eller
e-mail: bbirn@skt.au.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Skolechef Bodil Birn
Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og
Kliniske Tandteknikere
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9,
8000 Århus C.

ANNONCER

Ansøgningen mærkes: 2006-2910-4

JOB

Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og med baggrund i ny løn.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 12. juli 2006 kl. 12.00.

Vi søger snarest en ny kollega.
Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om du
kan tilbyde at arbejde på fuldtid eller deltid.
Tandplejen omfatter 9.500 børn mellem 0 og 18 år
med integreret ortodonti ved specialtandlæger. Vi
har også omsorgstandpleje med 300 brugere.
Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en filialklinik samt 3 mobile klinikker.
Personalemæssigt er vi 35 ansatte fordelt på alle 3
odontologiske faggrupper, der fungerer med et godt
samarbejde på tværs af faggrænserne i en travl og
afvekslende hverdag.
- Så har du lyst til at prøve kræfter med hele spektret i tandlægeuddannelsen er Vestjylland måske
stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange tilbud både m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kulturog fritidsaktiviteter m.m. Endelig ligger Holstebro
placeret kun ca. ½ times kørsel fra Vesterhavet med
den smukke og barske natur og kun få kilometer fra
Limfjorden, der byder på meget afvekslende naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst og aftale om lokal løn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Holstebro Kommunale Tandpleje v/overtandlæge Mogens Jessen, Nr.
Boulevard 61, 7500 Holstebro, tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 72/2006 sendes
samme sted, så vi har den senest den 31. juli 2006
med morgenposten.
Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler i uge
31.
- Vi glæder os til at høre fra dig.

Stillingsannoncer i farver bliver set...
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Børn og Skoleforvaltningen
Overtandlæge
Børn og Skoleforvaltningen søger med tiltrædelse 1. oktober 2006 en leder til den kommunale tandpleje.
Jobbet:
Du skal være med til at samordne tandplejen i Ny Tønder
Kommune. Tandplejen består af 6 kommunale klinikker
og samarbejde med privat aktør. Tandplejen varetager
kommunens opgaver omkring børnetandpleje, tandregulering, omsorgstandpleje samt specialtandplejen.
• Du får ansvar for opbygning af en del af en ny organisation.
• Du indgår i Børn & Unges lederteam sammen med
afdelingsleder for rådgiverne, leder af Sundhedstjenesten og afdelingslederen af foranstaltningsteamet.
Opgaver:
• Du skal sikre sikker økonomisk drift samt kvalitetsudvikling af tandplejen.
• Du vil være faglig og økonomisk ansvarlig for området.
• Du står som udbyder i forhold til den privatpraktiserende opgaveløser med tilhørende tilsynsfunktion.
Overtandlægen skal sikre den tværgående koordinering
mellem klinikkerne. Fysisk placeres ledelsen på en af
klinikkerne.
Ledelsen er desuden ansvarlig for konsulentfunktionen
i forhold til socialforvaltningen i øvrigt, herunder især
omkring ansøgninger om økonomisk tilskud efter aktivlovens § 82.
Personen:
Vi forventer, at du har solid ledelseserfaring. Vi lægger
vægt på de ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer.
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• Du har en motiverende og involverende ledelsesstil.
• Du er ambitiøs, handlekraftig, har gode formidlingsog kommunikationsevner, og du ser dig selv som rollemodel og normdanner i en organisation, som sætter værdibaseret ledelse, kontrakt- og lønsumsstyring
samt decentralisering i fokus.
• Som menneske er du åben, tillidsvækkende og empatisk, og du evner igennem samarbejde og dialog at
skabe udvikling og samle forskellige interesser.
• Du kan tænke helhedsorienteret og på tværs af forvaltningen til gavn for børn og unge for at få mest ud af
ressourcerne.
Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen lønnes efter kvalifikationer og overenskomst.
Yderligere information:
En uddybende stillingsbeskrivelse kan indhentes
hos Børn & Ungechef Bo Kragelund tlf. 5123 0613,
mail sobk@vsk.dk.
Ansøgningsfrist:
Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag - mærket
”Overtandlæge” sendes til
Nørre-Rangstrup Kommune
Danavej 15, 6520 Toftlund
att. Bo Kragelund
eller pr. mail til sobk@vsk.dk
senest den 4. august 2006, kl. 12.00.
Du bedes i din ansøgning angive dit lønkrav.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 34.

servicesider
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Specialtandlæge

til nye spændende opgaver
i Brøndby Kommunale Tandpleje
Vores specialtandlæge har valgt at gå på pension den 1. september 2006. Vi søger derfor en fuldtids specialtandlæge pr.
1. september eller snarest derefter.
Det er politisk besluttet, at Brøndby og Hvidovre kommuner
skal etablere en fælles tandreguleringsenhed. Det er hensigten, at tandreguleringsenheden skal udgøre en selvstændig
enhed med 2 fuldtids specialtandlæger med tilhørende personale.
Den ene specialtandlæge bliver daglig leder af Tandregule-ringsenheden. Vores kommende specialtandlæge forventes at
indgå i arbejdet omkring opbygningen af den nye enhed.

