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» Vi får kvalitetsstyring, uanset om
vi vil det eller ej. Tandlægeforeningen kan ikke få Den Danske Kvalitetsmodel til at forsvinde.
Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Kvalitetsstyring er
kommet for at blive
I løbet af de kommende år vil der blive
indført kvalitetsstyring inden for tandplejen. Allerede i 2004 besluttede Folketinget, at alle udbydere af offentligt
finansierede sundhedsydelser skal være
omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.
Hospitalerne har været i gang i et stykke
tid, og nu er turen kommet til tandklinikkerne – både de kommunale og de
private.
Vi får dermed kvalitetsstyring,
uanset om vi vil det eller ej. Tandlægeforeningen kan ikke få Den Danske
Kvalitetsmodel til at forsvinde. Den er
kommet for at blive. Det er et politisk
krav, at vi tandlæger ligesom andre
sundhedspersoner skal kunne dokumentere kvaliteten af det arbejde, vi
udfører.
Spørgsmålet har derfor været, om vi
i Tandlægeforeningen skulle læne os tilbage i sædet og forholde os afventende,
eller om vi skulle arbejde aktivt for at
opnå så stor indflydelse som muligt på
udformningen af de krav, som netop
tandlægerne skal efterleve.
I dag opnår man ingenting, hvis man
vælger strudsetaktikken, i håb om, at
»det nok går over igen af sig selv.« Vi
har derfor valgt at gå konstruktivt ind i
åbne drøftelser med både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
Vi går efter at opnå løsninger, som er
finansierede, og som er til at leve med
for os som tandlæger.
Den Danske Kvalitetsmodel må ikke
forveksles med Tandlægeforeningens

Efteruddannelses tilbud om hjælp til
kvalitetsstyring. Her er der tale om et
frivilligt og brugerbetalt kursustilbud
til de tandlæger, der ønsker at arbejde
med et ISO-baseret kvalitetsstyringssystem. Til disse kolleger findes der et
kvalitetsstyringssystem på grundlag af
ISO 9001. Omkring 90 klinikker i hele
landet har sagt ja tak til Tandlægeforeningens tilbud om kurser i kvalitetsstyring. 24 klinikker er ISO-certificeret,
og resten vil i løbet af 2009-2010 blive
klar til en egentlig certificering.
Der er flere, der har spurgt mig, om
det ikke er spild af tid, at Tandlægeforeningen arbejder med ISO 9001. Det er
det ikke. Vi er faktisk stolte af at kunne
tilbyde en hjælp, som mange klinikker
efterspørger. Ligesom vi er stolte af at
kunne tilbyde kurser og rådgivning på
andre områder. Desuden har vi både
politisk og på sekretariatsplan høstet
nogle erfaringer, som er meget værdifulde bl.a. i drøftelserne med Danske
Regioner om kravene i Den Danske
Kvalitetsmodel og finansieringen af
arbejdet med at indføre den. Så jeg forventer, at erfaringerne med ISO 9001
vil blive en fordel både for de klinikker,
der har arbejdet med ISO 9001, og for
Tandlægeforeningen i drøftelserne om
Den Danske Kvalitetsmodel.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Foto: Jeppe Carlsen
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Efteruddannelse
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Bisserne får
250.000 kr.
fra Roskilde
Festival

Bisserne har mange venner, og en af dem
er Foreningen Roskilde Festival, der helt
uventet har foræret de hjemløses tandklinik
250.000 kr. Ifølge klinikassistent Kate Caroc
falder pengene på et tørt sted.
– Det er jo helt vidunderligt at få sådan en
gave, og som det altid er med sådan noget arbejde som vores, så falder de på et tørt sted.
Vi ved også allerede, at pengene fortrinsvis
skal gå til vores patienter samt til udvikling
og efteruddannelse af vores frivillige personale, fortæller Kate Caroc, der fungerer
som både klinikmanager og koordinator på
klinikken.
Det er især hjemløse protesepatienter, der
får glæde af pengene fra Roskilde Festival.
– Vi får akrylproteser foræret fra teknisk
skole, men en gang imellem er der patienter, der måske har brug for en unitorprotese,
og det får vi mulighed for med pengene fra
Foreningen Roskilde Festival, forklarer Kate
Caroc.
Foreningen Roskilde Festival har til formål at uddele penge til humanitært, kulturelt og almennyttigt arbejde. Foreningen
modtager stort set alle sine økonomiske
midler fra den årlige Roskilde Festival, hvor
ethvert overskud bliver uddelt til velgørende
formål. Siden de tidlige 70’ere har Foreningen Roskilde Festival uddelt over 100 mio.
kr. i støtte.

Vidste du, at …
… i år er mere end to ud af tre nyuddan
nede tandlæger kvinder? Den kvindelige
dominans på tandklinikkerne er i øvrigt
ikke nogen ny ting. Faktisk har de
kvindelige kandidater fra tandlæge
skolerne været i flertal i snart 40 år.

Nye spil på
Tandlaegeforeningen.dk
På Tandlægeforeningens hjemmeside kan børn ved hjælp af to nye små
interaktive spil og en quiz teste deres viden om syreskader. De kan også
læse mere om, hvordan de kan undgå at få skaderne.
Formålet med multimedieproduktionen er at oplyse børn om de skader, der kan ske på deres tænder, hvis de udsætter dem for syreangreb
igennem længere tid. Og det er også målet, at de bliver oplyst om, hvilke
madvarer man skal være særlig opmærksom på.
www
Se mere på Tandlaegeforeningen.dk
under menupunktet »For patienter – For børn«
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Klorhexidin
reducerede ikke
cariesudvikling
Foto: Winnie Brodam

I en canadisk undersøgelse, som præsenteres
i martsudgaven af Evidence-based Dentistry,
var der ikke evidens for, at daglig mundskylning med klorhexidin reducerede udviklingen
af caries hos ældre.
Undersøgelsen, som var placebokontrolleret og randomiseret, foregik over fem år og
omfattede næsten 300 ældre patienter fra lave
indkomstgrupper.
Efter de fem år konkluderede forskerne,
at skylning med klorhexidin ikke resulterede
i bevaring af mere sund tandsubstans end
skylning med placebo.
En kommentar i Evidence-based Dentistry peger dog på, at
undersøgelsen har en svaghed, idet der ikke er redegjort for,
at placebo-skylningen måske har haft en effekt i sig selv.

Kampagne om
omsorgssvigt
Alle har pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder et barn eller
en ung, som de mistænker for at være
udsat for omsorgssvigt. Fagpersoner,
som fx lærere, pædagoger og tandlæger, har imidlertid et særligt ansvar for
at reagere, hvis de får fornemmelsen
af, at et barn ikke har det godt derhjemme.
Derfor har Ankestyrelsen lavet
en kampagne, som sætter fokus på
underretninger, gennem en pjece, der
distribueres til fagfolk bl.a. via landets kommuner og
uddannelsessteder.
Kampagnen, der hedder »Tag signalerne alvorligt«,
har også sin egen hjemmeside. Her findes bl.a. kampagnefilm, information og værktøjer, der kan bruges til at
sætte fokus på problematikken på arbejdspladserne.

Heijnsbroek M, Paraskevas S, Van der Weijden GA. Fluoride interventions
for root caries: a review. Oral Health Prev Dent 2007; 5: 145-52

Parodontitisudvikling
under graviditet påvirker
tilsyneladende ikke fødsel
Amerikanske forskere konkluderer i en ny undersøgelse, som er publiceret i Journal of Clinical
Periodontology, at parodontitisprogression tilsyneladende ikke hænger sammen med for tidlig
fødsel og lav fødselsvægt.
I undersøgelsen, som omfattede mere end 800 kvinder, blev parodontitisprogression defineret som fæstetab på 3 mm eller mere i løbet af graviditeten. Forskerne sammenlignede de
kvinder, som havde parodontitisprogression, med dem, der ikke havde – både hos kvinder,
der modtog behandling, og hos kvinder, som ikke fik foretaget parodontalbehandling under
graviditeten.
Den amerikanske undersøgelse viste ikke forskel på fødselstidspunkt og fødselsvægt i
grupper med og uden parodontitisprogression. Der var heller ingen forskel på fødselstidspunkt og fødselsvægt, når man relaterede til blødningsindeks.
Michalowicz BS, Hodges JS, John Novak MJ, Buchanan W, DiAngelis A, Papapanou PN et. al. Change in periodontitis during pregnancy and the risk of pre-term birth and low birthweight. J Clin Periodontol 2009; 36: 308- 14.
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Internationalt forskningsnyt

Modsætninger på virusfronten?
Ny norsk forskning konkluderer, at human cytomegalovirus og Epstein-Barr virus sandsynligvis ikke generelt spiller nogen stor rolle i udviklingen af parodontitis. Men de samme
forskere konkluderer også, at det tilsyneladende er en god idé, at screene parodontitispatienter
for Epstein-Barr virus for derefter at behandle de inficerede med antiviral medicin som supplement til parodontalbehandling

Virus frikendes generelt
Parodontitis skyldes sandsynligvis bakterieinfektion, men det
syge væv indeholder ofte human cytomegalovirus (HCMV) og
Epstein-Barr virus (EBV). Et nyt norsk studie har undersøgt
sammenhængen imellem forekomsten af virus og udviklingen
af parodontitis:
25 af vævsprøverne fra marginal parodontitis var i 40 % af
tilfældene positive for EBV. 12 % af prøverne indeholdt HCMV,
men mængderne af målt virus var meget små. EBV blev kun
fundet i ét ud af 15 prøver af sundt parodontalt væv.
Forskerne fandt en klar sammenhæng imellem virus i
vævsprøver og forekomst af parodontitis, men de konkluderer
alligevel, at det er usandsynligt, at HCMV og EBV generelt
spiller en stor rolle i udviklingen af parodontitis. Når de
pågældende virus findes hos parodontitispatienter, kan det

skyldes, at deres vævsprøver indeholder mere blod og saliva
end raske personers – eller at der er akkumuleret lymfeceller
med indhold af virus i det syge væv.

Antiviral behandling gavner – et casus
Forskere har diskuteret, om tilstedeværelse af Epstein-Barr
virus kan forværre parodontitisudvikling. Ny norsk forskning har vist, at det tilsyneladende er en god idé at screene
parodontitispatienter for Epstein-Barr virus for derefter at
behandle de inficerede med antiviral medicin i supplement
til parodontalbehandling.
I den norske undersøgelse blev en patient med tilbagevendende parodontitis og positive test for Epstein-Barr virus
behandlet antiviralt med Valtrex i 10 dage. Behandlingen
sænkede virus-niveauet og forbedrede parodontitisforholdene »dramatisk« – også et år efter behandlingen.

Kommentar af professor Palle Holmstrup, Tandlægeskolerne i København og Århus:
– Det er spændende resultater, men også bemærkelsesværdigt, at man i de to artikler synes at konkludere lidt i modstrid
med hinanden. Det er ikke underligt, at der kan påvises virus i vævet. Det har en række undersøgelser hyppigt dokumenteret, men betydningen er mere kompliceret at udrede. Et behandlingsstudie som det gennemførte er selvfølgelig
et skridt, der kan supplere forståelsen af virus’ betydning, og nu må yderligere forskning vise bæredygtigheden i disse
fund.
Sunde PT, Olsen I, Enersen M, Beiske K, Grinde B. Human cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in apical and marginal periodontitis: a role in pathology?
J Med Virol 2008 Jun; 80: 1007-11.
Sunde PT, Olsen I, Enersen M, Grinde B. Patient with severe periodontitis and subgingival Epstein-Barr virus treated with antiviral therapy. J Clin Virol
2008; 42: 176-8.

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil.
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Plandent service i Midt- og Nordjylland:
– Professionelle serviceteknikere søges
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Plandent er i fuld gang med at styrke vores landsdækkende
serviceafdeling i Midt- og Nordjylland. Det er vores ambition
at yde alle kunder, uanset geografisk placering, samme
professionelle service. Er du dental servicetekniker med
bopæl i Midt-/Nordjylland og ønsker du at blive en del af et
ambitiøst og voksende team af 11 kompetente teknikere,
så er det måske noget for dig.
Dine opgaver:
• Servicering og montering af højteknologisk
dentaludstyr på tandklinikker i Danmark.
• Montere digitale røntgensystemer på tandklinikker.
• Indgå i et team af serviceteknikere, interne
salgsmedarbejdere og eksterne salgskonsulenter.
Din baggrund:
• Det er vigtigt for os du har branchekendskab; formentlig
arbejder du i dag som servicetekniker i branchen.
• Du bor i Midt-/Nordjylland.
• Du kan tale og skrive engelsk.
• Du har et godt IT kendskab.
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Du engagerer dig og er god til at skabe tætte relationer
med kunderne. Du er selvstændig og en selvstarter, der
tager ansvar i dagligdagen. Du bliver ansat som servicetekniker, men salg er ikke fremmed for dig. Vi tilbyder et
selvstændigt job i et dynamisk og kundeorienteret miljø.
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte servicechef Johnny Melohn på telefon 20 11 15 46
eller på e-mail johnny.melohn@plandent.dk
Send ansøgning til:
Plandent A/S, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk
– mærket ”Servicetekniker”.
Eller send mail til: plandent@plandent.dk
Ansøgningsfrist: 1. september 2009.
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Abstract

Abstract

Patientens opfattelse af ubehag
og frekvensen af omtagninger
ved periapikal røntgenundersøgelse af mandibulære tredjemolarer med digitale receptorer og
film

Farvebestemmelse ved
hjælp af digitale fotos og et
billedbehandlingsprogram

Louise Hauge Matzen, Jennifer Christensen og Ann Wenzel
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Tandlægeskolen, Afdeling for Oral Radiologi

Formål – At sammenligne patientens opfattelse af ubehag og
frekvensen af omtagninger, når der anvendes intraorale digitale receptorer og konventionel film til røntgenundersøgelse af
mandibulære tredjemolarer.
Metoder – Begge mandibulære tredjemolarregioner blev
undersøgt hos 110 patienter med to af fem mulige digitale
intraorale receptorer (to fosforpladesystemer, to sensorer
med ledning, en sensor uden ledning). Ubehagsfølelse blev
registreret af patienten på en visuel analog skala (VAS) for hver
receptor og med film som reference. Hvis hele tanden ikke var
gengivet på billedet taget med den digitale receptor, blev dette
taget om på en konventionel tandfilm. Forskellen i VAS-score
(t-test) og forskellen i omtagningsfrekvens (chi2-test) blev
evalueret mellem de enkelte receptorer, og der blev foretaget
logistisk regressionsanalyse for at vurdere, hvilke faktorer der
prædisponerede for omtagning.
Resultater – De digitale receptorer var mere ubehagelige end
film (P < 0,001), og CDR-APS-sensoren med ledning var mere
ubehagelig end fosforplader (Digora P = 0,049; Vistascan P =
0,002). Frekvensen af omtagninger var højere for sensorer end
for fosforplader (P < 0,018). Køn (P = 0,022), receptortype (P
< 0,021) og en høj VAS-score (P = 0,001) var prædisponerende
faktorer for omtagning.
Konklusioner – Patienten accepterede film bedre end digitale
intraorale receptorer, og omtagningsfrekvensen var lavere for
fosforplader end for sensorer med og uden ledning.
Matzen LH, Christensen J, Wenzel A. Pain discomfort and retakes in periapical
examination of mandibular third molars using digital receptors and film. Oral
Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol, Endod 2009; 107: 566-72.

Lars Schropp
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Protetik

Formål: At sammenligne farvebestemmelse ved hjælp
af kombineret brug af digitale fotos og et billedbehandlingsprogram med konventionel visuel farvebestemmelse.
Metoder: En farvebrik fra en farveskala (Vita
3D-Master Guide) blev placeret i et fantomhoved og
farvebestemt ved hjælp af en anden skala af samme
type (skala 2) af ni observatører. Dette blev gjort for
12 udvalgte farvebrikker (testbrikker). Farvebestemmelsesproceduren blev udført visuelt i et klinikrum
med passende lysforhold og ligeledes med digitale
fotos. På de digitale fotos blev en alternativ opstilling
af farvebrikkerne fra skala 2 anvendt. Tidsforbruget ved
begge metoder blev noteret. Herudover blev der brugt
et billedbehandlingsprogram til farveanalyse. Værdier
for hue (h), chroma (C) og lightness (L) blev målt på de
digitale fotos for testbrikken samt for alle farvebrikker
fra skala 2. På basis af farvesystemet CIE L*C*h* blev
farveforskellene mellem testbrikken og farvebrikkerne
fra skala 2 beregnet. Den farvebrik fra skalaen, der afveg
mindst fra testbrikken, blev valgt til at være den korrekte. Resultaterne af farvebestemmelse ved hjælp af
billedbehandlingsprogrammet og de to visuelle metoder
blev sammenlignet og testet med X2-test.
Resultater: Otte af 12 testbrikker (67 %) blev korrekt
bestemt ved hjælp af billedbehandlingsprogrammet.
Dette var signifikant bedre (P < 0,02) end ved visuel
farvebestemmelse udført på klinikken (32 % korrekt)
eller med digitale fotos (28 % korrekt). Der blev ikke
fundet korrelation mellem tidsforbruget ved proceduren og antallet af korrekte »match«.
Konklusioner: Farvebestemmelse ved hjælp af
kombineret brug af digitale fotos og et billedbehandlingsprogram var signifikant mere korrekt end med
konventionelle visuelle metoder.
Schropp L. Shade matching assisted by digital photography and
computer software. J Prosthodont 2009; 18: 235-41.
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Risikofaktorer for tandtab i en voksenbefolkning: en røntgenundersøgelse

Effekten af diagnosespecifikke
forstærkningsfiltre til at opdage
approksimale carieslæsioner af
varierende størrelse i Vistascan
fosforpladesystem

Golnosh Bahrami, Michael Væth, Lise-Lotte
Kirkevang, Ann Wenzel og Flemming Isidor
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling
for Protetik og Afdeling for Oral Radiologi

Formål: At estimere incidens og identificere risikofaktorer for tandtab over en femårig periode
hos en randomiseret udvalgt dansk befolkning.
Metoder: 473 tilfældigt udvalgte danske voksne
fik i 1997 og 2003 foretaget en helstatusrøntgenundersøgelse. Det totale tandantal i 1997 var
12.444. For hver tand blev der registreret følgende information: det marginale knogleniveau,
fyldning, krone, carieslæsion, rodkanalstift,
apicektomi og den periapikale status. Logistiske
regressionsanalysemodeller blev anvendt til at
identificere risikofaktorer for tandtab.
Resultater: I løbet af den femårige periode
mellem røntgenundersøgelserne havde 60 individer mistet 107 tænder. På individniveau var
et reduceret marginalt knogleniveau og apikal
parodontitis stærkt relateret til tandtab. På
tandniveau var et reduceret marginalt knogleniveau, apikal parodontitis og apicektomi stærkt
relateret til tandtab. Kun få individer mistede
hjørnetænder, og flere molarer og præmolarer
end incisiver blev mistet.
Konklusioner: Et reduceret marginalt knogleniveau og apikal parodontitis var relateret til
tandtab over en femårig periode. Der var større
risiko for at miste tænder i de posteriore områder end i de anteriore.
Bahrami G, Væth M, Kirkevang L-L, Wenzel A, Isidor F. Risk
factors for tooth loss in an adult population: a radiographic
study. J Clin Periodontol 2008; 35: 1059-65.

Fransisco Haiter-Neto, Maria Spinelli Casanova, Morten Frydenberg og
Ann Wenzel
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Oral Radiologi, og Aarhus Universitet,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Biostatistik

Formål – At sammenligne originale 8-bit digitale røntgenbilleder
optaget med Vistascan fotostimulérbart fosforpladesystem med billeder behandlet med diagnosespecifikke kantforstærknings-filtre med
henblik på at opdage carieslæsioner og yderligere at analysere den
indbyrdes sensitivitet af de filtrerede billeder for læsioner af forskellig
størrelse.
Metoder – 160 ikke-kaviterede approksimalflader blev røntgenundersøgt med Vistascan fosforpladesystemet. Originale og forstærkede
billeder (med »Fine«-filter, »Caries1« – og »Caries2«-filtre) blev bedømt i randomiseret rækkefølge af seks observatører, som registrerede
forekomsten af en approksimal carieslæsion. Tænderne blev derefter
sektioneret i tynde snit i mesio-distal retning, og et billede blev taget
gennem mikroskop, hvorpå carieslæsionen blev målt, hvis en sådan
fandtes.
Resultater – 101 flader fandtes at være sunde, og 59 havde en
læsion. Billederne forstærket med »Fine«-filter havde en signifikant
højere sensitivitet end billederne forstærket med »Caries1«- og
»Caries2«-filtrene (P < 0,005). De originale billeder var ikke signifikant forskellige fra »Caries1« – og »Caries2«-forstærkede billeder.
Både »Fine«-billederne og de originale billeder havde en signifikant
højere specificitet end »Caries2«-billederne (P < 0,005). Den overordnede rigtighed var signifikant højere for »Fine«-filter- og de originale
billeder end for »Caries2«-billederne (P < 0,005). Den indbyrdes
sensitivitet mellem de tre filtre varierede kun lidt med læsionens
størrelse.
Konklusioner – »Fine«-filtret i Vistascan softwaren er et lovende
redskab til at diagnosticere små approksimale carieslæsioner, da
der var mindre observatørvariation med denne billedtype og højere
sensitivitet. De to »caries-specifikke« filtre kan ikke anbefales.
Haiter-Neto F, Casanova MS, Frydenberg M, Wenzel A. Task-specific enhancement
filters in storage phosphor images from the Vistascan system for detection of proximal
caries lesions of known size. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol, Endod
2009; 107: 116-21.
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Boganmeldelser

Medicingivning og farmakologi
for sygeplejestuderende

Rigt illustreret bog om oral
kirurgi med mangler

Af Iben Lovring, Vivi Brandt Rasmussen, Lene Ørskov Teuther, Gesche Jürgens, Hanne Rasmussen. Farmakologi,
medicingivning og sygepleje. 11. udgave, 2009,
404 sider, illustreret, Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, ISBN: 978-87-17-04038-0.
Pris i DKK 399,- inkl. moms.

George Dimitroulis. Illustrated Lecture
Notes in Oral and Maxillofacial Surgery.
Quintessence publishing 2008, 344 p. Ill.,
ISBN 9780867154788 (hardback).
Pris i DKK 1098, - inkl. moms.

