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PA NOR AMA R ¯ NT GE N

¥ Digora Novus kan man½vreres efter en kort instruktion
¥ Uovertruffen billedkvalitet giver dig det bedste behandlingsgrundlag
¥ Panoramabillede p kun 9 sekunder
¥ Fylder mindre end alle andre p markedet - kan let integreres p klinikken
¥ Et Digora kvalitetsprodukt til en overkommelig pris
Kontakt vores salgsafdeling p tlf. 43 270 270 og h¿r n¾rmere.
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NYHED TIL RYGESTOP

En NY aktiv og mild
ﬂuorformel i Danmark
Colgate introducerer nu aminﬂuorid i Danmark. Aminﬂuorid (olaﬂur) er en særlig organisk
ﬂuorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild ﬂuorformel til forebyggelse af caries.

a

b

c

Skematisk tegning af organisk
aminﬂuorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative ﬂuorid ioner.

Det overﬂadeaktive aminﬂuorid
ledes direkte til tandoverﬂaden.

Hele tandoverﬂaden dækkes af
en homogen aminﬂuorid-hinde.

Målrettet effektiv langtidsvirkning

CHAMPIX – et nyt receptpligtigt lægemiddel med unik virkningsmekanisme 1,2,4

•

Efter 12 uger var 44% holdt op med
at ryge på CHAMPIX 1,2

– Delvis agonistisk virkning: reducerer
rygetrang og abstinenser*

•

Efter 1 år var op til 23% fortsat røgfrie
efter behandling med CHAMPIX 1,2

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen
ved rygning*

•

God sikkerheds- og toleranceproﬁl
hos mere end 4000 behandlede
rygere 5

I modsætning til traditionelle uorganiske ﬂuorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminﬂuorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverﬂaderne,
hvor det danner en homogen beskyttende ﬂuoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af ﬂuorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.

Skummer mildt og naturligt
Aminﬂuorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.

Cham-06-01-32, Januar 2007

•

Nyt receptpligtigt lægemiddel

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale),
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modiﬁceret
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering.
For produktinformation og referencer se side X
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Tandlæger hjælper tandlæger
Kort nyt
Tandlægeskolen i København bryder med DTF
Sundhedsstyrelsen vil sikre bedre mundhygiejne på hospitalerne
»Slut med pulversuppe og kikærter på dåse«
DTF trækker sig fra opfølgning på personalesager
Læg dine oplysninger på sundhed.dk
Symposium 2007: Kirurgi på programmet
Uklarhed om tandlægers akutberedskab
Tjekliste: Skal du ansætte en ny tandlæge – eller har du fået nyt job?
Domfra Sø- og Handelsretten: Ansatte tandlæger har altid funktionærstatus
Vigtigt at vide
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Navne, kalender
Fonde og legater
Kollegiale henvisninger
DTF’s kollegahjælp
Stillinger
Køb og salg
Leverandørhenvisninger
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne
»Afgørelse i »articain-sagen«: ingen uredelighed«,
side 660, »Tandlæger hjælper tandlæger«, side
682, og »Tandlægeskolen i København bryder
med DTF«, side 688.

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

Den firedobbelte olympiske
guldmedaljevinder i svømning
Inge de Bruijn fra Holland er levende
bevis på laminaternes fantastiske udseende.

Procera® gør det lettere at

give smukke smil
Vores Procera®-produkter sikrer en præcis pasform, styrke og et uovertruffet vedvarende æstetisk
resultat. Disse Procera®-produkter er centrale for vores Easy Esthetics™-koncept og giver dig
mulighed for levere smukke æstetiske resultater langt hurtigere, end det tidligere var muligt
– og med endnu større tilfredshed hos patienterne.
Procera® Laminate
• Det stærkeste laminat på markedet (bøjningsstyrke 700 MPa)
Procera® Bridge Alumina
• Alumina er gennemskinneligt og reflekterer lys for at sikre uovertrufne
æstetiske resultater
Procera® Bridge Zirconia

© Nobel Biocare AB 2007

• Fås nu til fuldkæbeindikationer
Med den støtte vi tilbyder som en del af vores bestræbelser på at levere totalløsninger,
bliver det let for dig at give dine patienter Beautiful Teeth Now™.
Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger
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T

andlægevagtordningerne er en del af tandplejetilbuddet til borgerne i Danmark om akut tandlægehjælp uden for private og offentlige tandlægeklinikkers almindelige åbningstider. I landets fem regioner
ﬁndes etablerede tandlægevagtordninger organiseret og
varetaget af regionerne. Tandlægevagtordningen er ikke
en lovpligtig del af tandplejetilbuddet, og der er ikke tal
for i hvilket omfang tandlægevagtordningen bliver udnyttet, og hvilken rolle denne ordning spiller i relation til befolkningens tandsundhed. Der ﬁndes i Danmark ingen
rapporter om hvilke grupper af befolkningen der gør brug
af tandlægevagttilbud og årsagerne til deres henvendelse,
ligesom der heller ikke foreligger data om befolkningens
tilfredshed med Tandlægevagtordningen.
Bestyrelsen for Tandlægevagten i Frederiksborg Amt
har i samarbejde med personalet ved amtets tandlægevagtordning ønsket at etablere en undersøgelse blandt patienter der benytter Tandlægevagtens tilbud. Undersøgelsen
blev gennemført af Københavns Tandlægeskole, Afdeling
for Samfundsodontologi.
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Formålet med nærværende undersøgelse var at beskrive
omfanget af og årsagerne til patienternes brug af tandlægevagtordningen i Frederiksborg Amt. Det var desuden
hensigten at beskrive og analysere brugere af Tandlægevagten i Frederiksborg Amt mht. tandsygdomsstatus,
tandsundhedsadfærd, tandlægebesøgsvaner samt kulturel
og økonomisk baggrund. Videre var det hensigten at afdække brugernes holdning til Tandlægevagten, både mht.
den faglige service og holdning til egenbetaling.
DXk\i`Xc\f^d\kf[\
Data vedr. de patienter der besøgte Tandlægevagten i Frederiksborg Amt, var baseret dels på selvrapporterede informationer indhentet vha. et struktureret spørgeskema
som blev udleveret i forbindelse med besøget i Tandlægevagten, dels på en klinisk tandundersøgelse foretaget i forbindelse med patienternes besøg. Patienterne aﬂeverede
det besvarede spørgeskema inden de forlod klinikken.
Spørgeskemaundersøgelsen og den kliniske tandundersøgelse blev gennemført fra 1. april 2006 til 15. juli 2006 og
involverede samtlige patienter der besøgte Tandlægevagten i denne periode. I spørgeskemaundersøgelsen deltog
314 voksne (16 år+) og 296 børn (0-15 år); i alt 610 personer.
Spørgeskemaet vedr. børn blev besvaret af barnets forældre. Responsraten var 90%. Alle patienter ﬁk foretaget en
klinisk tandundersøgelse.
I spørgeskemaet indgik følgende spørgsmål: Alder, køn,
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statsborgerskab, tandlægebesøgsvaner, tandbørstevaner,
årlig indkomst samt spørgsmål vedr. tilfredshed med
Tandlægevagten. Der blev desuden spurgt til årsager til
henvendelse i Tandlægevagten, type af behandling modtaget i tandlægevagten, egen vurdering af tandsundhed og
holdning til egenbetaling. Klinisk registreredes 1) tandstatus (antal tilstedeværende tænder) og 2) cariesstatus. Cariesstatus blev for voksne registreret på tandniveau hvor
D-T (decayed teeth) udtrykker antal tænder med ubehandlet
caries, M-T (missing teeth) antal manglende tænder pga. caries samt F-T (ﬁlled teeth) antal fyldte tænder. Endelig blev
DMF-T-indekset konstrueret (som sum af D-T, M-T og F-T)
som udtryk for voksne patienters samlede carieserfaring.
Caries på børn blev registreret på tandniveau for både det
temporære og permanente tandsæt hvor D-T + d-t udtrykker antal tænder med ubehandlet caries, F-T + f-t udtrykker antal fyldte tænder, og den samlede carieserfaring for
børn blev udtrykt ved summen af D-T + d-t + F-T + f-t.
Manglende tænder (M-T/m-t) for børn blev ikke registreret
pga. usikkerhed om årsag. Tilsvarende kriterier som er
gældende for SCOR- registreringer blev benyttet.
Spørgeskemaet blev pilottestet forud for undersøgelsen.
Pga. tidsmæssige begrænsninger blev der ikke foretaget
kalibrering af de ni tandlæger ansat i Tandlægevagten der
foretog de kliniske undersøgelser
Dataanalysen blev foretaget vha. af edb-programpakken
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 14.0). Der er
ved analysen af data gennemført frekvensanalyser.
Behandlingstyper modtaget i Tandlægevagten blev inddelt i tre grupper: 1) »radikal behandling« omfattende
tandekstraktion, behandling af absces og/eller kirurgisk
behandling, 2) »konservativ behandling« omfattende ortodontisk behandling, temporær fyldning, cementering af
provisorisk/permanent krone/bro, justering af protese,
endodontisk behandling, traumebehandling og/eller
smertekontrol, og 3) »ledsagende behandling« omfattende
instruktion af patient, henvisning til sygehus/hospitalstandlæge og/eller anden behandling.
I\jlckXk\i
Tabel 1 viser fordeling af patienterne mht. personlige karakteristika og sundhedsadfærd. Omkring en tredjedel af
de patienter der besøgte Tandlægevagten i undersøgelsesperioden, var i alderen 8-15 år, mens kun 4% var 65 år eller
derover. Der var stort set lige mange børn (0-15 år) og voksne (16 år+). Kun 3% af patienterne havde andet statsborgerskab end dansk. Omkring 9 af 10 patienter gik regelmæssigt til tandlæge og børstede tænder to gange dagligt eller
mere.
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Mere end halvdelen af patienterne havde smerter eller
tandpine, og ca. en tredjedel af patienterne havde knækket en tand eller knækket/tabt en fyldning (Tabel 2).
Blandt de patienter der henvendte sig med smerter/tandpine, var der ﬂest i aldersgruppen 25-44-årige (28%), ligesom tabt krone eller bro også sås hyppigst (32%) i denne
aldersgruppe (Tabel 2). Smerter/tandpine, hævelse i munden/tandbyld og »anden årsag« var hyppigste årsager til
henvendelser blandt de patienter der gik regelmæssigt til
tandlæge. Tabel 3 viser fordelingen af patienter der har
modtaget forskellige typer af behandling. Samme patient
kan godt have modtaget ﬂere typer af behandling. Alt i
alt havde ﬂest patienter modtaget en »konservativ behandling« (70%), mens ﬂere mænd end kvinder modtog
en »radikal behandling«.

Tabel 1. Procentvis (%) fordeling af alle patienter i relation til køn,
alder, årlig indkomst, statsborgerskab, tandlægebesøgsvaner og
tandbørstevaner (n = 610).
%

Køn
Kvinde/pige
Mand/dreng

51
49

Aldersgrupper
Børn:
0- 7 år
8-15 år

18
31

Voksne:
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65+ år

8
21
18
4

Indkomst (voksne patienter + forældre til patienter 0-15 år)
299.999 kr./år el. mindre
48
300.000 kr. år el. derover
52
Statsborgerskab
Dansk
Ikke-dansk statsborgerskab

97
3

Regelmæssige tandlægebesøg
Ja
Nej

88
12

Tandbørstevaner
Én gang dagligt el. mindre
To gange dagligt el. mere

9
91
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Tandlægevagten Nordsjælland

Tabel 2. Procentvis fordeling (%) af alle patienter med forskellige årsager til henvendelse i Tandlægevagten i relation til køn, alder, tandlægebesøgsvaner og tandbørstevaner (n = 610).
Årsager til henvendelse i Tandlægevagten

Smerter/
tandpine

Køn
Kvinde/pige
Mand/dreng

Hævelse i
munden/
tandbyld

Hævelse på
hals/ansigt

Knækket tand
eller fyldning/
tabt fyldning

Tabt krone
el. bro

Blødning
efter operation
el. tandudtrækning Anden årsag1

48
52

52
48

44
56

48
52

68
32

60
40

49
51

17
21
6
3
28***
25
3

19
26*

22
11

19
33

0
0

10
40

44***
29

6
19
20
11

6
19
31*
11

5
21
20
2

16
32***
26
26

0
10
20
20

8
6
7
6

83***
17

82*
18

83
17

87
13

90
10

90
10

94*
6

Tandbørstevaner
To gange dagligt
el. mere
Én gang dagligt
el. mindre

89

88

86

91

95

80

92

11

12

14

9

5

20

8

Alle

52

15

6

30

3

2

12

Aldersgrupper
Børn:
0- 7 år
8-15 år
Voksne:
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65+ år
Regelmæssige
tandlægebesøg
Ja
Nej

* p < 0,05
*** p < 0,001
1
Anden årsag: ortodontiske problemer, proteseproblemer, afvist af egen tandlæge.

Tandstatus og cariesstatus i relation til køn, alder, årlig
indkomst, tandlægebesøgsvaner og tandbørstevaner er
præsenteret i Tabel 4. Der var gennemsnitligt ﬂere tænder
hos personer med en årlig indkomst på 300.000 kr. eller
derover. Antal tænder med ubehandlet caries (D-T) var højere hos mænd end kvinder. Blandt personer der børstede
tænder én gang dagligt eller mindre, og blandt personer
der ikke regelmæssigt besøgte tandlægen, blev der også
fundet relativt ﬂere tænder med ubehandlet caries (D-T).
Antal manglende tænder var højere for personer i aldersgruppen 65+ år samt hos personer i den lave indkomstgruppe. Ligeledes havde personer med regelmæssige tandlægebesøgsvaner relativt ﬂere fyldte tænder. Den samlede
654
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carieserfaring (DMF-T) var højere i aldersgruppen 65 år+
end i de øvrige aldersgrupper.
Hos børnepatienterne sås ﬂere fyldte tænder og en højere samlet carieserfaring (DF-T + df-t) blandt piger end hos
drenge. I den yngste aldersgruppe (0-6 år) var der en højere carieserfaring sammenlignet med de andre aldersgrupper (Tabel 5).
Tabel 6 beskriver den procentvise fordeling af tilfredshedsgraden blandt patienter der besøgte Tandlægevagten i
relation til en række tandlægelige ydelser. Generelt var patienterne meget tilfredse eller tilfredse (90-99%) i relation
til de tandlægelige ydelser der blev målt på. Der var relativt få patienter der var utilfredse eller meget utilfredse
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9

 

med den geograﬁske afstand til Tandlægevagten (8%) og
med ventetiden i venteværelset (5%).
Voksne patienters (18 år og derover) tilfredshed med
egenbetalingen blev analyseret i relation til køn, alder og
årlig indkomst (Tabel 7). To tredjedele af patienterne var
enten meget tilfredse eller tilfredse med egenbetalingen,
mens ca. en fjerdedel var utilfredse eller meget utilfredse.
Der var ﬂest 45-64-årige der var meget tilfredse eller tilfredse med egenbetalingen (75%), mens der var ﬂest utilfredse eller meget utilfredse blandt de 18-24-årige (28%).
Mere end to tredjedele af patienter med en årlig indkomst
på 300.000 kr. eller derover var meget tilfredse eller tilfredse, mens knap en tredjedel af patienter med en årlig

indkomst på 299.999 kr./år eller mindre var utilfredse eller
meget utilfredse.
;`jbljj`fe
Svarprocenten for patienterne var 90%, hvilket antages at
være fuldt ud tilfredsstillende. Dataindsamlingsmetoden
omfattede både spørgeskemaundersøgelser og klinisk
tandundersøgelse. Spørgeskemaerne blev pilottestet og efterfølgende korrigeret således at høj validitet kunne sikres.
Den kliniske undersøgelse af patienterne blev foretaget af
Tandlægevagtens ni tandlæger i forbindelse med patientens besøg. Da tandlægerne ikke var kalibreret forud for
de kliniske registreringer, kan der være en vis variation i

Tabel 3. Procentvis fordeling (%) af alle patienter der har modtaget forskellige typer af behandling i Tandlægevagten i relation til køn, alder, årlig
indkomst, tandlægebesøgsvaner og tandbørstevaner (n = 610).
Behandling modtaget i Tandlægevagten
Radikal behandling1

Konservativ behandling2

Ledsagende behandling3

Køn
Kvinde/pige
Mand/dreng

42
58*

53
47

49
51

Aldersgrupper
Børn:
0- 7 år
8-15 år

19
28

15
34**

19
30

Voksne:
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65+ år

3
24
19
6

8
22
18
4

6
20
19
6

Indkomst
(voksne patienter + forældre til patienter 0-15 år)
299.999 kr./år el. mindre
300.000 kr. /år el. derover

52
48

48
52

44
56*

Regelmæssige tandlægebesøg
Ja
Nej

76**
24

89
11

90
10

Tandbørstevaner
Én gang dagligt el. mindre
To gange dagligt el. mere

16
84**

9
91

11
89*

Alle

16

70

47

* p < 0,05 , ** p < 0,01
1
Tandekstraktion, behandling af absces og kirurgisk behandling.
2
Ortodontisk behandling, temporær fyldning, permanent fyldning, cementering af prov./permanent krone/bro, justering af protese, endodontisk behandling, traumebehandling, smertekontrol.
3
Instruktion af patient, henvisning til sygehus/hospitalstandlæge, anden behandling.
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Tabel 4. Voksne (16 år+) patienters tandstatus og carieserfaring i relation til køn, alder, årlig indkomst, tandlægebesøgsvaner og tandbørstevaner
(n = 314).
Tandstatus
Antal naturlige
tænder/rødder

Køn
Kvinde
Mand
Aldersgrupper
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65+ år
Indkomst
299.999 kr./år el. mindre
300.000 kr. /år el. derover
Regelmæssige tandlægebesøg
Ja
Nej
Tandbørstevaner
Én gang dagligt el. mindre
To gange dagligt el. mere

Carieserfaring
Carierede tænder
(D-T)

26,7
26,9

0,6
1,2*

28,1
28,3***
26,1
21,7

1,1
1,1
0,7
0,3

26,6
27,7*

Mistede tænder
(M-T)

5,3
5,0

Fyldte tænder
(F-T)

Samlet carieserfaring (DMF-T)

10,5
10,7

16,5
17,3

4,0
3,7
5,9
10,3***

5,1
8,8
13,1***
13,0

10,5
14,0
20,0
22,9***

1,2
0,6

5,3*
4,3

9,6
11,7**

16,5
16,9

26,7
27,7

0,4
3,0***

5,3
4,3

11,2***
8,2

17,1
16,0

25,8
26,9

3,0***
0,6

6,2
5,0

9,1
10,7

19,3
16,6

* p < 0,05
** p < 0,01
*** p < 0,001

cariesregistreringen og dermed øget mulighed for observationsbias.
Årsagerne til henvendelse i Tandlægevagten var overvejende akutte tandbehandlingsbehov, især i form af smerter/tandpine. Tandlægevagten havde besøg af 610 patienter
i løbet af undersøgelsesperioden, hvilket svarer til 5-6 besøgende patienter per dag. Dette tal viser at der i Frederiksborg Amt er et eksisterende behov for et akut tandbehandlingstilbud. Hvis behovet for akut tandbehandling
uden for tandlægernes almindelige åbningstider er tilsvarende i den øvrige del af Danmark, vil der være op mod
30.000 personer årligt med behov for udnyttelse af en
tandlægevagtordning. Et så relativt stort antal personer årligt med behov for akut tandbehandling viser at tandlægevagtordningen har sin berettigelse. En undersøgelse af
Tandlægevagten i Birmingham, UK (1) viste ligeledes et
stort behov for en tandlægevagtordning. Her var der gennemsnitligt hhv. fem patienter på hverdage og 13 patienter
per dag i weekender og ferier som konsulterede tandlægevagten, altså en søgning svarende nogenlunde til søgningen til Tandlægevagten i Frederiksborg Amt.
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Der var relativt få personer (i alt 26) i den ældre aldersgruppe (65 år+) der havde besøgt Tandlægevagten.
Det lave antal besøg i Tandlægevagten blandt ældre personer kan muligvis være en afspejling af at der i denne
aldersgruppe er relativt færre personer med regelmæssige tandlægebesøgsvaner (2), dvs. at de ældre ikke benytter sig af de tilgængelige tandplejetilbud. Derudover
kan der også være en sammenhæng med at der blandt
ældre ﬁndes ﬂere tandløse, og at de ældre generelt har
færre tænder (3). Yderligere viste en dansk undersøgelse
fra 2005 (4) at der i aldersgruppen 65 år+ var færre personer der havde modtaget en eller ﬂere forebyggende
diagnostiske tandplejeydelser end i de øvrige aldersgrupper, hvilket kan skyldes økonomisk uformåenhed.
Også i den unge aldersgruppe (16-24 år) var der relativt
få personer der opsøgte Tandlægevagten. Dette kan forklares med manglende behov pga. højt tandsundhedsniveau. Men en anden forklarende årsag kan være at mange yngre mennesker har begrænsede økonomiske muligheder og derfor bevidst fravælger Tandlægevagtens
tilbud, selvom behovet måtte være der. Tidligere underTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9

 

Tabel 5. Børn og unges (0-15 år) tandstatus og carieserfaring i relation til køn, alder, forældres årlige indkomst og tandbørstevaner (n = 296).
Tandstatus
Antal naturlige tænder/
rødder

Carieserfaring
Carierede tænder
(D-T + d-t)

Fyldte tænder
(F-T + f-t)

Samlet carieserfaring
(DF-T + df-t)

Køn
Pige
Dreng

23, 4
23,3

1,8
1,5

3,7**
2,5

4,5***
4,0

Aldersgrupper
0- 6 år
7-11 år
12-15 år

19,0
23,4
27,0***

2,0
1,5
1,3

3,4
3,4
2,3

5,4*
4,9
3,6

Indkomst (forældre)
299.999 kr./år el. mindre
300.000 kr./år el. derover

23,4
22,9

1,8
1,6

3,4
3,2

5,2
4,8

Tandbørstevaner
Én gang dagligt el. mindre
To gange dagligt el. mere

23,2
23,4

1,5
1,7

3,3
3,1

4,8
4,8

* p < 0,05
** p < 0,01
*** p < 0,001

søgelser viser desuden at unge mennesker ikke udnytter
tandplejesystemet regelmæssigt i samme omfang som
andre aldersgrupper (3,5), og denne tandplejeadfærd
kunne ligeledes have sin afsmittende effekt på udnyttelsen af Tandlægevagtens tilbud.

