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Ribergård & Munk ud fra foto af Henrik Sørensen.
Læs videre i artiklerne »Faglig viden om caries: Kan
den kommunale tandpleje gøre det endnu bedre?«,
side 788, »Depot solgte ulovlige materialer«,
side 822, og »Hanstholm bliver en hvid plet på
landkortet«, side 828.

Tandlægebladet er Dansk Tandlægeforenings medlemmers blad. Det er bladets
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet. Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets
artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Dansk Tandlægeforenings holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet,
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken
tandlæge og samfund, skal have mulighed for at kommentere kritikken.
Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser i
produkter der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere
til faglig-videnskabelige artikler har økonomiske interesser i produkter som
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller ﬁrmaer i
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.
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Faglig viden om
caries:
Kan den kommunale tandpleje
gøre det endnu bedre?
Kim Ekstrand
På trods af at den kommunale tandpleje i Danmark
kan fremvise flotte resultater mht. cariesreduktion
gennem tiderne, er der stadig en stor og uforklarlig
variation i def-s- og DMF-S-værdierne kommunerne
imellem. I 2004 havde 13% af de 15-årige et DMF-S =
0 i én kommune, mens hele 79% havde et DMF-S = 0
i en anden kommune.
Formålet med denne artikel er at give inspiration til
en professionalisering af cariesfaglige strategier så
endnu bedre behandlingsresultater kan opnås i de nye
storkommunale tandplejer. Vha. litteraturen kortlægger og beskriver artiklen 1) hvilke tænder og flader på
børn og unge som hyppigst udvikler caries, 2) hvad
vi ved om cariessygdommen i dag, 3) hvordan caries
bør diagnosticeres, og 4) hvilke enkeltbehandlinger
og programmer der virker reducerende på cariesforekomsten.
Konsekvenserne af dette udmøntes så i forslag
til en cariesstrategi med besøg, undersøgelser og
udvidede undersøgelser, alle relateret til dentalaldre,
samt forslag til risikorelaterede og symptomatiske
cariesbehandlinger.
Nøgleordet i fremtidens cariesbehandling er dental
aldre.

D

en kommunale tandpleje har siden etableringen i
1972 opnået store tandsundhedsmæssige resultater, hvilket kan dokumenteres vha. SCOR-systemet (for oversigt se: www.nexodent.com).
Dette til trods påpegede Ekstrand et al. (1) at der er en stor
og til dels uforklarlig interkommunal variation (klinikkommuner) i carieserfaringen blandt børn og unge. Udtrykt i procent af 15-årige med en DMF-S-værdi = 0 i 1999
var variationen 10-71%. Fem år senere (2004) var den tilsvarende interkommunale variation blandt 15-årige 1379% (Sundhedsstyrelsen). En så stor variation inden for et
så lille og velkontrolleret land må betragtes som værende
uheldig.
Formålet med denne artikel er at give inspiration til en
professionalisering af cariesfaglige strategier så endnu
bedre behandlingsresultater (og hermed mindre interkommunal variation) bør kunne opnås i de nye storkommunale tandplejer.
Artiklen vil fokusere på følgende områder: 1) Hvad ved
vi om cariessygdommen? og 2) hvordan kan vi bruge denne viden til at tilrettelægge målrettede og effektive cariesfaglige strategier?
Mht. hvad vi ved om cariessygdommen indledes artiklen med en kort omtale af nogle til lejligheden udvalgte
deskriptive og analytiske epidemiologiske undersøgelser.
Herefter omtales caries’ ætiologi, patogenese, diagnostik
og hvilke enkeltbehandlinger og programmer der har vist
sig at være effektive. Det fører naturligt over i forslag til
målrettede cariesfaglige strategier. Nøgleordet er dental
aldre.

Hvad ved vi om cariessygdommen?
Relevante tanderuptionstidspunkter
Primære tænder - Fig. 1 viser gennemsnitsfrembrudstidspunkter (± 1 standardeviation) for de primære tænder (2).
Der foreligger meget lidt information om hvor længe eruptionen varer for de enkelte tænder. Fra et japansk studie (3)
kan det estimeres at eruptionen for m1 og m 2 varer ca. otte
mdr. En meget vigtig information, set fra et cariesmæssigt
synspunkt, er at det i gennemsnit tager ca. ét år efter at m 2
er brudt frem før der opstår fast approksimal kontakt til m1
(4) (Fig. 2). Barnet vil således være 3-4 år før konditionerne
er til stede for cariesudvikling approksimalt på de primære molarer.
Eruptionstidspunkter for M1 og M2
Ekstrand et al. (5) viste at tidspunktet for eruption af M1 (fra
første M1 kommer til syne) varierer meget. Hos piger fra 5
år og 3 mdr. til 7 år og 8 mdr. (gennemsnit 6,1 år), og hos
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16-23 mdr.
14-18 mdr.
8-14 mdr.

24-33 mdr.

Fig. 2. Eksempel på manglende kontakt mellem ±04/05.
Fig. 2. Example of lack of proximal contact between ±04/05.
24-33 mdr.

14-18 mdr.
14-18 mdr.