Som det fremgår af titlen, henvender bogen sig primært til sygeplejersker, med vægt på medicingivning i sygeplejeøjemed. Den
er skrevet primært til sygeplejestuderende, men er også tænkt
som en opslagsbog til alle, som varetager medicingivning. Der
vægtes emner som dosering inkl. beregning af korrekt dosis, patientforhold – at rådgive og undervise patienten i forbindelse med
medicinsk behandling og lovgivning inden for brug af lægemidler.
Derudover giver bogen en kort
introduktion til almen farmakologi og en kort gennemgang
Den specifikke
af de lægemidler, som anvenfarmakologi
omhanddes hyppigt i primærsektoren
ler kun kort de mest
og hospitalsvæsenet.
anvendte lægemidler
Bogen er velskrevet og
i tandlægepraksis og
overskueligt opbygget, og
berører ikke i den speden indeholder en del gode og
cielle del et for tandlæoverskuelige tabeller og figuger vigtigt emne som
anæstesi og lokalanalrer. Den har dog passager med
getika
gentagelser, og den almene
farmakologi er simplificeret.
Den specifikke farmakologi omhandler kun kort de mest
anvendte lægemidler i tandlægepraksis og berører ikke i den
specielle del et for tandlæger vigtigt emne som anæstesi og
lokalanalgetika. Den er derfor ikke egnet for den tandlægestuderende, som bør have dybere kendskab til såvel den almene som
den specielle farmakologi. Den vil have begrænset anvendelse
som opslagsbog i klinikken i forhold til farmakologidelen, her vil
medicin.dk og interaktionsdatabasen.dk være bedre kilder. Den
indeholder til gengæld en god og grundig information til alle,
som varetager medicingivning i den kliniske hverdag.

»

Der er en række lærebøger på markedet, som sigter mod en
målgruppe af studerende på tandlægeskoler og den uerfarne
tandlæge i privat praksis, som gerne vil lære lidt mere oral kirurgi. Denne bog søger at tilfredsstille dette marked med rige illustrationer og en række præcise og praksisrelevante anbefalinger.
Men forfatteren har givet sig en umulig opgave, idet det ikke er
muligt at beskrive hele fagområdets bredde på så lidt plads, uden
at det meste bliver for overfladisk, når de præcise og praksisrelevante anbefalinger skal med. Derfor bliver bogen en skønsom
blanding af detailrigdom og overfladiskhed. Det er meget anbefalelsesværdigt, at forfatteren ønsker at komme med konkrete
praksisrelevante anbefalinger,
men forfatteren er ikke opdateret med den nyeste litteratur
Bogen kan anvenog kommer derfor med en
des som et illustreret
række anbefalinger, som er
supplement til den
ukorrekte eller upræcise som
eksisterende mere
fx profylaktisk anvendelse
grundige litteratur, men
af antibiotikum, ophør af
kan ikke stå alene
antikoagulationsbehandling,
brug af erytromycin, Cone Beam CT og defibrillering ved hjertestop. Forfatteren har med det brede emne valgt en hovedvægt
på hospitalsbaserede behandlinger. Således er der 38 sider om
maxillofaciale traumer og deres behandling, men kun otte sider
om implantater og 45 sider om oral cancer og rekonstruktion,
men kun 11 sider om odontogene infektioner. Indholdet er ikke
detaljeret nok i visse dele til at appellere til specialestuderende i
tand-, mund- og kæbekirurgi og for omfattende i andre områder
til at appellere til den kirurgi-interesserede tandlæge. Bogen kan
anvendes som et illustrativt supplement til den eksisterende mere
grundige litteratur, men kan ikke stå alene.

»

Anders Nattestad
Pernille Koefoed
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VOXPOP

Kan man afvise en patient, der er blevet
behandlet i udlandet?
Patienter bliver skræmt fra tandrejser af tandlægers afvisende holdning, sagde
tandrejsearrangøren Asger Mønster Frydkjær i flere medier for nylig. Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger om deres mening

Mette Marie Weinrich

Kristian Gauhl Bentsen Bjarne Riis
Klinikejer, Frederiksberg

Pensioneret tandlæge, Virum

Er det i orden, at man som tandlæge
er forbeholden over for patienter, der
fx har fået lavet et par kroner hos en
polsk tandlæge?
– Man skal i princippet forholde sig på
samme måde, om det er lavet hos en
polsk eller dansk tandlæge. Men det kan
godt være mere vanskeligt at skabe en
dialog, hvis behandlingen eksempelvis
er foregået i Thailand, end hvis den var
foregået på en anden klinik i Danmark.
Det er sværere at få fingre i journalen og
se, hvad der er i vejen.

Er det i orden, at man som tandlæge
er forbeholden over for patienter,
der har søgt behandling hos en
tandlæge i udlandet?
– Nej, det mener jeg absolut ikke er
i orden. Man skal ikke straffe de patienter, der har været i udlandet. Det
er straf nok i sig selv at skulle rejse
væk for at få behandling, da der er
mange problemer forbundet med at
rejse. Desuden ville man heller ikke se
det som et problem, hvis skaden var
sket på en dansk klinik. Så ville man
selvfølgelig udbedre skaderne.

Har du været forbeholden over for
patienter, der har søgt behandling
hos en udenlandsk tandlæge?
– Ja. Når patienter fx har bedt mig
reparere på noget dårligt arbejde udført af en svensk tandlæge, har jeg
opfordret dem til at gå tilbage til den
pågældende tandlæge.

Klinikejer, Århus N

Har du oplevet patienter, der er kommet tilbage efter at være blevet behandlet af en udenlandsk tandlæge?
– Det er en sjælden begivenhed på denne klinik, at patienter tager til udlandet
for at få behandling. Jeg oplevede dog
engang et dansk ægtepar, hvor kvinden
havde fået lavet fyldninger hos en udenlandsk tandlæge. Jeg kunne se, at det
var meget overfladiske fyldninger, og der
var boret meget voldsomt.

Har du oplevet patienter, der er kommet tilbage efter at være blevet behandlet af en udenlandsk tandlæge?
– Ja, det har jeg. Jeg har oplevet omkring 10 tilfælde i løbet af en årrække.
Det er meget forskelligt, hvordan behandlingerne har været. Noget er fint
og i orden, andet er ikke så godt. Så
jeg har både oplevet positive og negative ting.

Hvad hvis arbejdet har været i orden?
– Jeg oplever det som tillidsbrud,
hvis jeg har brugt tid og kræfter på
at foreslå patienten en behandling,
og vedkommende derefter lægger
ordren et andet sted.
Har du afvist at behandle patienter,
der har været hos en udenlandsk
tandlæge?
– Ikke direkte. Jeg har som regel prøvet at forklare patienten, at hvis vedkommende har valgt en anden tandlæge, så er det ikke sikkert, at jeg en
anden gang ville bruge samme tid på
behandlingsforslag. Og så vil patienten jo typisk ikke komme igen.

» Jeg oplever det som tillidsbrud, hvis jeg har brugt tid og

kræfter på at foreslå patienten en behandling, og vedkommende
derefter lægger ordren et andet sted
Bjarne Riis, Pensioneret tandlæge, Virum
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Plastfyldninger
med kemisk
hærdende plast
som liner

Abstract

Spaltedannelse ved
plastfyldninger kan
muligvis reduceres
Introduktion – Plastmaterialer skrumper
under afbinding, hvilket kan give anledning til spalter mellem tand og fyldning,
spalter i tandsubstans og/eller induktion
af spændinger i tand og mulig postoperativ
sensibilitet. Formålet med denne undersøgelse var at afprøve, om kemisk hærdende
plast anvendt som liner under lyshærdende
plastfyldninger giver reduceret spaltedannelse i dentinkaviteter.
Materiale og metoder – 80 dentinkaviteter blev præpareret i ekstraherede humane
molarer og delt i fire grupper. Gruppe 1 blev
fyldt med lyshærdende Grandio, gruppe
2 med et tyndt lag Bisfil2B (kemisk hærdende plast) og Grandio (appliceret straks
og før Bisfil2B var afbundet), gruppe 3 med
et tyndt lag Bisfil2B, som var afbundet før
applicering af Grandio, og gruppe 4 blev
fyldt udelukkende med Bisfil2B. Én forsøgsserie var uden adhæsiv, en anden var
med adhæsiv. Tilstedeværelse og bredde
af spalter mellem fyldning og kavitetsvæg
blev påvist i lysmikroskop.
Resultater – Uanset fyldningsmateriale medførte brug af adhæsiv signifikant
mindre spaltedannelse. I forsøgsserien
uden adhæsiv var der signifikant mindre
spaltedannelse i gruppe 2 med Bisfil2B +
Grandio, som blev appliceret og lyshærdet, før Bisfil2B var afbundet, end i gruppe
1 udelukkende med Grandio og gruppe 4
udelukkende med Bisfil2B. I forsøgsserien med adhæsiv var der ingen signifikant
forskel i spaltedannelse mellem gruppe 1
(Grandio) og gruppe 2 (uafbundet Bisfil2B
+ Grandio). Gruppe 1 og 2 havde signifikant mindre spaltedannelse end gruppe 3
(afbundet Bisfil2B + Grandio) og gruppe 4
(Bisfil2B).
Konklusion – Et tyndt mellemlag af »uafbundet« kemisk hærdende plast medførte
en vis reduktion af spaltedannelsen.

Erik Bækkelund, klinisk lærer,
Afdeling for Cariologi og Endodonti, Tandlægeskolen, København
Anne Peutzfeldt, dr.odont., Pully, Schweiz

M

oderne dentale plastmaterialer kontraherer 1-4 %
under afbinding (1-6). For om muligt at forhindre
denne afbindingskontraktion i at føre til spaltedannelse anvendes et adhæsiv til at binde plastmaterialet til tanden.
Alligevel kan spaltedannelse ikke altid undgås. Og hvis det lykkes
at undgå spalte mellem tand og fyldning, kan kontraktionen i
stedet for føre til spaltedannelse i tandsubstans og/eller inducere
spændinger i tanden. Dette kan ligesom spalter mellem tand og
fyldning forårsage postoperative symptomer.
For at undgå spalte eller spændingsinduktion er foreslået anvendelse af elastiske linere som et stressabsorberende lag mellem
adhæsiv og tand. Mange linere har været foreslået, bl.a. glasionomer, plastmodificeret glasionomer og flowplast (7-12).
Formålet med denne undersøgelse var at teste, om brug af
kemisk hærdende plast som et tyndt intermediært og endnu ikke
afbundet lag mellem tand og lyshærdende plastfyldninger kan
minimere spaltedannelse i dentinkaviteter på humane molarer
in vitro. Hypotesen var, at det uafbundne kemisk hærdende plast
er i den elastiske gel-fase, mens det lyshærdende plast afbinder,
og at kontraktionskræfterne fra det lyshærdende plast derfor ikke
overføres til kavitetsvæggene, men absorberes af det kemisk hærdende plast. Når det kemisk hærdende plast derefter afbinder, vil
det også kontrahere, men pga. den ringe lagtykkelse forventes
denne kontraktionskraft at være lille.

Emneord:
composite
resins;
adhesives

Materiale og metoder
Serie uden adhæsiv
Der blev anvendt 40 humane underkæbemolarer, som siden
ekstraktion havde været opbevaret i 0,5 % kloramin. En cariesfri
mesial- eller distalflade af hver tand blev slebet på karborundumpapir #220, indtil der var en tilpas stor plan dentinflade.
Kavitetspræparation blev foretaget med et diamantbor (Komet
830 RL 314 012, Gebr. Brasseler, Lemgo, Tyskland) i vandkølet
airrotor. Hver kavitet blev præpareret ca. 3½ mm i diameter og ca.
1½ mm dyb. Tænderne blev fordelt tilfældigt i fire grupper.
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I gruppe 1 blev kaviteten fyldt med Grandio A3 (VOCO,
Cuxhaven, Tyskland) og lyshærdet i 40 sek. med en XL 3000 polymerisationslampe (3M, St. Paul, MN, USA) med en lysintensitet
på 460-480 mW/cm², som blev kontrolleret dagligt med Demetron 100 (Kerr, Orange, CA, USA). Efter polymerisering blev den
fyldte tand lagt i vand ved stuetemperatur i 10 min. Herefter blev
tanden slebet forsigtigt på karborundumpapir nr. 1000 og poleret
med aluminiumspulver (ca. 0,3 µm aluminium). Fyldningen blev
skyllet grundigt vha. en kraftig vandstråle og tørret forsigtigt med
luft. Fyldningen undersøgtes herefter straks for spaltedannelse
i lysmikroskop (Leitz, Wetzlar, Tyskland) ved 80 x forstørrelse.
Den maksimale spaltebredde mellem fyldning og kavitetsvæg blev
målt (evt. ved addition af modstående spalter) og sat i relation
til kavitetsdiameteren det pågældende sted. Denne blev målt i
stereomikroskop.
I gruppe 2 blev kaviteten påført et lag kemisk hærdende plast
(Bisfil2B, Bisco, Schaumburg, IL, USA). Materialet blev udrørt og
fordelt til et jævnt tyndt lag på maks. ½ mm’s tykkelse (øjemål)
på alle kavitetsvægge. Straks herefter blev fortsat som i gruppe 1
med applicering af Grandio A3, lyshærdning osv.
I gruppe 3 var fremgangsmåden den samme som i gruppe 2.
Men efter applicering af Bisfil2B blev ventet i 6 min. og 45 sek. fra
påbegyndt udrøring (arbejdstid 2 min og 15 sek. + afbindingstid
4 min og 30 sek.), indtil materialet var afbundet, før der blev
appliceret lyshærdende plast Grandio A3, lyshærdet, osv.
I gruppe 4 blev hele kaviteten fyldt med Bisfil2B, hvorefter
der blev fortsat som ovenfor.
Serie med adhæsiv
Der blev anvendt 40 humane molarer, som blev kavitetspræpareret som ovenfor. Derefter blev kaviteten ætset i 15 sek. med 38
% fosforsyre Etch-Rite (Pulpdent, Watertown, MA, USA), skyllet
med vand i 15 sek. og tørlagt med luft, men efterladende en ikke
udtørret overflade. Alle overflader i kaviteten blev påført Optibond FL Primer (Kerr, Orange, CA, USA) med microbrush med en
let skrubbende bevægelse i 15 sek. Der blev lufttørret forsigtigt i 5

KLINISK RELEVANS

Selv med anvendelse af gode adhæsiver kender alle tandlæger til problemer med spalter og postoperativ sensibilitet
omkring plastfyldninger. Denne in vitro-undersøgelse viste, at
uden brug af adhæsiv var der mindre spaltedannelse omkring
plastfyldninger ved at påføre kaviteten en liner af kemisk hærdende plast, som endnu ikke var afbundet i det øjeblik, det
lyshærdende plast blev appliceret og polymeriseret. Brug af
adhæsiv ophævede denne effekt af lineren. Hvorvidt, der som
konsekvens heraf blev induceret flere spændinger i tandsubstansen omkring plastfyldningerne, er en nærliggende antagelse. Hvis dette er tilfældet, kan lineren have positiv klinisk
betydning. Vi har i denne undersøgelse imidlertid ikke målt
spændingsdannelse.

sek., hvilket efterlod dentinen skinnende. Optibond FL Adhesive
blev påført med microbrush og fordelt til et ensartet tyndt lag ved
forsigtig luftpåblæsning. Der blev lyshærdet i 20 sek. med en XL
3000 polymerisationslampe. Herefter var fremgangsmåden som
i serien uden adhæsiv.
Resultaterne blev analyseret vha. tofaktoriel variansanalyse
efterfulgt af en Tukey HSD test. Som signifikansniveau anvendtes
P ≤ 0,05.
Resultater
Resultaterne vises i Tabel 1. I den tofaktorielle variansanalyse
påvistes, at såvel faktoren adhæsiv som faktoren fyldningsmateriale havde effekt på spaltedannelsen. Anvendelsen af adhæsiv
reducerede således spaltedannelsen signifikant. I forsøgsserien
uden adhæsiv gav et lag »uafbundet« Bisfil2B efterfulgt af fyldning
med Grandio en spaltedannelse, der var signifikant lavere end
den, der blev målt i kaviteter, der var fyldt udelukkende med
Grandio eller udelukkende med Bisfil2B. I forsøgsserien med ad-

Spaltedannelse (Gap formation)
Gruppe
(Group)

Fyldningsmateriale
(Filling material)

Uden adhæsiv
(Without adhesive)

Med adhæsiv
(With adhesive)

1

Grandio

0,95 +/- 0,21 E

0,13 +/- 0,10 A

2

Uafbundet Bisfil2B + Grandio
(Not yet cured Bisfil2B + Grandio)

0,71 +/- 0,21 C

0,06 +/- 0,06 A

3

Afbundet Bisfil2B + Grandio
(Cured Bisfil2B + Grandio)

0,80 +/- 0,16 CD

0,25 +/- 0,27 B

4

Bisfil2B

0,91 +/- 0,15 DE

0,21 +/- 0,13 B

Middelværdier markeret med samme bogstav var ikke statistisk signifikant forskellige (P ≥ 0,05).
(The same letters indicate a difference that was not statistically significant (P ≥ 0.05)).

Tabel 1. Spalte i % af kavitetsdiameter. Middelværdi +/- SD.
Table 1. Gaps in % of cavity diameter. Mean +/- SD.
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hæsiv gav kaviteter fyldt kun med Grandio og kaviteter fyldt med
et lag »uafbundet« Bisfil2B og Grandio en spaltedannelse, som
var signifikant lavere end den, der blev målt i kaviteter, der var
fyldt udelukkende med Bisfil2B eller var fyldt med et lag afbundet
Bisfil2B efterfulgt af et lag Grandio.
Diskussion
Som forventet medførte anvendelse af adhæsiv signifikant mindre
spaltedannelse i alle grupper. Dette fund bekræfter de mange
positive resultater opnået med 3-step etch-and-rinse-adhæsiver
(13-15). Det faktum, at der trods anvendelsen af adhæsiv stadig
dannedes spalter omkring plastfyldningerne, viste imidlertid, at
der er behov for andre spaltereducerende tiltag.
Det blev også fundet, at anvendelse af et tyndt lag kemisk hærdende plast påvirkede spaltedannelsen. Så vidt vides er der ikke
tidligere udført undersøgelser, hvor et kemisk hærdende plast har
været brugt som liner. Andre har brugt kemisk hærdende plast
som “first increment”, dvs. med en forventet større lagtykkelse
end i denne undersøgelse. Hypotesen har været, at tandens varme
vil forøge polymeriseringen af det kemisk hærdende plast nærmest tanden og således modvirke plastens tendens til at skrumpe
mod centrum og dermed kontrahere væk fra den gingivale væg
(16,17). Andre har foreslået, at den langsommere polymerisering
og forsinkede stivhed af kemisk hærdende plast tillader et øget
flow af disse materialer, hvilket skulle modvirke spaltedannelse
og kontraktionsspændinger (18,19). En enkelt undersøgelse uden
kontrolgruppe har vist gode resultater mht. marginal forsegling,
når et kemisk hærdende plast blev appliceret som første lag mellem adhæsiv og lyshærdende plast (20). Andre har ikke kunnet
påvise en lignende effekt (21-25). I alle disse undersøgelser
(undtagen 25) har man dog ladet det kemisk hærdende plast
afbinde før polymerisering af det lyshærdende plast, hvilket ud
over den større lagtykkelse kan være en mulig forklaring på den
manglende positive effekt.
I forsøgsserien uden adhæsiv var der signifikant mindre spalte,
hvis kaviteten var påført et tyndt lag uafbundet Bisfil2B før applicering og lyshærdning af Grandio, end hvis kaviteten var fyldt
udelukkende med Grandio. I forsøgsserien med adhæsiv var der
ingen statistisk signifikant forskel i spaltedannelse mellem de to
grupper. Anvendelse af adhæsiv var således i stand til at udligne
forskellen i spaltedannelse imellem de to grupper. Det er muligt,
at dette kunne bevirke en større induktion af spændinger i tænder
med kaviteter fyldt udelukkende med Grandio. Da Grandio er
et lyshærdende plast med en relativt lille polymerisationskontraktion, er det også muligt, at anvendelsen af et lyshærdende
plast med større polymerisationskontraktion ville have vist en
signifikant mindre spaltedannelse i forsøgsserien med adhæsiv,
hvis Bisfil2B var påført som liner.
De fundne spalter og forskellen imellem dem kan forekomme

små. Fyldningerne blev imidlertid fremstillet i laboratoriet under optimale arbejdsbetingelser, hvilket man ikke altid har på
klinikken. Endvidere kan det tænkes, at andre adhæsiver og
plastmaterialer ville have resulteret i større spalter. Da spalter
kan være udgangspunkt for bakteriel indtrængning, misfarvning,
kantfraktur og sensibilitetsproblemer, bør de så vidt muligt undgås eller minimeres.
Så længe vi ikke råder over et ikkekontraherende plastmateriale, kan man således overveje at bruge et tyndt lag kemisk hærdende plast som liner som supplement til andre tiltag (adhæsiv,
skrålagsteknik, soft-cure, etc.) for at minimere spaltedannelse
og/eller spændingsinduktion. Det kan dog måske være vanskeligt
at opnå den ønskede tynde lagtykkelse af det kemisk hærdende
plast, fordi det er ret tyndtflydende i forhold til det mere stive
lyshærdende plast og dermed let kan displaceres.

Abstract (English)

Composite fillings with a liner of self-curing composite
Introduction – Dental composites shrink during polymerization
which can lead to gap formation between tooth and filling, gap
formation in tooth substance, and/or stress induction with possible postoperative symptoms. The aim of the present study was
to test if a self-curing composite used as a liner reduced gap formation in light curing composite fillings in dentin cavities.
Material and methods – 80 dentin cavities were prepared in
extracted human molars and split into 4 groups. Group 1 was
filled with light curing Grandio, group 2 with a thin layer of selfcuring Bisfil2B and Grandio (applied and light cured at once and
before the polymerization of Bisfil2B), group 3 with a thin layer of
Bisfil2B which was allowed to polymerize before the application
and light curing of Grandio, and group 4 was filled solely with
Bisfil2B. One series was without and the other with adhesive. The
presence and width of gaps between filling and cavity wall were
determined using a light microscope.
Results – Regardless of filling material the use of adhesive
reduced gap formation significantly. In the experiments without
adhesive there was less gap formation in group 2 with Bisfil2B +
Grandio which was applied before the polymerization of Bisfil2B
than in group 1 with Grandio and group 4 with Bisfil2B. In the
experiments with adhesive there was no significant difference in
gap formation between group 1 (Grandio) and group 2 (uncured
Bisfil2B + Grandio). Group 1 and 2 had significantly less gap
formation than group 3 (cured Bisfil2B + Grandio) and group
4 (Bisfil2B).
Conclusion – “Uncured” selfcuring composite used as a liner
led to some reduction in gap formation.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

VIDENSKAB & KLINIK 661

Plastfyldninger og spaltedannelse

Litteratur
1. Watts DC, Al Hindi A. Intrinsic
“soft-start” polymerisation shrinkage-kinetics in an acrylate-based
resin-composite. Dent Mater 1999;
15: 39-45.
2. Park SH, Krejci I, Lutz F. Consistency in the amount of linear polymerization shrinkage in syringe-type
composites. Dent Mater 1999; 15:
442-6.
3. Cook WD, Forrest M, Goodwin AA.
A simple method for the measurement of polymerization shrinkage
in dental composites. Dent Mater
1999; 15: 447-9.
4. Tiba A, Charlton DG, Vandewalle
KS, Ragain JC Jr. Comparison of
two video-imaging instruments for
measuring volumetric shrinkage
of dental resin composites. J Dent
2005; 33: 757-63.
5. Herrero AA, Yaman P, Dennison
JB. Polymerization shrinkage and
depth of cure of packable composites. Quintessence Int 2005; 36:
25-31.
6. Lee IB, Cho BH, Son HH, Um CM.
A new method to measure the polymerization shrinkage kinetics
of light cured composites. J Oral
Rehabil 2005; 32: 304-14.
7. H embree JH, Jr. Microleakage
at the gingival margin of class II

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

composite restorations with glassionomer liner. J Prosthet Dent
1989; 61: 28-30.
8. Mongkolnam P, Tyas MJ. Lightcured lining materials: a laboratory study. Dent Mater 1994; 10:
196-202.
9. Garcia-Godoy F, Malone WF. Microleakage of posterior composite
resins using glass-ionomer cement
bases. Quintessence Int 1988; 19:
13-7.
10. Garcia-Godoy F. Microleakage of
a posterior composite resin lined
with glass-ionomer. Gen Dent
1988; 36: 514-6.
11. Hallett KB, Garcia-Godoy F. Microleakage of resin-modified glass
ionomer cement restorations: an
in vitro study. Dent Mater 1993;
9: 306-11.
12. Toledano M, Osorio E, Osorio R,
García-Godoy F: Microleakage of
Class V resin-modified glass ionomer and compomer restorations. J
Prosthet Dent 1999; 81: 610-5.
13. De Munck J, Shirai K, Yoshida Y, Inoue S, Van Landuyt K, Lambrechts
P et al. Effect of water storage on
the bonding effectiveness of 6
adhesives to Class I cavity dentin.
Oper Dent 2006; 31: 456-65.