Der var meget få udlændinge blandt de patienter der
konsulterede Tandlægevagten, idet kun ca. 3% af patienterne havde andet statsborgerskab end dansk. Det lave antal kan skyldes manglende viden om tandlægevagtordningens eksistens eller en vis tilbageholdenhed i at udnytte

Tabel 6. Procentvis fordeling af voksne patienter samt forældre til patienter 0-15 år og deres tilfredshed med Tandlægevagten i relation til en række
tandlægelige ydelser (n = 610).
Tilfredshed med Tandlægevagten

Tandlægelige ydelser

Muligheden for tandlægehjælp uden for almindelige åbningstider

Meget tilfreds
eller tilfreds

Utilfreds eller
meget utilfreds

Ved ikke

98

1

1

Mulighed for at komme i kontakt med Tandlægevagten

95

3

2

Afstand til Tandlægevagtens klinik

90

8

2

Personalets hjælpsomhed

99

0

1

Tandlægens væremåde

99

0

1

Oplysninger om tandproblemet

96

1

3

Information om behandling

96

0

4

Tandbehandlingen

95

1

4

Ventetiden i venteværelset

93

5

2

Tandlægens oplysninger om videre behandlingsforløb

96

0

5
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Tabel 7. Procentvis fordeling af voksne (18 år+) patienters tilfredshed med egenbetaling i relation til køn, alder og årlig indkomst (n = 290).
Tilfredshed med egenbetaling i Tandlægevagten
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

Køn
Kvinde
Mand

15
17

55
50

19
12

3
12

8
9

Aldersgrupper
18-24 år
25-44 år
45-64 år
65+ år

10
16
19
12

38
52
56
58

19
16
15
11

9
6
7
11

24
10
3
8

Indkomst
299.999 kr../år el. mindre
300.000 kr./år el. derover

15
17

46
52

22
16

6
7

11
8

1

Det bemærkes at børn (0-17 år) der er omfattet af den kommunale tandpleje, får fuld refusion af egenbetalingen og indgår derfor
ikke i denne tabel.

tandlægevagtordningen, muligvis pga. egenbetalingens
størrelse.
If. Sygesikringens honorartabeller (1. april 2007) (6) udgør
egenbetalingen for voksne patienter der besøger Tandlægevagten, minimum mellem 762,00 kr. og 1.016 kr., afhængig
af hvilket tidspunkt på døgnet Tandlægevagten konsulteres.
Derimod er der vederlagsfrihed for børnepatienter (0-17 år)
idet kommunen dækker honoraret til tandbehandling if.
taksterne i Børne- og ungdomsoverenskomsten (6).
Sammenlignet med tandstatus og cariesstatus i befolkningen som helhed viste der sig følgende. For de 65+-årige
var der stort set ingen forskel i det gennemsnitlige antal
tænder (21,7 tænder) i forhold til betandede 65-74-årige i
den øvrige befolkning (20,0 tænder) (7,8). I relation til carieserfaring var DMF-T lidt lavere hos patienter der havde
besøgt Tandlægevagten i forhold til carieserfaringen i den
øvrige befolkning (7,8). Generelt er tandstatus og cariesstatus i nærværende undersøgelse stort set overensstemmende med de seneste resultater af voksne danskeres generelle
tandsundhed undersøgt i 2000/2001 (7,8).
Tandsundhedsadfærden viste at 9 af 10 patienter børstede tænder to dagligt gange eller mere, hvilket er langt over
det niveau der ﬁndes i den øvrige danske befolkning (3).
Tandlægebesøgsadfærden var også højere blandt Tandlægevagtens patienter sammenlignet med den øvrige befolkning (3).
Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser af tilfredsheden med de eksisterende tandlægevagtordninger i Dan658
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mark. Ud fra den generelt høje tilfredshed der udtrykkes
fra patienterne, må det konkluderes at Tandlægevagten i
det tidligere Frederiksborg Amt opfylder patienternes krav
og forventninger.
Det kan på baggrund af nærværende undersøgelse videre konkluderes at der klart eksisterer et behov i befolkningen for tilbud om akut tandlægebehandling uden for
tandlægernes åbningstider; dette gælder for såvel børn
som voksne. Det har vist sig at de patienter der benyttede
sig af Tandlægevagtens tilbud, ikke afviger væsentligt fra
den øvrige befolkning i relation til tandsygdomsstatus,
tandsundhedsadfærd og tandlægebesøgsadfærd. Der er
således ikke tale om at Tandlægevagtens patienter bruger
ordningen som et alternativ til regelmæssig tandpleje.
Tværtimod er brugerne af Tandlægevagten personer som
er brugere af det gængse tandplejesystem, hos hvem der
indimellem opstår et akut behov for tandlægehjælp.
Tilfredsheden med Tandlægevagten blandt patienterne
var meget høj; dog spillede økonomien tilsyneladende en
rolle for nogle af patienterne. Det må på baggrund heraf
anbefales at et tandlægevagttilbud foreﬁndes overalt i landet, dog bør omkostningerne for patienterne være mindre
således at nogle patienter ikke holder sig tilbage i en akut
situation.
<e^c`j_jlddXip
Emergency dental service in Frederiksborg county
Emergency dental services in Denmark are offered in
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9

 

clinics organized and run at regional level. No data have
been published on utilization of this type of dental service. The purpose of the present study was to describe to
what extent and why patients visit an emergency dental
clinic. Further, the users of the emergency dental clinic
were described and analysed in relation to dental status,
caries status, oral health behaviour, dental visiting habits, citizenship, and income level. In addition, the users’
attitudes to the dental service received and cost were investigated.
The study comprised 610 individuals and was carried
out in a region north of Copenhagen. Data were collected
during a period of three and a half months by means of a
questionnaire which was completed during the visit to the
clinic. Questionnaires for children 0-15 years of age were
completed by the parents. The questions comprised patient’s age, gender, dental visiting habits, oral hygiene habits, citizenship, yearly income, reason for the visit, type of
treatment received, self-reporting of oral health and attitude to the dental service and the costs. Clinical data were
registered by a dentist during the visit at the emergency
clinic. Clinical data were registered at tooth level according to the system used for recording in the Municipal Dental Service. The response rate was 90%.
The results showed that the clinic was visited by an
equal number of children and adults. More than half of the
patients reported to suffer from pain or toothache, and one
third of the patients had lost or broken a ﬁlling. Radical
treatment was delivered to 16% of the patients and 70% of
the patient were treated conservatively. More men than
women received »radical« treatment. The level of dental
status and caries experience was found to be similar to results found in the general population. Nine of ten patients
were regular users of the present dental care system and
reported brushing their teeth twice a day or more. Only
3% did not have Danish citizenship. More than 90% of the
patients were satisﬁed with the emergency dental service
received. The majority of these patients who were unsatisﬁed with the patients’ costs in connection with the visit
was found among patients with low yearly income.
It can be concluded that there is a need for dental service
outside normal opening hour. The users of the emergency
dental clinic did not differ from the general population in
relation to caries experience, dental visiting habits and
oral hygiene habits. The costs for the patients might be a
barrier for visiting the emergency clinic.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Community Health NHS Trust Service in Birmingham between
1997 and 2000. Prim Dent Care 2003; 10: 93-6.
Petersen PE, Kjøller M, Christensen LB, Krustrup U. Voksenbefolkningens tandstatus og udnyttelse af tandplejetilbuddet i
Danmark 2000. Tandlaegebladet 2003; 9: 672-84.
Petersen PE, Christensen LB, Krustrup U, Kjøller M. Tandstatus
og egenomsorg hos voksne danskere år 2000 i relation til udnyttelsen af tandplejesystemet og livsvilkårene – status og udviklingstendenser. Tandlaegernes Tidsskr 2003; 10: 6-18.
Christensen LB, Hede B, Sundby A. Den københavnske befolknings anvendelse af forebyggende diagnostiske tandplejeydelser.
Tandlaegebladet 2005; 14: 1126-32.
Christensen LB. De unge og regelmæssig tandpleje i Danmark –
Hvad siger litteraturen? Tandlaegernes Tidsskr 1998; 13: 77-81.
Dansk Tandlægeforening. Sygesikringens honorartabeller 1. april
2007.
Krustrup U. Clinical-epidemiological study of oral health among
adults in Denmark 2000/2001 (PhD Thesis). University of Copenhagen, Denmark; 2004.
Krustrup U, Petersen PE. Voksenundersøgelsen i Danmark
2000/2001. Tandlaegebladet 2005;10:798-812.
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JkXkljiXggfik)''-]iX[\f[fekfcf^`jb\
cXe[j[\cj$f^m`[\eZ\eki\
F[fekfcf^`jbCXe[j[\cj$f^M`[\eZ\ek\ig__m%I`^j_fjg`kXc\kf^wi_ljJp^\_lj_Xid\[l[^Xe^\eX])''-l[XiY\a$
[\k_m\ij`ejkXkljiXggfik%;\kk\\i\kjXdd\e[iX^X][\kfiXggfik\i

A\kk\;Xl^XXi[$A\ej\ef^?Xej>aµilg

I

f. lovbekendtgørelse af 22. marts 2001 om tandpleje og i
henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 29.
april 2001 (1) blev det pålagt Århus Universitetshospital i
Vestdanmark og Rigshospitalet i Østdanmark at oprette

Tabel 1. Fagspecialister og øvrigt personale der indgår i OVIC/ÅUH
og OVIC/RH.
OVIC/ÅUH

OVIC/RH

Centerleder Hans Gjørup
Sekretær
Klinikpersonale

Centerleder
Jette Daugaard-Jensen
Seniorforsker J.O. Andreasen
Sekretær
It-medarbejdere
Klinikpersonale

Kirurgi
Ledende overtandlæge
John Jensen
Overtandlæge Martin Dahl
Overtandlæge
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge Jytte Buhl

Ledende overtandlæge
Ole Schwartz
Overtandlæge
Thomas Kofod
Overtandlæge Poul Vedtofte
Professor Søren Hillerup

Ortodonti
Professor Birte Melsen
Lektor Thomas Klit Pedersen
Afdelingstandlæge Tine Hjorth

Professor Inger Kjær
Specialtandlæge
Jens Bjørn-Jørgensen

Pædodonti
Professor Sven Poulsen
Afdelingstandlæge Gro Haukali

Professor Sven Kreiborg

Protetik
Professor Flemming Isidor
Afdelingstandlæge
Lone Nyhuus
Afdelingstandlæge Rie Stokholm
Afdelingstandlæge Peter Nørlinger
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Professor Klaus Gotfredsen
Afdelingstandlæge
Betty Holm
Adjunkt Alireza Sahaﬁ

odontologiske landsdels- og videncentre (OVIC) i tæt samarbejde med de respektive tandlægeskoler i Århus og København.
Efter ﬁ re års funktion har hvert af centrene udarbejdet
en statusrapport, som kan læses på hjemmesiden (2). Nedenstående bringes et sammendrag af de to rapporter.
Videncentrenes opgaver fremgår af faktaboksen. Til
varetagelsen af disse opgaver etableredes i henhold til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer et centerteam med
højt kvaliﬁcerede repræsentanter fra fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og kirurgi. Der blev tilknyttet pædiatrisk ekspertise fra Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet, og Center for Sjældne Sygdomme,
Århus Universitetshospital (Tabel 1).
Odontologisk Landsdels- og Videncenter på Århus Universitetshospital (OVIC/ÅUH) blev etableret med ansættelse af centerleder Hans Gjørup per 1. oktober 2002. Odontologisk Landsdels- og Videncenter på Rigshospitalet (OVIC/
RH) blev etableret med ansættelsen af centerleder Jette
Daugaard-Jensen per 1. januar 2003.
Fi^Xe`jXk`fe
OVIC er organisatorisk indplaceret på de respektive kæbekirurgiske afdelinger på hhv. Rigshospitalet og Århus Sygehus. I Århus har der fra starten været en formaliseret aftale om benyttelsen af Tandlægeskolens faglige og videnskabelige kompetence i videncentrets konsultative funktion samt i den højt specialiserede behandlingsfunktion. I
København har tilsvarende aftaler i en periode været delvist opsagt af Tandlægeskolen, men de er nu ved at være
på plads igen.
Århus Amt indgik i 2003 en aftale med de øvrige amter
i Jylland-Fyn om en solidarisk ﬁ nansiering af den konsultative funktion i OVIC/ÅUH. Aftalen var baseret på et
samlet budget på 1,74 mio. kr./år. Tandlæger i Jylland-Fyn
kunne i henhold til aftalen frit benytte videncentrets
konsultative funktion når det gjaldt patienter der kunne
henregnes til lov om tandpleje § 6C. Det forventes at en
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Tabel 2. Antal henvisninger til OVIC/ÅUH og OVIC/RH i perioden
2002-2006.
2002

2003

2004

2005

2006

I alt

44
44

114
65

111
68

91
63

133
67

493
307

Tabel 3. Hoveddiagnoser på de henviste patienter. Den enkelte patient er kategoriseret med enten en af de sjældne medicinske hoveddiagnoser, § 6C, eller med en odontologisk hoveddiagnose, § 6B (1).
Medicinsk diagnose

OVIC/ÅUH
OVIC/RH

tilsvarende aftale kan indgås med de nye regioner i Vestdanmark.
Rigshospitalet har med de østdanske amter ikke kunnet
indgå en tilsvarende økonomisk aftale om den basale drift
af OVIC/RH. Den konsultative funktion har derfor været
takstbaseret med en honorering per konsultation. Det er
uvist hvordan forholdene bliver efter regionsdannelsen,
men der arbejdes på at de to østdanske regioner og Rigshospitalet indgår en driftsaftale i lighed med den vestdanske.
?\em`je`e^\i
Antallet af henvisninger fremgår af Tabel 2, og fordelingen
af henvisningsdiagnoserne er anført i Tabel 3. I tabellen er
nævnt de diagnoser der optræder med en vis hyppighed.
»Andre diagnoser eller syndromer« dækker over et stort
antal forskelligartede syndromdiagnoser, sjældne kromosomdefekter og andre sjældne tilstande.
For hovedparten af de henviste patienter lægges op til periodevise genindkaldelser mhp. at følge udviklingen i og
omkring mundhulen. Dette sker mhp. fortsat rådgivning i
forhold til behandling og mhp. at dokumentere udviklingen
samt effekt af evt. behandling som en væsentlig del af vidensopsamling og kvalitetsudvikling. Centrene skal derfor
holde kontakt til et stadigt stigende antal patienter.
9\_Xe[c`e^
Hovedparten af de henviste patienter kan behandles i primærsektoren hos praktiserende tandlæge eller i kommunal
tandpleje. Patienter med behov for højt specialiseret behandling tilbydes behandling i regi af videncentrene. Disse
behandlinger kræver typisk at ﬂere tandlægelige fagspecialer arbejder tæt sammen om opgaven, og det er kendetegnende at der ved de sjældne medicinske tilstande ofte er
usikkerhed om prognosen pga. manglende kendskab til den
biologiske respons på odontologisk behandling.
EXk`feXckf^`ek\ieXk`feXckjXdXiY\a[\
De to videncentre har indbyrdes et tæt samarbejde, hvor
repræsentanter fra centrene mødes to gange om året. Der
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Arthrogryposis multiplex
congenita
D-Vit. resistent rakitis
Ehlers-Danlos’ syndrom
Ektodermal dysplasi
Epidermolysis bullosa
Marfans syndrom
Osteogenesis imperfecta
Spinal muskelatroﬁ, muskeldystroﬁ m.m.
Kleidokraniel dysplasi
Andre sjældne syndromer og
diagnoser
Medicinsk hoveddiagnose
Odontologiske diagnoser
Agenesi
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Odontodysplasi
Emaljehypoplasi
Vækstforstyr. lokal
Med. induc. vækstforstyr.
Ankylosis dentoalveolaris
Atypisk rodresorption
Eruptionsanomali
Andet
Odontologisk hoveddiagnose

OVIC/ÅUH

OVIC/RH

9
4
16
28
4
19
35

1
5
16
27
7
1 0
20

14
10

6

103
273

76
168

OVIC/ÅUH
67
37
12
11
17
5
14
4
7

OVIC/RH
31
35
10
4
6
3
6
5
4
3
14
121

10
184

udover har der været en række fælles arrangementer og
projekter.
Med amtsspecialtandplejen har der været tæt kontakt,
og den må forventes at fortsætte i regionstandplejen.
På skandinavisk plan indgår centrene i et netværk med
tilsvarende kompetencecentre i Norge og Sverige. Der afholdes som hovedregel et årligt nordisk fællesmøde, og
man mødes til relevante kongresser m.m. Desuden har der
været afholdt et antal videokonferencer, hvor kasuistikker
og tandlægefaglige problemstillinger diskuteredes.
Bfe^i\jj\if^dµ[\i
»18th Congress of International Association for Disability and
Oral Health 2006«
Kongressen blev afholdt i Gøteborg, og centerleder Jan An=8>C@>FI@<EK<I@E>
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dersson-Norinder, Mun-H-Center og »Nordisk Forening for
Funktionshæmning og Oral Helse« var værter for denne
kongres. De nordiske Kompetence- og videncentre afholdt
ved den lejlighed et prækongres-dagskursus med titlen:
»Ressource Centres – The Nordic Models«.
»International Conference on Ectodermal Dysplasias 2006«
Kongressen blev afholdt i København, og centerlederne fra
København, Oslo, Jönköping og Århus udgjorde organisationskomitéen. Der var 75 deltagere og et varieret program
med primært inviterede forelæsere.
»Familiemøde om ektodermal dysplasi« i Odense, 2005
Begge centre var involveret i planlægning af arrangementet der blev delvis sponsoreret af dentalﬁrmaer. Mødet blev
vel modtaget med 51 deltagere og ønske om opfølgning.
Mødet gav ikke anledning til dannelse af en patientforening.
»Dentale mineraliseringsforstyrrelser. Workshop 19. aug. 2004 i
Århus«
Arrangementet havde de to videncentre som arrangører,
og der deltog foredragsholdere og diskussionsdeltagere fra
Norge, Sverige og Danmark.
Gifa\bk\i
Fællesprojekter for OVIC/RH og OCIV/ÅUH
Oligodonti – En beskrivelse af agenesimønstre hos personer
med svær oligodonti. Der blev gennemført en præliminær
undersøgelse i 2005 som blev rapporteret ved IAPD i Sydney i 2005. Projektet fortsætter med inklusion af et større
antal patienter med agenesi.
Osteogenesis imperfecta (OI) – Spørgeskemaundersøgelse
om protetisk behandling af voksne med OI. Undersøgelsen
er et samarbejde mellem de to videncentre og OI-foreningen. Undersøgelsen er pågående.
Projekter OVIC/RH
Overtandlæge J.O. Andreasen er ansat som konsulent/seniorforsker ved OVIC og virker som projektleder for følgende traumeprojekt:
»Prædiktionsværdi af en interaktiv traumedatabase omfattende 10
skadetyper afﬁcerende permanente og primære tænder«. For at
undersøge prognosen for skader på permanente tænder er
der på Rigshospitalets Tand-, Mund- og Kæbekirurgiske
Klinik siden 1970 iværksat otte langtidsprognosestudier af
forskellige traumetyper med det formål at registrere forekomsten af helingskomplikationer.
662
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Projektet omfatter samling af disse otte prognosestudier
i en fælles database. Ingeniør Søren Steno arbejder på oprettelse af en interaktiv, web-baseret database om dentale
traumer.
I projektet indgår følgende delstudier:
 H
 ijY#dYdci# Therese Vinding: »Prædiktionsstudie af hele basen«. En artikel er under udarbejdelse.
AZ`idg!e]#Y#Nuno Hermann, Afd. for Pædodonti, Odontologisk Institut, København: »Prædiktion af rodhindekomplikationer ved luksationsskade på permanente tænder«. Flere artikler er under udarbejdelse.
 H
 VbVgWZ_YZ bZY 6[Y# [dg E²YdYdci^! DYdcidad\^h` >cstitut, København, omkring projekter vedr. genetisk udredning af ektodermal dysplasi, kleidokranial dysplasi
og EEC-syndrom.
 H
 VbVgWZ_YZbZYheZX#iVcYa²\Z!e]#Y#Karin Binner Bector,
Afd. for Ortodonti, Odontologisk Institut, København,
vedr. »Beskrivelse af multiple retentioner af permanente molarer registreret i ﬂere familier«. Projektet er under udarbejdelse.
Projekter OVIC/ÅUH
 »Oversættelse og implementering af OHIP (»Oral Health Impact Proﬁle«) – Et spørgeskema til afdækning af oralt relateret livskvalitet hos voksne. Undersøgelsen er udført i
samarbejde med professor Peter Svensson, Odontologisk
Institut, Århus.
 »Oversættelse og implementering af CPQ (»Child perceptions
questionnaire«) og PPQ (»Parental perceptions questionnaire«)«
– En spørgeskemaundersøgelse til afdækning af oralt relateret livskvalitet hos børn hhv. forældrenes vurdering
af samme. Projektet gennemføres i samarbejde med
tandlæge, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk epidemiologisk afdeling, Ålborg Sygehus, og med Afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti, Odontologisk Institut, Århus.
Projektet omfatter validering af de oversatte spørgeskemaer, CPQ og PPQ. Valideringsprojektet er pågående.
 »Kliniske, histologiske og genetiske aspekter af amelogenesis imperfecta« – Et projektsamarbejde med Klinisk-genetisk
afdeling, Århus Sygehus, samt Afd. for Tandsygdomslære, Afd. for Oral Radiologi, Afd. for Samfundsodontologi
og Pædodonti, alle Odontologisk Institut, Århus. Der er
tale om et familiebaseret studie, hvor første del af dataindsamlingen er afsluttet og databehandling pågår. Flere
artikler er planlagt.
 »Rakitis hos børn i Danmark. Forekomst og senkomplikationer«
– Der er tale om et samarbejdsprojekt initieret af Børneendokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital.
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Landsdels- og videncentre

M`[\eZ\eki\e\jfg^Xm\i1
 8kdf[kX^\Yµief^le^\d\[Y\_fm]fi_µakjg\Z`Xc`$
j\i\ki[^`me`e^f^&\cc\iY\_Xe[c`e^X]f[fekfcf^`jb\
c`[\cj\i[\ilY\_Xe[c\kd\[]µi\imXi`^]lebk`feje\[$
j´kk\cj\#f^_mfik`cYl[\k`i\^`fejkXe[gc\a\ek`[c`^\$
i\ Xdkjjg\Z`XckXe[gc\a\e  `bb\ \i k`cjki´bb\c`^k jg\$
Z`Xc`j\i\k%
 8
 k k`cYp[\ _µak jg\Z`Xc`j\i\k f[fekfcf^`jb i[^`me`e^#
l[i\[e`e^ f^ Y\_Xe[c`e^ X] gXk`\ek\i d\[ ja´c[e\
jp^[fdd\f^_Xe[`ZXg_fj_m\d[\ek`c^ile[c`^^\e$
[\[`X^efj\^`m\iXec\[e`e^k`cm`[k^\e[\f[fekfcf^`$
jb\gifYc\d\i`k´e[\i#dle[f^b´Y\i%
 8
 kl[]µi\jpjk\dXk`jb`e[jXdc`e^X]m`[\efdf^\i]X$
i`e^\i d\[ [\ ja´c[e\ k`cjkXe[\# fgi\kk\ m`[\ej[XkX$
YXj\i#l[m`bc\ep\Y\_Xe[c`e^jd\kf[\i#l[XiY\a[\Y\$
_Xe[c`e^jgifkfbfcc\if^i\]\i\eZ\gif^iXdd\i%
 8
 k]fid`[c\[\e`e[jXdc\[\m`[\ek`c[\µmi`^\[\c\X]
kXe[gc\a\jpjk\d\k%
 8
 kmXi\kX^\]fid`[c`e^X]m`[\ek`cgXk`\ek\i%
 8
 k[\ckX^\`]fijbe`e^f^le[\im`je`e^%
 8
 k \kXYc\i\ jXdXiY\a[\ d\[ [\k biXe`f]XZ`Xc\ k\Xd#
:\ek\i]fiJa´c[e\Jp^[fdd\&Bc`e`b]fiJa´c[e\?Xe$
[`ZXgf^Xe[i\i\c\mXek\cXe[j[\cj]lebk`fe\i%
 8
 k`e[^`\kjbXe[`eXm`jb&`ek\ieXk`feXckjXdXiY\a[\%

OVIC/ÅUH deltager sammen med Afd. for Samfundsodontologi og Pædodonti samt Afd. for Radiologi, Odontologisk Institut, Århus. Som en del af projektet indsamles odontologiske data på personer med kongenit rakitis.
C`kk\iXkli
1. Lov om tandpleje, Sundhedsstyrelsen retningslinier af 29. marts
2001: Kommunal og amtskommunal tandpleje. Retningslinier for
omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale
tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2001: p.25-8
2. http:// www. Tandlaegebladet.dk 05.02.07 Årsrapporter fra de
odontologiske landsdels-og videncentre
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Centerleder, specialtandlæge Hans Gjørup
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Centerleder Jette Daugaard-Jensen
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8]^µi\cj\`¾Xik`ZX`e$jX^\e½1`e^\eli\[\c`^_\[
=iXL[mXc^\e\]fiM`[\ejbXY\c`^Li\[\c`^_\[LMML ]fi\c[\e.%dXa[%%\eX]^µi\cj\`jX^\e_mfigif]\jjfiJµi\e
?`cc\ilgf^fm\ic´^\I`^dfiA\ej\emXiXebcX^\k]fim`[\ejbXY\c`^li\[\c`^_\[`\eXik`b\cfdi`j`bf\e]fie\im\jbX$
[\im\[Xem\e[\cj\X]XeXc^\j`d`[c\kXik`ZX`ek`cdXe[`YlcXiXeXc^\j`%@[\k]µc^\e[\Yi`e^\jL[mXc^\e\jX]^µi\cj\`e
\ok\ejf\]k\i]lc^kX]\ebfdd\ekXi]iXJµi\e?`cc\ilgf^I`^dfiA\ej\e

@YJ\n\i`e

S

pørgsmålet om risikoen for nerveskader ved anvendelse
af analgesimidlet articain i forbindelse med mandibularanalgesi har været behandlet i ﬂere artikler og kommentarer i Tandlægebladet (1-6) samt i internationale tidsskrifter (7) og har desuden givet anledning til debat i dagspressen. Professor Søren Hillerup og overlæge Rigmor Jensen
har i den anledning været indklaget for videnskabelig uredelighed af importøren af lægemidlet, CMS Dental ApS
vedr. artiklen i Int J Oral Maxillofac Surg.
Der foreligger nu en afgørelse fra Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Afgørelsen bringes hermed
in extenso og i faksimile vedhæftet en kommentar fra Søren Hillerup og Rigmor Jensen.
C`kk\iXkli
1. Kert J. Kommentar til »Lægemiddelnyt« om articain 4%. Tandlaegebladet 2003; 107: 690.
2. Legarth J. Skader på nervus lingualis opstået i forbindelse med
mandibularanalgesi – anmeldt til Dansk Tandlægeforenings
Patientskadeforsikring 2002-2004. Tandlaegebladet 2005; 109:
786-8.
3. Hillerup S, Jensen R. Nerveskader opstået ved lokalanalgesi i
tandlægepraksis. Tandlaegebladet 2006; 110: 556-67.
4. Korrespondance: Kert J. Kommentar til »Skader på nervus lingualis opstået i forbindelse med mandibularanalgesi« af Jahn
Legarth i Tandlægebladet 2005 nr, 10, pp. 786-8. Jahn Legarth:
Svar. Tandlaegebladet 2005; 109: 1060-5.
5. Lægemiddelstyrelsens afgørelse om articain. Tandlaegebladet
2006; 110: 585.
6. Lægemiddelstyrelsen. Konklusioner på vurdering ved lokalbedøvelsesmidler brugt til tandbehandling. Lægemiddelstyrelsen d. 23.
okt. 2006. Tandlaegebladet 2006; 109:
7. Hillerup S, Jensen R. Nerve injury caused by mandibular block
analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 437-43.
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U