Yderligere oplysninger
Tandplejen i Brøndby har 7600 børn og unge. Vi har netop
afsluttet en større omorganisering og arbejder nu på 3 fuldt
moderniserede distriktsklinikker. Tandregulering udføres på
Distriktsklinikken i Brøndby Vester Distrikt.
Til tandreguleringen er der tilknyttet et team af 5 højt kvalificerede medarbejdere. Tandreguleringsklinikken er moderniseret
og der arbejdes med elektronisk journal og aftalestyring samt
digitale røntgenanlæg.
Flere oplysninger fås ved henvendelse til overtandlæge Kitte
Nottelmann på tlf. 4328 2641 eller 2021 7781, eller hos
souschef Helle Rasmussen på tlf. 5099 1550.
Se yderligere oplysninger om tandplejen på vores hjemmeside
på www.brondby.dk
Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.
Ved arbejde med børn indhentes straffe- og pædofiliattest.
Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale mellem KL og TNL
Ansøgningsfrist: 14. august 2006.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 21. august

Ansøgning med relevante bilag sendes til

Brøndby Kommunale
Tandpleje
Att: Overtandlæge Kitte Nottelmann
Gildhøj 190, 2605 Brøndby

Udlandet
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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

Århus opland - Djursland
Centralt placeret østjysk klinik sælges nu for snarlig overtagelse, der er led i en generationsskifteplan. Det drejer sig om
½-parten af en kendt og meget velrenommeret praksis der er
etableret i tandlægehus som ejes af sælgerparten. Klinikken
drives af 2 ejere og fælles tandlægeassistent hvor der planlægges udvidelse med en fjerde tandlæge. Praksisparten har et
meget stort potentiale med yderst rimeligt klinikoverskud.

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.
Kig ind!
Når du kører en tur langs Vesterhavet i din ferie eller en
weekend, så lad os vise dig/jer
en anderledes og hyggelig klinik
med et stort patientgrundlag,
som er til salg til en meget fordelagtig pris.
Ring direkte til sælger »Tandlægerne i Oksbøl ApS« for at aftale
om et uforpligtende besøg på
tlf. 40510940/22141346 eller til
DPF på tlf. 86309822 som kan
fremsende salgsmateriale før
eller efter et fremvisningsforsøg.

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

www.dtftryghed.dk
Kllinikken

:)

Tandlægeklinik i Slesvig/Tyskland
Travl, moderne og velfungerende tandlægeklinik i midtbyen
tilbydes af aldersmæssige grunde. Partnerskab kan tilbydes i
en overgangsperiode. Henvendelse til
Methmann & Hansen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Liebigstr. 19
24941 Flensborg
Tyskland

Køb og salg

39 46 00 80
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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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CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

iÌÊÀ}Ì}iÊÃo

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

Midtjylland

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

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Nordjylland

Klinik- og kontorinventar

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

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

Instrumenter

Fugl

Tlf. 64 41 41 42
Fax 64 41 77 99

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

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

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

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

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

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 8
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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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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.
I samarbejde med PFA, Nordea, Codan og Tryg tilbyder
vi ordninger for både studerende, offentligt ansatte og
privatansatte, klinikejere, pensionister, ægtefæller og
samlevere.
Ring til os på 39 46 00 80 eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning

NR. 8     TANDLÆGEBLADET   juni

Giv dig selv en verden
af bedre muligheder
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DANISH DENTAL JOURNAL

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

Free to focus

r stadig
iske pro
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se bør
b

og psyk

Flere oplysninger om XO 4 kan fås på www.xo-care.com

Misbrug

Håndfri betjening med XO 4 fodkontrol

Skærpede krav om prisoplysninger

Med XO 4 fodkontrol kan du nemt styre alle instrument- og unitfunktioner.

Hjemlø

begge hænder til arbejdet i mundhulen.

Fodkontrollen giver dig frie hænder til det praktiske arbejde og eliminerer
krydskontaminering. En XO 4 unit gør det lettere for dig at fokusere på
behandlingen – og giver dig mere overskud til dine patienter.

tabu

ehandl

es i eg
et milj
ø

2006 . 110 . 625-696

XO 4 fodkontrol giver dobbelt effektivitet og dobbelt fokus
Håndfri betjening åbner en verden af nye muligheder, når du har brug for