14. Perdigao J. New developments in
dental adhesion. Dent Clin North
Am 2007; 51: 333-57.
15. 	Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A,
Cadenaro M, Di Lenarda R, De
Stefano Dorigo E. Dental adhesion review: aging and stability of
the bonded interface. Dent Mater
2008; 24: 90-101.
16. Bertolotti RL. Posterior composite
technique utilizing directed polymerization shrinkage and a novel
matrix. Pract Periodontics Aesthet
Dent 1991; 3: 53-8.
17. Fusayama T. Indications for selfcured and light-cured adhesive
composite resins. J Prosthet Dent
1992; 67: 46-51.
18. K emp-Scholte CM, Davidson
CL. Marginal integrity related to
bond strength and strain capacity
of composite resin restorative systems. J Prosthet Dent 1990; 64:
658-64.
19. Feilzer AJ, de Gee AJ, Davidson CL.
Setting stresses in composites for
two different curing modes. Dent
Mater 1993; 9: 2-5.
20. Garberoglio R, Coli P, Brännström
M. Contraction gaps in Class II
restorations with self-cured and
light-cured resin composites. Am
J Dent 1995; 8: 303-7.

21 Miller MB, Castellanos IR, Vargas
MA, Denehy GE. Effect of restorative materials on microleakage of
Class II composites. J Esthet Dent
1996; 8: 107-13.
22. Hilton TJ, Schwartz RS, Ferracane
JL. Microleakage of four Class II resin composite insertion techniques
at intraoral temperature. Quintessence Int 1997; 28: 135-44.
23. van Dijken JW, Hörstedt P, Waern R. Directed polymerization
shrinkage versus a horizontal incremental filling technique: interfacial adaptation in vivo in Class
II cavities. Am J Dent 1998; 11:
165-72.
24. Beznos C. Microleakage at the cervical margin of composite Class II
cavities with different restorative
techniques. Oper Dent 2001; 26:
60-9.
25. Peutzfeldt A, Asmussen E. Composite restorations: influence of
flowable and self-curing resin
composite linings on microleakage
in vitro. Oper Dent 2002; 27: 56975.

662 VIDENSKAB & KLINIK
ORIGINALARTIKEL

Forekomst af
tanderosioner
hos en gruppe
danske 12-17-årige

Abstract

Stort behov for
indsats mod syreskader
Introduktion – For at få et overblik over hyppigheden og sværhedsgraden af tanderosioner blandt unge i Frederiksberg Kommune blev der i 2007 udført en registrering
af syreskader på de unges tænder.
Materiale og Metode – Undersøgelsen
omfattede 2.151 børn og unge i 12-17-årsalderen med bopæl på Frederiksberg. Tændernes emalje blev registreret af barnets
og den unges vanlige tandlæge eller tandplejer. Det anvendte erosionsindeks angav
emaljens tilstand ved: 0, sund emalje; 1,
erosioner i emaljen; 2, enkelte steder små
dentinblottelser; 3, store udbredte dentinblottelser.
Resultater – 14,6 % af børn og unge
havde mindst én tand med erosioner. Den
alvorligste type erosioner med store områder blottet dentin ses hos fem deltagere
(0,2 %).
Der ses en tydelig stigning af forekomst
af erosioner med stigende alder. Endvidere
ses en signifikant forskel mellem forekomsten hos piger og drenge i 15-16-års-alderen (P < 0,01).
Blandt drengene havde 225 (20,7 %)
erosioner af forskellig sværhedsgrad.
Blandt pigerne havde 88 (8,3 %) erosioner af forskellig sværhedsgrad. I 15-årsalderen havde hver tredje dreng erosioner
af varierende sværhedsgrad af mindst én
tand. Alle fem deltagere med erosioner af
den alvorligste type var drenge.
Konklusion – Undersøgelsens resultater
viser, at der er en stor forekomst af syreskader på de unges tænder. Resultaterne
dokumenterer relevansen af yderligere
udredning af de ætiologiske årsager samt
udvikling af målrettede forebyggelsesprogrammer, der skal anvendes senest fra
12-års-alderen og især være rettet mod
drengene.

Lene Esmark, overtandlæge, Frederiksberg Kommunes Tandpleje

A

Emneord:
Tooth erosions;
occurrence;
epidemiology

ntallet af børn og unge med erosioner af tænderne synes
de senere år at være steget. Tandlæger og tandplejere
har ved de systematiske tandeftersyn observeret udtalte
syreskader på især de unges tænder.
Syreskaderne formodes især at skyldes hyppige indtag af sodavand, cola og andre sure drikke. På grund af den direkte syrepåvirkning af tandens overflade sker der en successiv opløsning af
tandens emalje (1). Med tiden kan opløsningen være så voldsom,
at dentinen bliver blottet.
På grund af dentinens følsomhed bliver problemet for den
unge ikke alene kosmetisk og funktionelt, men der kan også
optræde smerte ved kulde eller berøring af tanden. En dansk
undersøgelse udført i 2000 (2) og flere undersøgelser publiceret
i internationale tidsskrifter (3-7) afslører, at der er en anseelig
forekomst af erosioner hos børn og unge i såvel Danmark som i
andre lande, eksempelvis i Holland, England og Tyskland.
I den danske undersøgelse (2), der er udført i 2000, fandt
man, at 14,0 % af 558 15-, 16- og 17-årige havde mindst fire eller
flere flader med erosionsskader. Man fandt en signifikant større
forekomst hos drenge end hos piger, men ingen aldersvariation.
I den engelske undersøgelse (6) fulgte man udviklingen fra
12 til 14 år blandt 1.308 børn. Man fandt en stigning på knap 8
% i perioden, og man fandt en større forekomst hos drenge end
hos piger.
For at få et overblik over forekomsten af syreskaderne blandt
de unge i Frederiksberg Kommune blev det besluttet at udføre
en registrering af hyppigheden og sværhedsgraden på de unges
tænder.
I forbindelse med de årlige registreringer af tandsundheden,
der skal indberettes til Sundhedsstyrelsen, blev det registreret, om
emaljen var sund, eller om der var syreskader på tænderne.
Undersøgelsens formål var at afdække:
1. Forekomsten af erosioner hos børn og unge født i 1995 eller
tidligere med bopæl i Frederiksberg Kommune, med fokus på
køns- og aldersforskelle.
2. Variationen i sværhedsgraden, defineret ved syreskader lokaliseret til emaljen, eller med mindre eller større områder
blottet dentin.
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Materiale og metode
Registrering
Fra 1. marts 2007 til 1. marts 2008 blev forekomsten af syreskader
registreret hos børn og unge med bopæl på Frederiksberg, og som
var født i 1995 eller tidligere. Denne gruppe omfattede 3.553
unge, fordelt på 1.802 piger og 1.751 drenge.
Registreringen blev udført af barnet og den unges vanlige
tandplejer eller tandlæge i forbindelse med indberetningen til
Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske registrering (SCOR)
og anførtes i SCOR-blanketternes fjerde og sidste statistikfelt.
De registrerende tandplejere og tandlæger havde forud for
projektets start modtaget såvel mundtlig som skriftlig vejledning
(Fig.1).

Erosionsindeks
Registrering af en emaljedefekt blev registreret efter nedenstående indeks, der er et modificeret indeks efter Lussi (8), og som
også blev anvendt i den tidligere danske undersøgelse fra 2000
(2). Registreringen blev udført ud fra den mest eroderede tand
i tandsættet og var således uafhængig af antallet af tænder med
syreskader.
Ligeledes var registreringen uafhængig af placeringen af syreskaden på tanden.
Det anvendte indeks angiver mulighed for at registrere følgende:
Kode: 0 Sund emalje
Kode: 1 Erosioner udelukkende i emaljen
Kode: 2 Erosioner med blotlæggelse af dentin svarende til
mindre end halvdelen af tandoverfladen ved incisiver.
Ved molarer: pletvis eksponering svarende til en eller
flere cuspides
Kode: 3 Erosioner med blotlæggelse af dentin svarende til halvdelen af tandoverfladen, ved incisiver. Ved molarer:
sammenflydende dentineksponeringer svarende til
en eller flere cuspides
Statistik
Kun de børn og unge, der havde statistikfeltet korrekt udfyldt med
0, 1, 2 eller 3, samt de tre øvrige statistikfelter blanke, deltog i den
endelige statistiske bearbejdning. Ved signifikansberegningerne
blev anvendt Fishers test. På signifikansniveauerne P < 0,05 henholdsvis P < 0,01.
Resultater
Ud af de 3.553 registreringer udgik 1.402 på grund af manglende
eller ukorrekt registrering af erosioner. De udelukkede registreringer var jævnt fordelt på Frederiksberg Kommunes klinikker.
2.151 unge er således i alt registreret, heraf har 313 (14,6 %)
syreskader af forskellig sværhedsgrad.
Fem unge (0,2 %) havde så voldsomme skader, at store områder på mindst én tand var uden emalje. Forekomsten varierer
med alderen. Således havde de 12- og 13-årige en forekomst af
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

Vejledning i registrering af erosioner
• Registreringen noteres i statistikfelt D på Scor-blanketten.
• Registreringen udføres på patienter fra 11-12-års-alderen og
opefter, dvs. fra årgang 1995.
• Vi starter med at registrere fra 1. marts og indtil videre.
De diagnostiske kriterier:
Kode Diagnose

Facialt og oralt Occlusalt

0

Ingen erosioner

1

Erosion af
emaljen

2

Let erosion af
dentinen

3

Svær erosion af Dentinen er
dentinen
eksponeret
svarende til
halvdelen af
tandfladen.

Der er sket tab
af emaljeoverfladen, men
dentinen er
ikke eksponeret.

Afrundede
cuspides, men
dentinen er
ikke eksponeret.

Dentinen er
eksponeret
svarende til
mindre end
halvdelen af
tandfladen.

Pletvis dentineksponering
svarende til
en eller flere
cuspides.
Sammenflydende dentineksponering
svarende til
en eller flere
cuspides.

Statistikfelt D udfyldes enten med 0 eller den højeste
diagnosticerede score.
Fig. 1. Skriftlig vejledning i registrering af erosioner.
Fig. 1. Written guidance to registration of erosions.

erosioner med varierende sværhedsgrad på 8-9 %, mens forekomsten hos de 14-årige var på 14 %. Hos de 15-, 16- og 17-årige var
der en forekomst på 19-21 %.
Fig. 2 viser alders- og kønsfordelingen af forekomsten af
erosioner. I registreringen deltog 1.086 drenge og 1.065 piger.
Blandt drengene havde 225 (20,7 %) erosioner af forskellig sværhedsgrad. Blandt pigerne havde 88 (8,3 %) erosioner af forskellig
sværhedsgrad. Alle fem deltagere med erosioner af den alvorligste
type var drenge.
Det fremgår, at forskellen i forekomsten af erosioner hos piger
og drenge bliver større med alderen og således størst i 15- og 16-årsalderen (næsten 25 % og signifikant på P < 0,01-niveauet).
I 12- og 13-års-alderen er der kun ringe forskel (3 til 4 %, og
ingen signifikant forskel, P > 0,05). Forekomsten af erosioner er
højest hos drengene i 15- og 16-års-alderen, idet næsten 33 % har
erosioner af mindst én tand.
Diskussion
Det kan undre, at 1.402 registreringer udgik på grund af manglende registrering eller fejlregistrering. Årsagen er nok væsentligst
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Undersøgelsen i Frederiksberg Kommune viser, at tanderosioner er et stort problem blandt kommunens børn og unge,
og at der derfor er behov for målrettede forebyggelsesprogrammer. Forebyggelse, i form af vejledning og oplysning,
skal især rettes mod drenge, da forekomsten af erosioner
er mere end dobbelt så hyppig hos drenge som hos piger
med den største forskel i 16-års-alderen, hvor forekomsten
af erosioner er 7,6 % hos pigerne mod 32,8 % hos drengene.
Samtidig viser observationerne, at profylaktiske tiltag skal
iværksættes allerede fra 12-års-alderen, da forekomsten af
erosioner stiger med alderen. Fx ses unge med den sværeste
erosionstype kun blandt 15-årige eller ældre.

forglemmelse i den travle hverdag, hvor de registrerede aldersgrupper kommer til tandeftersyn sammen med andre aldersgrupper. Der er meget at huske. Men da de manglende registreringer
er jævnt fordelt på alle kommunens 11 klinikker, vurderes det, at
de korrekt udførte registreringer udgør et repræsentativt udsnit
af de 12- til 17-årige på Frederiksberg.
Den anvendte registreringsmetode medfører såvel fordele som
ulemper. Fordelen er, at registreringen er så unuanceret, at den
kan udføres af barnets vanlige tandlæge eller tandplejer, blot den
forudgås af en mundtlig og skriftlig vejledning.
Reproducérbarheden er ligeledes høj, fordi registreringen kun
angiver, at der er erosion af et vist omfang, ikke præcist i målbare
enheder.
Ulempen er, at registreringen er meget overordnet. Den siger
intet om antallet af angrebne tænder eller om erosionens placering på tanden.
En tidligere undersøgelse fra Danmark (2) anvendte samme
registreringsindeks. Sammenlignes resultaterne fra den undersø-

Erosionsforekomsten fordelt efter køn, alder og sværhedsgrad
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Fig. 2. Den procentvise fordeling af erosionsskader fordelt efter køn, alder og sværhedsgrad.
Fig. 2. The percentage of erosion damage according to sex, age and grade of severity.
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gelse med den foreliggende, ses det, at forekomsten er af samme
omfang, men at sværhedsgraden er blevet forværret.
Eksempelvis var der ingen unge i den tidligere undersøgelse,
der havde den højeste værdi 3.
Undersøgelsen viser ikke overraskende, at der er en stigende
forekomst af erosioner med stigende alder. Allerede i 12-årsalderen er der en forekomst på 8,1 %, med en væsentlig stigning
i 14-års-alderen (14 %), for igen at stige i 15-års-alderen (21 %).
Unge med den sværeste erosionstype ses da også kun blandt
15-årige eller ældre.
Forekomsten af erosioner er mere end dobbelt så hyppig hos
drenge som hos piger. Forskellen på forekomsten hos de to køn er
kun ringe i 12-13-års-alderen, men den stiger derefter væsentligt.
Den største forskel ses i 16-års-alderen, hvor forekomsten af erosioner er 7,6 % hos pigerne mod 32,8 % hos drengene. Den største
forekomst ses hos drenge i 15-års-alderen, hvor 33,7 % eller hver
tredje dreng har mindst én tand med erosioner.
Den alvorligste type erosioner ses hos drenge over 14 år. En
observation, der er interessant, og som ansporer yderligere til
at afdække de ætiologiske årsager: Er det, fordi drengene sidder
mere ved computeren og samtidig indtager syreholdige drikke?
Eller er pigerne mere bevidste om, at de skal drikke vand? Andre
årsager kan være, at forøgelse af lommepenge giver den unge
mulighed for selv at købe læskedrikke.
Stigningen i erosionsforekomsten relateret til alder siger
noget om, at der skal en vis tid til at udvikle erosionerne på de
permanente tandoverflader. Og endelig kan stigningen have sammenhæng med, at de unge med alderen bliver mere interesserede
i deres udseende og derved intensiverer tandbørstningen. Dette
er i overensstemmelse med, at erosioner ikke forekommer på
plakbelagte tandoverflader (9).
Af Fig. 2 fremgår et interessant mønster, der kan tolkes, som
at stigningen hos de 14-årige drenge kan forventes at blive endog
forøget hos de kommende 14-årige, mens mønsteret for pigerne
tyder på en stabilisering af den meget lavere forekomst.
De nævnte observationer sammenholdt med de tiltagende
problemer for de unge med erosionsskader i form af såvel kosmetiske som funktionelle problemer bekræfter relevansen af en
yderligere udredning af de ætiologiske årsager.
Endvidere viser observationerne, at forebyggelse i form af
vejledning og oplysning især skal sættes ind over for drengene,
samt at profylaktiske tiltag skal iværksættes allerede fra 12-årsalderen.
Undersøgelsens resultater vil danne baggrund for det videre
arbejde med fremstilling af målrettede forebyggelsesprogrammer,
som vil ske i et tæt samarbejde med de unge.
Taksigelse
En stor tak til alle medarbejdere i Frederiksberg Kommunes Tandpleje samt til edb-konsulent Claus V. Christensen.
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Abstract (English)

The incidence of tooth erosions in a group of 12-17 year old Danish
adolescents
Introduction – To form a general view of frequency and severity of
erosions among adolescents living in the Municipality of Frederiksberg (Copenhagen), a registration was carried out in 2007.
Material and Methods – The examination included 2,151
children and adolescents of 12-17 years, living in the municipality of Frederiksberg. The enamel of the participants teeth was
recorded by their usual dentist or dental hygienist.
The following index was used: 0 = healthy enamel, 1= erosion
of enamel, 2= small spots of exposed dentine, 3= larger disseminated areas of exposed dentine.
Results – 14.6 % of the participants had at least one tooth with
erosion. The most serious type of erosion with large areas of exposed dentine is seen in 5 participants (0.2 %).
An increase in incidence of erosions is seen with increasing
age.
Furthermore a significant difference between girls and boys
15-16 years old is observed (P < 0.01). Among boys 225 (20.7
%) had erosions of various severity. Among girls 88 (8.3 %) had
erosions of various severity. By 15 years of age every third of the
boys had erosions of at least one tooth. All five participants with
erosions of the most severe type were boys.
Conclusion – The results of the examination show, that there is
a large incidence of erosions. The results furthermore substantiate
the relevance of investigations of erosions etiological reasons and
developing target-oriented prevention programs, to be used from
the age of 12 and especially aimed at boys.
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Silent sinus
syndrom

Abstract

Præsentation af patient
med silent sinus syndrom

Præsentation af
et patienttilfælde

Silent sinus syndrom er en relativt sjælden forekommende lidelse karakteriseret
ved ensidig skrumpning af kæbehulen.
Tilstanden forekommer oftest i 30-40-årsalderen og præsenterer sig klinisk ved
en volumenforøgelse af øjenhulen og tiltagende nedsynkning af øjet. Ætiologien
og patogenesen er ukendt, men menes at
kunne udvikles sekundært til kronisk kæbehulebetændelse. Silent sinus syndrom kan
behandles konservativt, men den accepterede behandling er funktionel endoskopisk
sinuskirurgi, med henblik på at genskabe
normale trykforhold i kæbehulen. Rekonstruktion af bunden i øjenhulen foretages
ved kosmetiske gener.
I nærværende artikel præsenteres en
46-årig mand med silent sinus syndrom,
og de behandlingsmæssige samt differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres.

Lars Nygaard Madsen, tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
Thomas Jensen, overtandlæge, specialtandlæge i kæbekirurgi og
ph.d.-studerende, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital

S

ilent sinus syndrom (SSS), også kaldet kronisk maksillær
sinus atelektase, er en relativt sjældent forekommende tilstand, først beskrevet i 1964 af Montgomery (1) og senere
navngivet af Soparkar et al. i 1994 (2).
Tilstanden forekommer oftest i 30-40-års-alderen og ses lige
hyppigt hos kvinder og mænd (3). Ætiologien og patogenesen er
ukendt, men menes at kunne udvikles sekundært til en kronisk
kæbehulebetændelse som følge af obstruktion af bihulernes ostier
(2). SSS kendetegnes klinisk ved ensidig volumenforøgelse af
øjenhulen og tiltagende nedsynkning af øjet (4,5). Billeddiagnostisk undersøgelse viser ensidig skrumpning, sløring og formindsket volumen af kæbehulen. Bunden i øjenhulen er beliggende
mere kaudalt i den afficerede side, og kæbehulens omgrænsende
knoglevægge er udtyndede og indfaldne (6). SSS er oftest asymptomatisk, men synsforstyrrelser, hovedpine, nasalstenose samt
smerter fra tænder og kæbe kan forekomme ved fremskreden
sygdom (6,7). SSS behandles med funktionel endoskopisk sinuskirurgi, hvorved trykforholdene i kæbehulen normaliseres,
lignende behandlingseffekt ved serøs otitis efter tubulation af
trommehinden (8). Ved kosmetiske gener eller synsforstyrrelser,
der ikke kan korrigeres med brille, foretages rekonstruktionen af
bunden i øjenhulen (9).

Emneord:
Otorhinolaryngologic diseases;
maxillary sinus;
maxillary
sinusitis;
enophthalmos

Patienttilfælde
En 46-årig sund og rask mand blev henvist fra Øjenafdelingen til
Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, med henblik på diagnostik og behandling af venstresidig
SSS.
Anamnese – Patienten havde seks måneder forinden bemærket
begyndende ansigtsasymmetri med nedsynkning af venstre øje,
hængende øvre øjenlåg og tiltagende dobbeltsyn. Ingen tidligere
gener fra kæbehulen eller manglende nasal luftpassage og ingen
anamnestiske oplysninger om tidligere traumer.
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Ekstraoralt billede
Fig. 1. Silent sinus
syndrom med tydelig nedsynkning af
øjet og retraktion af
venstre øvre øjelåg.