VVU fandt ingen uredelighed i vort arbejde »Nerve
injury caused by mandibular block analgesia« (1),
og CMS’s klage over videnskabelig uredelighed er afvist.
UVVU udtalte i deres redegørelse: »Efter UVVU’s opfattelse underbygger den i artiklen fremlagte dokumentation
ikke den dragne videnskabelige konklusion.« Det er vi
uforstående for. Vi konkluderede jo netop at vi på nogle
punkter ikke havde faktuelle data, men mange indicier, og
at problemet skulle undersøges bedre. Vi har igennem hele
arbejdets diskussion taget de forbehold som videnskabelig
anstændighed kræver. Arbejdet har været igennem en peer
review proces i et af de »skrappeste« kæbekirurgiske tidsskrifter. Vi betragter derfor UVVU’s bemærkning som en
uenighed mellem fagfolk om tolkning af data.
D\kf[\fm\im\a\cj\i
Problematikken er belastet af det faktum at sjældent forekommende fænomener ikke egner sig til belysning ved en
prospektiv, randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse. Tilbage resterer muligheden for dyreeksperimentelle
undersøgelser, åbne observationsstudier (som vort), og registerforskning. Åbne observationsstudier er lavt rangerende i evidensniveau, men det behøver ikke at betyde at
sådanne studier er uvæsentlige eller usande. Registerforskning er måske endnu mere usikker. Manglende registrering er ikke ensbetydende med manglende forekomst! I
Danmark burde der være en mulighed for en sådan registerforskning.
C´^\d`[[\cjkpi\cj\e
Lægemiddelstyrelsen (LS) har af uforståelige grunde skiftet synspunkt i forløbet af denne sag fra en opfattelse af at
der var behov for yderligere undersøgelse af articainspørgsmålet (2) til en opfattelse af at der ikke er behov for
yderligere undersøgelser (3). Det har til dato ikke været
muligt at få dette holdningsskift begrundet.
666
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LS har på sin hjemmeside anslået hyppigheden af articain-relaterede nerveskader til 1:4,5 mio. injektioner (!).
Styrelsen har ikke lagt skjul på at dens udmeldinger er et
resultat af et tæt samarbejde med indehaveren af markedsføringstilladelsen (CMS Dental, ApS), og CMS er angivet
som eneste kilde til den angivne hyppighed. LS har et os
ukendt antal indberetninger af articain-relaterede nerveskader. Ved simpel multiplikation af dette antal med den
angivne hyppighed ville man komme til et astronomisk
antal injektioner i Danmark. Den anslåede hyppighed 1:4,5
mio. er helt urealistisk lille.
Det er lige så uforståeligt at Lægemiddelstyrelsen lægger
mere vægt på manglende indberetninger i andre lande end
på de mange indberetninger om nerveskader den har fået
fra Danmark.
Man må også undre sig over at LS ikke har haft øje for
svagheden i den forskning (4,5) som har ført til FDA’s og
formentlig LS’ godkendelse af articainholdige præparater
(6). Artiklerne (4,5), hvis hovedforfatter, Stanley Malamed,
bl.a. er konsulent for CMS Dental ApS, konkluderer at sikkerhedsproﬁlen er den samme for 2% lidocain og 4% articain på grundlag af telefoninterviews med 1.325 patienter.
Det er her uoplyst hvor mange injektioner der var ledningsanalgesi til n. mandibularis og n. lingualis, og hvor
mange der var inﬁltrationsanalgesier. En sådan undersøgelse siger intet om de alvorlige, permanente nerveskader
som har en anslået hyppighed på 1:10.000, måske hyppigere, måske sjældnere. Hovedforfatteren, Malamed,skriver
oven i købet i sin udmærkede lærebog fra 2004: »It is apparent that all local anaesthetics are, to a varying degree, neurotoxic.
The concentration of the local anaesthetic may have some bearing
on the observed incidence of paraesthesia. Prilocaine HCL is a good
example: It is used as a 4% in many countries, whereas in others it
is employed as a 3% concentration. Reports of paraesthesia associated with the administration of prilocaine HCL most often derive
from areas where it is used as a 4% solution«.7
LS har heller ikke reageret på at FDA i marts 2006 I indlægssedlen for articainpræparater har indført bemærkninTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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gen: »Persistent paraesthesias of the lips, tongue, and oral tissues
have been reported with the use of articaine hydrochloride with
slow, incomplete, or no recovery. These post-marketing events have
been reported chieﬂy following nerve blocks in the mandible and
have involved the trigeminal nerve and its branches«. 8
LS erkender at »alle lokalbedøvelsesmidler kan forårsage nerveskade (er neurotoksiske).« (3). Det er alment kendt
at lægemidlers koncentration og toksicitet ikke er lineært
relateret. En fordobling af koncentrationen kan føre til en
mangedobling af toksiciteten. Det kunne være dette fænomen som afspejler sig i vore data, men nærmere klarlægning er påkrævet, som vi konkluderer.
Disse oplysninger er selvmodsigende, og det var derfor
forventeligt at LS ville opfordre til forsigtighed og til yderligere klarlægning af stoffets mulige toksicitet.
Og endelig: LS har et standardbrev hvori de takker for
indberetning af en (formodet) lægemiddelbivirkning som
indeholder en oplysning om at man vil videresende indberetningen til indehaveren af markedsføringstilladelsen, som
vil tage stilling til om der foreligger kausal sammenhæng
med brug af lægemidlet (sic!). Hvis indehaveren af markedsføringstilladelsens holdning er at skaderne er forårsaget af
kanylelæsion, ikke lægemiddelskade, og LS støtter denne
mulige kausalitet og udelukker andre årsager, så mangler vi
i særdeleshed en forklaring på at skaderne ikke følger markedsandelene af de forskellige solgte præparater.
Ep\Xik`ZX`ei\cXk\i\[\e\im\jbX[\i
Efter LS’ sidste udmelding (3) er vi igen begyndt at modtage patienter med nerveskader efter mandibularanalgesi
med 4% articain.
Det ﬁnder vi bekymrende.

4. Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. Articaine hydrochloride: a
study of the safety of a new amide local anaesthetic. J Am Dent
Assoc 2001; 132: 177-185.
5. Malamed SF, Gagnon S, Leblanc D. A comparison between articaine HCL and lidocaine HCL in pediatric dental patients. Pediatr
Dent 2000; 22: 307-311.
6. Dower JS. Articaine vs. Lidocaine (Letter). J Calif Dent Assoc
2007; 35: 240-44.
7. Malamed SF. Local complications. In: Malamed SF, editor.
Handbook of local anesthesia. 5th ed. St Louis: Mosby; 2004. p.
285-301.
8. U.S. Food and Drug Administration. Detailed View: Safety
Labeling Changes Approved By FDA Center for Drug Evaluation
and Research (CDER) -- March 2006. http://www.fda.gov/
Medwatch/SAFETY/2006/Mar%20PIs/Septocaine_PI.pdf. 2007.

=fi]Xkk\i\
Søren Hillerup, professor, dr.odont.
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi,
Rigshospitalet.
Rigmor Jensen, overlæge, dr.med.
Dansk Hovedpine Center, Neurologisk afdeling, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup.
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Bfebclj`fe
Vi fastholder
 6ibZ\ZiinYZge³\Zig^h^`d[dgcZgkZh`VYZkZYVckZcdelse af højt koncentrerede lokalanalgetika til ledningsanalgesi, specielt mandibularanalgesi, og at dette problem bør undersøges yderligere, jf. vore data, den refererede litteratur og FDA’s udmeldinger.
 6
 iYZi[dgihViZg\dYaVi^cViVckZcYZa²\Zb^YaZg^b^cYste effektive dosis og koncentration.
C`kk\iXkli
1. Hillerup S, Jensen R. Nerve injury caused by mandibular block
analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 437-43.
2. Lægemiddelstyrelsen.
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
1024/visLSArtikel.asp?artikelID=8549. 30-3-2006.
3. Lægemiddelstyrelsen.
http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/
1024/visLSArtikel.asp?artikelID=9578. 23-10-2006.
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P

rivat voksentandplejes fremtid – og skæbne – er i spil
med Sundhedministeriets udvalg for voksentandplejen når udvalget barsler i efteråret 2007.
Hvordan reagerer Dansk Tandlægeforenings (DTF) hovedbestyrelse og sygesikringsforhandlingsudvalg?
Tandlægernes Nye Landsforenings (TNL) hovedbestyrelse har allerede i december 2006 fremlagt deres pointer
ved en høring på Christiansborg. Her deltog sundhedsordførere fra folketingets partier og et ekspertpanel for
sundhedsøkonomi. TNL’s pointe er »Mere fordelingsrigtig
brugerbetaling søges« (1).
Eller som Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, udtrykte det til høringen:
»Den skæve fordeling af brugerbetaling på sundhedsydelser, hvor tandplejeområdet fx må slås med en brugerbetaling på 80%, er historisk betinget.«
Det har Kjeld Møller Pedersen belæg for at udtale sig om
(2), som efterspurgt aktør i sundhedsdebatten i de sidste 10
år, og han henviser til at den nye svenske borgerlige regering gik på valg på at lave en omfattende reform for svensk
voksentandpleje.
;`c\ddX\if^dlc`^_\[\i
Der er et centralt dilemma i dansk privat praksis. Kan privat praksis fortsætte med at patchworke med basaltandplejens ca. 1,3 mia. kr. fra Den Offentlige Sygesikring, hvor
medierne hele tiden – med enkeltsager – kan påvise uhensigtsmæssigheder for tandsyge voksne der privat må betale
store beløb for at blive oralt rehabiliteret? Og der rejser sig
ﬂere spørgsmål.
Er det ikke er på tide at se på dansk voksentandplejes
ydelsessystem, hvor ﬁlosoﬁen stammer fra mellemkrigstidens sygekasser? Hvilke muligheder har DTF for at agere i
disse tider, hvor regionsforeningen har et konkret ønske
om milliarder af kr. til en stribe nye sengepladser og sygehuse – et ønske der er blevet mødt med påfaldende imødekommenhed fra såvel ﬁnans- som sundhedsministeren?
Hvor er DTF’s plan og dermed ønsker for voksentandplejen, når der nu er villighed til at investere i stor skala i
668
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netop sundhedsområdet pga. tidens renovering af velfærdsområdet?
Debatten om de praktiserende tandlæger – og de sidste
års folkelige kritik af dansk voksentandpleje – er ved at
ødelægge danske tandlægers renommé. Og med øget mistillid vil det ødelægge danske tandlægers økonomiske
grundlag. Kroner, broer og implantater kan jo købes billigere i udlandet. Sådan vil det fortsætte derudad og nedad
for tandlægerne og tandplejen hvis ikke Dansk Tandlægeforening kommer op med en plan og i front. (Det står faktisk i DTF’s primære formålsparagraffer at tage vare på både tandsundheden og tandlægerne). Eller sidder man bare
og venter på det af Lars Løkke Rasmussen nedsatte tandplejeudvalg, hvor DTF ikke er inviteret med?
Realiteterne må på bordet – historisk og i nutiden – for
at DTF’s organisatorer og medlemmer kan deltage konstruktivt i udviklingen af voksentandplejens fremtid.
;\iki´[\jmXe[\
Først er det vel rimeligt at slå fast at danske privatpraktiserende tandlæger udfører et godt arbejde og ikke suger på
lappen i dag. Men det sidste er også én af grundene til at
befolkningen, pressen og politikerne skyder på voksentandplejen i privat praksis. Deres spørgsmål er netop hvorfor danske privatpraktiserende tandlægers ydelsessystem
ikke udviser forandringsvillighed når alle er utilfredse og
der kan påvises mange økonomiske og faglige uhensigtsmæssigheder. Måske er det heller ikke helt hensigtsmæssigt at DTF’s formand, Susanne Andersen, gang på gang
fremfører at privat praksis er et liberalt erhverv – når det
vitterligt ikke er hele sandheden. Der behøver nogle nuancer i privat praksis’ selvforståelse.
Der kan dog ikke hentes hjælp fra tandlægeskolerne om
tandlægerne og samfundet. I modsætning til fx Norges
samfundsodontologiske institutioner (3) er de danske mest
interesseret i at påvise uligheder i voksentandplejen (hvilket kun øger kritikken) og at måle på den offentlige tandplejes mål og midler.
Hidtil er DTF’s svar på situationen at lave en offensiv
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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kommunikationspolitik. Alene dette er et fremskridt fra
tidligere, hvor også kommunikationspolitikken var defensiv. Men det skaber ikke en bedre voksentandpleje. Det
skaber kun bedre daglige svar på henvendelser fra pressen
og enkeltsager. I Tandlægebladet er der ikke tradition for
samfundsanalyse og forandringsvillighed via sundhedsøkonomisk debat. Så DTF’s fagpolitikere træder vande
med interne verbale diskussioner og afventer Sundhedsministeriets rapport i løbet af 2007.
BfeÕ`bk`_fc[e`e^\i
Sådan har DTF og tandplejens aktører ikke gjort historisk.
Bl.a. 1970’erne var spækket med rapporter om tandplejens
opgaver og dets løsninger(4). Her kan nævnes »Glemte
man tandplejen« af DTF i 1973. Som modspil blev den
samfundsodontologiske »Tandplejerapporten« skrevet i
»Samarbejde mellem arbejdere og akademikere« i Århus i
foråret 1975. Og som mod-modspil blev »Tandplejerapport
1975« lavet op til DTF’s generalforsamling allerede i november 1975.
I 1976 kom Sundhedsstyrelsen på banen med en grøn
betænkning om tandlægevæsenet i Danmark. Det var daværende overtandlæge Erik Randers Hansen der anbefalede
en stærk central styring af privat praksis. I konkret udformning – og med samme idé – blev der året efter udsendt et gult hæfte »Den kommunale enhedstandpleje« i
1977, udført af Institut for Samfunds- og Adfærdsfag ved
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i Århus.
DTF svarede igen ved at producere et større analysearbejde, nemlig »DTF’s hvidbog« i 1979, hvori dansk tandpleje blev kortlagt til beslutningstagerne, altså baggrundsmateriale til en aktiv DTF-politik.
Først i 1984 blev Sundhedsstyrelsens embedsmandsbetænkning »ATFO-rapporten« skrevet, hvilket viser hvorledes tandplejens aktører havde været længe undervejs og
med til at påvirke dansk tandplejepolitik, inden statsmagten tager beslutninger.
I dag er det vel nærmest omvendt med forventet manglende DTF-indﬂydelse til følge. Dog er der i 2006 udført en
analyse af DTF’s konsulentenhed, der i facts påpeger voksentandplejens dilemmaer, men ikke anviser de fagpolitiske løsninger (5).
;K=Ëj]XZkjg^f[kf^fe[k
Rapporten fremhæver at der er tre grunde til at sætte fokus på honorarstrukturen i voksentandplejen.
For det første slår rapporten fast at honorarstrukturen
påvirker patienternes valg af tandplejeydelser. Hvis ekstraktioner og amalgam er billigt, vil det hyppigere blive
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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Rapporternes årti i 1970’erne bød på mange farver og tal
om dansk tandpleje. Foto: Catch.

valgt end dyrere løsninger såsom kroner; uanset faglighed.
Fx udgør amalgamfyldninger ca. 30% af samtlige fyldninger i Danmark, mens andelen er væsentlig mindre i Sverige og Norge med andre honorarhistorier og -strukturer.
Og fx er antallet af krone-bro-behandlinger ikke ændret i
de sidste 30 år, mens antallet af behandlinger med aftagelig protetik er reduceret med en faktor 10 i perioden.
For det andet vil den nuværende honorarstruktur gøre
det attraktivt for danskerne at søge behandling i udlandet
med fx fast protetik. Hvis danske tandlægers behandlingsmønster således bliver ændret, kan tidspresset øges. Herved viser empirien at så øges anvendelsen af amalgam i
stedet for plast som fyldningsmateriale, der udføres mindre forebyggelse og diagnostik, samt færre parodontoseog »frie ydelser«. En faglig deroute tegner sig i horisonten.
For det tredje er den skæve honorarstruktur med »billige basalydelser« og »dyre frie ydelser« til skade for tandlægebranchens omdømme. Pressen vil fortsætte med at fokusere på at de »dyre behandlinger i Danmark er billigere i
udlandet«, fremhæve at danske tandlæger personligt har
en stor indtjening og cementere at det generelt er dyrt at gå
til tandlæge her i landet. Samtidig er basalydelser for billige i klinikkernes økonomi, hvor indtægtsgrundlaget overvejende er de »frie ydelser«. Kompensatorisk holdes de
»frie ydelser« på et højere prisniveau end i fx vore nabolande Sverige, Tyskland og Polen. Med den nuværende honorarstruktur er dansk voksentandpleje inde i en ond cirkel – en circulus vitiosus – i omdømme, prestige og på sigt
udvikling.
=8>C@><FI@<EK<I@E>
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?`jkfi`\ejjef\[\m\a\
Men hvordan er det kommet så vidt, vil nogen spørge? Her
giver historien nogle svar (2,4).
Basaltandplejen for privat praksis indførtes efter 1920,
hvor De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser blev
landsdækkende. Men der har altid været brugerbetaling for
tandpleje i voksenpraksis, som der ikke har været for behandling hos alment og specialpraktiserende læger. Tidens
frustrationer i medierne skyldes disse forskelle mellem ydelserne hos sygehuse/lægeklinikker og tandklinikker.
Igen og igen høres a la »Når fx ødelagte knæ, lever og
lunger behandles gratis, hvorfor skal man så betale for
ødelagte tænder,?« Her opfattes brugerbetaling for recept-

pligtig medicin ikke som et problem. Måske fordi der er et
mere acceptabelt ydelsessystem for medicin end for voksentandpleje.
Svarene er historiske, men ikke uvæsentlige. Udgangspunktet er Sygekasseloven af 1892, hvor der første gang
blev givet statstilskud via sygekasserne til de såkaldte ubemidlede. Den gang blev tandpleje end ikke nævnt. Andre
somatiske og psykiatriske sygdomme tiltrak sig opmærksomhed – faktisk lige som i dag.
Både som årsag og virkning skal siges at der dengang
fandtes færre end 300 tandlæger, heraf hovedparten i København, med ca. 2,5 mio. danskere. Grunden til den senere vederlagsfrie børnetandpleje blev allerede lagt i 1894

»Sig AAAH!« råber lægevagten fra gaden. (Illustration af Bo Bojesen om at vagtlægeordningen strammes – fra »Blæksprutten« i 1986).
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med en international konference, en resolution og et krav
om børnetandpleje som en samfundsopgave. Det var bl.a.
Victor Haderups værk i DTF-regi, og det blev fulgt op med
en undersøgelse af 10.000 københavnske skolebørn. Undersøgelsen viste at 93% af børnene havde caries. Værst
var det hos pigerne.
Med loven om børnetandpleje fra 1971 blev der for første gang indført vederlagsfri behandling for en større befolkningsgruppe, nemlig børn i den skolepligtige alder.
Dette er senere udvidet.
For de voksne blev de første sygekasser samlet samtidig
med DTF’s dannelse i 1873. Inden da havde forskellige fagforbund og brancher hver deres sygekasse. I datidens avisannoncer tilbød tandlægerne deres tjenester til fx jernbanearbejdere og deres sygekasse. Det var et broget kludetæppe af aftaler og selvpromoveringer med mange kollegiale problemer.
I 1901 stiftedes De Samvirkende Centralforeninger af
Sygekasser i Danmark. Men først i 1920 var hele landet
dækket af sygekasser. Med Sundhedsstyrelsens betænkning om »Tandlægevæsenet af 1916« blev der åbnet for
statsstøtte til tandbehandling via sygekasserne. Men der
skulle gå ﬂere år med sundhedsfaglige tvister mellem DTF
og sygekasserne før der per 1922 blev lavet en overenskomst.
GXkZ_nfib$fm\i\ejbfdjk
Stadig var der interessemodsætninger. Sygekasserne var
vant til at samarbejde med lægerne med en »takst 1«, skruet sådan sammen at de sunde i princippet betalte for de
syge. Men forskellen var at mens kun en vis procentdel af
lægernes patienter trængte til lægehjælp i løbet af året, så
var ca. 90% af sygekassemedlemmerne tandsyge, endda
mange af dem meget tandsyge. Derfor var DTF-medlemmerne mere interesseret i sygekassernes »takst 2« som var
en takst per ydelse. Derfor er dansk voksentandpleje ydelsessystem som der er i dag.
Det karakteristiske for udviklingen fra 1922 og frem til i
dag har været at frem til ca. 1980 skete en gradvis udvidelse af støttemulighederne, dels til at omfatte alle voksne,
dels ved at ydelsesspekteret blev udvidet. Fra først i
1980’erne til i dag er der gradvist sket en nedsættelse af tilskuddene. Det skyldes ﬂere forhold (2, 4-8).
For det første blev børne- og ungdomstandplejen udbygget samtidig med at voksentandplejen blev nedprioriteret,
startende omkring 1981. Prioriteringen blev nødvendig,
for frem til begyndelsen af 1990’erne var økonomien i den
offentlige sektor meget stram med realbesparelser på ﬂere
områder, bl.a. sygehussektoren.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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For det andet har nedsættelsen af sygesikringstilskuddet
– og dermed øget egenbetaling – ﬁnansieret et par andre
omfordelende tandplejeområder. Da omsorgstandplejen
blev indført i 1994 blev den i betydelig grad ﬁnansieret ved
at man samtidig øgede brugerbetalingen ved den almindelige voksentandpleje. Herved skete en omfordeling ved
forøgelse af brugerbetaling for grupper med relativt brede
økonomiske skuldre til ﬁnansiering af tandplejen for de
fysisk/psykisk svagere grupper af ældre, og fra 2003 for de
psykisk syge og udviklingshæmmede i amtstandplejen
samt for amtsspecialtandplejen – nu specialtandplejen.
@bb\(''c`Y\iXck
Et karakteristikum ved brugerbetaling er at når den først
er indført, så har man meget sjældent fjernet den. Uanset at
målet er fri og lige adgang til sundhedsydelserne. Sådan er
det også med voksentandplejen. Desuden fremgår det at
der ikke historisk har været formuleret en prioritering
med tandplejen i samfundet. Det er nærmest en efterrationalisering i stil med at tandsundheden historisk ﬁk sin del
af samfundsstøttekagen efter at det øvrige somatiske og
psykiske helbred havde fået sin. Og så var der kun krummerne tilbage til tandplejen.
I øvrigt har det vist sig at brugerbetaling bruges med forskellige formål. Enten til at fremme forskellige målgrupper, fx til parodontosepatienter fra 1986-overenskomsten
eller til et forbrug af forskellige ydelsestyper, fx til forebyggelse og diagnostik fra 1988-overenskomsten (9).
Således er privat praksis ikke et 100% liberalt erhverv.
Faktisk er klinikejeren i dag at sammenligne med en direktør for en sundhedsforretning der med sine medarbejdere yder sine kunder en tandpleje og -behandling med ca.
20% statsstøtte til de basale sundhedsydelser. Og siden
1922 har denne statsstøtte, nu kaldet Den Offentlige Sygesikring, udviklet sig med samfundets og fagets muligheder, men har nået sine grænser som ydelsessystem. Samtidig er sygeforsikringen »danmark« ikke omfattende nok til
at ﬂertallet af voksne danskere kan erhverve mere omfattende tandbevarende behandlinger. Behandling af aggressiv parodontose og med kroner, broer og implantater burde ikke nødvendigvis fremover være sundhedsydelser i
luksusklassen. Det er fx høreapparater heller ikke længere.
Ep\dlc`^_\[\if^l[]fi[i`e^\i
Tidens ændringer i befolkningen og i samfundet trænger
sig på. Sundheden og sygdommene er ændret igennem århundredet. Kvinderne er for længst kommet på arbejdsmarkedet for at blive og er begyndt at få mændenes vaner
=8>C@><FI@<EK<I@E>
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og dermed også deres »civilisationssygdomme« (10). De
voksnes orale forhold påvirkes af lægernes behandling af
fx hjertekredsløbet, stress og fedme. Ligeledes bliver også
»sam-problemerne« såsom trivsels- og psykosociale problemer med anoreksi og medicinske konsekvenser en del
af fremtidens tandplejeudfordringer (10).
Det nuværende statsstøttede ydelsessystem til basaltandpleje kombineret med et helt liberalt system med »frie
ydelser« kan forvente mere end et make over, hvis voksentandplejen i Danmark skal justeres til fremtidens udfordringer. Og fremtiden er i høj grad en global situation for
dansk privat praksis.
Spørgsmålet er om DTF forstår at drage fordel af 85 års
erfaring med delvist statsstøttet voksentandpleje. Siden
1988 år har honorarstrukturen ikke ændret sig væsentligt.
Fordelene har været at sygesikringens ydelser er et varedeklarationssystem der er blevet indarbejdet som et solidt
fagligt værktøj. Fx præciserer de diagnostiske ydelser hvad
faget formår og patienten får. Således har det givet tandlægerne (og tandplejerne) over hele Danmark et deklarationssystem der samtidig har hævet det faglige niveau. Ydermere giver det centralt mulighed for at måle sundhedstilstanden og fx udviklingen i fyldningstyper. Samtidig har
det også været en reel takstpleje. Det argument glemmes
ofte, men det er faktisk enten århusianske (med parodontose-overenskomsten i 1986) eller københavnske ydelsestilstande som resten af landet har haft glæde af.
Men tandlægerne påpeger oftest sygesikringens ulemper. Mon DTF forstår sin historiske position?

9. Østergaard P. Hvorfor måles forebyggelse ikke? Hvordan lønnes forebyggelse som investering? Tandlaegebladet 1998; 102:
286-7.
10. Østergaard P. Nyt årtusinde – nye orale perspektiver.
Tandlaegebladet 2000; 104: 446-8.
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<$dX`c$blckli
Rask K. Skrivekultur i mailen. Viborg: Graﬁsk
Litteratur; 2006. 38 sider. ISBN 87-91171-32-6.
Pris: DKK 95,- inkl. moms mv. (uindb.).