Silent sinus syndrom (SSS) er en relativt sjælden forekommende lidelse og ukendt for de fleste tandlæger. Tilstanden
er normalt uden symptomer og formentlig underdiagnosticeret, men for at standse eventuel sygdomsudvikling er tidlig
diagnostik vigtig. Tilstanden forekommer oftest i 30-40-årsalderen og ses lige hyppigt hos mænd og kvinder. Billeddiagnostisk undersøgelse viser ensidig skrumpning, sløring
og formindsket volumen af kæbehulen. Mens bunden i øjenhulen er beliggende mere kaudalt i den afficerede side, og
kæbehulens omgrænsende knoglevægge er udtyndede og
indfaldne. SSS er oftest asymptomatisk, men synsforstyrrelser, hovedpine, nasalstenose samt smerter fra tænder og
kæbe kan forekomme ved fremskreden sygdom.

Objektiv undersøgelse
Ekstraoralt – Patientens ansigtsfysiognomi var præget af en
asymmetrisk pupillinje med venstre øje beliggende 1 cm lavere i
forhold til højre side. Øvre venstre øjenlåg var tilbagetrukket med
forøget volumen og betydelig lukkedefekt (Fig. 1). Der var frie
øjenbevægelser med dobbeltsyn i det øvre synsfelt.
Intraoralt – Ingen patologiske forandringer.
Røntgen – CT-scanning viste fuldstændig sløring og skrumpning
af venstre sinus maxillaris med udtyndede og indfaldne knoglevægge samt formindsket volumen (Fig. 2a og b).
Diagnose
På baggrund af ovenstående anamnese og klinisk og radiologisk
undersøgelse blev der stillet følgende diagnose: Silent sinus syndrom sinister. Patienten tilkendegav ingen nuværende kosmetiske
gener af den ændrede position af øjet og dobbeltsynet, hvorfor
der ikke var indikation for rekonstruktion af bunden i øjenhulen. Patienten blev henvist til Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, med henblik på
yderligere udredning og behandling, eventuelt i form af funktionel endoskopisk sinuskirurgi med henblik på normalisering af
kæbehulens trykforhold.
Diskussion
I nærværende artikel præsenteres en 46-årig mand med et
sygdomsbillede karakteristisk for SSS. Tilstanden er sjældent
forekommende, og diagnosen stilles udelukkende på baggrund
af anamnesen samt en klinisk og radiologisk undersøgelse.
SSS er formodentlig underdiagnosticeret som følge af langsom
sygdomsudvikling og manglende erkendelse. I litteraturen er
der tidligere rapporteret 105 patienttilfælde med SSS (3). En
tidligere litteraturgennemgang har vist, at alle de diagnosticerede patienttilfælde med SSS havde nedsynkning af øjet, og
28 % havde dobbeltsyn, hvorimod ingen havde symptomer på
kæbehulebetændelse (10).
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Fig. 1. Silent Sinus
Syndrome with
lowering of left
eye and upper lid
retraction.

CT-scanning

Fig. 2a og b. Computertomografisk scanning visende udfyldning af venstre sinus maxillaris og retraktion af sinusvægge.
Fig. 2a and b. Computed tomography scan with obstructed
left sinus and retraction of sinus walls.

SSS kan behandles konservativt, men progression af sygdommen kan standses ved at bedre kæbehulens afløbsforhold, således
ventilationen i kæbehulen genskabes og den ciliære funktion
og trykforholdene normaliseres (11). Funktionel endoskopisk
sinuskirurgi er en minimalt invasiv teknik, der muliggør åbning
og udvidelse af kæbehulens ostium under synets direkte vejledning; herved normaliseres trykforholdene i kæbehulen. Udtalte
kosmetiske gener eller synsforstyrrelser, der ikke kan korrigeres
med brille, vil ofte kræve rekonstruktion af bunden i øjenhulen
med autologt knogletransplantat eller rekonstruktionsmateriale.
Denne procedure kan udføres i forbindelse med endoskopisk
sinuskirurgi eller sekundært (3). I litteraturen er der tidligere
beskrevet et enkelt patienttilfælde med spontan normalisering af
anatomien efter funktionel endoskopisk sinuskirurgi (12).
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De vigtigste differentialdiagnoser til SSS er Parry Romberg
syndrom og lineær sklerodermi.
Parry Romberg syndrom er en sjælden degenerativ lidelse
karakteriseret ved ensidigt progressivt svind af ansigtets knogler, muskler og bløddele (13). Sygdommen indtræder oftest i
0-15-års-alderen og varer mellem to og 10 år. Klinisk ses tiltagende nedsynkning af øjet, deviation af næse og mund mod den
afficerede side samt øget eksponering af tænder. Ætiologien og
patogenesen er ukendt, og sygdommens progression kan ikke
bremses. Når sygdomsudviklingen er afsluttet, foretages efterfølgende plastikkirurgisk korrektion af ansigtsknogler og bløddele
(13).
Lineær sklerodermi er en sjælden systemisk bindevævssygdom
karakteriseret ved øget bindevævsdannelse i hud og underhud,
ætiologi og patogenese er ukendt, tilstanden præsenterer sig
klinisk ved båndformede strøg af hårde og skinnende hudindurationer medførende asymmetri af ansigtet (14). Der er beskrevet
tilfælde associeret med neurologiske manifestationer (15).

Abstract (English)

Silent Sinus Syndrome. A case study
Silent Sinus Syndrome or chronic maxillary sinus atlectasis is a
relatively uncommon condition which is characterized by unilateral enophthalmos and hypoglobus, due to inward retraction of
the maxillary sinus walls and lowering of the orbital floor. The
etiology as well as the pathogenesis is unclear, but might be caused by chronic sinusitis. Silent Sinus Syndrome usually occurs in
the third and fourth decades of life, and is not gender-specific. The
syndrome seems to be under diagnosed in spite of characteristic
and pathognomonic clinical and radiological signs. Silent Sinus
Syndrome treatment, if any, consists of functional endoscopic
sinus surgery to re-establish functional drainage passage and
reconstructive procedure of the orbital floor to manage asymmetric facial appearance. A case of a 46-year-old man with Silent
Sinus Syndrome is presented.

Billeder af patienten bringes på grundlag af skriftlig samtykkeerklæring fra patienten.
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Cochrane-review

Opdaterede retningslinjer
for antibiotikaprofylakse
De danske anbefalinger vedr. antibiotisk profylakse ved
tandbehandling til forebyggelse af infektiøs endocarditis
er netop revideret – de lægger sig tæt op ad de amerikanske
Winnie Brodam

E

t opdateret Cochrane-review har ikke fundet evidens for, at
antibiotika virker profylaktisk imod bakteriel endocarditis.
Det har heller ikke fundet evidens for, at det ikke virker,
og det er uklart, om de positive virkninger ved at administrere
antibiotika overvejer de potentielt skadelige.
Kun ét studie opfyldte i dette tilfælde Cochranes strenge kvalitetskrav. Det pågældende studie er et case-kontrol-studie, som
omfatter alle kendte hollandske tilfælde af endocarditis over to år.
Blandt dem fandt man, at penicillinprofylakse ikke havde ændret
hyppigheden af endocarditis-forekomst.
Kommentar af lektor Tove Larsen,
Tandlægeskolen i København:
– Anbefalingerne for forebyggelse af infektiøs endocarditis (IE) i
forbindelse med tandlægelige indgreb har været til debat internationalt i en årrække, og vejledningerne for antibiotisk profylakse
er løbende blevet revideret.
Baggrunden for diskussionerne er især, at det er vanskeligt
at skabe evidens for effekten af profylaktiske tiltag, da en prospektiv placebokontrolleret undersøgelse vil kræve inklusion af
min. 6.000 patienter og derfor næppe vil blive gennemført. Dette
illustreres af, at kun et enkelt studie møder inklusionskriterierne
i det nye Cochrane-review.
Det diskuteres, om effekten af den antibiotiske profylakse
opvejer de potentielt skadelige virkninger af administrationen.
Desuden fokuseres der på, at IE også kan opstå som følge af
bakteriæmi med orale streptokokker – der stadig er blandt de
hovedansvarlige for IE – opstået efter daglige procedurer som
tandbørstning og tygning. Det er påvist, at dette især forekommer
hos patienter med marginal parodontitis. Derfor er det ekstra
vigtigt at sikre sunde parodontale forhold hos patienter i risiko
for udvikling af IE.

Cochrane-reviewet omtaler, at det engelske National Institute
for Health and Clinical Excellence er gået bort fra at anbefale
antibiotisk profylakse ved tandbehandling til forebyggelse af IE
(2008). I modsætning hertil anbefaler American Heart Association (2008) fortsat administration af antibiotika, om end på indskrænket indikation. Her fremhæves dog også, at opretholdelse af
en god mundhygiejne og sunde forhold i mundhulen er vigtigere
i forhold til at forebygge IE.
De danske anbefalinger er senest revideret i april 2009 og
lægger sig tæt op ad de amerikanske. De kan findes på Dansk
Cardiologisk Selskabs hjemmeside, www.cardio.dk.
Endocarditis-profylakse gives kun ved tandindgreb med risiko for
blødning til patienter med særlig høj risiko for endocarditis:
• Tidligere endocarditis
• Hjerteklapproteser
• Visse medfødte hjertesygdomme (CHD)
   • ikke korrigerede cyanotiske CHD, herunder palliative
shunts og ”conduits”
   • de første seks mdr. efter vellykket behandling (kirurgisk/device) af medfødte defekter i hjertet, hvor der er
indsat protesemateriale
   • ikke komplet korrigeret CHD, hvor der resterer utæthed
i umiddelbar nærhed af indsat protesemateriale
• Organtransplanterede patienter med hjerteklapsygdom.
Antibiotikaprofylaksen består af Amoxicillin 2 g (børn 50 mg/kg),
1 time før indgrebet. Ved penicillinallergi gives Roxithromycin
300 mg (børn 150 mg) 1 time før indgrebet.
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Abstract

Background
Infective endocarditis is a severe infection arising in the lining of the heart with a high mortality rate.
Many dental procedures cause bacteraemia and it was believed that this may lead to bacterial endocarditis (BE) in a few people. Guidelines in
many countries have recommended that prior to invasive dental procedures antibiotics are administered to people at high risk of endocarditis.
However, recent guidance by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in England and Wales has recommended that
antibiotics are not required.
Objectives
To determine whether prophylactic antibiotic administration compared to no such administration or placebo before invasive dental procedures
in people at increased risk of BE influences mortality, serious illness or endocarditis incidence.
Search strategy
The search strategy from the previous review was expanded and run on MEDLINE (1950 to June 2008) and adapted for use on the Cochrane
Oral Health, Heart and Infectious Diseases Groups’ Trials Registers, as well as the following databases: CENTRAL (The Cochrane Library 2008,
Issue 2); EMBASE (1980 to June 2008); and the metaRegister of Controlled Trials (to June 2008).
Selection criteria
Due to the low incidence of BE it was anticipated that few if any trials would be located. For this reason, cohort and case-control studies were
included where suitably matched control or comparison groups had been studied. The intervention was the administration of antibiotic compared to no such administration before a dental procedure in people with an increased risk of BE. Cohort studies would need to follow those at
increased risk and assess outcomes following any invasive dental procedures, grouping by whether prophylaxis was received. Included casecontrol studies would need to match people who had developed endocarditis (and who were known to be at increased risk before undergoing
an invasive dental procedure preceding the onset of endocarditis) with those at similar risk but who had not developed endocarditis. Outcomes
of interest were: mortality or serious adverse event requiring hospital admission; development of endocarditis following any dental procedure in
a defined time period; development of endocarditis due to other non-dental causes; any recorded adverse events to the antibiotics; and cost
implications of the antibiotic provision for the care of those patients who develop endocarditis.
Data collection and analysis
Two review authors independently selected studies for inclusion, then assessed quality and extracted data from the included study.
Main results
No randomised controlled trials (RCTs), controlled clinical trials (CCTs) or cohort studies were included. One case-control study met the inclusion criteria. It collected all the cases of endocarditis in The Netherlands over 2 years, finding a total of 24 people who developed endocarditis
within 180 days of an invasive dental procedure, definitely requiring prophylaxis according to current guidelines and who were at increased risk
of endocarditis due to a pre-existing cardiac problem. This study included participants who died because of the endocarditis (using proxys).
Controls attended local cardiology outpatient clinics for similar cardiac problems, had undergone an invasive dental procedure within the past
180 days and were matched by age with the cases. No significant effect of penicillin prophylaxis on the incidence of endocarditis could be
seen. No data were found on other outcomes.
Authors’ conclusions
There remains no evidence about whether penicillin prophylaxis is effective or ineffective against bacterial endocarditis in people at risk who
are about to undergo an invasive dental procedure. There is a lack of evidence to support previously published guidelines in this area. It is not
clear whether the potential harms and costs of antibiotic administration outweigh any beneficial effect. Ethically practitioners need to discuss
the potential benefits and harms of antibiotic prophylaxis with their patients before a decision is made about administration.
Oliver R, Roberts GJ, Hooper L, Worthington HV. Antibiotics for the prophylaxis of bacterial endocarditis in dentistry. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008,
Issue 4. Art. No.: CD003813. DOI: 10.1002/14651858.CD003813.pub3.
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Alkohol og body mass index (BMI)
som risikofaktorer for parodontitis
undersøgt i et populationsstudie
Afhandlingen er baseret på en tværsnitsundersøgelse,
der inkluderede 1.522 personer i alderen 20-95 år fra
Østerbroundersøgelsen
Johanne Kongstad

P

atogenesen ved marginal parodontitis
involverer et samspil mellem bakterier
og resulterende inflammatorisk reaktion, som influeres af flere forhold, fx alder,
køn, livsstil, systemiske sygdomme og genetisk
baggrund. For udredning af de enkelte faktorers
betydning spiller epidemiologiske undersøgelser
en væsentlig rolle. I den epidemiologiske litteratur varierer definitionen af parodontitis imidlertid betydeligt, hvilket kan være afgørende både
for undersøgelser af sammenhængen mellem
risikoindikatorer og sygdom samt for prævalensstudier. Formålene med nærværende afhandling
var at estimere sammenhængen mellem en
række mulige risikoindikatorer med fokus på
alkohol og body mass index (BMI) og marginal
parodontitis samt at beskrive forekomsten af
marginal parodontitis defineret på forskellige
måder hos en gruppe voksne danskere.
Afhandlingen er baseret på et tværsnitsstudie, der inkluderede 2.951 deltagere i alderen
20-95 år fra Østerbroundersøgelsen, der er et
prospektivt kohortestudie oprindeligt med det
formål at relatere livsstilsfaktorer til generelt
helbred. I nærværende undersøgelse bestod
den endelige studiepopulation af 1.522 individer (deltagelse: 54 %), hvoraf 817 var kvinder.
Inden den parodontologiske undersøgelse på
Tandlægeskolen besvarede deltagerne livsstilsrelaterede spørgsmål i et tilsendt spørgeskema.
I multivariable logistiske regressionsanalyser
var eksponeringsvariablerne: alder, uddannelsesniveau, husstandsindkomst, alkoholindtag,

BMI, rygning, fysisk aktivitet, diabetes, antal
tænder og plak. Der blev anvendt tre forskellige udfaldsvariable for marginal parodontitis:
gennemsnitligt klinisk fæstetab (CAL) ≥3 mm,
blødningsindeks ≥ 25 % (BOP) og kriteriet for
alvorlig parodontitis (≥2 approksimale sites
med CAL ≥ 6 mm (ikke på samme tand) og ≥ 1
approksimalt site med pochedybde på ≥5 mm)
fra Centers for Disease Control i samarbejde
med the American Academy of Periodontology.
Kategoriseringen af CAL og BOP var baseret på
den 75. percentil.
Resultaterne viste, at totalt alkoholindtag
og særligt indtag af vin var omvendt relateret
Delarbejder
Afhandlingen: ”Risk indicators for periodontitis in the Copenhagen City Heart
Study with emphasis on alcohol and body
mass index” omfatter 55 sider og er baseret på følgende to artikler:
1. Kongstad J, Hvidtfeldt UA, Grønbæk
M, Jontell M, Stoltze K, and Holmstrup
P. Amount and type of alcohol and
periodontitis in the Copenhagen City
Heart Study. J Clin Periodontol 2008; 35:
1032-9.
2. Kongstad J, Hvidtfeldt UA, Grønbæk
M, Stoltze K, and Holmstrup P. The
relation between body mass index and
periodontitis in the Copenhagen City
Heart Study. J Periodontol. Accepteret
for publicering.
Afhandlingen kan lånes på Panum Biblioteket.
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til CAL med statistisk signifikans hos
mænd. Dosis-respons-analyser bekræftede disse sammenhænge. Desuden sås
en tendens til, at BMI havde omvendt
sammenhæng med CAL og alvorlig parodontitis. Øget alder, lavere uddannelsesniveau, rygning, lavt antal tænder og
høj plakforekomst viste sammenhæng
med CAL og alvorlig parodontitis. Lavt
antal tænder og høj plakforekomst var
associeret med BOP. Forekomsten af
alvorlig parodontitis i undersøgelsespopulationen var 33 %.
Det konkluderedes, at sygdomsde-

finitionen var afgørende for de fundne
relationer mellem risikoindikatorer og
marginal parodontitis. Desuden må der
sættes spørgsmålstegn ved gældende
paradigmer om, at højt alkoholforbrug og fedme er risikoindikatorer for
marginal parodontitis. Fundet af 33 %
med alvorlig parodontitis i nærværende
population var overraskende højt og
giver anledning til diskussion af denne
definitions anvendelsesmuligheder,
men resultatet viser også, at der er en
betydelig del af befolkningen, som lider
af marginal parodontitis.

Afsluttende forelæsning
Den afsluttende forelæsning med titlen
»Risikoindikatorer for parodontitis i Østerbroundersøgelsen med vægt på alkohol og
body mass index« fandt sted den 18. maj
2009 på Panum Instituttet, Københavns
Universitet. Medlemmer af bedømmelsesudvalget var lektor Lisa Bøge Christensen
(formand), professor Sven Poulsen, Århus,
og professor Björn Klinge, Stockholm.
Vejledere på projektet var professor,
dr.odont. Palle Holmstrup, Afdeling for
Parodontologi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, lektor, ph.d. Kaj Stoltze,
Afdeling for Parodontologi, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, og professor Morten Grønbæk, Statens Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet.
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Tandlæger
frustrerede
over turnuskrav
Nyuddannede tand
læger mener, at de er
ladt i stikken efter indførelsen af den halvandet år gamle bekendt
gørelse om tilladelse til
selvstændigt virke. Det
viser en rundringning,
som Tandlægebladet
har foretaget. Tandlægerne efterlyser en
formaliseret turnus

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

I

déen med en turnusuddannelse
for nyuddannede tandlæger er
god, men den nuværende ordning, hvor ansvaret for at leve op
til kravene er overladt til den enkelte,
er en halv løsning. Det mener det store
flertal af de 38 tandlæger – alle uddannet fra én af tandlægeskolerne i 2008
– som Tandlægebladet har talt med i
forbindelse med en rundringning.
De er den første årgang, der har været omfattet af den godt halvandet år
gamle »bekendtgørelse om tilladelse til
selvstændigt virke som tandlæge«, der
har erstattet den tidligere jus-ordning.
Kravene i den nye bekendtgørelse indebærer, at man for at kunne nedsætte sig
som selvstændig tandlæge skal optjene
et års erfaring med behandling af både
børn og voksne – ikke mindre end tre
måneder med hver gruppe. Det skal ske
inden fire år efter endt uddannelse.
Det er op til den enkelte tandlæge
at skrue et forløb sammen, der gør det
muligt at leve op til kravene. Og det er
ikke lige nemt for alle. Af de 38 tandlæger, som Tandlægebladet har talt med,
er alle i gang med at opfylde kravet el-

ler har gjort sig tanker om, hvordan de
vil gøre det. En del har dog fundet det
vanskeligt at få ansættelse i den kommunale tandpleje 1-2 dage om ugen –
for andre har det været muligt, men et
irritationsmoment.
Tvunget til at kvitte job
En af de kritiske røster tilhører tandlæge
Kasper Vork, der i dag er ansat i privat
praksis på Østerbro i København. For
ham har det været en udfordring at få
opfyldt kravet om behandling af børn,
og han har nu på eget initiativ besluttet at tage til Grønland for at optjene
timerne i den grønlandske børnetandpleje. Men han er ikke begejstret.
– Med den nye ordning tvinger de os
til at spilde vores tid. Jeg er nødt til at
sige mit nuværende job op og tage de
sidste timer et andet sted, så jeg er sikker
på at nå det inden fire år, som turnuskravet kræver, fortæller Kasper Vork.
Samtidig føler han, at kravet til selvstændigt virke er »et maskeret forsøg« på
at presse tandlæger ud i den kommunale
tandpleje. Flere af de tandlæger, som
Tandlægebladet har talt med, bakker
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9
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Kasper Vorks kritik op, og tandlæge Alli Bouloum mener
ligefrem, at kravene »forringer hans livskvalitet«, fordi
han ikke kan finde ansættelse i en kommunal tandpleje.
– Problemet er, at det er fuldstændig umuligt at finde
ansættelse i en kommunal tandpleje én dag om ugen,
som jeg kan kombinere med min ansættelse i en privat
praksis i Vordingborg. Selv om jeg nu også er indstillet
på at gå op til to gange om ugen, kan jeg stadig ikke finde
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

job. Jeg er derfor begyndt at tænke kreativt og overvejer
Grønland eller måske dele en fuldtidsstilling med en ven,
forklarer Alli Bouloum.
Han oplever, at de nye krav virker som en bremseklods, fordi han bliver tvunget ud i børnetandplejen.
– Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal tvinges ud i børnetandplejen, når jeg allerede ved, at det ikke er den
retning, jeg skal. Jeg oplever det som en bremseklods,
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fordi mine interesser er kirurgi og protetik, mener Alli
Bouloum.
I det hele taget klager størsteparten af de adspurgte
over de praktiske omstændigheder omkring de nye turnuskrav og kritiserer Sundhedsstyrelsen for at lægge alt
ansvar over på tandlægernes skuldre.
Løsningen er ifølge mange af de adspurgte en formaliseret turnusordning med fx turnusklinikker med
deciderede turnusstillinger.

– Vores intention med kravet til selvstændigt virke er
at øge kvaliteten af tandlægernes videreuddannelse og
samtidig lette overgangen fra universitetet til det kliniske
arbejde. Det er vigtigt, at tandlægerne får erfaringer med
både voksen- og børnetandplejen, da det er de to regi, der
primært udgør tandplejen i Danmark. Ordningen vil derfor også kunne medvirke til at understøtte samarbejdet
mellem private klinikker og den kommunale tandpleje,
mener Karen Geismar.

Sundhedsstyrelsen afviser kritik
Sundhedsstyrelsen er, ifølge tandlæge i styrelsen Karen
Geismar, ikke bekendt med, at der skulle mangle stillinger i den kommunale tandpleje.
– Viser det sig, at der er forhold, der gør det vanskeligt
for den enkelte tandlæge at leve op til de krav, Sundhedsstyrelsen stiller for at opnå tilladelse til selvstændigt virke, er det selvfølgelig noget, vi må kigge på, siger
Karen Geismar.
Formand for Tandlægernes Nye Landsforening (TNL)
Anna Kaae-Nielsen bakker Sundhedsstyrelsen op og understreger, at der faktisk er ledige job i den kommunale
tandpleje, men at det nok handler om at »komme ud over
Valby Bakke«, som hun formulerer det.
Anne Kaae-Nielsen opfordrer de nyuddannede tandlæger til at søge uopfordret i den kommunale tandpleje.
Ét af kritikpunkterne
går i øvrigt på, at kravet skulle være indført for at presse
tandlægerne ud i
den kommunale
tandpleje. Det
afv iser Sundhedsstyrelsen.