E-post har som kommunikationsmiddel overtaget store dele
af tidligere tiders telefonopkald og brevskriveri, og mailsproget har udviklet sin egen form. Bogen rummer tre kapitler: 1) Samtale i mørke, 2) Tekstens rammer – begyndelse og slutning, og 3) Det interaktive sprog – den skriftlige
samtale. I kap. 1 sammenlignes bl.a. ansigt til ansigt-samtale,
telefon, brev og mail, og mailen karakteriseres. I kap. 2 behandles tekstopbygning. Skal vi starte med »Kære…«, »Hej«
eller »Att.«, og hvordan slutter vi? Endelig følger i kap. 3 noget om sprog, ordvalg og sætningsdannelse.
Alle aktive er vel i dag mail-brugere, og for mange er mailen dagens vigtigste kommunikationsfrm. Bogen giver stof
til eftertanke og nyttige råd.
Ib Sewerin

>c`di\e[\]µijk\_a´cgjYf^`
cfdd\]fidXk
Greaves I, Porter K. Oxford handbook of prehospital care. Birmingham: Oxford University
Press; 2007. 718 sider, ill. ISBN 0-19-851584-7.
Pris: GBP 24,95 (uindb.). Pris i DKK inkl. moms
mv. 368,-.
Med denne bog er det lykkedes at få førstehjælpsteori og
-praksis dækket i et handy lommebogsformat på et letforståeligt medicinsk sprog. Bogen henvender sig således til både
redningsmandskab, læger, sygeplejersker og tandlæger. I
bogens 14 kapitler beskrives alle medicinske og pædiatriske
traume- og akutsituationer (herunder også maksillofacialeog dentale skader) systematisk med angivelse af subjektive
og objektive fund og initial behandling inden ankomst til
skadestue/traumecenter. Bogen indeholder ligeledes kapitler der omhandler korrekt optræden og behandling af tilskadekomne i speciﬁkke akutsituationer, fx større natur- eller
menneskeskabte, herunder kemiske, biologiske og atomare,
katastrofer. En kort beskrivelse af akutmedicinen med angivelse af generiske navne, indikationsområder, virkningsmekanismer, doser, kontraindikationer og bivirkninger ﬁndes
ligeledes. Retningslinjerne er engelske, men i høj grad også
dækkende for danske forhold.
674
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Området er generelt ikke præget af høj videnskabelig evidens, og bogen afhjælper ikke dette idet en referenceliste
ikke foreﬁndes. På trods af dette kan bogen varmt anbefales
til alle klinikker der ønsker at højne det medicinske akutberedskab.
Niels Ulrich Hermund

;`XY\k\j
Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christiansen J, red.
Diabetes. København: Munksgaard Danmark;
2007. 344 sider, ill. ISBN 87-628-0532-0.
Pris: DKK 468,- inkl. moms mv. (uindb.).
Bogen omfatter et stort emne inden for endokrinologi, som
har væsentlig betydning for odontologi, nemlig diabetes.
Forskellige aspekter af diabetes mellitus bliver nøje gennemgået, dog bliver orale manifestationer af sygdommen ikke
omtalt. Bogen består af 31 kapitler, som omfatter en bred
oversigt over diabetes’ epidemiologi, klassiﬁkation, diagnose, ætiologi, patogenese, forebyggelse, behandling, komplikationer, forsikringsmæssige aspekter og danske diabetesdatabaser. Mange af kapitlerne inkluderer pædagogiske illustrationer i form af tegninger, tabeller eller ﬁgurer. Referencelisten er up to date.
Bogen opsummerer den nyeste viden inden for diabetes
på en fremragende og letlæseligt måde. Ikke alle kapitler har
direkte relevans for den praktiserende tandlæge, men bogen
kan anbefales til alle der har brug for at udbygge og opdatere deres viden omkring sygdommen diabetes.
Carla C. Pontes Andersen

EpYf^fdgXif[fekXc
gcXjk`bb`ili^`
Dibart S, Karima M. Practical periodontal plastic surgery. COS Printers, Singapore: Blackwell
Munksgaard; 2006. 108 sider, ill. ISBN 0-81382268-8. Pris: GBP 39,50 (indb.). Pris i DDK inkl.
moms mv. 575,-.
Hvis du vil vide mere om parodontal plastikkirurgi, eller
selv vil i gang med at udføre sådanne indgreb, er denne bog
noget for dig. Principper og metoder vedr. emnet præsenteres med en detaljeret beskrivende tekst og mange illustrationer. Bogen omfatter 16 kapitler med referencer samt 262 farvefotos og tegninger. Først gennemgås indikationer for paroTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9

 

9F>8ED<C;<CJ<I

dontal plastikkirurgi, valg af instrumentarium og træning i
parodontal mikrokirurgi. De ﬂg. ﬁre kapitler omhandler frie
og stilkede transplantater, efterfulgt af styret vævsregeneration, graft-materialer, ligamentplastik, præprotetisk proc.
alv.-kirurgi, blødtvævskorrektioner omkring kroner og implantater og æstetisk kroneforlængning. Endelig diskuteres
kriterierne for valg af de enkelte operationsmetoder. For
hvert emne gøres rede for den historiske baggrund, indikationer for indgrebet, velegnede instrumenter og materialer
samt teknik, ligesom der omtales postoperativ instruktion til
patienten, heling og mulige komplikationer.
Bogen er en god introduktion til parodontal plastikkirurgi
og giver også mulighed for på egen hånd at komme i gang
med at udføre disse indgreb, idet den viser procedurerne
trin for trin. Bogen er for de få, men kan anbefales til dem
der ønsker indsigt i de muligheder der ﬁndes i dag inden for
området.
Jytte Westergaard

=i\diX^\e[\m´ibfd
bef^c\fgYp^e`e^`fiXc
`dgcXekfcf^`
Khoury F, Antoun H, Missika P. Bone augmentation in oral implantology. London: Quintessence;
2007: 450 sider, ill. ISBN: 1-85097-159-5.
Pris: GBP 177,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms. mv. 2528,-.
Bogen beskriver alle opdaterede metoder til forøgelse af
knoglevolumen i maksil og mandibel. De 440 sider og 1.400
illustrationer underbygges af opdaterede referencelister. I
de første 12 kapitler fokuseres på basal knoglebiologi, implantatunderstøttede restaureringer, røntgenevalueringsmetoder, implantatoverﬂader, blødtvævshåndtering ved knogleopbygning, knogletransplantater, distraktionsbehandling,
styret vævsregeneration og sinusløft. Alle kapitler er videnskabeligt velfunderede og rigt illustreret med meget ﬂotte
farveillustrationer. I de næste kapitler gennemgås knoglesubstitutter og vækstfaktorer. Endelig gennemgås brugen af
temporære implantater sobert med god inspiration til læseren. Sidste kapitel er en gennemgang af mulige komplikationer og risici ved knogletransplantationer. Dette værk
forsyner kirurgen med en basal videnskabelig forståelse af
knoglebiologi og opbygningsprocedurer, som kan bidrage
til rette behandlingskoncept hos den enkelte patient. Endvidere er der et væld af inspirerende cases inkl. beskrivelse af
3D-rekonstruktion.
Bogen er spændende og til stor inspiration. Den er anbefaTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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lelsesværdig for behandlere med stor erfaring inden for implantologi og kirurgi, men maner også til niveauopdelt behandlingsregi, da nogle kapitler beskriver specialistbehandling. Dette værk kan trods den høje pris varmt anbefales.
Else Marie Pinholt

BXc\a[fjbfg`jbYf^
fd_p^`\ae\
Ireland R, editor. Clinical textbook of dental
hygiene and therapy. Liverpool: Blackwell
Munksgaard; 2006. 536 sider, ill. ISBN: 1-40513540-9. Pris: GBP 49,99 (uindb.). Pris i DKK
inkl. moms mv. 728,-.
Et kalejdoskop af kapitler om odontologi: Bogen kommer
rundt om en stor del af både det teoretiske grundlag for
odontologien og klinisk behandling uden på nogen måde at
være dækkende. Titlen på bogen er da heller ikke repræsentativ for indholdet. I forordet begrundes bogens tilblivelse
med at hygiejne og terapi er blevet meget nært forbundne.
Man kunne dermed forvente sig en bog hvor det hygiejniske
aspekt af behandling var i front i de enkelte kapitler. Det er
på ingen måde tilfældet, og bogen indeholder da også kapitler om oral embryologi, generel patologi, alternativ medicin
og lovgivning. Bogen er tiltænkt såvel tandlægestuderende
som færdiguddannede tandplejere og tandlæger. Imidlertid
er de enkelte kapitler alt for overﬂadiske og »snakkende«
med alt for lidt konkret viden og for få praktiske anvisninger
til at kunne danne grundlag for en uddannelse til tandlæge, og færdiguddannede tandplejere og tandlæger vil utvivlsomt ﬁnde bogen for basal. Bogen kan ikke engang opfattes
som en opdatering af forskellige (tilfældigt udvalgte!) aspekter af odontologien. Set med anmelderens øjne en helt overﬂødig bog som det odontologiske team ikke bliver beriget
af at eje.
Ellen V.G. Frandsen

¾Df[jkXe[jbiX]k\ijfd
dXekXi[\k6½G`\k?\`e
Lorenz R. Sundhedens kilde. Oplevelsen af
sammenhæng. København: Dansk psykologisk
Forlag; 2007. 266 sider, ill. ISBN978-87-427-2.
Pris: DKK 298,- inkl. moms mv. (uindb.).
Den israelske sociolog Aaron Antonovsky foretog i 1960’erne
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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en række undersøgelser af kvinder som havde overlevet holocaust, og fandt at en del af dem, trods de grufulde oplevelser, var ved overraskende godt helbred og formåede at
håndtere psykisk og fysisk stress uden at blive syge. Det viste sig at disse kvinder havde, hvad Antonovsky beskrev som
en stærk oplevelse af sammenhæng (OAS), dvs. at de oplevede
deres tilværelse som begribelig, håndtérbar og meningsfuld.
Antonovsky udviklede derefter et spørgeskema som skulle
kunne kvantiﬁcere OAS. Desværre er de undersøgelser der
prøver at relatere OAS til konkrete sygdomme eller stresssituationer, meget få og af vekslende kvalitet. Der er således ikke på nuværende tidspunkt evidens for at kalde OAS
for »Sundhedens kilde«, som den foreliggende bog postulerer. Forfatteren forsøger med en blanding af teoretiske overvejelser og kasuistikker at argumentere for at forsøg på at
fremme patienters OAS kan være et betydningsfuldt element i psykoterapi. Argumentationen er dog langt fra overbevisende. Alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af at der godt kunne være noget om snakken, så selvom
bogen ikke kan anbefales som fritidslæsning for tandlæger,
kunne Antonovskys tanker godt være en overvejelse værd for
forskere med interesse i krydsfeltet mellem sjæleliv og fysisk
sygdom.
Bjarne Klausen

Jle[_\[jcfm^`me`e^\eg
gifjX
Kristensen K. Sundhedsjura. 2. udg. København:
Gads Forlag; 2007. 260 sider, ej ill. ISBN
978-87-12-04312-6. Pris: DKK 235,- inkl. moms
mv. (uindb.).
Dette er 2. udgave af beskrivelsen af det juridiske kompleks
der omgiver både patienter og sundhedspersoner i den kliniske hverdag. Udgaven er en opdatering af 1. udgave på baggrund af strukturreformen, ny autorisationslov og ændringer i psykiatriske patienters retsstilling. Samfundets stigende interesse i sundhedspersoners virksomhed har de senere
år medført en øget opmærksomhed fra Patientklagenævnet
og Sundhedsstyrelsen. Sundhedspersoner har en pligt til at
kende til lovgivningen, og denne bog er tænkt som en udførlig introduktion til de mange regler og love. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: 1) Patienternes retsstilling, 2) Sundhedspersoners ansvar og 3) Myndighedernes tilsyn. Den er
letlæselig, logisk opbygget med en litteraturliste, et lovregister og fyldige noter der gør det muligt at gå videre og trænge til bunds i emner af særlig interesse. Der er anført mange
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eksempler på nævns- eller retsafgørelser; dette er med til at
gøre stoffet levende. Bogen anbefales som en grundbog for
alt sundhedspersonale der ønsker at være orienteret om juridiske problemstillinger. Den klare indholdsfortegnelse og
bogens register gør desuden bogen velegnet som opslagsværk ved tvivlstilfælde i dagligdagen.
Bogen kan varmt anbefales som fast inventar på alle tandklinikker. Stoffet er velegnet som udgangspunkt for drøftelse
af emnerne i kvalitetscirkler.
Jørgen J. Brinck

?mX[Yµie`bb\m\[%%%
_Xi[\jkX[`^fe[kX]
Glistrup K. Hvad børn ikke ved ... har de ondt af.
2.udg. København: Hans Reitzel; 2006. 256 sider,
ill. ISBN 87-412-5010-9. Pris: DKK 250,- inkl.
moms mv. (uindb.).
Børn lider virkelig med deres forældre hvis forældrene har
en sindslidelse. Og i denne 2. udgave tegner forfatteren endnu skarpere hvorledes og hvor kompetent børn løser deres
alt for store opgaver med at trøste og støtte. Nye illustrationer rammer ﬂere situationer ind. Lige som alkoholisme
rammer psykiske sygdomme hele familien, hvor de mindste,
børnene, også hører med. Svaret er – if. forfatteren - familiesamtaler mhp. at hjælpe de børn og unge som har forældre
med sindslidelser. Eller sagt af en af de unge efter at have
gået hele barndommen med byrden af forældrenes psykiske
sygdom: »Hvorfor var der aldrig nogen, der talte med mig?«
Med denne bog får man som professionel i sundhedssektoren en indsigt i hvad der præger børn langt ind i voksenlivet. Har man med børn at gøre, kan denne bog være en
øjenåbner og give respekt for børns indlevelse og desværre
nogle gange traumatisk kærlighed.
Peter Østergaard

8d\i`bXejbc´i\Yf^`bc`e`jb
gXif[fekfcf^`
Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology.
10th ed. Los Angeles: Saunders; 2006. 1286 sider,
ill. ISBN 1-4160-2400-x. Pris: EUR 158,- (indb.).
Pris i DKK inkl. moms mv. 1498,-.
Den 10. udgave af Carranzas lærebog i klinisk parodontoTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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logi fremstår som et imponerende værk. I både tekst, billeder og illustrationer (2.300 i farver) giver bogen på fornemste vis både studerende og praktiserende tandlæger information på højt niveau om alt fra fundamental anatomi,
ætiologi og patologi til den nyeste viden om immunologi,
kliniske teknikker og moderne parodontologi. Bogen har
86 kapitler fordelt på 10 hovedafsnit. Nyt er et hovedafsnit om evidensbaseret behandlingsplanlægning. Kun ét
af hovedafsnittene (118 sider) omhandler oral implantologi; en vægtning der er berettiget i en tid hvor implantater
bør være et af mange behandlingstilbud til parodontitispatienter Som noget nyt er hvert kapitel forsynet med en
boks (Science Transfer) hvor ledende parodontologer giver
den videnskabelige baggrund for kliniske procedurer. Der
medfølger et »skrabelod« med en pinkode som skal bruges
når man logger sig på bogens hjemmeside. Man får hermed
adgang til en elektronisk udgave af hele bogen. Hensigten
med en pinkode er at den elektroniske udgave løbende opdateres så man hele tiden kan være på forkant med den
nyeste viden.
Bogen kan varmt anbefales alle med interesse for fordybelse inden for basale og især kliniske aspekter af parodontologien.
Anne Havemose

<e>GJ]figjpb`jb
jp^\#giµi\e[\f^
jg\Z`XckXe[gc\a\e
Basse EM, Kristensen K. Håndbog for psykiatribrugere og pårørende. Kend dine rettigheder.
Risskov: PsykInfo Forlaget; 2006. 566 sider, ej ill.
ISBN 978-87-90513-03-0. Pris: DKK 100,- inkl.
moms mv. (uindb.).
Når et familiemedlem bliver psykisk syg, har man som pårørende behov for vejledning. Det handler denne bog om.
For det er en lang og stenfyldt vej som hele familien skal
ud på. Det er skrevet før, men lige som alkoholisme rammer også psykiske sygdomme hele familien. Denne bog er
til hjælp for familien og er helt uundværlig når sindslidelse rammer én i familien. Hvor fører sygdommen os hen? er
det helt uundgåelige spørgsmål. Håndbogen tager udgangspunkt i lovgivningen, som den er efter 1. januar 2007. Her
er det overvejende kommunerne – og ikke længere amterne – der skal løfte opgaven omkring de psykisk syge. Bl.a.
er der på det sociale område sat fokus på beskæftigelse og
selvforsørgelse. Men den beskriver også de sociale rettigheTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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der som fx retten til tilbud om uddannelse, beskæftigelse,
forsørgelse, støtte og omsorg. Ja, der er endog et kapitel om
gældssanering, for den psykisk syge løber sig mange staver
i livet med sin sygdom. De pårørende – men også den psykisk syge – kan med denne bog få et uvurderligt overblik
over hvad der venter af risici og muligheder med en sindslidelse. Det er en »voksen« og noget tør bog der både kan
bruges som opslagsværk og som vejledningsbog – som GPS.
Den kan hjælpe både psykiatribrugere, deres pårørende og
ansatte i specialtandplejen.
Peter Østergaard

Bc`e`jb^l`[\fd
`dgcXekXkY\_Xe[c`e^
Drago C. Implant restorations: A step-by-step
guide. 2nd ed. Texas: Blackwell Munksgaard; 2007.
264 sider, ill. ISBN 978-0-8138-2883-1. Pris: GBP
55,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 775,-.

Formålet med bogen skulle være at give klinikere og laboratorietandteknikere en trinvis gennemgang af protetiske og tekniske procedurer ved implantatbehandling
på helt og delvis tandløse patienter. Bogen er således
meget klinisk, og i flere af de 10 kapitler er den endog
opdelt i hvad tandlægen skal udføre i hvert patientbesøg. Bogen er rigt illustreret med fotos og røntgenbilleder, visse dog af meget skuffende kvalitet. Alle beskrivelser og kasus er baseret på ét implantatsystem, 3i®
OSSEOTITE ®. Dette system har været kendt for mange
protetiske komponenter, men i bogen fremtræder systemet dog meget enkelt. De fleste store implantatsystemer
i dag »ligner« hinanden meget protetisk. Dette betyder
at brugere af andre systemer også kan have gavn af at
læse bogen. Fremstilling af implantatunderstøttede
dækproteser, enkelttandskroner, små broer og fuldbroer bliver gennemgået på en meget enkel vis, og protokoller for immediat implantatbelastning bliver gennemgået i to kapitler, inkl. de tekniske faser. Dette sker ganske struktureret, men det er dog lidt rigeligt for undertegnede når forfatteren diverterer med ikke færre end
seks sektioner omkring økonomi og profit. Det er også
uheldigt at ikke alle litteraturreferencer er refereret
korrekt. Dette giver bogen en overfladisk tilgang til litteraturen, og bogen fremstår unægtelig mere som en
klinisk »kogebog« end en videnskabeligt underbygget
bog.
Klaus Gotfredsen
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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Medierne synes at have meget svært ved at acceptere at der er patienter der vælger tandlæge ud fra
andre kriterier end prisen. Men der er også forbrugere der hellere vil handle i Irma end i Netto, og der
er forbrugere der vælger dansk kød frem for argentinsk.
Jeg vil fortsat gøre hvad jeg kan for at tale
tandsundhedens og tandlægernes sag i medierne.
Det er ikke altid at vore budskaber bliver slået lige
så stort op som mediernes egne historier. Og får
man en avis til at bringe et dementi, skal læserne
ofte anvende lupbriller for at ﬁnde det.
Det er helt fair at medierne holder øje med os
tandlæger, og vi må som stand være åbne over for
den kritik som undertiden rettes mod os. Men vi
lader ikke urimelige og forkerte oplysninger forblive uimodsagte. Og vi vil fortsætte den offensive
kurs som vi nu har fulgt i et års tid.

Susanne Andersen,
formand for DTF
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Når jeg taler med kolleger rundt omkring i landet,
bliver jeg ofte mødt med et ønske om at DTF i højere grad tager til genmæle over for omtale af tandlægestanden i nyhedsmedierne. »Det er helt urimeligt hvad de skriver. Nu må DTF altså se at komme
på banen,« lyder opfordringen typisk.
Jeg kan godt forstå at der er kolleger der bliver
ærgerlige og sure når medierne hakker på os tandlæger. Selv er jeg nok blevet lidt mere tykhudet end
jeg har været. Jeg overvejer nøje hvornår det kan
betale sig at gå til modangreb.
Det kan svare sig at tage til genmæle når aviserne
skriver ting der er faktuelt forkerte. DTF’s indsats
for at tegne et mere nuanceret billede i medierne af
tandbehandling i udlandet har også båret frugt.
Men når jeg læser i Ekstra Bladet at en kollega har
sat sin mindstepris for
lokalbedøvelse til 1 kr.,
Medierne synes at
så håber jeg at det virhave meget svært ved
kelig er muligt at få en
at acceptere at der er
bedøvelse til den pris
patienter der vælger
hos den pågældende
tandlæge ud fra andre
tandlæge. Hvis det ikke
kriterier end prisen
er tilfældet, kan jeg
intet stille op. Og konsekvensen er at vi risikerer at en enkelt kollega
trækker hele tandlægestandens troværdighed ned
på et niveau hvor den ikke hører hjemme.
Til gengæld er det ikke rimeligt at Ekstra Bladet –
som det skete i juli måned – bringer prissammenligninger med ukorrekte oplysninger. Det er heller
ikke forståeligt at Ekstra Bladet og andre medier ser
det som et problem at der er forskelle på priserne på
kroner, broer, implantater og andre fri tandplejeydelser. Vi skal som stand hverken minimere eller
undgå disse prisforskelle. Det er i orden at de er der.
Konkurrencestyrelsen har faktisk efterspurgt dem i
årevis.
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Kommentar til Bjørn Haulrigs artikel om
DTF’s præcisering af og anbefalinger til
den nye autorisationslov
Det var med stor interesse at jeg læste
Bjørn Haulrigs artikel i Tandlægebladet
maj 2007. Den nye autorisationslov
har været ﬂ ittigt debatteret, både
blandt mine kolleger på klinikken,
men også blandt mine tandplejerkolleger.
Jeg synes at der i debatten blandt
tandplejerne har manglet en tilsvarende udmelding fra DTP om dens
anbefalinger til hvad tandplejere skal
uddelegere og sige ja til at udføre.
Hvad er DTF’s anbefaling til hvad

tandplejere skal udføre på efteruddannelse?
For selvom jeg, lige som så mange
andre elsker udfordringer og faglig
udvikling, synes jeg at det vigtigste i
denne debat må være patienten.
Patienten skal have den bedst mulige behandling!
Behandlingen skal afspejle kvalitet
og patientsikkerhed, som Bjørn Haulrig selv nævner. Disse elementer kræver stor faglig viden og forståelse for
den enkelte behandling; derfor er
grundig efteruddannelse samt stillingtagen til hvad man vil lægge autorisation til, meget vigtig.
Det vil altid, som loven ser ud nu,

være op til den enkelte tandlæge eller
tandplejer at beslutte hvad vedkommende vil uddelegere eller sige ja til
at udføre. Men hvor går grænsen? Er
det ved rodbehandling af førstemolarer i overkæben? Hvad synes vore
respektive foreninger at tandplejere
med efteruddannelse fagligt kan forsvare at udføre? Skal vi bare springe
ud i det med samlede ben og lege små
tandlæger, efter et weekendkursus,
og håbe på at det går?

råde, og det er ikke artiklens sigte at
orientere nærmere om dette. Overordnet set omhandler afsnittet således DTF’s anbefaling for anvendelse af
medhjælp til patientbehandling, herunder en opremsning af hvilke behandlinger DTF for indeværende ﬁ nder det ansvarligt en medhjælp bistår
med - uanset om denne medhjælp er
klinikassistent, tandplejer eller andet.
DTF anbefaler naturligvis at tandplejere ansat på tandklinikker kan
efteruddannes for at opnå samme

behandlingsmæssige kompetencer
som efteruddannede klinikassistenter
mht. at bistå tandlægerne med behandlinger der ligger uden for tandplejernes virksomhedsområde.
DTF anbefaler ikke at tandplejere
bare skal springe ud i det og lege små
tandlæger efter et weekendkursus!

Maria Hach,
tandplejer

JmXik`cDXi`X?XZ_
I artiklen om autorisationsloven i
Tandlægebladet 6/2007 fremgår det i
afsnittet side 473 vedr. DTF’s anbefaling for anvendelse af medhjælp til
patientbehandling at særligt kvaliﬁcerede klinikassistenter under visse
betingelser kan bistå tandlægen med
patientbehandling. Heri ligger implicit at tandplejere også kan bistå tandlægen med samme typer behandling.
Nogle af de nævnte behandlinger
er imidlertid indeholdt i tandplejernes uddannelse og virksomhedsom680
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Med venlig hilsen
Bjørn Haulrig,
formand for SYSIFO

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9

01/08/07 8:07:48

Høj præstation = Styrke x udholdenhed

Enkomponent selvætsende dental adhæsiv
Du behøver ikke længere gå på kompromis. Xeno V er en
selvætsende bonding der ikke skal blandes (1 flaske, 1 trin).
Xeno V har 30 min. arbejdstid fra dappensglas og er stabil
ved rumtemperatur – pålidelig til sidste dråbe!
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Med børn, ny klinik og fuld fart på
faldt det aldrig Winni Sonne ind at
hun pludselig kunne blive afhængig
af økonomisk hjælp fra andre. Indtil
den dag i november 2002 hvor hendes
liv pludselig blev vendt på hovedet.
Blot få måneder efter at hun havde
realiseret drømmen om at købe sin
egen tandklinik, ﬁ k Winni Sonne
konstateret kræft i en alder af 38 år.
Hendes diagnose lød på æggestokskræft, og den var ledsaget af beskeden om at kun få overlever sygdommen. Hvis Winni Sonne skulle være
iblandt dem, måtte hun hjælpe kroppen og styrke immunforsvaret på alle
tænkelige måder, lød hendes ræsonnement. Ud over den konventionelle
behandling som hun modtog på hospitalet, foretog hun en total omlægning af sin livsstil som betød masser
af motion og frisk luft, sund økologisk kost med masser af frugt og
grønt, en intensiv vitamin- og mineralkur samt et specielt akupunkturprogram.
– Det er jo et chok at få sådan en
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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diagnose på det tidspunkt i livet. Jeg
havde lige købt klinikken, og alt tegnede lyst. I den situation var det altafgørende for mig at føle at jeg selv
gjorde alt hvad jeg overhovedet kunne. Det gav mig håb og tro på at det
ville lykkes mig at overvinde sygdommen og hjælp til at se fremad,
fortæller hun.
Jµ^k\µbfefd`jb_a´cg
Kemobehandlingerne tog hårdt på
Winni Sonne, og i en længere periode
har hun måttet arbejde på nedsat
kraft. Hendes forsikringer, heriblandt
sygedriftstabsforsikringen, sikrede i
første omgang at alt kunne løbe
rundt. Men efter et tilbagefald i sygdommen dækkede sygedriftstabsforsikringen ikke, og det begyndte at
knibe med at få råd til de hyppige
besøg hos akupunktøren og de dyre
vitamin- og mineraltilskud. Derfor
søgte hun om økonomisk hjælp hos
Danske Tandlægers Hjælpeforening
som hun læste om i deres blå folder,
og ﬁ k bevilget 7.500 kr. i kvartalet.

– Det var de penge der gjorde at jeg
akkurat havde råd til at gøre det ekstra i forhold til min sygdom, og det
betød så meget for mig på det tidspunkt. Jeg havde skåret ned hvor jeg
kunne, for at få det til at hænge sammen, og hvis ikke jeg havde fået de
penge fra Danske Tandlægers Hjælpeforening, havde jeg været nødsaget
til at fravælge min vitaminkur, fortæller Winni Sonne.
>µij`^`bb\k`c[fdd\i\
Hun er ikke den eneste som Danske
Tandlægers Hjælpeforening har givet
økonomisk støtte gennem årene. Faktisk er hun en atypisk modtager da
foreningen især bevilger permanent
løbende støtte til tandlæger, tandlægeenker eller -børn der er endt i økonomisk uføre. Man vælger dog også i
enkelte tilfælde at tildele beløb i en
kortere periode, fx i tilfælde af akut
sygdom.
Der ﬁ ndes ikke nogen fastlagte
kriterier for hvad der skal til for at
man kan komme i betragtning til
K8E;C¤><F>J8D=LE;

¾

683

01/08/07 8:07:56

For os har det ingen
betydning om det er
selvforskyldt at folk er
endt hvor de er. Vi gør
os ikke til dommere
over hvordan de har
levet deres liv.
?8EJA¥I><ED¥><C?¥A#
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støtte. Foreningen vurderer fra sag
til sag om den pågældende er tilstrækkeligt nødlidende til at pengene kan gøre en reel forskel. Det forklarer formanden for foreningen,
Hans Jørgen Møgelhøj.
– Ud over folk der rammes af akut
sygdom, støtter vi bl.a. misbrugere,
fattige pensionister og enker efter
tandlæger. Vi har også givet engangsbeløb fx til gældssanering. For
os har det ingen betydning om det
er selvforskyldt at folk er endt hvor
de er. Vi gør os ikke til dommere
over hvordan de har levet deres liv,
siger han.
Hos Tandlægernes Hjælpeforening kan man godt mærke at DTFs
Tryghedsordninger har fået bedre
forsikringer. Men der ﬁ ndes stadig
situationer hvor man ikke kan gøre
brug af forsikringsordningerne. Og
her gør selv den relativt begrænsede
økonomiske hjælp en forskel, forklarer foreningens kasserer gennem
mange år, tandlæge Tom Tetens.
– De ﬂeste som vi hjælper, er dybt
taknemmelige. For dem er det ofte
dét der gør at de akkurat kan holde
sammen på det hele, forklarer han.
Jclkd\[k`cjbl[]iX;K=
De penge som foreningen deler ud,
er afkastet af formuen på 15 mio. kr.
DTF har i gennem mange år ydet et
fast årligt tilskud på 100.000 kr. til
hjælpeforeningen – indtil sidste års
hovedgeneralforsamling hvor et
ﬂertal i repræsentantskabet besluttede at stoppe tilskuddet. Det er
Hans Jørgen Møgelhøj ked af.
– Jeg synes det er forstemmende
at en forening som DTF der har ﬂere
mio. kr. i overskud, ikke kan afse
100.000 kr. til at hjælpe tandlæger i
nød. Moderforeningen bør støtte
vanskeligt stillede tandlæger. Det er
der god signalværdi i, mener han.
Det er DTF’s formand i princippet

ikke uenig i. Alligevel støttede hun
forslaget om at stoppe de automatiske årlige tilskud til foreningen.
– Det er ikke fordi vi ikke vil
støtte, men vi syntes der var en pæn
formue i foreningen. Hvis de har
brug for penge, må de søge om dem
på linje med alle andre. Og hvis
argumenterne er i orden, hjælper vi
gerne, lyder opfordringen fra DTF’s
formand.
Susanne Andersen opfordrer desuden foreningen til at blive bedre til
at synliggøre hvad pengene går til.
– Vi vil ikke bare fast give
100.000 kr. hvert år. Jeg vil foreslå at
man gør det lidt mere synligt hvem
der får pengene, naturligvis under
hensyntagen til tavshedspligten. Det
ville måske også motivere ﬂere af
DTF’s medlemmer til at støtte hjælpeforeningen, siger formanden.
?a´cg\emXiX]^µi\e[\
For Winni Sonne var hjælpen fra
foreningen afgørende. I dag arbejder
hun på fuld tid og er sygdomsfri, og
hun er ikke selv i tvivl om at hendes
egen indsats med vitaminkur, akupunktur og øvrige tiltag var udslaggivende.
– Jeg er taknemmelig over de
penge jeg har fået fra Danske Tandlægers Hjælpeforening, og jeg er
stolt over at tilhøre en stand hvor
man hjælper hinanden så man trods
sygdom kan opretholde sin værdighed og levestandard på rimelig vis,
siger Winni Sonne.
På DTFs Tryghedsordningers hjemmeside
www.dtftryghed.dk kan man læse mere
om Danske Tandlægers Hjælpeforening.
Her er det også muligt at downloade foreningens blå informationsfolder samt et
ansøgningsskema. Folderen blev udsendt
til samtlige tandlæger i 2006. ■
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Tandsundhed Uden Grænser (TUG) har modtaget endnu en bevilling fra
DANIDA’s Minipulje på 399.428 kr.
Pengene skal bruges til at gennemføre et tandsundhedsfremmende
projekt på otte skoler i Cebu City på Filippinerne.
Projektet der gennemføres i samarbejde med den lokale tandlægekredsforening i Cebu City, har til formål at forbedre den orale sundhed i
området.
Projektet løber fra d. 1. juli 2007 til d. 31. dec. 2008.
=FKF1AF?E:?I@JK<EJ<E

Siden DTF’s jobportal Dentaljob.dk blev lanceret i efteråret
2006, har mange chefer og ansatte fundet hinanden på nettet. Nu kan de tandlægestuderende også være med.
Som noget nyt kan man søge
studiejob via Dentaljob.dk. Det
giver tandlæger mulighed for
at gå på jagt efter et par ekstra
hænder både for en kortere
periode i ferier eller fast et par
eftermiddage om ugen.

=c\i\;8E@;8$g\e^\k`c
KXe[jle[_\[L[\e>i´ej\i

GXk`\ek\id\[fiXcZXeZ\i
jbXcfg\i\i\j
En followupundersøgelse publiceret i Ugeskrift for Læger konkluderer at patienter der behandles med operation og ikke med stråler,
har færre problemer med bivirkninger. Undersøgelsen konkluderer
derfor at det er af afgørende betydning at den kirurgiske kompetence videreudvikles, og at det sikres at de nationale retningslinjer bliver fulgt.
Gnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[bÔe[\i[lc`ebk`c[\em`[\ejbXY\c`^\Xik`b\c
=FKF1J:8EG@O

]iXL^\jbi`]k]fiC´^\ijfdfd_Xe[c\ile[\ijµ^\cj\e%
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=FKF1J:8EG@O

Gennem de seneste år har DTF gennemført
en række tilfredshedsundersøgelser blandt de
forskellige medlemsgrupper, og nu er det blevet klinikejernes tur.
Formålet er at udvikle og forbedre servicen
til medlemmerne på baggrund af de adspurgtes tilbagemeldinger.
I juli i år gennemførte man en fokusgruppeundersøgelse der skal danne baggrund for
udarbejdelsen af den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. Denne bliver gennemført i
august og september blandt de klinikejere der
er en del af DTF’s spørgepanel. Panelet er
sammensat af ca. 700 repræsentativt udvalgte
DTF-medlemmer. Deltagerne vil modtage
spørgeskemaet på e-mail i løbet af august og
september.
Resultaterne er klar til offentliggørelse i
oktober i år. Efterfølgende vil der blive igangsat en række initiativer som følge af klinikejernes tilbagemeldinger.

Der burde være job i sigte for de nyudklækkede kandidater
fra tandlægeskolerne. I alt fald hvis man kigger på ledighedstallene. I maj var ledigheden blandt tandlæger helt nede på
1,6%.
Det er dog ikke kun eksamenspapirer fra tandlægeskolerne der giver gode jobmuligheder i øjeblikket. Blandt andre
farmaceuter, læger, HD’ere, økonomer, jurister, dyrlæger og
civilingeniører har færre end 2% ledige.

;K=mXig^X[\e`jfdd\imXid\e
Undgå syreskader – drik vand! Det var budskabet for DTF’s
presseindsats mod syreskader der løb af stablen fredag
den 8. juni – en af årets hidtil varmeste dage. Formålet
var at sætte fokus på det voksende problem med syreskader og samtidig proﬁ lere tandlæger og forening på
anderledes måde.
Indsatsen bestod bl.a. i at DTF og ﬁ re tandlægestuderende
gik på gaden i København og uddelte gratis kildevand
og gode råd mod syreskader.
Både de kølige vandﬂasker med DTF’s budskab
på etiketten og tandeksperternes information om
syreskader blev godt og positivt modtaget. Det
samme blev DTF’s udsendte, der vakte stor opsigt
blandt de solende – og tørstige – gæster i bl.a. Kongens Have.
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KXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme
Yip[\id\[;K=
Jbfc\e_XifgjX^kjXdXiY\a[\kfd\]k\il[[Xee\cj\d\[;K=

N`ee`\9if[Xd

Tandlægeskolen i København har
opsagt aftalen om samarbejde om
efteruddannelse med DTF, og de
fastansatte på Tandlægeskolen har
fået besked om at de fremover ikke
må holde kurser for DTF uden at
det er godkendt af institutlederen.
Det undrer uddannelseschef i DTF
Ole Marker sig over:
– Vi har gennem mange år haft et
rigtig godt samarbejde med begge
tandlægeskoler om efteruddannelse
på den måde at DTF kunne gøre
brug af skolernes ansatte til Årskursus og symposier. Men i foråret opsagde den nye institutleder i København pludselig kontrakten før
tid, og siden har vi intet hørt, fortæller han.
Le[\im`j\i\jbXcÔe[\jXe[i\
jk\[\i
Skolen i København har afbrudt
samarbejdet, og det betyder at DTF´s
medlemmer i efteråret vil opleve
meget få repræsentanter for skolen
på de kurser som DTF udbyder.
– Hvilke konsekvenser bruddet
vil få for Årskursus-indholdet og
for fremtidige symposier, er det
svært at spå om – men ét er sikkert:
Der vil i den nuværende situation
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ikke være repræsentanter med fra
Tandlægeskolen i København ud
over dem der allerede er indgået
aftaler med. Fremover skal alle uddannelsesaktiviteter godkendes af
institutlederen hvis det er DTF som
ønsker en foredragsholder, fortæller
Ole Marker.
Lige så sikkert er det if. Ole Marker at foreningens efteruddannelse
vil fortsætte med uforandret styrke.
DTF må bare til udlandet og ud i
praksis for at ﬁnde undervisere, og
så selvfølgelig til Århus.
– DTF og Tandlægeskolen i Århus har nemlig fortsat et forbilledligt samarbejde som vi er glade for,
siger Ole Marker.
;K=_Xim´i\kgi`j^XiXek
Begrundelsen for at opsige samarbejdet fra Københavns side er tilsyneladende et ønske fra institutlederens side om at øge indtægterne fra
den viden som skolen råder over.
Tandlægeskolen vil være førende på
efteruddannelsesområdet, og man
mener at indtjeningen på kursusvirksomhed skal øges væsentligt:
Tandlægeskolen vil selv udbyde
symposier og Årskursus-lignende
arrangementer.

– Som jeg ser det, kan det kun
betyde at tandlægerne skal forberede sig på at kurserne vil blive
dyrere i regi af Tandlægeskolens
efteruddannelse, konkluderer Ole
Marker som påpeger at DTF gennem mange år har været garant for
at prisen på efteruddannelse blev
holdt på et rimeligt niveau.
;K=\iYc\m\kbfeblii\ek
I DTF har man ventet på et udspil
fra institutleder Lone Schou som
opsagde kontrakten i foråret, men
man har som nævnt intet hørt.
– Med skolens planer om efteruddannelse er det jo ikke i skolens
interesse at samarbejde med DTF
som nu pludselig er blevet en konkurrent, siger Ole Marker og tilføjer:
– Alt i alt er det en kedelig udvikling som foreningen håber kun
bliver kortvarig – og så glæder vi os
over det gode samarbejde vi har
med andre i relation til efteruddannelsesaktiviteter.
Tandlægebladet har forsøgt at få fat i
institutleder på Tandlægeskolen i København Lone Schou for en kommentar,
men hun var på ferie. ■
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I sidste nummer af Tandlægebladet kunne man læse historien om at patienter på landets intensivafdelinger får livsfarlige lungebetændelser pga. manglende mundpleje.
Artiklen har sat problemet på den politiske dagsorden,
og det har resulteret i at Sundhedsstyrelsen nu vil lave
nationale retningslinjer for udførelse af tand- og mundhygiejne for relevante grupper af sygehusindlagte patienter.
Tandlægebladet følger sagen.
Tandlægebladet omtalte før sommerferien en undersøgelse udført af hygiejnesygeplerske Elisabeth Lund (billedet). Ifølge undersøgelsen ydes der på mange
intensivafdelinger ikke en tilfredsstillende mundpleje. Tandlægebladets
omtale førte til at Enhedslisten stillede spørgsmål til sundhedsministeren.
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Epl[[Xee\kkXe[c´^\Æ_mX[el6
:_i`jk`e\Efi[b`c[\i]´i[`^jfdkXe[c´^\]iXKXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme[\ee\jfdd\i%

KXe[c´^\YcX[\kk\i`_´c\e\g_\e[\Æ]iX\bjXd\ejc´je`e^fm\iafYjµ^e`e^k`c_\e[\j]µijk\afY%

8]je`k)1

¾Jclkd\[

pulversuppe

f^b`b´ik\ig[j\½

EXme1:_i`jk`e\Efi[b`c[
=µ[k1(0.0
L[[Xee\cj\1
Epl[[Xee\kkXe[c´^\]iX
KXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme
=X^c`^\]Xmfi`kk\i1
B`ili^`f^gifk\k`b
@ek\i\jj\i1
Jb`#JbX^\e#dX[#Yµ^\i#cµY\kli\#
blejkdXc\ij\cm #[i`ebjd\[
m\e`e[\ie\`n\\b\e[\e
9fi1
?\cc\ilg

Champagnen venter kun på at blive
poppet, og kransekagen står klar sammen med blomster og ﬁ ne gaver med
logoer på. Det eneste der mangler, er
Christine. Hun er lige nu ved at sætte et
stort og eftertrykkeligt punktum for et
langt liv som stud.odont. til sin afsluttende OD-eksamen på Tandlægeskolen i
København.
De er der alle sammen for at ønske
tillykke: kæresten, veninderne, far – og
så selvfølgelig mor, der allerede er opløst
af tårer bare ved tanken. Om få øjeblikke kommer hendes lille pige ud ad døren fra eksamenslokalet som en rigtig
voksen tandlæge.
Maj 07

=i\dk`[\elm`j
Hvad der venter efter denne dag, ved
Christine endnu ikke. Lige nu tænker
hun en del på det hun forlader, og der er
mange ting hun kommer til at savne.
Studenterkosten er dog ikke én af dem.
– Nu må det simpelthen snart være
slut med pulversuppe og kikærter og
tun på dåse, griner hun.
Ud over at der fremover kommer til at
stå noget andet på menuen, ved Christine ikke meget om hvad der skal ske.
Hun ved at hun gerne vil have sin egen
tandklinik en dag - det var hun allerede
klar over da hun valgte tandlægeuddannelsen.

Juni 07

:`m`cjkXe[1
B´i\jk\d\[:_i`jkfg_\i
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– Jeg kan godt lide at have kontrol
over tingene og selv bestemme, lyder
hendes forklaring.
Først skal hun dog lige have sit jus og ikke mindst noget erfaring med at
have »rigtige« patienter mellem hænderne. Til at begynde med kunne en
mulighed være en delt ansættelse i
hhv. privat og kommunal praksis.
– Jeg forestiller mig at arbejdet med
børn vil være en god måde at starte
på. Tidspresset er lidt mindre end i
privat praksis, mener hun.
Det er dog de mere avancerede
behandlinger der tænder hende mest.
Derfor er hendes drøm også på et
tidspunkt at få job på en stor klinik
hvor der laves mere specialiserede
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Jeg forestiller mig
at arbejdet med
børn vil være en god
måde at starte på.

behandlinger som fx kirurgi og implantatbehandlinger.
– Jeg vil gerne være et sted med et
inspirerende miljø og nogle dygtige
tandlæger som jeg kan bruge som
sparringspartnere. Og så ville det
være skønt hvis det lå i cykelafstand
så jeg ikke skal bruge min første løn
på en bil, siger hun.

=ficµje`e^
Lige nu handler det dog først og
fremmest om at få klaret den med
både frygt og længsel imødesete ODeksamen. Og forløsningen er da også
til at få øje på hos alle tilstedeværende da en tydeligt lettet, tårevædet
Christine kommer ud fra eksamenslokalet og giver sin mor det første
knus. Det er overstået!
Der bliver skålet, åbnet gaver,
krammet og sagt tillykke.
Et sted derude venter et andet liv.
Men først skal hun lige fejre det hele
med en stor fest på lørdag. Og så ikke
mindst holde noget velfortjent sommerferie i Skagen. ■
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=i\dfm\i\i;K=Ëjali`jk\i`bb\c´e^\i\`emfcm\i\k`fg]µc^e`e^gX]jclkk\[\jX^\id\cc\dXiY\a[j^`m\if^
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jk\[\kbfeZ\eki\i\jfdm\ij\i\e[\jX^\i

AXee`\8i^\
Når en sag mellem en tandlæge og
en ansat er afsluttet med et forhandlingsprotokollat, vil DTF ikke
længere deltage i forbindelse med
en evt. opfølgning. Det bliver i stedet den ansattes organisation, fx
HK, der henvender sig direkte til
tandlægen hvis den ansattes organisation ikke mener at tandlægen
har fulgt op som aftalt. Det har
DTF’s Forhandlingsudvalg for Klinikmedarbejdere (FK) besluttet.
Hidtil har den ansattes organisation skullet gå til DTF’s sekretariat
hvis opfølgningen på en sag ikke er
gået som aftalt. Herefter har DTF så
henvendt sig til tandlægen for efterfølgende at vende tilbage til den
ansattes organisation.
Det kan fx være i tilfælde hvor et
aftalt beløb ikke bliver betalt rettidigt, hvor feriegodtgørelse ikke
bliver betalt som det er fastsat i ferieloven, eller hvor arbejdsgiveren
ikke har fremsendt en dokumentation som den ansatte har krav på.
=c\i\jX^\i
Årsagen til at DTF ikke længere vil
være mellemled i forbindelse med
opfølgning på afsluttede sager, er at
man har måttet prioritere sekretariatets ressourcer. Antallet af sager
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vedr. klinikmedarbejdere har været
støt stigende gennem de seneste år,
og samtidig har sekretariatet brugt
en stor del af medarbejdernes tid på
at »efterbehandle« de sager som
burde have været afsluttet med udfærdigelsen af et protokollat. Protokollatet er en aftale mellem DTF og
medarbejderens organisation om
sagens løsning.
Som en konsekvens af det store
arbejdspres bliver sagsbehandlingstiderne så lange at tidsfrister for
ofte overskrides, og i sidste ende
kan det resultere i krav om bod for
overenskomstbrud fordi sekretariatet ikke rettidigt får foretaget de
nødvendige skridt i de løbende sager.
Tiden går også fra de medlemmer
som med god ret kan forvente at de
inden for en rimelig tid kan få svar
på deres telefoniske henvendelser
eller de spørgsmål de har mailet til
foreningen.
DTF har meddelt de ansattes organisationer, HK, Dansk Tandplejerforening og Tandteknikerforeningen, at denne ændring træder i
kraft den 1. august 2007. ■

?m`j[`e
XejXkk\
bcX^\ifm\i
[`^k`cj`e
fi^Xe`jXk`fe¿
Gd\[c\dje\kk\kg;K=e\k
bXe[lc´j\\ebfik]Xkk\k
Y\jbi`m\cj\X]jX^\ej^Xe^]iX
[\k]µijk\Yi\mk`c[ldjb\
jki`i\kk\ef^jbXcX]^`m\
gXikj]fibcXi`e^%
Bc`b`e[gd\[c\dje\kk\kg
;K=e\kf^Ôe[¾JX^j^Xe^\e
m\[km`jk\id\cc\dXiY\a[j^`$
m\if^XejXk½le[\iBc`e`b$

\a\i%

Jannie Arge,
konsulent, cand.jur., DTF
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Som et led i aftalen om sygesikringsoverenskomsten mellem DTF og Danske Regioner skulle alle tandlæger
have lagt deres klinikoplysninger ud
på den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, senest 1. juli 2007.
Endnu mangler nogle – bl.a. som følge af tekniske vanskeligheder.
Formand for sygesikringsforhandlingsudvalget i DTF, tandlæge Bjørn
Haulrig er opmærksom på at nogle
tandlæger har oplevet problemer med
at lægge oplysningerne på.
– Der har været nogle tekniske problemer, og det har vi gjort sundhed.dk
opmærksom på. Jeg håber snart at det
skulle være muligt for alle at få lagt på,
siger Bjørn Haulrig og opfordrer tand-

læger der har problemer med at få lagt
oplysningerne ud, til at kontakte
sundhed.dk’s support.
Gi`j\eYµi`e[Y\]Xkk\[\k
eµ[m\e[`^\
Hvad angår prisoplysninger understreger han at det er prisen på alle
nødvendige dele af behandlingen man
skal lægge på.
– Er der fx tale om en krone, bør
prisen indbefatte cementering, tilpasning osv. – dvs. de helt basale ting
der udføres i forbindelse med enhver
kronebehandling, og som man så at
sige ikke kan komme uden om hvis
behandlingen udføres lege artis, forklarer Bjørn Haulrig.

Man behøver ikke nødvendigvis at
medtage prisen på opbygning, stifter,
røntgenbilleder, bedøvelse eller andre
lignende ydelser da det ikke er i forbindelse med alle kronebehandlinger disse ydelser udføres, forklarer han. Han
understreger dog samtidig at det tydeligt skal fremgå hvis prisen ikke indbefatter disse sidstnævnte ydelser. ■
tg
Jle[_\[%[bËjjlggfikbXe
bfekXbk\jg`e]f7jle[_\[%[bf^
kc]%*,)0/*('dXe[X^k`c]i\[X^
bc%0$(.%

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

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

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

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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SYMPOSIUM 2007:

KIRURGI
på PROGRAMMET
8XcYfi^Bfe^i\jBlckli:\ek\im`cf^j`i[Xee\iXdd\efdjpdgfj`\kÆ[\ee\^Xe^fd
[\ekfXcm\fc´ib`ili^`[%)%f^*%efm\dY\i)''.

N`ee`\9if[Xd

DTF’s Symposium skal være for alle
tandlæger. Så hvad enten du betragter
kirurgien som en integreret del af din
faglige dagligdag, eller du stiller dig
mere tøvende over for det kirurgiske
arbejdsområde, så skulle der være noget at hente på Symposium 2007.
– Vi har sammensat et program
som ikke henvender sig til specialister, men til tandlæger som foretager,
eller som ønsker at foretage, kirurgi i
deres hverdag i større eller mindre
omfang, fortæller professor, dr.odont.
Søren Schou, som er faglig koordinator, og uddannelseschef Ole Marker,
der er overordnet ansvarlig for Symposium, samstemmende.
Epk]fiXcc\
Hvis et kirurgisk indgreb går galt,
kan konsekvenserne være alvorlige.
Samtidig optræder de kirurgiske udfordringer sjældent dagligt på klinikken, og derfor er der behov for at
opfriske og opdatere viden - også
selvom man måske henviser de ﬂeste
patienter med et kirurgisk problem til
en specialist.
694
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– På Symposium 2007 kan man
blive opdateret om hvornår der er
indikation for kirurgisk fjernelse af
mandiblens 3. molar og om mulige
komplikationer og behandling af disse komplikationer – herunder nerveskader, forklarer Søren Schou.
Coronectomia er et af de emner som
er nyt for mange. Som ordet antyder,
handler det om udelukkende at fjerne
den koronale del af tanden – en teknik
som anvendes når der er en tæt relation mellem en tredjemolar i underkæben og nervus alveolaris inferior.
Et andet hovedemne er kirurgisk
endodonti hvor der vil blive fokuseret
på den kirurgiske teknik, herunder
brug af ultralyd som i stigende grad
anvendes til præparation af den apikale kavitet. Denne teknik bliver beskrevet ligesom valget af retrogradt rodfyldningsmateriale bliver diskuteret.
Et tredje hovedemne er vigtige forholdsregler når der skal foretages
kirurgisk behandling af patienter
med almensygdomme – en patientgruppe som ofte indtager ﬂere typer
af medicin.