Børnene bliver alligevel et hit
Og måske har Sundhedsstyrelsen ret. For på trods af
den massive kritik af måden hvorpå ordningen er skruet
sammen, viser Tandlægebladets rundringning også, at
mange af de nyuddannede tandlæger faktisk bliver positivt overraskede, når de først begynder at arbejde i den
kommunale tandpleje.
Det er især de gode arbejdsforhold og det faktum, at
der ikke er penge mellem tandlæge og patient, der virker
tillokkende på tandlægerne. Mange af de tandlæger, der
har været i den kommunale tandpleje, siger da også, at de
gerne ville fortsætte i en kombinationsstilling. En af dem
er Nina Bach, der arbejder i den kommunale tandpleje
i Horsens.
– Det var turnuskravet, der gjorde, at jeg startede i den
kommunale tandpleje. Men jeg er faktisk meget positivt
overrasket og meget mere glad for det, end jeg havde forventet. Jeg overvejer på længere sigt at arbejde i en kombinationsstilling. Det var jeg aldrig kommet i tanke om, hvis
ikke det havde været for kravet, forklarer Nina Bach.
Det er holdninger som Nina Bachs, der gør, at Bjørn
Haulrig, der er formand for Sygesikringens forhandlingsudvalg (SYSIFO) i Tandlægeforeningen, oplever de nyuddannede tandlægers kritik som useriøs.
– Det er, som om de bare er sure pr. automatik. De
er jo ikke utilfredse over, at de skal have pædodonti på
tandlægeskolerne. De burde i stedet se det som en fordel, at de får den mulighed for at blive bedre allroundtandlæger, siger Bjørn Haulrig.
Formaliseret turnus skal sikre kvalitet
Han kan til gengæld godt forstå, at de nyuddannede
tandlæger efterspørger en formaliseret turnusordning.
– Jeg kan godt forstå kravet om en formaliseret turnusordning. Den helt store svaghed ved den nuværende
ordning er præcis det samme som den gamle jus-ordning
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– nemlig at der ikke er krav til indhold. Tandlægerne har derfor ikke
garanti for, at de finder en god klinik,
hvor der er et betryggende arbejdsmæssigt indhold og den nødvendige
faglige opbakning. Der er jo ingen
krav til tandlægerne eller til klinikkerne, og det burde der være for at
sikre en mere ensartet turnusuddannelse med en styrkelse af de kliniske
kompetencer, siger Bjørn Haulrig.
Og der er muligvis håb forude for
dem, der ønsker en mere formaliseret turnusordning. Til trods for at
Sundhedsstyrelsen ikke vil påpege
mangler ved den nuværende ordning, arbejder man, i følge Karen
Geismar, løbende på at forbedre
grundlaget for opnåelse af tilladelse
til selvstændigt virke. Der er i den
forbindelse nedsat en arbejdsgruppe,
der er ved at lægge sidste hånd på et
forslag til en ny og mere omfattende
formaliseret turnusordning.
Det er Bjørn Haulrig, der er Tandlægeforeningens repræsentant i arbejdsgruppen, glad for.
– Allerede da Sundhedsstyrelsen
sendte den nuværende bekendtgørelse i høring, påpegede vi, at der var
et problem i, at man ikke stiller krav
til, hvad man skal lære i sin turnus.
Så vi arbejder klart for, at der kommer flere kvalitative krav, frem for at
man bare skal tælle timer i det ene og
det andet regi, siger Bjørn Haulrig.
Hvornår den nye turnusordning
er klar, og hvad den egentlig indeholder, vil hverken han eller Karen
Geismar fra Sundhedsstyrelsen dog
ud med. Og de vil heller ikke kommentere forlydender om, at det især
er økonomien i et formaliseret turnusforløb, der volder vanskeligheder. Bjørn Haulrig lover dog, at det
er et »flot forslag«.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

Krav til nyuddannede tandlæger
For at opnå »tilladelse til selvstændigt virke« skal de
nyuddannede tandlæger, på linje med tidligere tiders
jus, optjene 1.440 timers arbejde på en tandklinik.
Som noget nyt skal 360 timer af disse gå med at
behandle hhv. voksne og børn/unge.
For de flestes vedkommende vil det indebære, at de
nødvendigvis må have ansættelse på både en privat
og en kommunal klinik for at optjene den nødvendige
erfaring med behandling af både børne- og voksenpatienter. Der kan dog være undtagelser – fx hvis man er
ansat i en praksiskommune.
En anden væsentlig ændring i den nye bekendtgørelse er kravet om, at man skal have optjent de 1.440
timer inden for maks. fire år. Der er mulighed for at
søge om dispensation fra kravet, hvis man fx er i gang
med en ph.d.-uddannelse, holder orlov, aftjener værnepligt eller ved længere tids sygdom.
Ophold i udlandet tæller også.
Ansættelse i mindre end tre måneder (svarende til 360
timer) tæller ikke.
Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece, der kan downloades fra www.sst.dk.
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TURNUS I PRAKSIS
Tandlægebladet har bedt
tre kandidater fra 2008
fortælle om deres oplevelser med de nye turnuskrav.
De tre deler utilfredsheden
med, at de selv har haft
ansvar for at skrue deres
stillinger sammen, men
derudover er deres erfaringer helt forskellige.

For Lasse Bech Erlendsson
er turnuskravet en stopklods.
Han ville bare ønske, at han
kunne få fred til at passe sit
drømmejob i privat praksis.

Marie Yao Klein er til sin
egen store overraskelse blevet
glad for at arbejde med børn.
Mød de tre tandlæger på de
følgende sider.

Malene BundgaardAndersen har fået en skræddersyet stilling, som mange af
de kandidater, Tandlægebladet
har talt med, efterspørger.

Case:

Turnus
bremser karriere
i privat praksis
Lasse Bech Erlendsson
er ret begejstret for sit
job i privat praksis i
Grindsted. Det er han
til gengæld ikke
ved udsigten til at
skulle »aftjene sin
værnepligt« i den
kommunale tandpleje.

Tekst af:
Trine Ganer

B

ehandler du både børn og
voksne?
– Indtil videre er jeg kun i
privat praksis, hvor jeg har
nogle få børn, men det er ikke nok til, at
jeg kan optjene mine 360 timer.
Har du planer for, hvordan du vil opfylde
kravet?
– I starten håbede jeg bare på, at kravet
ville nå at være afskaffet igen, inden
mine fire år er gået. Men nu tegner det
til, at der om et års tid bliver mulighed
for, at jeg kan gå lidt ned i tid på den
klinik, hvor jeg er ansat, så jeg kan få
noget i den kommunale tandpleje i den
forbindelse.

Forventer du, at det bliver svært at få
nogle dage om ugen i den kommunale
tandpleje?
– Det skulle der nok være mulighed for.
Spørgsmålet er nok ikke, hvorvidt det er
muligt, men mere, hvor langt væk jeg
skal bevæge mig fra min bopæl for at
kunne finde noget.
Ser du frem til det?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er lidt fanget i
min egen begejstring over mit job. Jeg
er simpelthen så glad for mit arbejde
med voksenpatienter, og jeg får lov til
at prøve kræfter med mange forskellige
behandlinger. Jeg er ansat på en klinik,
der ligger et godt stykke fra de store
byer, så jeg har masser af patienter, og
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de har generelt et stort behandlingsbehov.
Derfor er jeg ked af, at jeg skal afbryde det
for at komme over i den kommunale tandpleje.
Hvad synes du om de nye turnuskrav?
Idéen med en turnusordning er god, men
det virker som en halv løsning. Man har villet have lidt det samme som hos lægerne,
men har alligevel ikke rigtig gennemført
det.
Kan du ikke se idéen i, at man som nyuddannet
skal have erfaring med at behandle både børn
og voksne?
– Jo, det kan jeg godt. Og det er heller ikke
principperne bag ordningen, jeg er uenig
i – det er den halvhjertede måde, man har
gennemført den på. Hvis man vil indføre en
turnus, burde man have gjort det ordentligt ved fx at udnævne nogle deciderede
turnusklinikker, der kunne modtage nyuddannede.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

PRØVEKLUD. Lasse Bech Erlendsson kritiserer turnuskravet for at stille krav
om timer og ikke indhold. I det hele taget mener han, at den nuværende model
er et halvhjertet forsøg, som minder mere om en overgangsordning, der skal
bane vejen for en formaliseret ordning.

Navn:	Lasse Bech Erlendsson
Alder:	26 år
Uddannet fra:	Tandlægeskolen i Århus, 2008
Bopæl:	Vejle
Arbejde:	Ansat tandlæge på privat klinik i
Grindsted
Opfyldelse af turnuskrav:	Har planer om at starte på deltid i
den kommunale tandpleje om et år.
Bedømmelse af turnusordning:	
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Case:

Forsvaret betaler
for pakkeløsning
Malene BundgaardAndersens arbejdsgiver har sammensat en
kombinationsstilling
til hende, som lærer
hende en masse fagligt
– men også om at samarbejde med mange
forskellige mennesker.

Tekst af:
Trine Ganer

H

vordan opfylder du turnus
kravene om at behandle
både børn og voksne?
– Jeg arbejder på Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor jeg
behandler forsvarets ansatte, og så har
jeg en dag om ugen i den kommunale
tandpleje i Slagelse.

børne- og voksenpatienter. Pædo. og
orto. den ene dag, endo. og kir. den
næste – det at have variationen er en
god læreproces. Jeg bliver mere alsidig
og fleksibel som tandlæge. Desuden har
jeg lært meget af at skulle samarbejde
på forskellige klinikker og med forskelligt personel.

– Hvordan fik du stillingen?
– Da jeg afsluttede skolen, søgte jeg en
stilling i forsvaret for at prøve en anderledes arbejdsplads. Det tiltalte mig, at
man i forsvaret blev udfordret ikke kun
tandlægemæssigt, men også psykisk
og fysisk i bl.a. værnepligtstiden. Et
andet plus var muligheden for at opnå
min autorisation til selvstændigt virke
på kun ét år. Forsvaret havde lavet en
kombinationsstilling med den kommunale tandpleje, så jeg kunne få »to
job i ét«, hvor forsvaret betaler min løn
begge steder.

Betyder det, at du synes, Sundhedsstyrel
sens nye turnuskrav giver god mening?
– Ja, jeg tror, at det er vigtigt at få en
bred erfaring, umiddelbart efter at man
er færdig på skolen. Så jeg er enig i tankerne bag. Det har dog været besværligt
for mange at finde stillinger, som kunne
kombineres og opfylde kravet. Der
burde måske, da kravet blev indført,
have været oprettet stillinger, som nyuddannede specifikt kunne søge. Med
min kombinationsstilling har det dog
været let at opfylde kravet, og selvom
jeg kun har været en dag i det kommunale, føler jeg, at både den kommunale
tandpleje og jeg har fået meget ud af
samarbejdet.

Hvad synes du om at arbejde to steder?
– Det er supergodt, at jeg både får
træning og kompetencer i at behandle
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Foto: Lizette Kabré

I TRØJEN. Malene
Bundgaard-Andersen
er vild med miljøet i
forsvaret. De militære
færdigheder, hun har
lært, og kombinationsstillingen gør hende til
en alsidig tandlæge,
mener hun

Navn:	Malene Bundgaard-Andersen
Alder:	25 år
Uddannet fra:	Tandlægeskolen i København, 2008
Bopæl:	Frederiksberg
Arbejde:	Ansat i en kombinationsstilling på Antvorskov
Kaserne og den kommunale tandpleje i Slagelse
Opfyldelse af turnuskrav:	Forventer at få tilladelse til selvstændigt virke til
september i år
Bedømmelse af turnusordning:
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Case:

Den kommunale
tandpleje har
overrasket positivt
Søde kollegaer, mindre pres og fraværet
af samtaler om penge
mellem patient og
tandlæge har gjort, at
Marie Yao Klein mod
forventning er blevet
rigtig glad for sit job på
Rosengårdskolen
i Odense.

Tekst af:
Trine Ganer

H

vordan opfylder du turnus
kravene om at behandle
både børn og voksne?
– Jeg arbejder i en kombinationsstilling i Odense. Jeg har
fire dage om ugen hos Tandlægerne i
Rosengårdcentret og en dag på Rosengårdskolen i Odense.
Hvordan fik du det arrangeret?
– Min chef i privat praksis hjalp mig. Allerede da jeg var til samtale, snakkede
vi om, at jeg på et tidspunkt skulle ud i
den kommunale tandpleje en dag om
ugen for at kunne opfylde turnuskravet.
Da jeg havde arbejdet på klinikken i et
stykke tid, tog min chef kontakt til overtandlægen i Odense. Min chef og jeg tog
derefter sammen ned og snakkede med
ham og blev enige om en ordning.
Hvad synes du om at arbejde to steder?
– Børn er ikke lige min kop te, og jeg har

svært ved, hvordan jeg skal opføre mig
sammen med dem. Eller sådan troede
jeg, det var. Det var bare noget, jeg skulle have overstået. Men nu er jeg blevet
glad for det. Og det er ikke umuligt, at
jeg fortsætter én dag om ugen, efter at
de 360 timer er optjent. Jeg kan godt
lide det generelt roligere tempo, det
kollegiale samvær og dét, at der ikke er
penge involveret mellem patient og behandler. Det er rart med lidt afveksling
mellem de to arbejdspladser.
Betyder det, at du synes, de nye turnuskrav
giver god mening?
– Lige da jeg blev færdig, var jeg meget
imod det, men nu, hvor jeg prøver det,
kan jeg faktisk godt se idéen. Det er jo
noget helt andet at behandle børn end
voksne, så det er en vigtig erfaring at
have. Jeg synes dog ikke, at grænsen på
fire år giver nogen mening.
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Foto: Rikke Bønke Madsen

BØRNEVEN. Inden Marie Yao Klein fik en dag om ugen i den kommunale
tandpleje, ville hun helst være fri for børn. I dag elsker hun sit arbejde på
Rosengårdskolen i Odense og afviser ikke, at kombinationsstillingen kan blive
en permanent løsning

Navn:	Marie Yao Klein
Alder:	25 år
Uddannet fra:	Tandlægeskolen i København, 2008
Bopæl:	Odense
Arbejde:	Ansat i en kombinationsstilling på
privat tandklinik i Odense plus i den
kommunale tandpleje i samme by.
Opfyldelse af turnuskrav:	Forventer at få tilladelse til
selvstændigt virke i 2010.
Bedømmelse af turnusordning:	
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Tandlæge bliver
finansminister
i Grønland
Tandlæge Palle Christiansen kan skrive en ny
titel på visitkortet. Han
er nemlig blevet finansminister i Grønlands
nye regering, og ifølge
den 35-årige tandlæge
kan mange af kompetencerne fra tandlægefaget også bruges
i det nye job

Tekst af:
Sidsel Svane

D

et grønlandske landsstyre
har fået en tandlæge med
ved roret. Den 35-årige
Palle Christiansen, som er
uddannet fra Tandlægeskolen i København 2001, tiltrådte 12. juni posten som
Grønlands nye finansminister.
Palle Christiansen har været aktiv i
politik, siden han efter sin afsluttende
eksamen fra Tandlægeskolen i København vendte tilbage til Grønland. Sideløbende med sit arbejde i den offentlige
tandpleje og senere på sin egen private
klinik har han været medlem af det
grønlandske parlament, Landstinget,
for det socialliberale parti Demokraterne. Han mener selv, at erfaringen
fra hans virke som tandlæge har givet
ham et godt udgangspunkt for at gå ind
i politik.
– Erfaringen fra min karriere i den
offentlige tandpleje i Grønland har
givet mig et dybtgående indblik i de
udfordringer, den offentlige sektor står
over for. Både i min tid i offentligt regi,
og efter jeg startede som privatpraktiserende, har jeg fået et godt billede
af den velfærd, befolkningen ønsker,
og den velfærd, de reelt tilbydes. Det
kan helt klart bruges i mit arbejde

med landets finanser, forklarer Palle
Christiansen.
Klinik nord for polarcirklen
Palle Christiansens klinik i Sisimut, som
er den eneste private klinik nord for polarcirklen, har også dannet ramme for
mange politiske diskussioner mellem
tandlægen og hans patienter.
– Alle mine patienter har vidst, at
jeg var medlem af parlamentet, og de
har ikke stået tilbage for at ville snakke
politik, når de var i min konsultation. Så
den direkte kontakt med patienterne/
borgerne har tydeligt vist mig, at direkte
dialog kan rydde mange misforståelser
af vejen, siger Palle Christiansen.
Som følge af udnævnelsen til finansminister flytter han nu til Nuuk med sin
kone og tre børn. Nu er det Grønlands
finanspolitiske udfordringer, der står
på dagsordnen.
Klinikken i Sisimut ønsker han at
forpagte eller sælge til en interesseret
tandlæge. Det er dog ikke uden en
smule vemod, han afhænder den.
– Den har krævet hårdt arbejde at
få etableret og er i dag en ganske sund
forretning, så det ville være synd bare
at lukke den ned, siger han.
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Karriereskift. Palle Christiansen mener, at hans
tandlægebaggrund er et godt erfaringsgrundlag for at
tiltræde stillingen som Grønlands nye finansminister

Palle Christiansen
Født 1973 i Taastrup
Opvokset i Nuuk og Sisimut
Uddannet ved Tandlægeskolen
i København (1996-2001)
Tandlæge i offentlig tandpleje i Nuuk
og Sisimut (2001-2005)

Har du stolen
leverer vi
læderbetrækket

Grundlægger af og repræsentant for
det socialliberale parti Demokraterne
(2002-2009)

Monteres nemt ved hjælp af en
diskret lynlås. Pris kr. 1.085,-.

Indehaver af praksis i Sisimut
(2005-2009)
Udnævnt til landsstyremedlem for
Finanser og Nordiske Anliggender
12. juni 2009
Gift og har tre børn
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Sisimut

Hynder og betræk i læder til bl.a.:
PK22, J39, J16, CH23, Y-Stolen,
CH47, Myren, 7’eren ...
Fås i flere farver.

Nuuk

Mosebo & Co
Leverandør til danske møbelklassikere
www.mosebo-co.dk · Tlf. 27 111 326
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Syre, sukker
og sundhed
i Tórshavn
På grundlovsdag den 5. juni blev der afholdt kulturnat i Tórshavn
på Færøerne. Her deltog børnetandplejen i Tórshavn for andet år i
træk, og årets fokus var syreskader.
Tandlægeforeningens syreskalaplakat var derfor blevet oversat til
færøsk, ligesom børnetandplejen uddelte pjecer om syreskader til de
omkring 1.500 børn og voksne, der lagde vejen forbi børnetandplejens bod. Med sig fik de også konkrete råd til at forbedre sundheden
til hverdag og fest.
gan

SUKKERSØDT. De besøgende i børnetandplejens
bod kunne gå hjem med en madkasse og forhåbentlig
også en portion viden om sukkerindholdet i læskedrikke, da de ansatte i børnetandplejen havde tømt
forskellige læskedrikke for indhold og i stedet fyldt
dem med det tilsvarende antal sukkerknalder.

SUR, SUR, SUR. Et af de store hit i børnetandplejens bod var
muligheden for at måle sin egen surhedsgrad i munden, som var
en del af en quiz, hvor de besøgende kunne vinde en tandbørste.
Men quizzen var ikke hårdere, end at de knap så heldige også
kunne forlade boden med en trøstepræmie – en tandbørste.

UDKLÆDT. Alle 18 ansatte i børnetandplejen deltog i
kulturnatten iført Karius og Baktus-kostume. De
ansatte lavede bl.a. smoothies til de besøgende og
cirkulerede rundt og bød på frugt og tandpasta.
Derudover havde børnetandplejen i Tórshavn også
lavet et stort bord med forslag til en sund børnefødselsdag.
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Kliniske tests viser, at Sensodyne
reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter
Næsten en tredjedel af befolkningen er plaget af isninger i tænderne. Mange af dem lider i stilhed uden at vide,
at der er en effektiv løsning på problemet. Tandlæger og andet tandplejepersonale kan derfor spille en vigtig
rolle ved at sætte fokus på problemet og anbefale en enkel løsning, der kan mindske lidelsen. Daglig brug af Sensodyne
tandpasta reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter.(1) Sensodyne fås i seks varianter for at imødekomme

C13010 2009/04

patienternes forskellige behov og ønsker, hvilket kan forbedre compliance.

GSK Dental er en del af GlaxoSmithKline, der er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder.
Hver dag er der over 200 millioner mennesker, der bruger et produkt fra GSK Dental. Derfor har vi et stort ansvar for at
formidle information og rådgivning til tandlæger og andet tandplejepersonale for at hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at maile til vores dental advisor: dental.dk@gsk.com
For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88

71560_TB0909.indd
687 Solution DK.indd 1
4686-Sensodyne 195x272
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180 indiske
mælketænder
på én måned
1.206 patienter på en måned er
ikke hverdagskost på en dansk
tandlægeklinik. Og det er heller ikke
ligefrem hverdagskost i Danmark,
at 99 % af patienterne aldrig før
har været til tandlæge. Men sådan
var realiteterne for tandlægerne
Aase Møller-Hansen og Wilford
Hansen, da de deltog i et frivilligt
tandlægeprojekt i Chennai i Indien,
arrangeret af Rotary

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

S

elv om Aase Møller-Hansen havde sine
bange anelser om tandsundheden i Indien, så blev hun meget overrasket over,
hvor gode tænder de indiske børn har.
– Børnene havde faktisk rigtig gode tænder i forhold til, at de aldrig før havde været til tandlæge.
Jeg kan kun tro, at det er, fordi de ikke får særlig
meget sukker, forklarer Aase Møller-Hansen og
fortsætter:
– Overraskende nok kunne vi heller ikke mærke,
at børnene aldrig før havde været til tandlæge. De
var meget nysgerrige og satte sig gerne op i stolen.
Ikke engang de lidt mere grove behandlinger kunne
forskrække dem. I det hele taget var det en stor
begivenhed, når vi ankom til de forskellige lokale
skoler, og børnene stillede sig pænt op i en lang
række, og så kørte det ellers derudad, siger Aase
Møller-Hansen.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

SAMFUND & ARBEJDSLIV 689

Den mobile klinik, som de kunne stille op på 20 minutter, fungerede fint, men der var alligevel et godt stykke vej til dansk
klinikstandard. Der var fx ikke meget vand i vinkelstykket, men airrotoren gav da heldigvis vand. Aase Møller-Hansen og Wilford
Hansen kunne også kun drømme om et stærksug, men heldigvis kunne spytsuget suge lidt.