Endelig bliver der afsluttet med en
systematisk gennemgang af forebyggelse og behandling af komplikationer og med beskrivelse af de nyeste
principper for profylaktisk anvendelse af antibiotika og for sedering og
smertebehandling; herunder præsenteres de netop reviderede retningslinjer for akut behandling af respirations- og hjertestop.
– Det har været vigtigt for DTF
Efteruddannelse og mig som faglig
koordinator at symposiet er praksisrelevant og på et højt fagligt niveau
med udgangspunkt i videnskabelig
evidens, understreger Søren Schou.
– Symposiet kommer derfor til at
handle om den kirurgi som tandlæger foretager i hverdagen i såvel privat praksis som i kommunal tandpleje, uddyber han.
Fg^Xm\i`e[\ejpdgfj`\k
Som noget nyt vil DTF Efteruddannelse før symposiet give foreningens
medlemmer og kvalitetscirklerne mulighed for at diskutere kliniske problemstillinger og konkrete patienttilTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 9
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GiXbj`ji\c\mXek]fikXe[c´^\if^
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bc`e`jb\XeY\]Xc`e^\if^epm`[\e#
lX]_´e^`^kX]fd[\if]k\\cc\ija´c[\ek
XiY\a[\jd\[[\ekfXcm\fc´ib`ili^`%
J[XeYc`m\ijpdgfj`\k#cfm\i]X^c`^
bffi[`eXkfi#gif]\jjfi#[i%f[fek%Jµi\e
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fælde inden for årets emne. Dette sker
via opgaver som du før symposiet
kan ﬁ nde på DTFnet. Opgaverne vil
blive diskuteret løbende under selve
symposiet. Umiddelbart efter symposiet vil der endvidere blive lagt konkrete forslag til besvarelse på DTFnet.
Endelig vil et samlet resumé af
symposiet med de væsentligste kliniske anbefalinger også blive tilgængeligt på DTFnet efter symposiet.
– Vi har skabt en tretrins opdeling
af vidensformidling som skal sikre et
større udbytte for den enkelte deltager ved årets symposium, siger Søren
Schou og Ole Marker.
J`[\cµY\e[\j\jj`fe]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
Også i år har Symposium en sideløbende konference for klinikassistenter
om fredagen. Symposium og konference er denne gang tæt koordineret,
således at der vil blive fokuseret på de
samme emner og problemstillinger
for klinikassistenter og tandlæger.
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– Konferencen for klinikassistenterne har i øvrigt været et særligt
fokusområde i år, fortæller Søren
Schou og Ole Marker.
– Konferencen har måske indimellem »levet sit eget liv«, men i år har vi
gjort meget ud af at der er tæt samklang imellem sessionerne for klinikassistenter og tandlæger. Der har således løbende været tæt kontakt mellem foredragsholderne. Derfor vil der
være overensstemmelse mellem det
man hører i de to sale, forsikrer de.

=\jk]i\[X^
X]k\e
?p^^\c`^kj\cjbXY#^f[dlj`bf^
d\[]fiY\[i\kd\el%
=i\[X^bc%(0%''\i[\i]\jkd`[[X^
f^[Xej]fijpdgfj`ld$f^
bfe]\i\eZ\[\ckX^\ie\`8XcYfi^
Bfe^i\jBlckli:\ek\i%Gi`j\e

8XcYfi^fgg\ij`^
Hvorfor Aalborg igen?
– Det er et spørgsmål som vi har
hørt et par gange, siger Ole Marker.
– Ganske kort forklaret er det således at symposiet er et stort »show«.
Da Bella Center var optaget i Symposium-weekenden, og da Århus fortsat
er for lille indtil en ombygning er på
plads, var det ikke svært at vælge.
– Der var nogle kritikpunkter omkring logistikken ved sidste års sym-

g\i[\ckX^\i\i--,bi%#f^[\e
`ebcl[\i\i]\jkd`[[X^#m`eX[
c`Y`kld#bX]]\&Xm\ZjXdkle[\i$
_fc[e`e^%M`c[l_\cc\i\jg`j\l[\`
Yp\e#\i[ljfdjpdgfj`ld$f^
bfe]\i\eZ\[\ckX^\im\cbfdd\ek`c
Xk[\ckX^\`]\jk\e]iXbc%)*%''#
d\ej^i[l^c`gX]i\kj^l\jk
jkXi1AXd\jJXdgjfeK`cd\c[`e^
jb\im`Xk`cd\c[`e^jYcXeb\kk\e%
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posium, erkender Ole Marker som
forklarer at kritikpunkterne er talt
igennem og rettet.
Symposiet vil derfor blive afviklet
så gnidningsfrit som det overhovedet
er muligt når 1.500 tandlæger og 400
klinikassistenter fx skal spise frokost
på samme tidspunkt.
>ile[`^k]fiXiY\a[\
Der er således gjort et grundigt forarbejde for at sikre to udbytterige dage i Aalborg. Det bliver dog nogle lange dage.
– Symposiet starter allerede kl.
8.30 lørdag morgen, og det er nødvendigt for at få plads til det hele,
forklarer Søren Schou.

– Af samme grund har vi for at
komme godt rundt om den dentoalveolære kirurgi valgt ikke at fokusere
på oral implantologi, fortæller han.
– Begge dele på én gang ville kun
blive halvhjertet.

@ek\iXbk`mk
jpdgfj`ld
;\i\il[XiY\a[\k\ei´bb\
fg^Xm\ijfdk`cYp[\jm`X

Fc\DXib\i\i\e`^1
– Når vi skal gøre det, skal det gøres
rigtigt, og derfor arbejder DTF Efteruddannelse også med den mulighed at
afholde et symposium om implantologi
i nær fremtid. Hvad ville være mere
nærliggende end at gøre dette i tæt
samarbejde med Dansk Selskab for
Oral Implantologi? Det ville være et
rigtig godt mål, pointerer Ole Marker. ■
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Selv-ætsende bonding – i et step
• Ingen æts og skyl = ingen våd/tør problematik.
• Bedst ratede selvætsende bonding i Dental
Advisor1.

1)
2)

• 20 kliniske studier dokumenterer Xeno® III,
herunder Jan van Dijken, Umeå2.
• Mere end 41 millioner applikationer
worldwide.

The Dental Advisor, October 2003;20;8:3, October 2006;23;8:24.
Two year evaluation of a self-etching primer in Class V lesions, JWV van Dijken et al., abstract 0517 presented at IADR, Dublin, 2006.
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4AG SPRINGET
OG LAND SIKKERT

$ENTALJOB ER $ANSK
4ANDLGEFORENINGS JOB
PORTAL FOR ALLE DER SGER
JOB INDEN FOR DENTALVER
DENEN $U KAN HURTIGT
OG NEMT FÍ OVERBLIK OVER
AKTUELLE LEDIGE STILLINGER
$U KAN OGSÍ UDFYLDE DIN
EGEN PROlL OG LADE JOBBET
lNDE DIG
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kXe[c´^\ij
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JbXckXe[c´^\iblee\d\[`Z`e\i\`ekiXm\eµjk`Xblkk\j`klXk`fe\i6;\kjgµi^jdc_XidXe^\kXe[c´^\i
jk`cc\k;K=\]k\iXk_Xm\c´jkC´^\d`[[\cjkpi\cj\ejfg[Xk\i\[\gif[lbki\jld\i

DXi`Xee\BfZ_L_i\
Som et led i den løbende opdatering af sine produktresuméer har
Lægemiddelstyrelsen netop opdateret resuméerne der vedrører behandling af akut opståede komplikationer i forbindelse med bl.a.
brugen af lokalbedøvelse.
Af disse fremgår bl.a. et krav om
intravenøs administration af eksempelvis krampestillende og/
eller karkontraherende lægemidler.
Under afsnittet om behandling
af komplikationer i forbindelse
med anvendelsen af Septanest
skriver Lægemiddelstyrelsen bl.a.:
»[…] Ilt bør hurtigt gives, om
nødvendigt med assisteret ventilation. Hvis kramperne ikke standser spontant inden for 15-20 sekunder, skal der intravenøst gives
et krampestillende middel […]«
I CMS Dentals nyhedsbrev fra

698
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maj 2007 viderebringes de opdaterede produktresuméer. Dette har
fået ﬂere tandlæger til at henvende
sig til DTF med spørgsmål om
hvorvidt det kan være rigtigt at
der er krav om at tandlæger skal
kunne administrere medicin intravenøst.
DTF har kontaktet Lægemiddelstyrelsen og gjort opmærksom på
at det ikke er en del af tandlægers
uddannelse at lære at administrere
medicin intravenøst. Styrelsen har
derfor givet tilsagn om at man i
samarbejde med Sundhedsstyrelsen vil vurdere om der er behov
for en præcisering af oplysningerne i produktresuméerne mht. behandling af akutte komplikationer
på tandklinikker.
Styrelsen anerkender at det må
være tandlægens kompetence der
er afgørende for om man kan an-

vende den intravenøse teknik. I et
brev til DTF skriver den:
»Den aktuelle situation og tandlægens kompetence vil således
være afgørende for, hvorvidt lægemidler ved komplikationer indgives intravenøst og/eller intramuskulært, evt. intralingvalt. Kun
sjældent vil intravenøs indgift af
lægemidler være en del af tandlægens naturlige virke«.
Indtil Lægemiddelstyrelsens og
Sundhedsstyrelsens afklaring er
på plads, henviser DTF til den liste
der er udarbejdet til de førstehjælpskurser der er afholdt i DTFregi i samarbejde med Mentorinstituttet og forskellige ambulancelæger.
Listen ﬁndes på medlemsnettet
på DTFnet. ■
Marianne Koch Uhre,
odontologisk konsulent, DTF
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JbXc[lXej´kk\\eepkXe[c´^\Æ\cc\i_Xi[l]\kepkafY6
?\id\[\e_ljb\c`jk\k`c[`^[\iXe$
j´kk\i\eepkXe[c´^\\cc\ij\cm_Xi
]\kepkafY1

• Husk at benytte en DTF-kontrakt.
Den kan downloades fra DTFnet.
Vær opmærksom på at det er vigtigt
at benytte den rigtige kontrakt (vikarkontrakt, ansættelse over otte
timer eller ansættelse otte timer
eller derunder).
• Læs DTF’s vejledning til ansættelseskontrakten.

• Vi anbefaler at du tager stilling til
og sætter kryds samtlige de steder
hvor afkrydsning er mulig. Lovgivningen angiver visse minimumsvilkår der ikke kan fraviges ved aftale.
Her vil der ikke være afkrydsningsmuligheder.
• Manglende afkrydsning ud for et
vilkår kan efterfølgende give anledning til tvivl om hvad der gælder,
og hvad der er aftalt parterne imellem.
• Alle væsentlige vilkår skal fremgå
af kontrakten og være så klart og

tydeligt beskrevet at den ansatte
ikke kan være i tvivl om hvad der
er aftalt.
• Er der væsentlige vilkår for ansættelsen der ikke fremgår af kontraktens øvrige bestemmelser, kan disse
medtages i kontraktens § 16.
• DTF anbefaler generelt at der indgås så klare og præcise aftaler som
muligt.
J<E;8CK@;BFEKI8BK<E@E;
K@C;K=K@CBFDD<EK<I@E>
@E;<ELE;<IJBI@=K

få farver • uendelige muligheder

Ceram·X er en nanokomposit
som tilbyder høj æstetik
med et minimalt antal farver
og ﬁndes i to systemer til
forskellige behov.

Ceram·X mono

Ceram·X duo

L til universelt brug

L for høj æstetik

L 7 farver som dækker
hele VITA skalaen

L 7 farver (4 dentin og 3 emaljefarver)
som dækker hele VITA skalaen
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;fd]iXJµ$f^?Xe[\cji\kk\e1

8ejXkk\kXe[c´^\i_Xi
Xck`[]lebk`fe´ijkXklj
8ejXkk\kXe[c´^\i\ijfdd`e`dld^XiXek\i\k]lebk`fe´im`cbiÆf^jj\cmfdXej´kk\cj\jbfekiXbk\ej`^\i
ef^\kXe[\k%;\k]Xjkjci\eep[fd]iXJµ$f^?Xe[\cji\kk\e%=ka\bb\k[`e^Xdc\bfekiXbk#cp[\ii[\k]iX;K=

Ki`e\>Xe\i

Selvom det eksplicit fremgår af en
ansættelseskontrakt at den ansatte
ikke har funktionærstatus, er der
ingen vej udenom. Det er nemlig de
faktiske forhold og ikke kontraktens
ordlyd der bestemmer ansættelsesvilkårene. Det fremgår af en dom som
Sø- og Handelsretten afsagde for nylig.
I den konkrete sag var en tandlæge
ansat hos en klinikejer på en standardsamarbejdskontrakt udarbejdet
af Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO). Kontrakten blev indgået
tilbage i 1977. Af den fremgik det
eksplicit at der ikke var tale om et
funktionærforhold da den ansatte
tandlæge kunne arbejde selvstændigt
og uden klinikejerens opsyn og kontrol – en formulering der senere skulle vise sig ikke at holde ved Sø- og
Handelsretten.
KXe[c´^\efgjX^k
I oktober 2003 blev tandlægen opsagt
pga. samarbejdsvanskeligheder. Han
rejste efterfølgende krav om løn i
opsigelsesperioden i henhold til
funktionærlovens bestemmelser. Og
700
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han ﬁ k altså ret af Sø- og Handelsretten. Retten vurderede at tandlægen
måtte være at betragte som ansat på
funktionærbetingelser selvom hans
kontrakt sagde det modsatte. Begrundelsen var bl.a. at han ikke selv kunne bestemme patientfordelingen,
hvilken klinikassistent han ville arbejde sammen med, og hvilket udstyr
han ønskede at bruge.
Den fyrede tandlæge endte således
med at få et større beløb i erstatning.
>Xdc\bfekiXbk\iYµi\]k\ij\j
Dommen viser at man ikke nødvendigvis kan holde sig til sin kontrakt,
og har man ikke tidligere fået den
tjekket af DTF, er det en god idé at få
det gjort.
- Har man en ansættelseskontrakt
der ikke er gennemgået af DTF, er det
en god idé at give kontrakten et servicetjek hos os. Man kan have nogle
rettigheder som man ikke er opmærksom på – selvom de ikke umiddelbart er til at læse ud af kontrakten,
siger juridisk konsulent i DTF Dorthe
Jæger Nielsen.
Hun opfordrer samtidig alle med-

lemmer til at bruge DTF’s standardkontrakt. Her er nemlig taget højde
for alle relevante forhold. Eller endnu
bedre: Står man og skal skrive under
på en kontrakt, bør man huske at
sende kontrakten ind til DTF til gennemlæsning, lyder opfordringen fra
Dorthe Jæger Nielsen. ■

=lebk`fe´i$
i\kk`^_\[\i
=lebk`fe´icfm\e^`m\i\ed`e`$
dldjY\jbpkk\cj\X]Xcc\XejXkk\
d\[\eXiY\a[jk`[gfm\ifkk\
k`d\il^\ekc`^k%
;\k`e[\Y´i\iYc%X%1
Cµele[\ijp^[fd
>f[k^µi\cj\m\[ljX^c`^X]jb\[`$
^\cj\
D`e`dldjbiXmfdmXijc\i`
]fiY`e[\cj\d\[fgj`^\cj\i
=fidbiXmk`cbfeblii\eZ\$
bcXljlc\i
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Riv en dag eller to
ud af kalenderen...
        
         
    
     
     

Kursusprogrammet
rummer bl.a. :
„Aftryk – er du god nok? “
ved Jan Thomsen og Nicolaj
Yde, torsdag kl . 16.30 –17.15
„Er den dyreste behandling den
bedste eller bare den dyreste? “
ved Flemming Isidor, torsdag kl . 18.30 –19.15
„Den skjulte dimension – CT-scanning “
ved Hanne Hintze, fredag kl . 11.30 –12.30
„Rodbehandling – LIVE “ ved Jens Knudsen
og Thomas Hedegaard, fredag kl . 14.30 –16.00
Samlet program i uge 34
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Forreste række (fra venstre):
Aysun Hayta, Hengameh Salmasi, Helle Knudsen, Ditte
Karina Hansen, Ida Marie Thorndal Andersen, Johanne
Kaas Kærsgaard Hansen, Julie Christine Buch Petersen,
Tine Christiansen, Libana Raffoul, Mikkel Fabricius, Jesper Juul Nielsen, Dorthe Susanne Jørgensen, Rikke Rothe Hansen, Charlotte Juhl.

3. række:
Andreas Kjøller Riis, Ditte Maria Kofoed-Hansen, Kasper Boel Thomsen, Joachim Horsted, Andreas Elsborg
Larsen, Maria Munch-Jakobsen, Stine Bo Petersen, Therese Engell Winther, Stine Vendelboe Knudsen, Anne
Christine Bang Nordkild, Line Røboe Dam, Evelina
Maggiolo Ottone.

2. række:
Amir Gharadjeh Barhagh, Neel De Vos, Mia Ringgaard
Zachariassen, Jeanette-Sylvia Drogosiewicz, Iben Sønderstrup Thrønner, Morten Birk Filrup, Hilde Randbo
Halvorsen, Anne-Mette Bjerring, Lotte Fram Fløystrup,
Marie Nikoline Heilskov Graversen, Laura My Linstow,
Armita Afshari.

4. række:
Sara Volquartz, Pouya Masroori Yazdi, Louise Hannecke, Søren Schat-Holm, Christian Mølgård Frederiksen, Tim Whitte Dam Mikkelsen, Marco Christian Scimemi, Daniel Krøier Jørgensen, Christina Marie Aagren,
Mikkel Østergaard Pedersen, Kamilla Nielsen, Lene
Storgaard, Julie Kathrine Plaschke.
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Epl[[Xee\[\kXe[c´^\i`wi_lj)''.
1. række (oppefra – fra venstre):
Jacob Sandholdt Hansen,
Dorte Holm Rudebeck, Mads Bojer,
Marlene Andersen, Christian Jakobsen.
2. række:
Trine Horsleben Madsen, Lone Engebjerg
Have Poulsen, Kasper Stokbro Nielsen,
Rune Skou, Maja Christine RostgaardHansen.
3. række:
Eline Øland Andreasen, Matteo S.
Ekbatani, Tine Mee-Na Eder, Christian
Friis Rasmussen, Maja Dollerup
Ravnborg, Anita Hornstrup.
4. række:
Karina Fisker Gjørup, Kritanjli Bajaj,
Mohammad Matini Seresht, Rikke D.
Gytz Ammitzbøll, Thomas Kristensen,
Iben Søbye, Anne Rikke Faarup Sørensen.
6. række:
Mette Hjortshøj, Annette Fredslund
Andersen, Elisa Velling,
Jennifer Heather Christensen.
7. række:
Simon Ballegaard Skou, Thea Mi
Erlendsson (studerende med højeste
eksamensgennemsnit), Helle Laubuch,
Anna Kirstine V. Kristensen, Mette
Husum Christensen.
8. række:
Rubi Uglsø Frahm, Irene Agerskov
Hansen, Rikke Aahave Jensen,
Nushin Ghasemi, Anne Christine R.
Christoffersen, Mette Falk Jensen.
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wi\kjbc`e`jb\c´i\i`wi_lj
Ved dimissionen for
de odontologiske kandidater i Søauditoriet
på Aarhus Universitet
fredag den 29. juni
2007 ﬁk klinisk lærer,
tandlæge Anders B.
Juul overrakt prisen
som »årets kliniske
lærer« af institutleder
Preben Hørsted Bindslev. Anders B. Juul
var valgt af de studerende blandt de godt 60 kliniske undervisere
pga. hans faglige kompetence, formidlingsevne, engagement og
venlighed.

wi\kjjkl[\i\e[\
d\[_µa\jk\
^\ee\dje`k`
wi_lj

Blandt de studerende på Tandlægeskolen i Århus havde Thea Mi
Erlendsson det højeste gennemsnit.

=:F[fekmXe[k=X^\e\j;pjk
Fodboldholdet FC Odont fra Tandlægeskolen i København endte
øverst på podiet i den årlige fodboldturnering Fagenes Dyst, der
arrangeres af USG (Universitetets
og øvrige højere læreanstalters
Studenter-Gymnastik).
Finalen stod den 22. juni mellem
FC Odont og Torpedo Polsci. Kampen endte 3-0 i tandlægernes favør
efter en tæt kamp der måtte ﬁnde
sin vinder ved straffespark.
En perfekt afslutning på en velspillet sæson med en samlet målscore på hele 26-1 i FC Odonts
favør.
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Vidste du at:

Børst tænder en gang om ugen...

Mere stabilitet – mere komfort.

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

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

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

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

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

Corega kan købes på Apoteket, i Matas og i udvalgte dagligvarebutikker.
www.corega.dk

59001_TB0907_Samfund.indd 707

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

- SKABER SMIL
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www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)
E8ME<
?m`j;\`bb\µejb\i;\i\j]µ[j\cj[X^f]]\ekc`^^afik`KXe[c´^\YcX[\k#Y\[\j;\
m\ec`^jkbfekXbk\fjj\e\jk*de\[\i]µi]µ[j\cj[X^\e%¥ejb\i;\g\kj\e\i\k`[j$
glebk`^\eXk]f]]\ekc`^^afik\eile[]µ[j\cj[X^#Y\[\j;\`^\ebfekXbk\fjj\e\jk
*de\[\i]µi[X^\e%JgXck\ei\[`^\i\jX]C`jY\k_G\[\ij\e=fc[Y\i^#;XejbKXe[$
c´^\]fi\e`e^jj\bi\kXi`Xk#kc]%.'),..((%

39 46 00 80
AljgiXZk%
Jannie Nielsen

Flot fast og aftagelig
protetik. Leveret fra mandag
til mandag

elt guld
MK på højæd

kr.

935 .635.-

mpatibelt
MK på bioko
metal

kr.

Postbox 346 · 5100 Odense C
Tlf. 70 228 288 · Fax. 70 228 289
www.dkmdental.dk · dkm@dkmdental.dk
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Nicolai Yde har overtaget
Niels Henrik Ydes klinikandel på
adressen Hovedvagtsgade 4,
1103 København K pr. 1. juli 2007.

Betina Grønbæk har overtaget
John Vengfelts klinik på adressen
Stjernegade 22, 1. tv., 3000 Helsingør
pr. 1. august 2007.
Torben Jul Qvist har ændret klinikadresse fra Tordenskjoldsgade 8,
9900 Frederikshavn til Jernbanegade 2 A,
9900 Frederikshavn pr. 1. august 2007.

8ej´kk\cj\i
Mikael Anker Madsen har overtaget
Benedicte og Thorkild Overgaards
klinik på adressen Slotsgade 2,
8700 Horsens pr. 15. juli 2007.
Iben Lærkholm Jensen har overtaget Klaus Wichmann-Hansens klinik på adressen Bjergbygade 6,
4200 Slagelse pr. 1. august 2007.
Nina Schelbeck Drivsholm har overtaget Ulla og Peter Gundgaards klinik på adressen Bondovej 3, 5250
Odense SV pr. 1. august 2007.

Niels Henrik Yde hos Nicolai Yde,
1103 København K.
Peter Gundgaard hos Nina Schelbeck
Drivsholm, 5250 Odense SV.

=µ[j\cj[X^\(*%Xl^ljk
)''.Æ)%j\gk\dY\i)''.
*'i
Mette Holck, Århus C, 13. august.
Runa Tranborg, Karup, 18. august.
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Anton Baunbæk Larsen, Vanløse,
21. august.
Nushin Ghasemi, Risskov, 21. august.
Lene Reff Olsen, Odense C, 31. august.

/'i
Bent Nielsen, Holte, 23. august.
Birgit Mehlsen, Frederiksberg,
31. august.

+'i
Annette Maarup, Lystrup, 31. august.
Thomas Harnung, Allerød, 31. august.

/,i
Gunnar Preben Bennedbæk, Odense
SV, 20. august.
Malene Jensen, Holte, 27. august.

,'i
Per Laursen, Herning, 20. august.
Birgit Simonsen Winkel, Marstal,
21. august.
Hans Tausen, Færøerne, 30. august.
-'i
Lise Gørtz, Skælskør, 13. august.
Erik Lolk, Billund, 15. august.
Gitte Sparre, København Ø, 17. august.
Bo Bloch, Hobro, 19. august.
Bent Juhl Larsen, Ringsted, 25. august.
Jan Clemmensen, København S,
29. august.

N Y H ED !

0'i
Knud Errboe Nielsen, Odense M,
31. august.

;µ[j]Xc[
Mogens Christensen, født 1926,
kandidateksamen 1950.
Niels Jørn Thouber, født 1933,
kandidateksamen 1957.
Kurt Rossau, født 1950,
kandidateksamen 1981.

– Prøv vore nye sko fra Romika.
Super lækre og ergonomisk korrekte.
Perfekte til en lang arbejdsdag.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens
Tlf. 7561 8800

8EEFE:<I

.'i
Hans Erik Møller, Værløse, 15. august.
Chresten Bock, Randers, 17. august.
Peter Jerlang, København K,
28. august.