Der blev da også trukket 180 tænder ud på
de 30 dage, de deltog i projektet. Derfor mener
Aase Møller-Hansen også, at hun er blevet ganske ferm til at trække 6’ere ud. Men alligevel
er det ikke de faglige kundskaber, der præger
minderne fra den måned, som hun tilbragte i
Indien sammen med sin mand. Det er i stedet
oplevelsen af at gøre en forskel og ikke mindst
muligheden for at opleve en fremmed kultur.
– Jeg vil absolut anbefale alle at tage af sted.
Det er en super oplevelse, og fordi vi var af sted
gennem Rotary, så var det hele organiseret. Så
selvom Indien ikke kunne byde på særlig meget
luksus, så føler vi, at opholdet var luksus med
egen kok, rengøringshjælp og chauffør. Men
man skal nok alligevel ikke have fine fornemmelser, slutter Aase Møller-Hansen.
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Sådan kommer du af sted
Det er kun muligt at rejse ud med Rotary, hvis du er medlem.
Er du til gengæld det, er der mange gode muligheder for at
gøre en forskel. Rotary yder tilskud til flybillet, mad og vaccinationer og sørger for alt det praktiske.
Læs mere om projektet i Chennai:
www.kottivakkam.info
For mere information kontakt
Aase Møller-Hansen
aase@moeller-hansen.dk.
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Det bedste til dine tænder
TePes tandbørster rengør dine tænder blidt og effektivt.
Komfort, kvalitet og klassisk design!

Besøg vores webshop
www.tand-profylakse.dk
Made in Sweden

www.tand-profylakse.dk
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Denne gang BLOGGER:
Anders Byrel, 6. semester,
Tandlægeskolen i København

FOTO: Reimar Juul

Stud.odont. på bloggen

Angstens top 4 på 6. semester
[Bloguddrag] – Når man får udleveret opgavesættet og kon-

staterer at man da ikke ved hvorvidt leukotrien B4 er den mest
mulige eller bare en mulig forklaring på leukocytternes »defect
rolling« i forbindelse med gentagne pyogene bakterieinfektioner,
indser man at det måske ville være givet godt ud at have brugt
læseferien på at læse i stedet for at spille golf.
3: Cementering af sin første guldkrone. […]
»Man skulle tro det var dig der skulle til eksamen Anders« sagde
min kæreste til mig i morges lige et par timer før hun skulle op til
afsluttende OD-eksamen. […]

[Kommentar på bloggen] Ja, og det hjælper jo heller ikke ligefrem
på angsten, når der bliver stillet eksamensspørgsmål til ting, der
ikke har stået beskrevet i den »anbefalede litteratur«. […]
Fik du også sved på panden, da du lavede din første guldkrone? El
ler måske er det noget helt andet, der står på din top 4 over angst
fremkaldende ting? Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan
læse hele Anders Byrels blogindlæg samt kommentere indlægget.
Anders Byrels blogindlæg bringes uredigeret fra bloggen på Tand
laegebladet.dk.

Vidste du, at du selv kan opdatere
dine medlemsoplysninger?
– Log ind på TDLNET og klik på dit navn

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9

692 Samfund & arbejdsliv

!

Vigtigt at vide
Det særlige sundhedskort er
blevet moderniseret
Det særlige sundhedskort for grænsegængere (dvs. fx
danske statsborgere, der bor en periode i udlandet og er
frameldt folkeregistret) er blevet ændret. Det betyder bl.a.,
at kortet overgår fra pap til plastik, og at personer med
det særlige sundhedskort fremover vil blive registreret i
kommunesystemerne. Brugeren vil i den forbindelse blive
tildelt et cpr-lignende nummer.
Magnetstriben indeholder oplysninger om kortets ejer, på samme måde som
sygesikringskortet gør i dag.
De nye kort bliver indført fra september 2009 og udstedes af kommunerne.

Tjekliste for afregning ved fratrædelse
Har du også problemer med at få et overblik over, hvad du skal afregne, når
en medarbejder fratræder?
Brug tjeklisten for afregning ved fratrædelse, som du finder på TDLNET.
www
Find tjeklisten på TDLNET ved at klikke »Særligt for Klinikejer« og herefter »Ansættelsesvilkår«.

Særlige regler for unges arbejde på tandklinikker
Der gælder særlige regler for unges arbejde – både i
forhold til, hvad de må lave, og hvor mange timer de
må arbejde om dagen. Disse ting afhænger af alder
og af vedkommendes undervisningspligt.
Som udgangspunkt skal man være fyldt 13 år, før
man kan begynde at arbejde.
Da Tandlægeforeningen ikke har overenskomst på
området, aftales lønnen parterne imellem. Dog kan det
oplyses, at hvis ungarbejderen udfører klinikassistentarbejde (fx arkivering af journaler), skal pågældende
aflønnes via overenskomst for tandklinikassistenter,
hvor timelønnen pr. 1. april 2009 udgør 117,26 kr.

Tandlægeforeningen anbefaler, at der altid, uagtet ugentligt timeantal, laves en kontrakt.
Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål, kan Front Office kontaktes mandag-torsdag kl.
9.00-16.00, fredag kl. 9.00-15.30 på tlf. 70 25 77 11
eller e-mail: frontoffice@tdl.dk

www
På www.jobpatruljen.dk kan man læse mere om unges forhold
på arbejdsmarkedet. Endvidere ligger der et udkast til en
ansættelseskontrakt, der kan anvendes.
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Husk kontrakter til rengøringspersonale
Rengøringspersonale, som er ansat mere end otte timer om ugen, har
krav på en ansættelseskontrakt.
Tandlægeforeningen anbefaler dog, at man altid laver en kontrakt
uanset det ugentlige timetal, så der ikke er nogen tvivl om ansættelsesforholdet. Det er vigtigt at aftale, hvor langt opsigelsesvarslet
vil være ved evt. fratrædelse, at aftale løn og ugentligt timetal,
samt om prøvetid er gældende i ansættelsesforholdet.
Tandlægeforeningen har ikke nogen overenskomst på området for rengøringspersonale, og der findes derfor ingen
standardkontrakter.
En ansat, der har krav på et ansættelsesbevis, men som
ikke har et sådant, eller som har et, der er mangelfuldt,
kan gøre krav på en godtgørelse ifølge ansættelsesbevisloven.

The Five Star Impression Material
■ Eneste aftryksmateriale med 5 stjerner i Reality, og 6 år i træk!
■ Fuldt dækkende sortiment til hånd- og maskinmix samt alle teknikker.
■ Hårde cylindre til maskinblanding:
- enkel og miljøvenlig håndtering uden aktivering
- mere materiale i pakningen
- mindre spild
■ Patientvenligt – mild mintsmag og duft

■ Meget høj træk- og rivestyrke
■ Særdeles fugtabsorberende
Dentsply D eTrey | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de

Ad_Aquasil_170x115_DK.indd 1
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694 INDLÆG & DEBAT
KRONIK

I Indlæg & debat har Tandlægebladets læsere ordet. Her
kan luftes synspunkter, deles
erfaringer, refereres fra kurser
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:
Spørgsmål til Tandlægebladet (max. 100 ord), læserbrev
(max. 500 ord), kommentar
(max 500 ord), fagligt referat af kurser eller møder (max.
500 ord), essay (max. 1.000
ord), kronik (max. 2.000 ord)
For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
”Om Tandlægebladet”.
Synspunkter, som fremsættes
i indlæggene, står for indsenderens egen regning og kan
ikke opfattes som værende
dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens
synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Man kan
kommentere indlæggene ved
enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind
på Tandlaegebladet.dk, hvor
det er muligt at klikke sig frem
til det pågældende indlæg og
kommentere på nettet.
Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.

Redaktionen

Indlæg & debat
Tandlægens journal er ikke spild af tid
Det er bekymrende, når tandlæger udtaler, at patientjournalen er spild af tid.
En god patientjournal er tværtimod en god investering for både tandlæge og
patient. Noget tyder derfor på, at det er nødvendigt med en gennemgang af
patientjournalens struktur og funktion
Foto: Jeppe Carlsen

TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER

Erik Dabelsteen, professor, dr.odont.
Tandlægeskolen i København

»Journalen er spild af tid«, sådan lyder
en artikel i B.T. lige før jul, og efterfølgende kan man læse: »Sjusk med
tandlægejournaler kan være en fare for
patienterne, men tandlægerne kalder
dem hjernedød papirnusseri«. Uden at
skulle tage stilling til de enkelte sager,
som refereres i B.T., kan det måske
være på sin plads med en gennemgang
af tandlægejournalens struktur og
funktion.
Patientjournalen er tandlægens
optegnelse vedrørende patientens
helbred og ikke kun en registrering af
udført arbejde, og journalen er et vigtigt
hjælpemiddel til at sikre, at patienten
får den bedst mulige tandpleje med
dokumenteret sammenhæng mellem
undersøgelse, diagnostik, behandlinger
og information, forebyggelse og opfølgninger. Journalen tjener i øvrigt som
et nødvendigt kommunikationsmiddel behandlere imellem, som juridisk
dokumentation og ikke mindst dels
i forbindelse med retsodontologisk
identifikation, dels i forbindelse med
klagesager. I tandlægepraksis, hvor
patienterne betaler for de ydelser, de
modtager, anvendes journalen også
som grundlag for regnskabsføring.
Kravet om, at tandlæger fører journal,
findes i »Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed« (1-4).

Journalens udformning
I sin oprindelige form var journalen blot
behandlerens egne notater, der afspejlede sygdomsforløbet med eventuelle
overvejelser over sygdomsårsagerne. I
slutningen af 1800-tallet opførte lægen
således alle informationer vedrørende
sine patienter i en personlig bog. Dette
bevirkede, at andre behandlere ikke
umiddelbart havde adgang til informationerne, og at disse stod blandet med
notater vedrørende andre patienter.
Mayo-klinikken i USA indførte i 1907 en
journal, der var knyttet til patienten og
således indeholdt de vigtigste informationer om den pågældende patient (5).
Med den stærkt øgede biomedicinske
viden og med udviklingen af et utal af
undersøgelsesmetoder er en patientjournal i dag ofte en række komplicerede optegnelser – ikke sjældent med
dårligt overblik som resultat.
Forskellige former for journaler
Optegnelser vedrørende patienterne
kan føres på forskellig vis. De fleste
tandlægejournaler opfører patientinformationerne kronologisk. Imidlertid
kan det i nogle tilfælde være ønskeligt
at anvende procedureorienterede eller
kildeorienterede journaler.
Den procedureorienterede journal
har fokus på den konkrete arbejdsgang
og benyttes i forbindelse med det, der
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 9
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betegnes som standardiseret patientforløb. Behandlingen ved et sådant forløb
gennemføres ved hjælp af en i forvejen beskrevet procedure, og notater vedrørende
denne blandes ikke med optegnelser fra
andre parallelt forløbende behandlinger.
Journalnotaterne står således samlet og
kronologisk svarende til den beskrevne
procedure.
Kildeorienterende journalafsnit er baseret på en afgrænset undersøgelsesmetode og tjener ofte som en del af en større
journalsammenhæng. Kildeorienterede
journaler ses som fx journaler for tandplejere, røntgenjournaler eller journaler vedrørende histopatologiske beskrivelser.
En speciel udformning af journalen findes i den problemorienterede journal. Denne baserer sig på en liste over patientens
kliniske problemer – og disses løsninger.
Der findes således et afsnit, der beskriver
patientens helbredstilstand, indeholdende
patientens klager – henvendelsesårsag –
resultatet af tandlægens undersøgelser og
et afsnit med en problem- og diagnoseliste.
Til hvert problem eller diagnose er knyttet
et løsningsforslag.

Patientjournaler skal føres på dansk;
dette gælder også diagnoser, hvis det
er muligt. Tidligere krav om diagnoser på latin er frafaldet, og man må
forvente, at man efterhånden går
over til diagnoser defineret i SNOMED CT®.
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De fleste tandlægejournaler i almen
tandlægepraksis er kronologiske og evt.
procedureorienterede, og kun sjældent
findes der egentlige problemorienterede
afsnit med diagnoser og tilsvarende forslag
til behandlinger. Dog er den journal, der
optages i forbindelse med sygesikringsydelsen »den diagnostiske forebyggende
grundydelse«, ofte en problemorienteret
journal.
Elektroniske journaler
Ved at anvende computerbaserede journaler er man i stand til at etablere et sammenhængende patientdokumentationssystem. Ved et sådant system er det let at
overføre informationer fra en behandler
til en anden. For at kunne bruges optimalt
stilles der imidlertid store krav til struktur
og standardisering af de informationer,
der registreres, og til, hvordan de lagres
i systemet. Hvis data bliver registreret i
»struktureret« form, betyder det, at registreringerne er foretaget på grundlag af
tilgængelige og vedtagne definitioner, der
tillader, at de kan anvendes i en bredere
sammenhæng. Man vil typisk dele informationerne op i på forhånd definerede
grupper, fx årsager/diagnoser, handlinger/behandlinger og materialer. Til ethvert
begreb bliver der således, i modsætning til
teksten i konventionelle journaler, knyttet
et tilhørsforhold, der gør en efterfølgende
sortering mulig. I den ikke-strukturerede
journal findes de mange informationer
som fri tekst uden markering af, hvad der
er diagnoser, behandlinger etc. Dette vanskeliggør senere genanvendelse af data til
dannelse af overblik, statistik m.m.

Elektroniske journalsystemer er ideelt
bygget af enheder, hvor der er definitioner af »alle tænkelige« henvendelsesårsager, behandlinger og materialer. Dette
vil tillade, at man let kan hente informationer, der ikke alene er af betydning
for en aktuel behandling, men også kan
anvendes til kvalitetssikring. At definitioner er vigtige, fremgår af en rundspørge
blandt undervisere på Tandlægeskolen i
København, der viste, at ellers velkendte
betegnelser som fx »en opbygning« blev
defineret på ikke mindre end tre væsentligt forskellige måder, hvilket naturligvis
umuliggør en meningsfuld overførelse af
journalinformation fra én behandler til
en anden.
Sundhedsvæsenets begrebsbase indeholder beskrivelser af en række centrale
sundhedsfaglige termer eller begreber.
Informationen i begrebsbasen udvikles og
vedligeholdes af »Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet«. På nuværende
tidspunkt findes definitioner, termer og
begrebssystemer for flere forskellige områder, bl.a. »Forebyggelse, sundhedsfremme
og folkesundhed«, »Undersøgelser« og
»Generelle begreber«. Målet er at skabe
en fælles reference for de begreber, der
indgår i IT-systemerne og i de processer,
der skal registreres informationer om i
systemerne. Hensigten er, at begreberne
derved kan anvendes konsekvent og
konsistent på tværs af de sundhedsfaglige
faggrupper. I forbindelse med etablering
af et elektronisk patientjournalsystem på
Tandlægeskolen i København har skolen
udarbejdet odontologisk supplement til
det eksisterende begrebssystem.
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Den elektroniske registrering giver en teoretisk mulighed for, at journalen følger patienten og ikke kun ligger
hos den givne tandlæge. Alle behandlere vil til enhver
tid – med patientens samtykke – kunne se patientens
samlede journal. Systemet kan på den måde fremme
erfaringsopsamling og tværgående udveksling af informationer til gavn for patientbehandlingen.
Man kan, når man anvender elektroniske systemer,
let sortere alle registrerede informationer, således at de
ses enten kronologisk, som procedureorienterede eller
kildeorienterede. Dertil er der mange andre fordele:
Risikoen for at miste journaloplysninger er væsentligt
mindre, og til gengæld er tilgængeligheden langt større
end ved en konventionel papirjournal. Behandleren skal
ikke bruge tid på at lede i arkivet, og journalen risikerer
ikke at blive fejlplaceret efter brug.
Hvor meget skal man så skrive i journalen?
Af »Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, tandplejeres etc. patientjournaler (journalføring, opbevaring,
videregivelse og overdragelse m.v.)« fremgår kravene
til journalindhold (3). Kravene findes i form af en liste
over de oplysninger, der bør findes i en patientjournal.
Som hovedregel skal patientjournalen indeholde de
oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling med de informationer, der er relevante
og nødvendige. Røntgenbilleder, kliniske billeder og
modeller er dele af journalen. Man skal være opmærksom på, at journalføringen skal ske i forbindelse med
eller snarest muligt efter patientkontakten, og endelig at
oplysninger i patientjournalen ikke må slettes eller gøres
ulæselige. Patientjournaler skal føres på dansk; dette
gælder også diagnoser, hvis det er muligt. Tidligere krav
om diagnoser på latin er frafaldet, og man må forvente,
at man efterhånden går over til diagnoser defineret i
SNOMED CT®. Dette er en international sundhedsterminologi, der bl.a. indeholder begreber vedrørende sygdomme (klassifikation) og de procedurer, som udføres
af sundhedsvæsenet for patienterne. SNOMED CT®, der
er omfattende og under stadig udvikling, er i øjeblikket
ved at blive oversat til dansk.

Negative fund bør anføres i relevant omfang. Dette
for at synliggøre, at nødvendige undersøgelser har
været foretaget.

I den tidligere »Vejledning om tandlægers journalføring« (4) blev det præciseret, at negative fund bør anføres
i relevant omfang. Dette for at synliggøre, at nødvendige
undersøgelser har været foretaget. Vejledningen er ikke
længere gældende, men det betyder ikke, at vigtige negative fund ikke skal noteres. Manglende forekomst af
patologiske pocher hos en patient med udbredt gingivitis
er et vigtigt negativt fund, ligesom »naturlige slimhinder«
hos storrygeren med et samtidigt kraftigt alkoholforbrug
tilkendegiver, at tandlægen har undersøgt patienten og
er bekendt med relevante risikofaktorer.
Komplicerede patientbehandlinger nødvendiggør
indførelsen af flere oplysninger i journalen. Der vil i
mange tilfælde være mulighed for at vælge alternative
behandlingsløsninger, og i sådanne situationer er det en
god idé, at baggrunden for det foretagne valg beskrives
i journalen. Det vil herved være muligt altid at vende
tilbage til præmisserne for den behandling, der er under
udførelse.
Alt i alt er det ikke rimeligt at påstå, at en journal er
»spild af tid«. Tværtimod er journalen et nyttigt værktøj
i patientbehandlingen – og samtidig en lovpligtig dokumentation til gavn for både patient og tandlæge.

Litteratur
1. Lovbekendtgørelse LBK nr. 1350 af 17/12/2008. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
2. Bekendtgørelse BEK nr. 1373 af 12/12/2006. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers,
jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres
patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).
3. Bekendtgørelse BEK nr. 1289 af 15/11/2007. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers,
tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske
tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).
4. Vejledning VEJ nr. 144 af 27/11/2003. Vejledning om
tandlægers journalføring.
5. van Ginneken AM, Moorman PW. The patient record.
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informatics. Bohn: Springer, 1997; 99-115.
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne
får tæv.
Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer 7.

Referencer: 1. Charles et al. J Am Dent Assoc 2001; 32:670-5. 2. DePaola et al. J Clin Periodontol 1989;
16:311-5. 3. Lamster et al. Clin Prev Dent 1983; 5:12-16. 4. Overholser et al. J Clin Periodontol 1990;
17:585-79. 5. Gordon et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. 6. Charles et al. J Clin Periodontol 2004;
31:878-84. 7. Minah et al. J Clin Periodontol 1989; 16:347-52. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Hvis du ikke ønsker din fødselsdag
offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du
venligst kontakte os senest 3 måneder før
fødselsdagen. Ønsker du på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund
fødselsdag, bedes du igen kontakte os senest
3 måneder før dagen. Spalten redigeres af
Lisbeth Pedersen Foldberg, Tandlæge
foreningens sekretariat, tlf. 70 25 77 11

Praksis
Maja Fynbo Adams har indgået klinikfællesskab med Anna Sørensen på
adressen Søndergade 15, 1., 8700 Horsens pr. 1. juli 2009.

Lene Mikkelsen har overtaget Lisbeth
Skibsteds klinik på adressen Storegade
28, 8752 Østbirk pr. 1. juli 2009.
Palle Thrane Henriksen har overtaget Finn
Balle Hansens klinik på adressen Stengade
38, 3000 Helsingør pr. 1. juli 2009.
Pernille Louise Meinert Mikkelsen har
overtaget Jesper Høffdings klinik på
adressen Øvej 2, 3550 Slangerup pr.
1. juli 2009.

Fødselsdage
10. august 2009 – 30. august
2009
30 år

Kathrine Meiner Jensen, Århus C,
10. august.
Lisette Otkjær, Århus C, 11. august.
Simon Jacobsen, København Ø,
19. august.
Sune Holm, Grønland, 20. august.
Stine Frostholm, Skanderborg,
23. august.
Mette Falk Jensen, Århus C,
27. august.
Annette Dalgaard Kjellerup, Roslev,
27. august.
Camilla Bach Simonsen, Viborg,
28. august.

Foto: Jens Bygholm

Nyuddannede tandlæger fra
Tandlægeskolen i Århus 2009
1.	Anders Secher
2.	David Mørck
3.	Jesper Krogh
4.	Nicolai Gottlieb Michelsen
5.	Martin Holze
6.	Troels Barkholt
7.	Tobias Balskilde Hansen
8.	Niklas Bach Kreutzmann
9.	Lau Lundstrøm
10.	Martin Brøgger Persson
11.	Janne Nielsen
12.	Marie Andersen
13.	Emilie Winkler Neumann
14.	David Korsbæk Madsen
15.	Rune Mosgaard Hyldgaard
16.	Gitte Lund Feldthaus
17.	Mettelise Gammelgaard
18.	Stine Brøndum Breinhild
19.	Louise Falten Dahl
20.	Pil Løye Hejl
21.	Sisse Vestergaard Homilius
22.	Samannaz ZafarMohtashemi
23.	Liana Bechara
24.	Ulla Natalie Nomberg
25.	Mette Guldbæk Andersen
26.	Signe Riis Petersen
27.	Ulla Buck
28.	Anne Wraa

29.	Mai Oehlenschlæger
Larsen
30.	Maryam Samani Poor
31.	Lene Rosbjerg Diernæs
32.	Rikke Reinhold Nielsen
33.	Ditte Mose Nielsen
34.	Nana Katrine Maychrzak
35.	Mie Stevnsgaard Larsen
36.	Grith Frisk Carstensen
37.	Caroline Coyle Jarlby
38.	Mia Østergaard Sterndorff
39.	Kirsten Pasgaard Hviid
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Nyuddannede tandlæger fra Tandlægeskolen i København 2009
Foto: Jeppe Carlsen

1.	Christenze Thode
2.	Josefine Skjoldager
3.	Lotte Skou Ringling
4.	Jesper Klinck Pedersen
5.	Sophie Emilie Jørgensen
6.	Anne Elisabeth Bryde Dan
7.	Mathilde Nicoline Reimer
8.	Cathrine Frische Holst
9.	Kathrine D. Pedersen
10.	Louise Wølund Thomassen
11.	Mette Bækbo Jacobsgaard
12.	Sepideh Sohrabi-Azad
13.	Anne Marie Rothhaus Juel
14.	V innie Pedersen
15.	Karen Nissen
16.	Seyfi Kurnaz
17.	Murat Güzel
18.	Javid Sanye Hajari
19.	Jelena Ostojic
20.	Regitze A. L. M. Jensen
21.	Toril Arntsen
22.	Anne Arvidson
23.	Ditte Henriette Lund
24.	Christina Stener Bire
25.	Pernille Stampe
26.	Daniella Dinesen
27.	Yi Madeleine Zhang
28.	Nelli Winck
29.	Julie Bülow
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30.	Pernille Klok Ingvarsen
31.	Maja Rindom Kristensen
32.	Rikke Birch Simonsen
33.	Dina Hedegaard Sørensen
34.	Daniel Belstrøm
35.	Søren Schiff
36.	Rikke Thrane Henriksen
37.	Tore Lefolii
38.	Kristian Thesbjerg
39.	Karen L. A. W. Wille
40.	Michael Lundsholm Vestergaard
41.	Cathrine Rosendahl Graff
42.	Mia Clay Albertus
43.	Pernille Molin

44.	Kasper Bruun
45.	Lars Hansen
46.	Pernille Monberg
47.	Jenny Kallberg
48.	Mia Rimhoff
49.	Kirsten Drejer
50.	Camilla Bruhn Poulsen
51.	Andreas Stenmann Madsen
52.	Kasper Rasmus Kuniss Kriegbaum
53.	Christian Bruun Møller
54.	Nino André Ulrik Jensen
55.	Louise Pia Torpe
56.	Kristoffer Schwartz
Ikke med på billedet: Iben Engdahl
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Anja Brøndum Krogh, Nørresundby,
30. august.
40 år

Kathe Dalstrup Thøgersen, Randers
NV, 16. august.
Charlotte Daugaard, Greve,
21. august.
Morten Olesen, Randers NV,
25. august.
50 år

Preben Rohde, Køge, 12. august.
Fadia Mekki, København N, 12. august.
Annette Hagman, København K,
13. august.
Lisbet Vang-Pedersen, Fredericia,
25. august.
Elizabeth Ann Cox Blocher, Viborg,
26. august.
Nimmi Holstein, Charlottenlund,
26. august.

Peter Amund Nielsen, Køge,
28. august.
Michael Secher, København K,
30. august.
Jan Frost, Schweiz, 30. august.
60 år

Robert Thyge Froulund, Skanderborg,
10. august.
Corneliu Radulescu, Rumænien,
10. august.
Arvid Tellef Svendsen, Glumsø,
12. august.
Steen Frandsen, Viborg, 13. august.
Dann Lajos Jakobsen, Mørkøv,
19. august.
Niels Jelstrup, Hvidovre, 19. august.
Norbert W. R. Froning, Ærøskøbing,
20. august.
Ditte Marie Juul, Vinderup, 22. august.
Bente Fagerberg, Stubbekøbing,
30. august.

Højeste gennemsnit
i København

70 år

Poul Jeppesen, Hornbæk, 11. august.
Carsten Færch, Frederiksberg C,
18. august.
John Johannesen, Frankrig, 21. august.
John Alex Petersen, Farsø, 21. august.
Jess Graabæk, København K,
22. august.
75 år

Jan Steen Rasmussen, Frankrig,
13. august.
Ruth Barenkop Zarp, Hellerup,
28. august.

Dødsfald
Anna Wildt, født 1929, kandidateksamen 1954.
Torsten Trolle, født 1933, kandidateksamen 1958.
Birger Steen Jensen, født 1937, kandidateksamen 1963.
Preben Lund Jørgensen, født 1939, kandidateksamen 1968.
Vibeke Bie Trier, født 1940, kandidateksamen 1965.

Foto: Jeppe Carlsen

Årets studerende
med højeste
gennemsnit i Århus
Foto: Jens Bygholm

TOPSCORERE. Daniel Belstrøm og Vinnie Pedersen
fik højeste gennemsnit blandt henholdsvis de mandlige
og kvindelige studerende på Tandlægeskolen i
København.

Flid. Rune Mosgaard Hyldgaard fik det højeste
gennemsnit på Århus Tandlægeskole og blev dermed
årets studerende.
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Drømmeklinikassistent med karaktersnit på 12
Foto: Rikke Madsen

Ifølge klinikejer Niels Otto Jeppesen er det en drømmeklinikassistent, som klinikken i Søndersø på Fyn har haft i lære siden 1. januar
2007, og som netop er blevet færdig med uddannelsen på Syddansk
Erhvervsskole. Udtalelsen afspejler sig også i Helene Lindegård
Nielsens karakterer, for hun kan nu kalde sig klinikassistent med
det højest mulige karaktergennemsnit på 12.
– Det har været noget helt særligt med Helene fra starten, allerede efter to dage løb hun foran de andre, fortæller Niels Otto
Jeppesen og fortsætter:
– Helene gør arbejdet på klinikken meget lettere. Hun følger op på
alting, og vi ved, at tingene bliver gjort, når vi beder hende om noget. Og
så er hun også rigtig god til selv at søge viden, forklarer tandlægen.
Hovedpersonen selv er ikke meget for at gøre noget stort nummer ud af, at hun har fået topkarakter i samtlige eksamener.
– Jeg har da været flittig, men så er det heller ikke værre. Derudover er karakterer heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er jo
det praktiske arbejde, siger Helene Lindegård Nielsen, der i første
omgang har sagt ja til at fortsætte på klinikken, men hun vil ikke
udelukke, at hun vælger at videreuddanne sig inden for branchen
en gang i fremtiden.

KLINIK-GENI: Helene Lindegård Nielsen kan se frem til en
kontant bonus fra klinikejer Niels Otto Jeppesen for
karaktergennemsnittet på 12. Samtidig er Niels Otto
Jeppesen og hans søn, tandlæge Peder Jeppesen, også
opmærksomme på, at det kan blive svært at holde på den
dygtige klinikassistent.

Til leverandører

Får du BID når du annoncerer?
33%
rab

Basis
at annoncepakke

kr.Før4.650
kr. 6.950

Når du annoncerer i Tandlægebladet og på tandlaegebladet.dk er du lige der, hvor 4.500 aktive
tandlæger dagligt har mulighed for at ﬁnde dig. Hver måned klikker 10.000 tandlæger og
klinikteam ind på tandlaegebladet.dk hvor du kan møde din målgruppe direkte.
Du bliver set af dem, der skal se dig!

Skal DU være HER?
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Læs mere på tandlaegebladet.dk/annoncepakke

BasisPlus
annoncepakke

kr.
7.031
Før kr. 12.800

45%
rab
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KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 10 2009:
Deadline 10. august 2009
Udkommer: 26. august 2009
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 11 2009:
Deadline: 7. september 2009
Udkommer: 23. september 2009
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

2009
August
Implantatkirurgi I

Dato: 19.8.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
NFH-kongressen

Dato: 27.8.-29.8.09
Sted: Island
Info: http://congress.is/nfh2009/

sites/Singapore/20090112FDI_Singapore_Newsletter.html

Implantologi & Protetik
Videre i praksis (København)

Dato: 4.9.09, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kåre Thomsen og Signe
Wennerberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.-28.8., kl. 10-18 og 9-16
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

45th congress of the french
stomatology and maxillofacial

praktik

surgery society

Dato: 4.9.09, kl. 13-5.9. 09, kl. 14
Sted: Comwell Sorø
Arrangør: SOP
Info: Steen Sloth Madsen,
tandlege@post6.tele.dk

Dato: 10.9.-12.9.09
Sted: Nancy, France (Palate of the
Congresses)
Info: www.sfscmf.fr
Videre i praksis (Århus)

Tandplejerkursus

Dato: 7.9.09, kl. 9-15
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Susanne Dalsgaard
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

FDI 2009

Dato: 2.9.-5.9.09
Sted: Singapore
Info: www.fdiworldental.org/micro-

Dato: 11.9.09, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kåre Thomsen og Signe
Wennerberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Ledelsesforum (Opstart)

Kvalitetssikringsforløb efterår 2009

Dato: 8.9.09, kl. 09.30-18 og 9.9.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og Peter
Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 8.9.09, kl. 10-18
Sted: Faaborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Anders Beckett og Kaspar
Hermansen
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Akutte medicinske tilstande

September

Dato: 9.-10.9.09 kl. 10-18 & 9-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

SOP – Selskab for odontologisk

All-on-4
NobelGuideTM Live

eller www.tdlnet.dk

(Middelfart)

Dato: 9.9.09, kl. 15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Dato: 11.-12.9.09
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Copenhagen Business School
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Bidfunktion (Vallensbæk)

Dato: 15.9.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Kandidataften (København)

Dato: 15.9.09, kl.18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ole Marker, Isabel Brandt
Jensen og Christian Carpentier
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Bidfunktion (Aalborg)

Dato: 16.9.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
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Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Implantologi & Protetik

Dato: 16.-17.9.09, kl. 10-18 & 9-16
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Kandidataften (Århus)

Dato: 17.9.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ole Marker, Isabel
Brandt Jensen og Christian Carpentier
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

H.O. Wildenskovsvej 22, Børkop
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Peter Lindkvist,
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

klinik

Basiskursus i implantatbehandling

Dato: 22.9.09, kl. 17.00-21.00
Sted: Helnan Marselis Hotel, Strand
vejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Per Vult von Steyern,
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

med fokus på protetik

Dato: 25.9.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Tandlæge Kim Aaes
Info: www.astratechdental.dk eller
annemarie.boeberg@astratech.com
ADA, Hawaii

Syddansk Medicinhistorisk Selskab:
Hvordan den molekylære genetik
kan bidrage til at belyse menneskets evolution

Dato: 18.9.09, kl. 9-19 og 19.9.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,
Kurt Birk, Bjørn Haulrig og Thorkild
Rotenberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Målgruppe: Alle interesserede.
Dato: Tirsdag den 22. september 2009,
kl. 19.30.
Sted: Aarestrup-auditoriet,
Odense Universitetshospital
Form: Foredrag
Underviser: Overlæge Peter K. A.
Jensen
Kursusledelse: Claus Fenger

Den offentlige konference

Fra Parodontitis- til

Dato: 23.9.09, kl. 09-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Helkeramik – æstetik i teori og

Facts & Fælder

Dato: 18.9.09, kl. 9-19 og 19.9.09,
kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2

FOKUS – Bidfunktion (Fredericia)

Dato: 30.9.09-14.10.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Fordi du kan få den originale
Valplast fleksible protese

Dato: 23.9.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Periimplantitispatienten

Dato: 18.9.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Specialtandlæge Lambros
Kostopoulos
Info: www.astratechdental.dk eller
annemarie.boeberg@astratech.com
Smil – du er på …
men din fortand er sløj!

Dato: 18.9.09, kl. 9.00-16.30
Sted: Comwell Kellers Park,
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Helkeramik – æstetik i teori og
klinik

Dato: 23.9.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Per Vult von Steyern,
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

for kun

850 kr.
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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NobelActiveTM

Dato: 30.9.09, kl. 13-18
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Oktober
Restaureringer, der ikke holder …

Dato: 1.10.09, kl. 14-21
Sted: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgiver: Dr. Markus Lenhard (på
engelsk)
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

Kursusgivere: Henrik Krogh, Mette
Krebs og Anne Kjerulf
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Hvilken klinik ønsker du?

Dato: 2.10.09, kl. 10-19 og 3.10.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Christian Holt, Sven
Bak-Jensen og Kai Møller
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Infomøde om kvalitetssikring

Dato: 6.10.09, kl. 17.30-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og Peter
Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

HK Uddannelsesdag ( Vejle)

Dato: 2.10.09, kl. 9.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen

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

HK Uddannelsesdag ( København)

Dato: 6.10.09, kl.9.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Henrik Krogh, Mette
Krebs og Anne Kjerulf
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

www.oelgod-construction.dk

Kursus i supragingival tandrensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning
Datoer: 7., 8., 9.,10. og 12.11.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Bevidste klinikejere skaber
resultater

Dato: 8.10.09, kl. 10-18 og 5.11.09,
kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Bente Wennerberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

2-dages kursus
Datoer: 8. og 22.10.09
26. november og 10. december 2009
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Dansk Parodontologisk Selskabs
årsmøde. Tema:”Når parodontalki-

Ved du nok om keramik?

rurgi bliver til kunst”

Dato: 7.10.09, kl. 17-21 med middag
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700
Horsens
Arrangør: 5. kreds, Tandlægeforeningen
Henvender sig til tandlæger, der interesserer sig for behandling med fast
protetik. Foredraget er på engelsk
Foredragsholder: Dr. odont Per Vult von
Steyern fra fakultet for dentale materialer, Malmø Universitet
Tilmelding sker ved indbetaling på
konto: 3627-10332303 senest 20.9.09.
Husk navn på overførelse.
Pris: 1500,00

Dato: 9.-10.10.09

Implantatkirurgi I

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

Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Dato: 7.10.09, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger

Teoretisk basiskursus i kirurgisk
implantologi

Dato: 10.10.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Professor, dr. odont. Søren
Hillerup
Info: www.astratechdental.dk eller
annemarie.boeberg@astratech.com
Konflikthåndtering

Dato: 20.10.09, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jens Astrup Madsen og
Hanne Kromann
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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Akutte medicinske tilstande

FOKUS – Præparationsteknik (Vejle)

(Ringsted)

Dato: 21.10.09, kl. 15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 28.10.09, kl .17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Rossel og Lars
Nygaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Præparationsteknik

Protetik – Videregående

(Vallensbæk)

Dato: 28.10.09, kl. 16-20
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Dato: 21.10.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Lars Rossel og Lars
Nygaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Syddansk Medicinhistorisk Selskab
Hvordan ændrer sygdomsmønste-

NobelActiveTM

ret sig i grønland? Epidemiologisk

Dato: 21.10.09, kl. 13-18
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

transition fra Bertelsen til Inuune-

Systematisk Parodontologi
(opstart)

Dato: 23.10.09, kl. 13-19 og 24.10.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Koordinator: Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Teoretisk basiskursus i protetisk
implantologi

Dato: 30.10.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Afdelingstandlæge Lars
Nygaard
Info: www.astratechdental.dk eller
annemarie.boeberg@astratech.com
Implantatkirurgi I

Dato: 30.10.09, kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

ritta

Temakursus – Nye tænder på én dag

Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008, kl.
19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense Universitetshospital
Målgruppe: Alle interesserede
Form: Foredrag
Underviser: Peter Bjerregaard
Kursusledelse: Bernard Jeune

Dato: 31.10.09, kl. 8.30-17.30
Sted: Sæby
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Ole Slot Andersen og Jytte
Dall
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

The World Conference on

November

Regenerative Medicine

Dato: 29.10.-31.10.09
Sted: In Leipzig
Info: www.wcrm-leipzig.com

DSOI Årsmøde

Medlemsmøde – fra klagesag til

Dato: 23.-24.10.09
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle
Arrangør: DSOI
Info: www.dsoi.dk
Medlemsmøde – fra klagesag til gabestok (Region Nordjylland)
Dato: 26.10.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

gabestok (Region Hovedstaden)
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Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 29.10.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Start i praksis (Sorø)

Dato: 30.10.09, kl. 10-19 og 31.10.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Sven
Bak-Jensen og Christian Holt

Medlemsmøde – fra klagesag til
gabestok (Region Midtjylland)

Dato: 2.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Salg eller informeret
samtykke (Fredericia)

Dato: 3.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og Poul
Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

706 SERVICE
NAVNE

Implantatkirurgi 2

Dato: 4.11.09, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Klinikassistent Kursus

Dato: 5.11.09, kl. 17.30-20.30
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandplejere og Klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Thomas Kofod
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

FOKUS – Plast i kindtænder
Akutte medicinske tilstande

(Fredericia)

(Viborg)

Dato: 11.11.09, kl. 15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 19.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og Jan F.
Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde – fra klagesag til

Konference – Adfærd og motivation

gabestok (Region Sjælland)

Dato: 23.11.09, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Roager, Nicolai
Moltke-Leth og Christine Feldthaus
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 6.-7.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 11.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Konference for klinikassistenter

Start i praksis (Sorø)

Dato: 6.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 13.11.09, kl. 10-19 og 14.11.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Sven
Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Symposium

Leslye
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Kyoto

Medlemsmøde – fra klagesag til
gabestok (Region Syddanmark)

Dato: 9.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og
Palle Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Implantatkirurgi 2

Dato: 13.11.09, kl. 9-13
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

FOKUS – Plast i kindtænder

Dato: 23.11.09-1.12.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Plast i kindtænder
(Vallensbæk)

Dato: 24.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og Jan F.
Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Hjælp, jeg overvejer at købe klinik

(Aalborg)

Avanceret kirurgi

(København)

Dato: 10.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og Jan F.
Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 14.11.09, kl. 9-17
Sted: Odense
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Esben Aagaard
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Dato: 25.11.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Offentlig kursusdag
Avanceret knogleopbygning

Dato: 10.-11.11.09, kl. 8-17 & 8-16
Sted: København

Dato: 18.11.09, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Dorthe Holm og Henrik
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Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen
2-dages kursus

Dato: 26.11. og 10.12.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Start i praksis (Billund)

Dato: 27.11.09, kl. 10-19 og 28.11.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Sven
Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

December
Hjælp, jeg overvejer at købe klinik
(Horsens)

Dato: 2.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Kursus i supragingival tandrensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og
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opfølgning
Datoer: 2., 3., 4.12.09 og 27.1.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

2010

Pladsproblemer

FOKUS – Salg eller informeret

Dato: 3.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

samtykke (Vallensbæk)

FOKUS – Salg eller informeret
samtykke (Århus)

Dato: 3.12.09, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og Poul
Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Start i praksis (Billund)

Dato: 4.12.09, kl.10-19 og 5.12.09,
kl.9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Sven
Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

januar

Dato: 7.01.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og Poul
Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Billund-kursus

Dato: 8.1.10, kl. 12.00 til 9.1.10,
kl. 13.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO/TF
Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Info: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller
e-mail : pto@pto.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

708 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

KOLLEGIALE HENVISNINGER
Ekspedition af kollegiale
henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms
pr. gang. Annoncer tegnes for 15
numre (1 år ad gangen). Der fakturere s for et halvt år ad gangen
den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig
ikke ansvaret for at kolleger, der
annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne
kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale
henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Behandlingscentre
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Cone-Beam skanning.
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
Laserunderstøttet tandbehandling
Implantatklinik og tandkirurgi
Scanora® Conebeam 3D X-ray
system
Frederiksgade 2, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
E-mail: psh@psh-tand.dk
www.psh-tand.dk
Klinikchef: Peter Steen Hansen
Master of Science – Lasers in
Dentistry

Bidfunktion
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, ph.d.
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet
Sjælland
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

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

Dental og maksillofacial radiologi

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
E-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
Jylland

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 og
Cone-Beam skanning.
(spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

Implantater
Fyn
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
Tlf. 66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk
Centrum Tandlægerne Odense og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. H
 enny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/tandlægerne Johannes
Fibæk & Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark
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Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S

KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.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
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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

Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Sjælland

Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Kibo Gruppen

Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.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
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
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Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.

Kirurgi
Fyn
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.
Klinik for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl.,
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk
Jylland

Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Mobil implantatbehandling
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og Fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail: lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Brædstrup Implantat
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.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
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297,
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
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

Sjælland
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
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.
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Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30

Narkose
Fyn
Faaborgklinikkerne
Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.clinics.dk team@clinics.dk
Jylland
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57 – 58 75 52 16 16
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
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
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Ortodonti
Fyn
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk
Jylland
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00/Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
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

Oral histopatologi
Oral Patologisk Laboratorium

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

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68			
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti
Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50 – 40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
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

Parodontalbehandling
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44/Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

Fyn
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

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter
I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
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

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 00

Sjælland
Anne Havemose-Poulsen,
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Jan Bjerg Andersen
Henrik Holm
Malene Halliday
Francesco Martelli
– Microbiologiske og genotypebestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontalbehandling
– Kirurgisk parodontalbehandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk

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

Protetik
Fyn
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik
Jylland
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik
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Sjælland
Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

Rodbehandling
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages

Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11/Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

Tandlægeskræk
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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

ANNONCER

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet
Annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).
Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale
henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.
Henvendelse til
Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@tdl.dk
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Æstetisk tandpleje
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
jt@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
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Kreds 2

Kreds 6

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

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

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

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

KRISEHJÆLP
Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

Kreds 3
Kreds 1
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13
Preben Søndergaard
Vestergade 20,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

Kreds 4
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 – 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

Kreds 7
Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Kreds 5
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00
Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

Kreds 9
Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

Tandlægernes
Tryghedsordninger
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80
Tandlægeforeningen
Elisabeth Møller
Amaliegade 17
1256 København K
Tlf. 70 25 77 11
Ved alkohol- og
misbrugsproblemer
IOGT
alkolog
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
Tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17
alkolog Jørgen Byrgesen
Tlf. 61 10 72 05
www.iogt.dk
Ved stemningslidelser
PsykiatriFonden
Anne Marie Kahr Nielsen
Tlf. 39 25 25 19
PsykiatriFondens
Erhvervsrådgivning
Tlf. 39 25 25 10
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

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

39 46 00 80

:)

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...
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Stillinger tilbydes
STILLINGSANNONCER

Privat ansættelse
Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf.
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75
pr. spaltemm, stillinger søges kr.
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for annoncer
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 10: 10/8
udkommer 26/8
Annoncer til TB 11: 7/9
udkommer 23/9
Annoncer til TB 12: 28/9
udkommer 14/10
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.
Benyt Tandlægeforeningens
standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette
lønmodtagerne om vilkårene for
ansættelsesforholdet. Ved brug af
Tandlægeforeningens standardkontrakter er der sikkerhed for at
lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk
vejledning opfordrer Tand
lægeforeningen parterne til at
rette henvendelse til Tandlæ
geforeningens sekretariat inden
kontrakten underskrives.