K`gjfdjk`cc`e^jXeefeZ\i

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,Forsendelser hver dag

;lbXej\XckfdX]c\m\i`e^j]i`jk\i#gi`j\i#d\[`\if^]fidXk\ig
nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b
Æbc`bg8eefeZ\Z\ek\i&D\[`\`e]fidXk`fe%
;lbXejgXi\g\e^\m\[XkYil^\jkXe[Xi[]fidXk\i`KXe[c´^\YcX[\k%
0(X]Xcc\d\[c\dd\ic´j\iYcX[\k#_m\i^Xe^[\kl[bfdd\i#[`e
j`bb\i_\[]fiXkiXdd\dc^ilgg\e%;\i]`e[\j`bb\ef^\kXe[\kd\[`\#
[\i[´bb\idc^ilgg\ej^f[k%
BfekXbk18e\kk\Bf]f\[×\$dX`c1Xb7[k]$[b%[b
8dXc`\^X[\(.×GfjkYfbj(+*×;B$(''+BµY\e_XmeB
K\c\]fe1.'),..((×=Xo1**+/..*'×nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b
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PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20
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Forkortet produktinformation for
Champix® (vareniclintartrat)
Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg
Indikationer: Rygeophør hos voksne.
Dosering*: Behandlingen startes efter følgende
skema: Dag 1 – 3: 0,5 mg 1 gang dagligt. Dag 4
– 7: 0,5 mg 2 gange dagligt. Dag 8 – resten af behandlingen: 1 mg 2 gange dagligt. Den samlede
behandlingsperiode er 12 uger.
Nedsat nyrefunktion: Mild til moderat nedsat nyrefunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Svært
nedsat nyre-funktion: 1 mg 1 gang dagligt efter 3
dages dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt).
Nedsat leverfunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig.
Børn: Anbefales ikke til børn og unge under 18 år.
Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for
det aktive stof eller over for et eller ﬂere af
hjælpestofferne.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr.
brugen*: Dosisjustering kan være nødvendig hos
patienter, der samtidig anvender theophyllin,
warfarin og insulin. Der bør udvises forsigtighed
ved behandling af patienter med psykiatriske
lidelser (f.eks. depression), da rygeophør kan
resultere i en forværring af lidelsen. Der er ingen
klinisk erfaring med behandling af patienter med
epilepsi med Champix. Lægen bør informere patienten om, at man kan opleve irritabilitet, rygetrang, depression og/eller søvnløshed efter endt
behandling og lægen bør overveje nødvendigheden af aftrapning.
Interaktioner*: Der er ikke set lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning.
Graviditet og amning*: Champix bør ikke anvendes under graviditet.
Det vides ikke om vareniclin udskilles i modermælk hos mennesker. Beslutningen om hvorvidt
amning skal fortsættes/standses eller hvorvidt
behandling med Champix skal fortsættes/standses bør tage højde for fordele for barnet ved amning sammenlignet med rygeophør for moderen.
Traﬁkfarlighed: Champix kan i mindre eller
moderat grad påvirke evnen til at føre bil eller
betjene maskiner, da der kan forekomme svimmelhed eller søvnighed under behandlingen.
Bivirkninger*: Rygeophør er, hvad enten det
gennemføres med eller uden behandling, forbundet med forskellige symptomer, f.eks. dysfori og nedsat sindstilstand, søvnløshed, irritabilitet, frustration, angst, koncentrationsbesvær,
rastløshed, nedsat hjerterytme, øget appetit og
vægtøgning. I de kliniske forsøg er der ikke
skelnet mellem hvorvidt bivirkningerne var forbundet med nikotinophør eller den anvendte
forsøgsmedicin. Kliniske forsøg omfatter omkring 4.000 patienter, der blev behandlet med
Champix i op til 1 år. Bivirkningerne var milde
til moderate og forekom typisk inden for den
første uge af behandlingen. Meget almindelige
bivirkninger 10%): Kvalme, hovedpine, drømmeforstyrrelser,
søvnløshed. Almindelige
bivirkninger (1% og 10%): Øget appetit,
søvnighed, svimmelhed, smagsforstyrrelser,
opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet abdomen, maveubehag, dyspepsi, ﬂatulens, mundtørhed, træthed. Der kan desuden i usædvanlige tilfælde (0,1% og 1%) forekomme
atrieﬂimren og brystsmerter. Der er efter markedsføring rapporteret om myokardieinfarkt
hos patienter, der anvendte vareniclin.
Overdosering: Understøttende behandling efter
behov.
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP)
pr. 2. juli 2007: Vnr. 057978, Filmovertrukne tabletter 0,5 mg og 1 mg, 11 + 14 stk. (blister), Kr.
351,95. Vnr. 057987, Filmovertrukne tabletter 1
mg, 28 stk. (blister), kr. 393,20. Vnr. 057996,
Filmovertrukne tabletter 1 mg, 56 stk. (blister),
kr. 776,40. Dagsaktuelle priser kan ﬁndes på
www.medicinpriser.dk.
Udlevering: B.
Tilskud: Nej.
De med * mærkede afsnit, er omskrevet og/
eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen/EMEA godkendte produktresumé dateret den 26. april 2007. Produktresuméet kan
vederlagsfrit rekvireres hos Pﬁzer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. (API_
Champix_26Apr2007)
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Birte Qvist-Jensen døde den 1. juli 2007 i en alder af 78 år.
Birte Qvist-Jensen blev i 1952 uddannet på Københavns
Tandlægehøjskole og var glad for sin uddannelse og ærbødig
over at være tandlæge.
Hun kom via bl.a. Norge til Østjylland hvor hun blev bosat
sammen med sin daværende ægtefælle; hun blev børnetandlæge og sluttede som ﬁlialleder på Kragelundskolen, Højbjerg,
hvor hun blev afholdt af børnene, kolleger og klinikpersonalet.
Fagligt blev hun optaget af samarbejdet med Bent Kring, der
på den tid var leder af klinikken, og af hans syn på at tandlægevirket burde være præget af det profylaktiske arbejde.
Personligt kom jeg først til at kende Birte Qvist da vi begge
var pensionerede, og tilfældet ville at vi begge blev bosat i
samme boligområde.
Jeg blev altid mødt med venlighed og gæstfrihed hos hende
og havde ofte personlige hilsener med fra tidligere kolleger.
Selvom hendes åndsevner svækkedes de senere år, kom
hun hver gang i løbet af samtalen ind på sit samarbejde med
Bent Kring, og til det sidste var hendes glæde usvækket ved at
have været med til at indarbejde hans principper i tandplejen.
Æret være Birte Qvist-Jensens minde.
Henning Søgaard
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Sølv og Guld Wash Materialer

• Overlegne ﬂydeegenskaber – Afﬁnis Precious A
silikone har en kontaktvinkel på kun 10 grader

Light Body

• Thermo – reaktiv afbinding, hvilket giver en variabel
arbejdstid(5-60 sekunder)
Jo færre præparationer – jo mindre afbindingstid.
• Fremragende læsbarhed af kanterne
– 3D EFFEKT i sølv og guld korrekturfarver.

Regular Body

Lone Astrup · Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
T: +45 2173 3752 · astrup@coltenewhaledent.dk
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Onsdag den 27. juni 2007 fejrede Tandlægerne i Buddingecentret, Søborg – Lene Dorner
(tv.), Niels-Holger Ibsen og
Charlotte Baess-Lehmann – at
deres tandklinik er blevet ISOcertiﬁceret. I den anledning kiggede formand for DTF, Susanne
Andersen (th.) forbi og overrakte certiﬁkatet til tandlægerne.
Det er den første af de i alt
72 tandklinikker i kædesamarbejdet dinTANDLÆGE der har
været igennem DTF’s kvalitetssikringsforløb og siden er blevet ISO-certiﬁceret. Planen er at
alle kædens klinikker skal kvalitetssikres i løbet af de kommende 6-12 måneder.

I\Z\gk`fegKXe[c´^\YcX[\k
Efter 43 års virke for Dansk Tandlægeforening fratræder
docent, dr.odont. Ib Sewerin (tv) sin stilling som
ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør af
Tandlægebladet med udgangen af august 2007. Ib
Sewerin har været faglig-videnskabelig redaktør siden
1995 og tillige ansvarshavende redaktør siden 2004.
Dansk Tandlægeforening har ansat lektor, dr.odont.
Nils-Erik Fiehn som ny ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør.

FOTO AF
IB SEWERIN

Redaktørskiftet markeres med en reception i Dansk
Tandlægeforening, Amaliegade 17, 1256 København
K, fredag den 31. august 2007 kl. 14.00-16.00.
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Implantater og/eller tænder
Dato: 24.-25.8.2007
Sted: København
Arrangør: Scandinavian Society of
Prosthetic Dentistry (SSPD)
og Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI)
Info: www.odont.ku.dk/skk/

B8C<E;<I
J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%(')''.1
;\X[c`e\(,%Xl^ljk
L[bfdd\i)0%Xl^ljk
J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%(()''.1
;\X[c`e\,%j\gk\dY\i
L[bfdd\i(0%j\gk\dY\i
P[\ic`^\i\fgcpje`e^\ibXe`e[_\ek\j
_fjK`eX8e[\ij\e#KXe[c´^\YcX[\k#
kc]%**+/..**#kX7[k]$[b%[b

)''.
8l^ljk
Efi[`Z$9Xck`ZD\\k`e^feFiXc
D\[`Z`e\
Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska
Sällskapet
Henv. Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se
Info: www.soms.se
JBKËjjfdd\ijbfc\
Dato: 21.-23.8.2007
½-dags-kurser for tandplejere, klinikassistenter og hele teamet
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)
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K\fi\k`jbblijlj`XmXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 1.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
($[X^jjpdgfj`ldfdÕlfi`[
Dato: 5.9.2007
Arrangør: Dansk Tandlægeforening og
Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlægeskolen i København
Info: www.dtfnet.dk
JXdXiY\a[\f^bfeÕ`bk_e[k\i`e^
Dato: 7.9.2007 kl. 10-19 og
8.9.2007 kl. 9.15
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
Bfe]\i\eZ\]fif]]\ekc`^kXejXkk\
kXe[c´^\i
Dato: 7.9.2007 kl. 10.00 og
8.9.2007 kl. 13.00
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Efi[apjbKXe[c´^\]fi\e`e^]\ai\i
(''i`)''.
Dato: 8.9.2007
Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg
Arrangør: Nordjysk Tandlægeforening
Blijlj]fikXe[c´^\i`
:i\jZf$k\be`bb\e
Dato: 10.9.2007
Sted: Odense
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: +45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
@ekif[lbk`fej]fi\c´je`e^]fibc`e`b$
\a\i\f^blijlj[\ckX^\i\m\[i%
¾@ekif[lbk`feX]d\cc\dc\[\i`
giXbj`j½
Dato: 12.9.2007 (aften)
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arr.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
1. Selvindsigt, selvudvikling og gruppedynamik
Dato: 12.-14.9. og 5.-6.10.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arr.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
8Yflk8Ylkd\ekj
Dato: 13.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: +45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
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=XZkjf^]´c[\iÆfm\i\ejbfdjk\i
f^i\^c\i]figi`mXkgiXbj`j
Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 22.9.2007 kl.
9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
+k_8eelXcD\\k`e^<J:;$¾E\n
:_Xcc\e^\j`eLg[Xk\;\ek`jkip½
Dato: 21.-23.9.2007
Sted: Hotel Marriott, Wien, Østrig
Arrangør: European Society of Cosmetic Dentistry (tidl. ESED)
Info: www.escdonline.eu
Henv. Allan Chor, tlf. 98 91 14 40
e-mail: allanc@tandl.dk

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

;\ekXc=X`i)''.
Dato: 27.-28.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
K\fi\k`jbblijlj`XmXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 28.9.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
BfdY`eXk`fejblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\if^kXe[gc\a\i\
Dato: 28.-29.9.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 26.10.2007 kl. 10-19 og
27.10.2007 kl. 9-15
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''.
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Aalborg
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller www.tandlaegebladet.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 9.11.2007 kl. 10-19 og 10.11.2007
kl. 9-15
Sted: Comwell Sorø Storkro, Abildvej
100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

FbkfY\i
GiX^l\;\ekXc;Xpj
Dato: 10.-12.10.2007
Sted: The National House, Vinohrady,
Prague
Arrangør: Czech Dental Chamber
Info: www.dent.cz
Blijlj]fibc`e`bXjj`jk\ek\if^
kXe[gc\a\i\
Dato: 26.10.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
2. Ledelse, organisation, uddelegering
og opfølgning
Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
Tlf. : +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj)
Dato: 16.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk

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

www.oelgod-construction.dk
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Nyt kursus for
tandklinikassistenter
Varighed 3 dage.
26. til 28. november 2007 eller
30. januar til 1. februar 2008
på Odense Tekniske Skole
Sundhed & Teknik
Munkebjergvej 130
5230 Odense M
Pris pr. deltager:
kr. 3.375,- inkl.
forplejning og kursusmaterialer
Kontakt
Susi Beining
på telefon 6312 6803 eller sbe@ots.dk
Læs mere på www.ots.dk

,ASERBEHANDLING
%FFEKTIV BEHANDLING MED
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Kraftig håndholdt Low Level Laser
på 500 mW/808 nm.

• Smerter
• Sårheling
• Akupunktur

)e[@ek\ieXk`feXc:fe]\i\eZ\
fe<m`[\eZ\$YXj\[8[mXeZ\[
;\ek`jkip
Dato: 16.-19.11.2007
Sted: Hong Kong, SAR China
Arrangør: Faculty of Dentistry,
Hong Kong University
Info: www.dent25.hku.hk/congress
;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj(
Dato: 17.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 24.11.2007
kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
K\fi\k`jbblijlj`b`ili^`
Dato: 23.-24.11.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: +45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
?m`cb\ebc`e`bµejb\i[l6ÆYil^[`k
i\^ejbXYjfdc\[\cj\jm´ibkµa
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og
24.11.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og
1.12.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

;\Z\dY\i
?Xe[j$feblijlj`b`ili^`
Dato: 1.12.2007
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: +45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

)''/
wijblijlj
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: DTF Efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk
Laserkonsulent: 2812 6104

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE
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:`m`c`e^\e`µiGflcCle[Y\Zbf^_ljkilj]fe[k`c
]i\dd\X]IX[`fcf^`\e`;XedXib
støtter udviklingen af radiologien i Danmark ved uddeling af legater 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.
1320 København K
Kun ansøgninger der er administrator i hænde senest 15. august 2007, kan forventes behandlet i indeværende år.

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

9`[]lebk`fe
ApccXe[
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
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Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, PhD
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

Ja´ccXe[
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

<bjg\[`k`feX]bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i1
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.

;\ekXcf^
dXbj`ccf]XZ`XciX[`fcf^`
Panorama og Tomograﬁ
Forum tandlæge& implantatcenter
H. C. Ørstedsvej 50C, st., 1879 F.
mail: mail@Forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
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

@dgcXekXk\i

9µie\kXe[gc\a\

=pe

Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

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
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
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

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
7djaZkVgYZc*!.%%%6VaWdg\
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
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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, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
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 I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
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Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
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
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind,
Frederik Lemche
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89
Vejle
Kirurgi: jyttebuhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info

Ja´ccXe[
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
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
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)
Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aﬂevering.
Tove Thrane og Peter Gade,
Forum tandlæge& implantatcenter.
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
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
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
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Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.

ApccXe[

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

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

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

DfY`c`dgcXekXkY\_Xe[c`e^
Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Tove Thrane og Peter Gade
Forum tandlæge& implantatcenter.
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22
www.forumtand.dk
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

B`ili^`
=pe
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
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
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
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
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90
www.tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Ja´ccXe[
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
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Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/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
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantatbehandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
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

EXibfj\
=pe
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

ApccXe[
Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
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Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16
Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
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

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
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Ja´ccXe[
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk

FiXc_`jkfgXkfcf^`
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

Fikf[fek`
=pe
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

ApccXe[
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
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Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger 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
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

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

Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

GXif[fekXcY\_Xe[c`e^
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Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i
parodontologi

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

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

Ja´ccXe[
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
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38
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Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik

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

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

If[Y\_Xe[c`e^
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

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
 B#9#BVYhZchkZ_3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
 £hiZg\VYZ&!
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

KXe[c´^\jbi´b
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

¤jk\k`jbkXe[gc\a\
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
¢hiZi^`EgdiZi^`
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

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
M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

8EEFE:<I

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

Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

K`gjfdjk`cc`e^jXeefeZ\i
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Æbc`bg8eefeZ\Z\ek\i&D\[`\`e]fidXk`fe%
;lbXejgXi\g\e^\m\[XkYil^\jkXe[Xi[]fidXk\i`KXe[c´^\YcX[\k%
0(X]Xcc\d\[c\dd\ic´j\iYcX[\k#_m\i^Xe^[\kl[bfdd\i#[`ej`bb\i_\[]fiXkiXdd\
dc^ilgg\e%;\i]`e[\j`bb\ef^\kXe[\kd\[`\#[\i[´bb\idc^ilgg\ej^f[k%
BfekXbk18e\kk\Bf]f\[×\$dX`c1Xb7[k]$[b%[b
8dXc`\^X[\(.×GfjkYfbj(+*×;B$(''+BµY\e_XmeB
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Bi\[j(

Bi\[j)

Bi\[j-

Bi\[j0

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

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

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

Ole Nivaa
Viborg Sygehus
Postboks 130
8800 Viborg
Tlf. 86 61 30 00

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

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

Bi\[j*

Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86

;K=jKip^_\[jfi[e`e^\i

Preben Søndergaard
Vestergade 20
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

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

Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

Bi\[j+
Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33

Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30
Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

;K=

Bi\[j.

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

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

M\[Xcbf_fc$f^
d`jYil^jgifYc\d\i

Bi\[j,
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Flemming Skov Pedersen
Solbakkevej 55
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 25 15

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

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

M\[jk\de`e^jc`[\cj\i
PsykiatriFonden
Majken Søefeldt – 39 29 39 09
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)
39 46 00 80
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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. Køb og salg kr. 24,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 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 10: 13/08 udkommer 27/08
Annoncer til TB 11: 03/09 udkommer 17/09
Annoncer til TB 12: 24/09 udkommer 08/10

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.

9\epk;K=ËjjkXe[Xi[bfekiXbk\i
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.

Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
Gi`mXkXej´kk\cj\
Tandlæge Køge
Til travl, dynamisk tandklinik i
Køge centrum søges tandlæge
til fuldtids-, evt. deltidsstilling.
Vi er et team på 3 tandlæger, 2
tandplejere og 5-6 klinikassistenter. Vi lægger vægt på hele
tiden at forny os og være kursusaktive. Vi arbejder alsidigt
inden for alle odontologiske
discipliner men med hovedvægten lagt på fast protetik, plast,
parodontologi og kosmetisk
tandpleje.
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Stillingen er en veletableret
fuldtidsstilling med mange og
søde patienter. Tidligere omsætning har været høj, og der er
derfor gode muligheder for en
høj løn.
Se mere om os på
www.koegetandklinik.dk
Køge tandklinik
– Anette Holme &
Dorte Tinggaard
Nørregade 1
4600 Køge

Tandlæge søges til velfungerende klinik pr. 1. okt. 2007
Vi er 3 tandlæger og en specialtandlæge i ortodonti samt 6
dygtige klinikassistenter.
På klinikken er der en afslappet, rar og uhøjtidelig atmosfære, hvor ord som åbenhed,
samarbejde og engagement
danner grundlaget for en solid
fremtidig udvikling såvel fagligt
som socialt. Vi bruger elektronisk journalføring (al dente),
og behandler både børn og
voksne.
Vi ser gerne at du er engageret,
serviceminded, har et positiv
livssyn og lysten til at arbejde
i det smukke Sønderjylland.
Skulle dette vække din interesse, er du velkommen til at
kontakte os for ydeligere information. Du er naturligvis også
velkommen til at besøge os her
på klinikken, så du selv kan
danne dit eget indtryk.
Tandlægehuset i Rødekro
v. Marc Hadi
Nr. Hostrupvej 4
6230 Rødekro
Tlf.:
7466 2882
Mobil:
2021 3882
Mail: smash1344@yahoo.dk
www.tandlaegehuset.dk
Barselsvikar – tandlæge
Til travl tandklinik søger vi en
glad, udadvendt tandlægeassistent til barselsvikariat 32
timer/uge.
Vi er et ungt team og kan tilbyde dig faglig udfordring i en
moderne og fuldt digitaliseret
klinik.
Vikariatet starter d. 1/10-2007
og forventes afsluttet 1/6-2008.
Der kan være mulighed for fastansættelse efter endt vikariat.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til:
Din Tandklinik, Vestergade 17,
4850 Stubbekøbing
eller som e-mail på
dintandklinik@tardini.dk

Tandlæge og
kommende partner??
Har du lyst til at arbejde med
den nyeste digitaliserede tandteknologi i et hyggeligt og uformelt miljø på en af Københavns
mest interessante klinikker? Så
vil vi gerne byde dig velkommen som vores nye tandlæge
og eventuelt kommende partner.
Vi beskæftiger i dag 18 medarbejdere og har via vores arbejde
og markedsføring stor patienttilgang og en omsætning pr. patient der ligger betydeligt over
gennemsnittet. Vi har samtidig
i dag en størrelse der gør det
muligt at investere i de nyeste
teknologier.
Vi dækker over alle væsentlige
kompetencer inden for moderne tandbehandling herunder
implantater, kæbe- og tandkirurgi samt ortodonti, og vores
6 – snart 7 – veludstyrede og
fuldt digitaliserede klinikker
har bl.a. digitalt OP, ND:Yag
laser og 2 kirurgimaskiner.
Vi satser ikke på billige »nuløsninger«, men på optimal
kvalitet der samtidig passer til
patienternes økonomiske ønsker og muligheder. Og alt sker
i en tæt dialog med patienterne.
Du er allerede professionel og
har prøvet kræfter med mere
komplicerede opgaver.
Finder du dig godt tilrette hos
os, er der rigtig gode faglige og
økonomiske muligheder. Også
for partnerskab, hvis dine evner
og lysten rækker.
Kontakt klinikkens nuværende partnere Britt Lilja og
Per Hansen privat og fortroligt
på telefon 21 46 00 19 eller
mail: britt@tonser.dk eller skriv
direkte til Britt og Per på privatadressen Bloksbjerget 9,
2930 Klampenborg.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Østerbro TandlægeCenter
– med egen implantatklinik
Hans Knudsens Plads 2
2100 København Ø
Tlf.: 3920 2320

J<IM@:<J@;<I
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Tandlæge og tandplejer
til Sæby

F]]\ekc`^Xej´kk\cj\

Frisk og udadvendt tandlæge samt
tandplejer søges til privatklinik i
Sæby.

Jk`cc`e^jbfekifc1

Vi er 3 tandlæger og 5 klinikassistenter. Vi søger nye kollegaer til at
behandle vores patienter.

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

Klinikken er beliggende midt i den
dejlige by Sæby, tæt ved skov og
strand.

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.

Vi har dejlige nyindrettede klinikker og stor tilgang af patienter.
Vi har masser at lave og et godt arbejdsmiljø.
Stillingen er på fuld tid (deltid har
også interesse) og ønskes besat
snarest.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Inge Kjær Andersen
Tandlægerne Vestergade
Vestergade 6, 9300 Sæby
9846 1484 privat 9846 3524
ingeka@privat.dk
Tandplejer i travl praksis
Vi er et team på 2 tandlæger, 4
klinikassistenter og en elev. Vi
ønsker os en moden og rutinerede tandplejer der arbejder
selvstændigt. Stillingen er på
fuld tid og med start d. 1.10.07.
Skriftlig ansøgning skal være os
i hænde fredag d. 31.9.07. Samtaler forventes afholdt tirsdag d.
4.9.07 og fredag d. 7.9.07.
Tandlægerne Måløv
Måløv hovedgade 101 a
2760 Måløv

Vi har ansvaret for tandsundheden hos ca. 16.000
børn og ca. 300 omsorgspatienter, så der er nok at
tage fat på.
INGE KJÆR ANDERSEN
KIRSTEN ARVIDSON & NINA VEJBY
VESTERGADE 6 - 9300 SÆBY - TLF.98461484

Århus C
Tandlægeassistent søges til
barselsvikariat ca. 25 timer om
ugen med mulighed for efterfølgende fastansættelse.
Vi er 4 tandlæger og 5 klinikassistenter på en dejlig klinik beliggende i Århus centrum.
Vi har focus på kvalitetssikring
og en åben faglig dialog.
Du skal være omgængelig, omhyggelig og omsorgsfuld.
Tiltrædelse 1 oktober 2007.
Tandlægern ved åen
Frederiksgade 1,3
8000 Århus C
Birgitte Højbjerg og
Hanne Bisper

Vi søger en kollega som har lyst til at arbejde i den
kommunale tandpleje, og som synes det kunne være
spændende at være med til at udbygge samarbejdet i
den nye kommune.
Er du kvalitetsbevidst og ﬂeksibel, og har du et godt
humør samt lyst til at deltage aktivt i tandplejens videre udvikling?
Så tilbyder vi: Et spændende, selvstændigt og udfordrende job med både børne- og unge- og omsorgstandpleje, god kollegial kontakt samt mulighed
for faglig udvikling.
Vi er 52 ansatte fordelt på 8 klinikker, og vi har ingen
enkeltmandsklinikker, så du har altid mulighed for tæt
kollegial sparring.
Vi søger en tandlæge 21 timer om ugen, men mindre
timetal kan evt. aftales.
På sigt vil der også være mulighed for ansættelse ﬂere
timer ugentlig.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og individuel aftale tilpasset dine kvaliﬁkationer.

8EEFE:<I

Nærmere oplysninger fås hos overtandlæge Sonja
Jensen på tlf. 7236 8023 eller privat 5943 6728.
Ansøgning med de relevante bilag bedes sendt til:
Holbæk Kommunale tandpleje
Bispehøjen 2
4300 Holbæk

>`e[gnnn%;K=e\k%[bf^
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Tandplejen i Holbæk mangler en tandlæge 21 timer
om ugen fra 1. september.
Andet timetal kan evt. aftales.