Tandlæge i Sønderjylland
Augustenborg Tandlægehus søger tandlæge snarest
muligt med arbejdstid efter aftale. Vi er 1 tandlæge,
1 tandplejer og 3 klinikassistenter i nyere klinik i eget
klinik hus.
Vi tilbyder:
❑e
n

topmoderne klinik, hvor vi lægger vægt på kvalitet i behandlingen

❑e
t

arbejdsmiljø hvor tæt samarbejde og uddelegering af arbejdsopgaver er grundlæggende

❑e
 fteruddannelse
❑s
 tor

for alle ansatte som udviklingsredskab

patient tilgang

❑g
 odt

humør og uhøjtidelig stemning i en travl hverdag

Vi ønsker:
❑e
n

tandlæge som både kan samarbejde og arbejde selvstændigt

❑e
n

tandlæge som lægger vægt på kvalitet og er fagligt engageret

❑e
n

sparrings partner der med initiativ bringer sig selv og klinikken videre

❑e
n

tandlæge som er indstillet på et længere varende samarbejde

For yderligere information kontakt
Lars Korsgaard, tlf. 29 44 04 49
Send venligst din ansøgning på
augustenborg@tandlaegepost.dk eller til
Augustenborg Tandlægehus
Elmevej 1
6440 Augustenborg

Tandlægeassistent søges
Tandlæge, gerne cand.odont.
søges til travl klinik beliggende
i større by i Vendsyssel. Stillingen er veletableret med stabilt
patientgrundlag, og klinikken
er forsynet med moderne udstyr
m.m. Vi lægger vægt på høj
faglig standard, men også uhøj
tidelighed og humor.
Gitte Strøm
Danmarksgade 83
9900 Frederikshavn

Tandlægeassistent søges
Kom til skønne Holbæk by for
enden af Holbæk motorvej.Tandlægeassistent, gerne med jus og
lyst til at overtage ene halvpart
af praksis, søges snarest til deleller fuldtid, da senior ønsker at
gå på pension.
Ring for nærmere på
tlf. 59 43 13 69, eller send
ansøgning til
m_kof45 @yahoo.dk
Tandlægerne
Thomas og Michael Kofoed

Tandplejer SE HER
Da vores tandlæge holder op,
har vi valgt at omstrukturere.
Derfor søger vi en selvstændig,
gerne rutineret tandplejer. Vi
bor i et dejligt, lyst klinikhus
med 4 veludstyrede klinikker. Vi
arbejder med elektronisk journal, digital røntgen, elektronisk
pochemåling samt intraoralt
kamera m.m.Vi er et team, nu
bestående af en tandlæge, en
tandplejer, fem klinikassistenter
samt Birte, vores uundværlige
altmulighjælp. Vi har nu valgt at
ansætte yderligere en tandplejer,
så hvis du er:
En dygtig, samvittighedsfuld,
erfaren, glad og positiv tandplejer, der kan bidrage med
godt humør, interesse og fagligt
engagement, kan lide at arbejde
på klinik, så kan vi tilbyde dig et
godt job i vores team.
Stillingen er en fuldtidsstilling,
og lønnen er efter aftale.
Vi glæder os til at møde dig.
Klinikken er beliggende i St.
Merløse på Midtsjælland.
Kontakt venligst tandplejer
Connie Larsen, tlf. 57 80 13 13
for nærmere oplysninger.
Tandlægehuset St. Merløse,
Banevej 16, 4370 St. Merløse

ANNONCER

Stillingsannoncer
i farver bliver set...
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VIL DU VÆRE EN DEL AF ET PROFESSIONELT TANDLÆGETEAM?

TANDLÆGE SØGES TIL GODT
SMIL TANDLÆGERNE I ODENSE
Den 15. oktober åbner tandlægekæden Godt Smil en 350 m2
topmoderne klinik i udkanten af Odense centrum. Klinikken råder
over 6 behandlingsrum, 3D scanner samt eget dentallaboratorium.
Arbejdstiden er mellem 32-35 timer per uge fordelt på 4-5 dage.
VI ØNSKER:
[djWdZb©][c[Z`ki"Z[h^Wh_dj[h[ii[_WjWhX[`Z[c[Z
protetik, implantologi og æstetiske tandbehandlinger.
[df[hiedZ[h^Whboijj_bWj_dZ]_[jfhe\[ii_ed[bj"
internationalt og innovativt tandlægeteam.
[dZW]b_]ifWhh_d]ifWhjd[hZ[hf[dl[Z^ebZ[dZ[e]
positiv måde deltager i klinikkens drift og udvikling.
[djWdZb©][\eh^l[ciWcWhX[`Z[e]l_Z[h[kZZWdd[bi[
er vigtige nøgleord.
VI TILBYDER:
[djefceZ[hd[e]Y[djhWbjX[b_]][dZ[ab_d_a"Z[h_dZ[^ebZ[h
 Z[jdo[ij[kZijohieccWha[Z[jaWdj_bXoZ[$
ckb_]^[Z\eh^el[ZiW][b_]jWjWhX[`Z[c[Zijªhh[fhej[j_ia[
og kirurgiske tandbehandlinger.
[jc[][jijehjfWj_[dj]hkdZbW]e]kZ[djl_lb:WdcWhai
 ijªhij[j_b]Wd]W\do[fWj_[dj[h$
]eZ[_dZj`[d_d]ickb_]^[Z[hiWcj[dc_d_ckcibªdf
kr. 40.000 de første 6 måneder af ansættelsesforholdet.
ANSØGNING:
I[dZZ_dWdiª]d_d]f[#cW_bWhX6]eZjic_b$Za[bb[hc[Z
posten inden den 15. august 2009.
7di©jj[bi[iiWcjWb[hW\^ebZ[i[\j[hd©hc[h[W\jWb[$
<ehoZ[hb_][h[_d\ehcWj_edaedjWajf[hiedWb[WdilWhb_]
Anders Bjergegaard på telefon 70 29 40 20 eller 42 24 04 61.

Godt Smil Tandlægerne er blandt Danmark førende indenfor implantologi og
større protetiske behandlinger. Godt Smil har i dag klinikker i Horsens, Århus
og Odense. I løbet af 2010 ekspanderer kæden også til Slagelse og København.
Udover danske tandlæger beskæftiger Godt Smil også tyske tandlæger som er
flyttet til Danmark.

Tandlæge søges til
alsidig praksis i Viborg
Klinikken ligger i Viborg
centrum og består at to
tandlæger, en tandplejer
og 3 klinikassistenter.
Viborg har som ny regions
hovedstad mange tilflyttere,
og klinikken har en god
patienttilgang.
Fokusområderne er foruden
almen praksis, klinisk fy
siologi, kirurgi og herunder
implantologi.
Klinikken er fuld digitalise
ret.
Stillingen er på ca. 30 timer
om ugen med henblik på
udbygning og evt. senere
kompagniskab.
Vi forventer, du er kvalitets
bevidst og stabil, at du har
humor og er parat til at indgå
i et uhøjtideligt team.
Tiltrædelse efter aftale.
Peter Ballentin
Nøremøllevej 34
8800 Viborg
Cand.odont. søges
Cand.odont. søges snarest til
fuldtidsstilling i privat prak
sis evt. kombineret med det
nødvendige antal jus-timer i
kommunal tandpleje.
Klinikken, der er fuldt digita
liseret, er udvidet og nyind
rettet i 2009.
I Faaborg er der spændende
fagligt og kollegialt, natur
skønt med bakker, skov og
vand samt behagelige bolig
priser.
Kontakt os pr. mail:
info@svendcarlsen.dk eller
telefonisk på 62 61 27 05
eller 40 16 27 05.
Tandlægeklinikken i
Herregårdscentret
Herregårdscentret 107
5600 Faaborg
info@svendcarlsen.dk

Tandklinik, Århus N
Til klinik i Århus N med mange
patienter søges erfaren tand
læge pr. 1. september 2009 evt. 1. oktober 2009. Vi bor i et
hyggeligt hus med have, og vi er
2 tandlæger, 1 tandplejer og 3
klinikassistenter samt en klinik
hund (»Eddie Olsen«). Vi kan
tilbyde dig en 30 timers stilling,
evt. flere timer hvis det ønskes.
Du vil overtage et solidt patient
grundlag med »gode gamle«
patienter. Klinikken har åbent
mandag til torsdag 8-17,og
fredag 8-16. Arbejdstid aftales
i samråd med dig. Vi tilbyder
godt humør, uhøjtidelig stem
ning, gode kollegaer og mange
grin hver dag. Rigtig god ind
tjening for den rette. Vi ønsker
en tandlæge, der kan tage fat
og mestrer alle tandlægefagets
finurligheder professionelt og
med patienten i centrum. Des
uden en tandlæge, som ønsker
kompagniskab i løbet af 2-3 år.
Vi glæder os til at arbejde sam
men med dig.
Send os en ansøgning, eller kom
forbi os på adressen.
Tandlæge Jette Schlütter
Brendstrupvej 85
8200 Århus N
Tlf.: 86 10 06 06
Mrk.: ansøgning
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SERVICE 717
STILLINGER

Stillinger tilbydes

Offentlig ansættelse

Privat ansættelse
Stillingskontrol:
Stillinger mærket med °
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen,
jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.

Støvring Tandplejeteam
søger tandlæge

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

I teamet er vi 1 specialtandlæge i kæbekirurgi, 2
tandlæger, 2 tandplejer, 1 tandtekniker og 5 klinik
assistenter. Klinikken har 375 m2 klinik til rådighed
med mulighed for 10 klinikrum.
Klinikken værdsætter høj faglighed, udvikling og
nytænkning. Vi arbejder i moderne lokaler med nyt udstyr. Klinikken ynder åbenhed, dialog og stor respekt
mellem de forskellige faggrupper i huset. Klinikken
prioriterer et højt serviceniveau på alle områder og
arbejder hele tiden på at forbedre dette.
Vi søger en tandlæge med lyst til at dygtiggøre sig,
enten bredt eller inden for bestemte områder. Vi søger
en tandlæge, som sætter pris på at have attraktive
arbejdstider, glad for at arbejde selvstændigt, interesseret i erfaringsudveksling med kollegaer og andre
faggrupper, værdsætter hjælpsomme og positive
kollegaer/medarbejdere, glad for at være tandlæge og
ærekær over for sit håndværk. Som ny medarbejder
vil du hurtigt bemærke den gode stemning på klinikken, som vi alle nyder og stortrives med. Besøg vores
hjemmeside www.stovringtandplejeteam.dk, og/eller
kontakt Nikolaj Primdahl for yderligere information.
Jobsamtaler afholdes i uge 37 og 38. Ansættelsesstart
efter ønske fra ny medarbejder. Klinikken glæder sig til
at modtage din ansøgning.

Afdelingstandlæge, Infirmeriet
Varde

Forsvaret søger en ny afdelingstandlæge (AFDTLG) ved Infirmeriet på Varde Kaserne med tiltrædelse snarest.
Infirmeriet på Varde Kaserne indgår sammen med infirmeriet
Oksbøllejren i Sundhedscenter Sydvestjylland under Forsvarets
Sundhedstjeneste.
Som AFDTLG har du ansvaret for at koordinere tandlægetjenesten i Sundhedscentret, herunder ansvar for kvalitetssikring samt
uddannelse af personellet.
Du vil også skulle varetage funktioner som tandlæge ved Forsvarets udsendte styrker.
Vi forudsætter, at du har autorisation til selvstændigt virke som
tandlæge samt minimum ialt 6 års praktisk klinisk erfaring.
Du skal herudover kunne opfylde Forsvarets helbredskrav og
kunne gennemføre den fysiske træningstilstandsprøve. Tidligere
uddannelse og tjeneste som tandlæge i Forsvaret er ønskelig,
Ansøgningsfrist, 4, september 2009
LÆS MERE PÅ CIVIL-I-FORSVARET.DK
Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger over 23.500 mænd
og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert
samfund i Danmark. Det gør vi typisk i uniform, men ca. 7000 af os arbejder uden.

ANNONCER

Vil du vide mere om stillingsannoncer? Kontakt ak@tdl.dk
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718 SERVICE
STILLINGER

HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SØGER BARSELSVIKAR

Da en af vore tandlæger går på barsel efteråret 2009, søger vi en vikar fra d. 1.10.2009 til d. 1.10.2010. Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om du kan tilbyde at arbejde fuldtid eller deltid.
• Tandplejen omfatter 10.000 børn mellem 0 og 18 år samt omsorgstandpleje med 300 brugere.
• Ortodontien foretages dels af privatpraktiserende specialtandlæge og dels af overtandlægen.
• Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en filialklinik samt 3 mobile klinikker.
• Personalemæssigt er vi 35 ansatte fordelt på alle 3 odontologiske faggrupper, der fungerer med et godt samarbejde på tværs af
faggrænserne i en travl og afvekslende hverdag.
Så har du lyst til at prøve kræfter med hele spektret i tandlægeuddannelsen er Vestjylland måske stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange tilbud både m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kultur- og fritidsaktiviteter m.m. Endelig
ligger Holstebro placeret kun ca. 1/2 times kørsel fra Vesterhavet med den smukke og barske natur og kun få kilometer fra Limfjorden,
der byder på meget afvekslende naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til fældende overenskomst og aftale om lokalløn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Holstebro Kommunale Tandpleje, v/overtandlæge
Mogens Jessen, Nr. Boulevard 61, 7500 Holstebro, tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stilllngsopslagsnr. 198/2009, sendes samme sted, så vi har den senest d. 13.8.2009.
Vi påregner, at afholde ansættelsessamtaler i uge 34. - Vi glæder os til at høre fra dig.

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

HOLSTEBRO.DK

Holstebro Kommune f Rådhuset f 7500 Holstebro

Køge Kommunes Tandpleje søger specialtandlæger
Køge Kommune søger 1,4 specialtandlæge med tiltræden
snarest muligt.
Klinikken betjener et underlag på ca. 9.000 børn og unge
og foretager visitation og vurdering af behandlingsplaner
på ca. 4.800 børn i privat tandlægepraksis.
Der er ansat 2 tandplejere, 4 klinikassistenter samt en ortotekniker på klinikken, og der vil blive ansat yderligere 0,6 klinikassistent, når specialtandlægestillingerne er fuldt besat..
Klinikken, som blev moderniseret for få år siden, benytter
elektronisk aftalebog (TMCare) og er klar til at implementere elektronisk journal. De enorale røntgenbilleder er
digitaliserede.
Vi tilbyder attraktive lønvilkår med udgangspunkt i gældende overenskomst og principperne i Ny Løn med fokus
på rekrutteringstillæg.

Yderligere oplysninger
vil du vide mere om stillingerne eller evt. aftale tid for et
besøg på klinikken og hilse på vores dygtige personale,
kan du kontakte overtandlæge Torben Brishøj påtelefon
5667 2830 eller 3034 0473, ligesom du er velkommen til
at besøge vores hjemmeside på: www.koege.dk/tandpleje
Ansøgningsfrist
Ansøgning vedlagt div. relevante papirer sendes senest
den 19. august 2009 til: Overtandlæge Torben Brishøj,
Tandplejens administration, Gymnasievej 10, 4600 Køge
eller på mail: torben.brishoej@koege.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2009.
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk
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SERVICE 719
STILLINGER, KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse

www.tdl-tryghed.dk
Pension

:)
Tandlæger
– til en tandpleje i udvikling
I Tandplejen Århus søger vi engagerede tandlæger,
der vil være med til at føre vores flotte resultater på
tandsundhedsområdet videre.
Vi tilbyder
• kontakt til dejlige børn og deres forældre
• faglig sparring
• løbende kompetenceudvikling
• fokus på værdier og trivsel i hverdagen

39 46 00 80
KØB OG SALG

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

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

Læs gerne interview med en af vores nye tandlæger
på tandplejenaarhus.dk > Job i Tandplejen

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

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og
Ny Løn.

Tandplejen Århus
att. souschef Flemming Pedersen
Graven 21, 8000 Århus C
eller flpe@aarhus.dk
- så vi har den onsdag d. 19. august 2009 kl. 12.00
Vi glæder os til at høre fra dig.

Tandplejen Århus har 11 klinik-netværk
Strukturen med behandlingsklinik på ca. 50
skoler søges ændret mod en kombination af
storklinikker, almindelige behandlingsklinikker
samt forebyggelses-/undersøgelsesklinikker.
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Dansk Praksis
Analyse

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg

Du har
• godt humør
• praktisk erfaring med tandpleje for børn og unge
• ideer til at udvikle Tandplejens tilbud
• lyst til at spille tæt sammen med Tandplejens
andre faggrupper

Send din ansøgning til

DPA

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

Tandlægepraksis
i Horsens til salg
Enkeltmandspraksis med 3
behandlingsrum, alle faciliteter
inkl. elevator, beliggende midt i
centrum, sælges.
Omsætning ca. 3,8 mio.kr. og
overskud over normalen.
Henvendelse til
Tandlæge Erik W. Hansen
tlf. arb. 75 62 07 00 el.
privat 75 62 09 64

Tandlægepraksis
i Århus Nord sælges!
Veldrevet 2 mandspraksis med 3
behandlingsrum, alle moderne
faciliteter og attraktiv beliggenhed sælges – enten som heleller halvpart. Omsætning 4,0
mio. kr. i 2008, stigende i 2009.
Henvendelse på mail:
tandkliniktilsalg@yahoo.dk

720 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Advokater
LEVERANDØRHENVISNINGER

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

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%. Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dental
laboratorier – Hygiejne – Instrumenter – Klinik- og kontorinventar
– Klinikudstyr – Kompressorer
– Rengøring – Revision – Service
& reparation – Tandplejemidler –
Vikarservice – Øvrige

39 46 00 80
Banker

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen

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

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

ANNONCER

Lise Andersen
Spar Nord Odense
Tlf. 63 12 52 83
lid@sparnord.dk

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.dk

Ann-Brigitt Meidahl
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

SAVNER
DU EN
NÆRVÆRENDE
BANK?

www.sparnord.dk

KlinikFINANSIERING
Nyt navn - kendte ansigter
Vi har taget hul på 2009 med
dobbelt styrke. Fusionen mellem
Ringkjøbing Bank og vestjyskBANK gør os endnu stærkere,
hvilket giver kunderne sikkerhed.
Kontakt os for solid rådgivning!

Henning Jensen
96 80 25 68
hej@riba.dk

Mette Ostersen
96 80 25 73
mko@riba.dk

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

Stillingsannoncer i farver bliver set...
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SERVICE 721
LEVERANDØRHENVISNINGER

dentallaboratorier

lidt friskere - lidt hurtigere

Storkøbenhavn

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

DENTALLABORATORIE ApS.
1¡UUH)DULPDJVJDGHWK
.¡EHQKDYQ.
Tlf. 4587 0123

www.supradent.dk

Sjælland

Dental Laboratorium ApS
Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96
MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Fyn

Mogens Larsen
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230 Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk

europaKroner
Postboks 346
... Vi samler på tilfredse kunder
5100 Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
SØNDER ALLÉ 33 . BOX 420 . 8100
ÅRHUS C
dkm@dkmdental.dk
TLF.: 86 121426 / 86 121417 . FAX: 86 198315

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

Medlem af
Danske Dental Laboratorier

NDC

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

SE / CVR-NR.: DK-1153 7677
CERTIFIED
– ENESTE CERTIFICERET LABORATORIUM I
codent@codent.dk– www.codent.dk
SPECIALLABORATORIUM
WWW.CODENT.DK . CODENT@CODENT.DK
DK MED NORDIC DENTAL CERTIFICATION
Midtjylland
for
tandregulering
Nordjylland
Dinilab
Dentalopvaskemaskiner
ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS
Dentallaboratorium I-S
til rengøring og desinfektion
Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Aalborg
Klostergade 56, 8000 Århus
af dentalinstrumenter
Tlf. 46 32 09 69
Dentallaboratorium ApS
Tlf. 86 18 36 77
Projektering, salg og service
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
af opvaskeanlæg
Tlf. 98 12 53 03
Kim Bay
Dentallaboratorium
Dental Laboratorium ApS
Fredens Torv 7
Thorvaldsensvej 4
8000 Århus C
1871 Frederiksberg C
Erhvervsvej 2  2600 Glostrup
Tlf. 86 13 19 60
Telefon 35 39 00 76
Tlf. 43 27 11 00  Fax 43 27 15 09
Fax 35 36 18 48
kimbay@kbd.dk
www.miele.dk

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

Fugl
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INSTRUMENTER
HYGIEJNE

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

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

722 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Klinik- og kontorinventar

Har du klinikken...
– så har vi resten!
DET ER OS
DER ER SPECIALISTER
I TOTAL INDRETNINGER
Nørgårdsvej 4, 7500 Holstebro • Tlf. 9742 4044 • vestjydsk-dental.dk

)NVENTAR TIL TANDLGEKLINIKKER
KLINIKRUM q STERILISATION q RECEPTION q
VENTEVRELSE q PERSONALERUM q KONTOR q
GRAlSK PROlLERING

Kunst & Klinik design

INFORM A\S
4EL     
% MAIL INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

Visit-, møde- og tilkaldekort med
malerimotiver.
Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v.,
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Kompressorer

www.pro-visuel.dk

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

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23
4LF   s www.bienair.com

BienAir.indd

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
Revision
1
06/09/07 14:40:00
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

www.pwcglobal.com/dk

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart
t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk wh.com

ANNONCER

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b
Klinikudstyr
– indretning

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

Scanline

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

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

Indryk selv din stillings
annonce både i blad og
på net.
Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«
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SERVICE 723
LEVERANDØRHENVISNINGER

Revisionscentret

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på

for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Få bonus
på sund fornuft

www.colgateprofessional.dk

III

eller kontakt
Professional Oral Care
Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

JTA DENTAL salg & service ApS
- det handler om tillid
Service & reparation

Vikarservice

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
www.forbrugsforeningen.dk
Eurocard
Tandlæge ann.

JTA DENTAL salg & service ApS

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

- mere end god service...

Eurocard til
reduceret pris

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

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

KaVo Specialisten

&UWJLBSCVSFBV
LVOGPSLMJOJLBTTJTUFOUFS

5JMIFMF,CFOIBWO 
aSIVT 0EFOTF aMCPSH
PHIFMF4KMMBOE

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Udstyr
Klinikindretning
Rådgivning
Røntgenautoriseret
Instrumenter

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

-JEUCJMMJHFSF
3JOHGSBLMQlUMG


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

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

Heka

aut. Salg, Service
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
og klinikindretning
Telefon:
44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
Øvrige
Specialværksted
forLAreparation
af roterende
instrumenter
TA
ND LÆG EB
D ET A NNO NCER
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Et stærkt alternativ!
21/05/07
Reparation
af: 11:03:10
Din direkte
kontakt til forHekaonline
Planmeca
KaVo m.m.
delagtige dentalindkøb
Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·

TBL-055.indd 1

Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

www.jtadental.dk E-mail: jta@jtadental.dk

Tandplejemidler

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

ANNONCER

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler
www.statoil dk

Stillingsannoncer
i farver bliver set...
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Eurocard,
Holst
Vej 5,
Eurocard,H.J.
Park
Allé 292
2605
www.eurocard.dk
2605Brøndby,
Brøndby, www.eurocard.dk

07/0

724

NÆSTE NUMMER
Videnskab & klinik:

» Vi får flere og flere ældre pa-

tienter i stolen, og dermed stiger
risikoen for, at der opstår akutte
situationer som fx hjertestop
Specialtandlæge i kæbekirurgi Jan Tagesen

Læs mere om, hvordan hjertestartere på
klinikken kan redde liv, i næste nummer af
Tandlægebladet

Kombinationen af ultralydsinstrument
til apikal kavitetspræparation og
IRM-cement som retrogradt
rodfyldningsmateriale giver
gode behandlingsresultater

Patientcase:

En 70-årig kvinde med et
mukoepidermoidt karcinom i
mundbund og tunge

Illustr ation: Llustr a

Læs om de differentialdiagnostiske
overvejelser i næste nummer af Tandlægebladet

Reportage:

USA har ondt i
tandsundheden
Tandlægebladet tager pulsen på
tandsundheden i USA og ser nærmere på
præsident Obamas løfter om forandring
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