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^jXeefeZ\
Y[\`YcX[f^ge\k%
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Tandlæge søges
til Holbæk Kommune

Ansøgningsfrist 20.8.2007.
NB! Holbæk Kommune kræver børneattest for ansatte,
som skal arbejde med børn og unge.
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TAARNBYDK

3PECIALTANDLGE I ORTODONTI
6ED 4ÍRNBY +OMMUNES 4ANDPLEJE ER EN FULD
TIDSSTILLING SOM SPECIALTANDLGE LEDIG DEN 
OKTOBER  ELLER EFTER NRMERE AFTALE

RINGSKLINIKKEN
s EN KVALITETSBEVIDST OG SERVICEMINDED
4ANDPLEJE DER STTER BRUGEREN I CENTRUM

6I SGER EN SPECIALTANDLGE DER
s ER FAGLIGT ENGAGERET MED ET POSITIVT MEN
NESKESYN
s ER FLEKSIBEL OG HAR GODE SAMARBEJDSEVNER
s ER SERVICE OG KVALITETSBEVIDST
s HAR LYST OG IDEER TIL AKTIVT AT BIDRAGE TIL
4ANDPLEJENS FORTSATTE UDVIKLING

,N OG ANSTTELSESVILKÍR
,N OG ANSTTELSESVILKÍR EFTER GLDENDE
OVERENSKOMST +OMMUNENS ANSTTELSESPO
LITIK INDEBRER AT DER VED ANSTTELSE FORE
VISES SÍVEL STRAFFEATTEST SOM BRNEATTEST
6RDIGRUNDLAG OG PERSPEKTIV FOR 4ÍRNBY
KOMMUNALE FORVALTNING OG GRUNDLGGENDE
PRINCIPPER FOR PERSONALEPOLITIK KAN REKVIRE
RES PÍ WWWTÍRNBYDK

6I TILBYDER
s EN VELFUNGERENDE ARBEJDSPLADS MED DYG
TIGE OG MOTIVEREDE MEDARBEJDERE
s EGEN TEKNIK MED TEKNIKER PÍ REGULE

9DERLIGERE OPLYSNINGER
NSKER DU YDERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN

KAN DU KONTAKTE OVERTANDLGE !NNE -ARIE
3ILAU TELEFON    
!NSGNINGSFRIST
!NSGNING MED OPLYSNING MED OPLYSNING OM
UDDANNELSE OG TIDLIGERE BESKFTIGELSE VEDLAGT
KOPI AF EKSAMENSBEVIS MED VIDERE SKAL VRE
KOMMUNEN I HNDE SENEST DEN  AUGUST
 %LEKTRONISK ANSGNING INKLUSIVE BILAG KAN
SENDES TIL WWWSF TAARNBYDK -RK ANSG
NINGEN  
4ÍRNBY +OMMUNALE 4ANDPLEJE
,JTEGÍRDSVEJ   +ASTRUP
!NGIV HVOR STILLINGSOPSLAGET ER SET

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

/FÀLÞÊÕi

FORSVARETS LÆGEKORPS
RESERVETANDLÆGER
2 stillinger som fuldtidsansat militærtandlæge i Forsvaret med
tjeneste ved

Ansøgerne skal endvidere være indforstået med – efter behov –
at gennemgå en antagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering.

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE
Inﬁrmeriet, Hvorup Kaserne, Nørresundby og

Det skal fremhæves at ansættelsen som kontraktansat militærtandlæge i Forsvaret indebærer en forpligtelse til at påtage
sig tjeneste uden for landets grænser i forbindelse med løsning
af Forsvarets internationale opgaver.

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE
Inﬁrmeriet, Flådestation Frederikshavn
er ledige og ønskes besat snarest.
Ansættelsen ﬁnder sted i henhold til gældende overenskomst
mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation
med tilhørende protokollat indgået mellem Forsvarsministeriet
og Dansk Tandlægeforening.
Det er en forudsætning for ansættelsen at ansøgerne på ansættelsestidspunktet har erhvervet autorisation til selvstændigt virke samt har gennemgået reservetandlægeuddannelsen
i Forsvaret.
Ansøgere der ikke har gennemgået reservetandlægeuddannelsen i Forsvaret, vil kunne ansættes under forudsætning af at
den pågældende forpligter sig til at gennemgå uddannelsen
eller dele deraf ved Forsvarets Sundhedstjeneste på et senere
tidspunkt.
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Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes således
at de er Forsvarets Personeltjeneste senest 31. august 2007 og
stiles til
FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF 2
SØMINEGRAVEN, BYGNING 24, 1439 KØBENHAVN K
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 3266 5136
eller stabstandlæge P. Morning, Forsvarets Sundhedstjeneste
på tlf.: 3977 1243.
Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer
derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk
tilhørsforhold til at søge stillingen.

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

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

Om Stillingerne:
6 nyoprettede militære tjenestemandsstillinger som afdelingstandlæger (Forsvarets Lægekorps) med et ansættelsesområde der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner, er ledige og ønskes besat snarest muligt.
Stillingen er klassiﬁceret i lønramme 36 – ny løn kr. 438.396,00
årligt i april 2007-niveau. Dertil kommer et pensionsgivende
kvaliﬁkationstillæg på kr. 37.511,72 årligt i april 2007-niveau (kr.
30.800,00 årligt i oktober 1997-niveau).
Ansættelsen er varig, eventuelt efter forudgående tjeneste på
prøve.
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Tjenestestederne er indtil videre placeret i:
Sundhedscenter Nordjylland, Flyvestation Aalborg,
Sundhedscenter Midtjylland, Skive Kaserne,
Sundhedscenter Sydvestjylland, Varde Kaserne,
Sundhedscenter Sydøstjylland, Flyvestation Skrydstrup,
Vojens,
Sundhedscenter Sydvestsjælland, Antvorskov Kaserne,
Slagelse,
Sundhedscenter Storkøbenhavn, Skalstrup, Roskilde
(placeret på Holmen i København indtil medio 2008).
Stillingerne omfatter bl.a. følgende:
Administrative opgaver (ca. 15 % af arbejdstiden):
v Udfører opgaven som koordinerende tandlæge i Sundhedscentret.
v Forestår kvalitetssikring på Forsvarets tandklinikker i Sundhedscentret med hensyn til uddannelse af personellet, behandlinger og hygiejne mv.
v Udfører i samarbejde med pågældende tjenestested introduktion af nye medarbejdere på tandklinikkerne i underlagte
områder.
v Forestår som superbruger af den elektroniske patientjournal
(ETJ) uddannelsen af nye medarbejdere på tandklinikkerne i
brug af Xdont og Dimaxis.
v Varetager ledelsen af arbejdet i den lokale kvalitetscirkel for
tandlæger og klinikassistenter.
v Varetager de af Forsvarets Sundhedstjeneste pålagte sagsbehandlingsopgaver, herunder procedurebeskrivelser af Forsvarstandplejen i fredstid og tandlægetjenesten i international
mission, samt assisterer ved udarbejdelsen af tandlægefaglige
publikationer, undervisningsmateriale og nyhedsbreve.
Klinisk arbejde (ca. 85 % af arbejdstiden)
v Retsodontologisk registrering.
v Forebyggende tandpleje.
v Undersøgelse og behandling af Forsvarets personel.
v Oplysende virksomhed.
v Arbejde med kvalitetsudvikling/kvalitetssikring.
v Varetager på lige fod med de øvrige tandlæger de for en tandlæge nævnte arbejdsopgaver.
v Udfører kirurgiske behandlinger efter henvisning fra andre tjenestesteder.
Forsvarstandplejen yder en forebyggende indsats der svarer til
det faglige niveau i den civile tandplejesektor, dog laves kun undtagelsesvist fast og aftagelig protetik.
Stillingen omfatter endvidere:
v Varetagelse af funktioner som tandlæge ved Forsvarets udsendte styrker.
v Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sundhedstjenestes bestemmelser.
Stillingen indebærer mulighed for:
v Et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser.
v Gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.
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v Gode efter- og videreuddannelsesmuligheder, herunder bl.a.:
Militær føringsuddannelse (er et krav skal gennemføres
efter ansættelse).
Kurser i Ledelse.
Diplomkursus i international sundhedsstøtte.
PHTLS-kursus.
Militær videreuddannelse på højeste niveau på Forsvarsakademiet.

Kvaliﬁkationskrav til stillingen:
Autorisation til selvstændigt virke som tandlæge samt minimum
sammenlagt 6 års klinisk praktisk erfaring.
Det er endvidere ønskeligt at den der ansættes, har en 1 års kirurgisk videreuddannelse på en hospitalsafdeling eller er indstillet
på at opnå en tilsvarende kirurgisk kompetence ad anden vej.
Desuden skal den, der ansættes, kunne opfylde forsvarets helbredskrav jf. »Sundhedstriaden”.
Det forudsættes endvidere,at den der ansættes, har forrettet tjeneste som militær reservetandlæge i Forsvaret eller gennemgået
en tilsvarende uddannelse – dog vil eventuel manglende uddannelse kunne meddeles efter ansættelsen og inden for den fastsatte prøvetid.
Det er ønskeligt at den der ansættes, har undervisningserfaring
og eller ledelseserfaring.
Den der ansættes, skal have gode sprogkundskaber i engelsk.
Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse samt oplysning
om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Dronningen og
indsendes til:
Forsvarets Personeltjeneste (PF 2)
Søminegraven, BYGN 24 · 1439 København K
hvor de skal være senest den 31. august 2007, kl. 1500.
Ansøgere der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en
bedømmelse efter Tjenestemandslovens § 8, stk. 1. Bedømmelsen
bør omfatte de forhold der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2-1977 om forfremmelsesnævn i staten.
Andre ansøgere bør så vidt muligt vedlægge en udtalelse der indeholder en tilsvarende bedømmelse.
I forbindelse med ansættelsesproceduren vil der blive indhentet
en udtalelse fra det af Forsvaret nedsatte ansættelsesudvalg.

Tá til
THISTED i THY
- hvorfor ikke!

Thisted Kommunale Tandpleje søger en
tandlæge fra 1.september 2007 eller
efter aftale. Det er en heltidsstilling.
Vi er normeret med 5,8 tandlæger, 1,5
tandplejer og 9,7 klinikassistenter og
vi har ca. 6.000 børn i behandling på
de kommunale klinikker. 3.500 børn
behandles af private tandlæger.
Hvis du er interesseret i stillingen vil vi
gerne have din ansøgning senest den
15. august, og det gør ikke noget, at
du er nyuddannet. For en erfaren tandlæge er der mulighed for ﬁlialledertillæg.
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomstens bestemmelser.
Thisted Kommune har ca. 46.000 indbyggere og er smukt beliggende ved
Limfjorden ikke langt fra Vesterhavet.
Vi har masser af frisk luft, en dejlig natur
der giver rige muligheder for friluftsliv,
sejlsport og windsurﬁng ved et af Europas bedste surﬁngsteder.
Yderligere oplysninger om stillingerne
kan fås ved henvendelse til tandlæge
Malene Vestorp tlf. 9917 2884, privat
9791 2303 eller overtandlæge Ole Jensen
tlf. 9917 2880, privat 9792 5370.
Ansøgninger med relevante oplysninger
sendes til Thisted Kommunale Tandpleje,
Kronborgvej 26-28, 7700 Thisted.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt
i uge 34 eller 35.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller
etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved orlogskaptajn Benny Junker, Forsvarets Personeltjeneste på tlf.: 3266 5136,
eller ved kontakt til stabstandlæge Peter Morning, Forsvarets
Sundhedstjeneste på tlf.: 3977 1243.
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Specialtandlæge
8400 børn og unge søger en specialtandlæge, der
vil videreføre og videreudvikle Køge Kommunes
service på ortodonti-området.
Har du smil i sindet og er indstillet på et velfungerende samarbejde med både personale og øvrige
samarbejdspartnere, er det sandsynligvis lige dig, vi
mangler.
Stillingen er en fuldtidsstilling, men er du interesseret i stillingen på andre vilkår, hører vi gerne fra dig
alligevel – også hvis du ønsker at arbejde på konsulentbasis.
Lønnen taler vi om med gældende overenskomst
som udgangspunkt.
Tandreguleringsklinikken er nyrenoveret med nye
stole og units, intraorale kameraer og digital røntgen. Klinikken har et rutineret og veluddannet personale på i alt 7 personer.
Køge Kommunes fritvalgsordning indebærer, at vores specialtandlæge også skal stå for visitation af
ca. 4.800 børn og unge fra privat praksis og vurdere
evt. behandlingsforslag fra privat praksis.
Al visitation foregår på indikation og efter henvisning.
Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås på Køge Kommunes hjemmeside: www.koege.dk/287915, hos specialtandlæge
Jørgen Barlebo på telefon 56 67 28 30 eller hos
overtandlæge Torben Brishøj på 56 67 28 44.
Besøg også gerne Tandplejens hjemmeside:
www.koege.dk/tandpleje
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Ansøgning sendes til: Tandplejens Administration,
Gymnasievej 10, 4600 Køge

% 
$"$-//#%'-,*0.#!'*1,".*#(##%'-,0&-0.'1*#1
' -/%-01 -)0 ' -/%0:"#,#/+-"1%#1
 !! 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20.
august 2007.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

8EEFE:<I
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www.koege.dk
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Tandlæge til
Specialtandplejen
Slagelse
Den regionale tandpleje varetager regional specialtandpleje
og regional omsorgstandpleje for de kommuner i regionen,
der ønsker Region Sjælland som leverandør.

Få gode kolleger og en arbejdstid
der tager hensyn til dig!

Fra 1. oktober 2007 eller snarest derefter søger vi en tandlæge 37 timer om ugen til patientbehandling på klinikken i
Slagelse.
Vi foretrækker en tandlæge med bred erfaring indenfor hele
det odontologiske område.
Der er mulighed for at dele stillingen, så er interesseret i
deltidsansættelse, modtager vi gerne ansøgninger.
Specialtandplejen tilbyder tandbehandling til udviklingshæmmede og psykisk syge patienter, som ikke kan bruge andre
tandplejetilbud. Vi udfører narkosebehandling på Kalundborg
Sygehus.
Vi er i alt 15 medarbejdere ansat i Den Regionale Special- og
Omsorgstandpleje fordelt på klinikker i Slagelse og Næstved
og med ﬂere satellitklinikker i regionen. Der arbejdes med
mobilt udstyr til de patienter, som må have brug for det.

Vi ønsker en tandlæge der
5har lyst til og erfaring i at arbejde med patienterne i specialtandplejen
5har interesse i kvalitetssikring og vidensopsamling på
området
5har gode samarbejdsevner
5har gode pædagogiske evner overfor samarbejdspartnere.
Specialtandplejen er organisatorisk placeret i Primær Sundhed i Region Sjælland.

Vil du vide mere
kan du kontakte ledende overtandlæge Elsebeth Lili Nielsen
på tlf. 5852 4988 eller konsulent Vibeke Tanderup på tlf.
5787 5627

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse forhandles efter gældende overenskomst
og Ny Løn.
Ansøgning med relevante bilag sendes senest den 10.
september 2007 til
Primær Sundhed, Alleen 15,
4180 Sorø. Mærket: ”Specialtandplejen”
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38 i Sorø.
www.regionsjaelland.dk

Mener du!:
– At høj faglighed er vigtig i tandlægefaget.
– At faglig sparring og indﬂydelse på eget arbejde er
lige så vigtig.
– At ﬂeksibel arbejdstid må være til stede i ethvert
tandlægejob.
– At muligheden for deltagelse i faglige kurser er et
must.
– At muligheden for specialisering inden for odontologien skal være til stede.
Så har vi jobbet til dig i en tandpleje i rivende
udvikling!
Vi arbejder målrettet på at blive en moderne tandpleje
der kan se ind i fremtiden.
Konkret er der for få år siden anskaffet digitalrøntgen
på alle klinikker, og om kort tid vil alle klinikker
have elektronisk journal. Det er for nylig indstillet
til kommunalbestyrelsen at der bevilges midler til
etablering af ny centralklinik med 7 behandlingsenheder
og 4 ortostole. Her er det det meningen at den nye
tandlæge skal arbejde, og der vil være mulighed for
stor indﬂydelse på projekteringen.
Vil du læse mere om os, henviser vi til Vordingborg
Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk.
Henvendelse skal ske til overtandlæge Lene Maare på
tlf. 5536 3787 eller 2960 4390, privat 5599 6316.
Ansøgning skal være tandplejen i hænde senest
mandag d. 20. august kl. 12 og sendes til
Overtandlæge Lene Maare
Vordingborg kommunale Tandpleje
Chr. Richardtsvej 33
4760 Vordingborg
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Køb/salg klinikker

Tandlæge/cand.odont.

BµYf^jXc^
Nordsjælland
Klinik i gadeplan med central
placering tæt ved bycentrum.
Lokalerne er på 106 m2. Klinikken har godt 1.000 pat. og en
oms. på 4,2 mio. kr. Klinikken
har 2 behandlingsrum med mulighed for udvidelse.
Henv. Kurt Birk, 5767 063.

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Esbjerg
Spændende moderne drevet klinikandel sælges. Omhyggelig,
god og munter kollega søges for
overtagelse af klinikandel på
ca. 1000 patienter. Der er edbjournaler, digital røntgen, ældre
velfungerende stole, dygtig og
selvstændig personalegruppe.
Henv. Kurt Birk, 5767 0637.

Erik Loft
E-mail: eld-dpf@mail.tele.dk

Tlf. 86 30 98 22
Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg
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Klinik sælges i Nordsjælland
Tandlæge søges til overtagelse
af mindre, veldrevet klinik.
Klinikken er hidtil drevet som
enmands-klinik, men kan
uden problemer beskæftige 1½
tandlæge eller 1 tandlæge og 1
tandplejer.
Klinikken ligger i et område
med vækst og har stor tilgang
af nye patienter. Der er et højt
fagligt niveau. Patientmassen
er meget homogen. Der er altid
lagt stor vægt på profylaktisk
og langsigtet behandling hvor
patienten er sat i centrum.
Klinikken har en uhøjtidelig og
afslappet atmosfære. Klinikken
arbejder ikke med sølv-amalgam. Klinikken er beliggende
i nyere lokaler som kan lejes
eller købes. Der er 2 behandlingsrum, med mulighed for
udvidelse til det dobbelte. Klinikken er indrettet med aldente.
Klinikken har godt 900 patienter. Omsætningen i 2006 var 2,3
mio. og er stærkt stigende. Med
nuværende patientmasse er det
stadig muligt at øge omsætningen, hvilket analyse af klinikkens ydelsesmønster bekræfter.
Henvendelse kan ske til
tlf. 405 405 99.

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

Nordtyskland
Veldrevet, attraktiv og moderne tandklinik til mindst 2-3
behandlere, med dentalt laboratorium. Beliggende kun 15
minutter fra den danske grænse,
sælges. Mange danske patienter.
Veluddannet, dansktalende
personale. Stor omsætning og
attraktiv indtjening.
Billetmrk. 687
Modtager TB's Annoncecenter
Klinikfaciliteter
i Odense søges
Kvindelig tandlæge, 44 år søger
klinikfaciliteter i Odense - gerne
i samarbejdspraksis. Klinikejer
gennem mange år og med erfaring i alle dele af klinikdrift.
Billetmrk. 686
Modtager TB's Annoncecenter

Jk`cc`e^jXeefeZ\i
`]Xim\iYc`m\ij\k%%%

www.dtftryghed.dk
Hjemmet

:)

Bornholm
Trediedel af »running koncern«
til salg i 2009. Beskrivelse ses i
stillinger i Tandlægebladet nr.
13 nov. 2006 som underdrivelse
af realiteterne.
Torben Pind
Bølshavn 18 A
3740 Svaneke
Mail jtpind@yahoo.dk
eller telefon 5647 0666

Ålborg
Klinik i gadeplan ved butikscenter. Lokalerne er i alt på 160
m2, og der er 3 behandlingsrum.
Klinikken ligger i et vækstområde, og der var i 2006 1.639
pat. i behandling. Omsætningen
er på 2,8 mio. kr. Klinikken har
et højt overskud.
Henv. Kurt Birk, 5767 0637.

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

8EEFE:<I

Vi søger ny kollega snarest muligt. Fuldtids eller deltids.
Vi er 9 tandlæger, 4 tandplejere og 18 klinikassistenter fordelt på 3 klinikker.
Vi søger en dygtig og omsorgsfuld kollega med godt
humør der kan li` at arbejde med børn og unge.
Vi lægger vægt på sundhedsfremme og udvikling
og kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads med
et godt fagligt miljø, faglige udfordringer og gode
muligheder for uddannelse.
Løn i henhold til gældende overenskomst, rekrutteringstillæg kan forhandles.
Har du spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget,
kan de rettes til:
Overtandlæge Ulla Henningsen, tlf. 9974 1646, mail:
ulla.henningsen@rksk.dk.
Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Ansøgningsfristen er d. 13. august.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 34.

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

39 46 00 80
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- de nemmeste penge
kan du tjene på finansieringen

<bjg\[`k`feX]c\m\iXe[µi_\em`je`e^\ie\1

Ring til en af os!

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

IlYi`bXeefeZ\ie\\i[\ckfg
`]µc^\e[\_fm\[^ilgg\i1
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

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

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

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

Kontakt Frank Finne
5MGtGSBOLmOOF!KZTLFCBOLEL

Lad os samarbejde om kronerne!

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:
Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

www.klinikfinansiering.dk
8EEFE:<I

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk
Spar Nord Odense
L ise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: lid@sparnord.dk
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,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK
% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
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FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS

Dental Laboratorium ApS
Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48
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$0./6! HAR SPYDSPIDS KOMPETENCE
 HIGH 4EC UDSTYR SOM ER NDVENDIG
FOR AT LEVERERE IMPLANTATKONSTRUKTIO
NER I 4ITANIUM  :IRKONIUM AF HJESTE
KVALITET

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

Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000 Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk
www.sparnord.dk

;\ekXccXYfiXkfi`\i
JkfibµY\e_Xme

9Xeb\i

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Pris: kr. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- pr. gang.

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

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

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

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

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

www.supradent.dk

J<IM@:<J@;<I
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SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

2/3+),$% /24/ 4%+.)+ !P3
Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 32 09 69

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

Fugl

@ejkild\ek\i

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

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

Bc`e`b$f^bfekfi`em\ekXi

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk
... Vi samler på tilfredse kunder
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Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart
t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk wh.com
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Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Tlf.: 44 48 32 85
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Instrumentreparationer
udføres professionelt
  

Brånemark
SystemTM

!

www.prorep.dk

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

?p^`\ae\
Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 ȿ Fax 70 22 14 14
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Dentalopvaskemaskiner

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

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

Unik klinik-design
Art, color & light in dental space
www.pro-visuel.dk 4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72
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Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

Erhvervsvej 2 ȿ 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 ȿ Fax 43 27 15 09
www.miele.dk
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Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk


      
    
  
    


www.pwcglobal.com/dk

Laserkonsulent: 2812 6104

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Scanline

Svingarm til fladskærm
og keyboard
www.scanline.biz
scanline@mail.dk
Tlf. 86 30 18 18
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Stamholmen 149, 6.sal · DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 77 36 77 · Telefax 36 77 01 44

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

Bfdgi\jjfi\i
JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk
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Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808
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Tlf.: 4020 1750
Fax: 4020 1775
www.bienair.com
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- mere end god service...
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Salg
Service
Klinikindretning
Mandal Allé 12 B · DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 14 · Fax 63 40 10 10
info@dentsupport.dk

www.dentsupport.dk

KXe[gc\a\d`[c\i

TAN DLÆGEBLADET A NNONC E R

¥mi`^\
Et stærkt alternativ!
Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

TePe
– Dansk Tandprofylakse

Eurocard til
reduceret pris

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

Som medlem af Dansk
Tandlægeforening kan du
få Eurocard Classic,
Eurocard Guld og/eller
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Tandbørster og tandstikkere

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

Rs`snhk
jtmcdjnqs
shkchf

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

Rs`snhk
exqhmfrnkhd
shkchsgidl
Jnms`jsC`mrjS`mck½fdenqdmhmf
enqhmenql`shnmnlq`a`s`es`kdq
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JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid
Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk
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KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
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Få bonus
på sund fornuft

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
Jk`cc`e^jXeefeZ\i
`]Xim\iYc`m\ij\k%%%

www.forbrugsforeningen.dk
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STYRKEN TIL AT STOPPE

1-3

Ogilvy Healthworld

NYHED TIL RYGESTOP

En NY aktiv og mild
ﬂuorformel i Danmark
Colgate introducerer nu aminﬂuorid i Danmark. Aminﬂuorid (olaﬂur) er en særlig organisk
ﬂuorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild ﬂuorformel til forebyggelse af caries.

a

b

c

Skematisk tegning af organisk
aminﬂuorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative ﬂuorid ioner.

Det overﬂadeaktive aminﬂuorid
ledes direkte til tandoverﬂaden.

Hele tandoverﬂaden dækkes af
en homogen aminﬂuorid-hinde.

Målrettet effektiv langtidsvirkning

CHAMPIX – et nyt receptpligtigt lægemiddel med unik virkningsmekanisme 1,2,4

•

Efter 12 uger var 44% holdt op med
at ryge på CHAMPIX 1,2

– Delvis agonistisk virkning: reducerer
rygetrang og abstinenser*

•

Efter 1 år var op til 23% fortsat røgfrie
efter behandling med CHAMPIX 1,2

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen
ved rygning*

•

God sikkerheds- og toleranceproﬁl
hos mere end 4000 behandlede
rygere 5

I modsætning til traditionelle uorganiske ﬂuorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminﬂuorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverﬂaderne,
hvor det danner en homogen beskyttende ﬂuoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af ﬂuorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.

Skummer mildt og naturligt
Aminﬂuorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.

Cham-06-01-32, Januar 2007

•

Nyt receptpligtigt lægemiddel

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale),
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modiﬁceret
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering.
For produktinformation og referencer se side X
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1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary ﬂuoride content after toothbrushing with a sodium ﬂuoride and an amine ﬂuoride dentifrice followed by different
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of
monoﬂuorophosphate and amine ﬂuoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel
following the use of NaF and amine ﬂuoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146. Effects of amine ﬂuoride toothpaste and gel in high
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex®
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different ﬂuoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9.
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GUL 2

SORT

3

CYAN 3

MAGENTA 3

GUL01/08/07
3 SORT
8:52:25

NR. 9
TANDLÆGEBLADET AUGUST

Digora Novus F
Panoramaudsigt i morgen
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PA NOR AMA R ¯ NT GE N

¥ Digora Novus kan man½vreres efter en kort instruktion
¥ Uovertruffen billedkvalitet giver dig det bedste behandlingsgrundlag
¥ Panoramabillede p kun 9 sekunder
¥ Fylder mindre end alle andre p markedet - kan let integreres p klinikken
¥ Et Digora kvalitetsprodukt til en overkommelig pris
Kontakt vores salgsafdeling p tlf. 43 270 270 og h¿r n¾rmere.

DI GOR A ¨ NOVU S

XO CARE DANMARK A/S
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Naverland 11, DK-2600 Glostrup

Tlf.: 43 270 270

info@xo-care.dk

www.xo-care.dk
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