6-10 mdr.

drenge fra 5 år og 2 mdr. til 7 år og 10 mdr. (gennemsnit 6,3
år). Varigheden af eruptionsperioden, defineret som den
tid der går indtil begge M1-par okkluderer, varierer hos piger fra 5 til 32 mdr. (gennemsnit 15,4 mdr.), og hos drenge
fra 7 til 28 mdr. (gennemsnit 15,0 mdr.).
Tidspunktet for eruption af M 2 varierer endnu mere end
for M1. Hos piger fra 8 år og 11 mdr. til 14 år og 4 mdr. (gennemsnit 11,3 år), og hos drenge fra 9 år og 11 mdr. til 13 år
og 11 mdr. (gennemsnit 12,0 år). Længden af eruptionsperioden (se definition ovenfor) varierer hos piger fra 12 til
44 mdr. (gennemsnit 27,1 mdr.), og hos drenge fra 9 til 45
mdr. (gennemsnit 27,9 mdr.).

derat og én ved høj carieserfaring (DMF-S). I gennemsnit
havde de undersøgte i de tre kommuner haft følgende antal cariesrelaterede besøg (undersøgelser, forebyggelse og
behandlinger) på klinikkerne i aldersperioden 3-18 år: × =
37,1 (variation: 25-56) ved lav carieserfaring; × = 46,5 (variation 28-81) ved moderat carieserfaring; × 37,6 (variation
25-65) ved høj carieserfaring. På kommuneniveau var der
dog en moderat og positiv sammenhæng mellem antal cariesrelaterede besøg og DMF-S-værdier (Spearmans korrelationskoefficient mellem 0,57-0,73). I gennemsnit var der
foretaget 22, 18 og 25 (variation 9-30) cariesundersøgelser
på de involverede.
Anamnestiske forhold var kun omtalt sporadisk; eksempelvis var det meget få gange der stod noget i journalerne
om hvilken fluortandpasta (ppm F÷) barnet anvendte. Ordet cariesrisiko var stort set aldrig nævnt i journalerne.
Op til syvårsalderen havde kun 1% fået taget bitewingrøntgenbilleder. I 15-års-alderen havde 80% fået taget et eller flere sæt bitewing-billeder. Når de unge skulle forlade
tandplejen havde 99% fået taget et eller flere sæt billeder.
Interessant var det at 80% havde fået taget bitewing-røntgenbilleder i 17-års-alderen, formodentligt pga dokumentationsforhold over for privat praksis. I gennemsnit var der
taget 3,4 sæt bitewing-billeder i perioden 3-18 år (variationsbredde 0-10 sæt).

Interne cariesrelaterede data fra tre kommunale tandplejer
Tre kommunale tandplejer gav Ekstrand (2005/2006) adgang til journaler på kohorten født i 1986, som blev 18 år i
2004. Én kommune var karakteriseret ved lav, én ved mo-

Deskriptiv cariesepidemiologi
Primære tænder - Der er forskellige definitioner på begrebet
»Early Childhood Caries« (ECC). Internationalt bruges ECC
ved tilstedeværelse af én eller flere carieslæsioner (med el-

16-23 mdr.

Fig. 1. Tandfrembrudstidspunkter for primære tænder
(±1SD): 01÷01: 6-10 mdr; 02,01+01,02; 02-02: 8-14 mdr;
04±04: 14-18 mdr; 03±03: 16-23 mdr; 05±05: 24-33 mdr.
Fig. 1. Times of primary tooth emergence (±1SD): 01-01: 6-10
months; 02,01+01,02; 02-02: 8-14 months; 04±04: 14-18 months;
03±03: 16-23 months; 05±05: 24-33 months.

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

Faglige artikler

789

Faglig viden om caries

ler uden kavitet), fyldte eller mistede flader/tænder som
følge af caries op til treårsalderen (6). I Danmark er det via
SCOR-tabellerne (Sundhedsstyrelsen) muligt at dokumentere at forekomsten af børn med ECC i både to- og treårsalderen er meget begrænset. Benyttes def-s-indekset (d = caries med kavitet), havde 97,6% af de registrerede toårige og
93,4 af de registrerede treårige i 2005 et def-s-tal = 0. Mindre end 3% af de treårige havde et def-s på >2 flader.
Fra Sundhedsstyrelsen er det oplyst at den gennemsnitlige def-s-værdi i 2004 hos syvårige var 3,50 (kommunal
variationsbredde 1,22-7,42), og procenten af syvårige med
def-s = 0 var 50,2 (kommunal variationsbredde 19-76%). I
2005 var det gennemsnitlige def-s for syvårige 3,25, og 54%
havde et def-s = 0. Mindst 25% af de syvårige i 2005 havde
approksimal caries/fyldninger/ekstraheret (zone 2).
Nielsen (7) undersøgte prævalensen af def-s på primære
molarer hos syvårige i 1997 fra København og Frederiksberg: Ca 1/3 af alle okklusalfladerne på m1 og m 2 var fyldt
eller havde fyldningskrævende caries. Tilsvarende værdier
for distalfladen af m1 og mesialfladen af m 2 var hhv. 23% og
10%.
Data fra en igangværende undersøgelse af børn født i
1996 som blev ni år i 2005 (seks forskellige kommuner; 379
niårige) viser at 32% af distalfladerne på m1 i underkæben
var fyldt, carieret (score 1+2) eller ekstraheret som følge af
caries. Lidt flere end 25% af alle okklusalfladerne på de primære molarer og tæt på 20% af mesialfladerne på m 2 var
ligeledes fyldt, carieret (score 1+2) eller ekstraheret som følge af caries. Kun 29% af de undersøgte havde en def-s-værdi = 0, og 78% af de undersøgte havde endnu ikke fået taget
bitewing-røntgenbilleder (Ekstrand, personlig meddelelse).

komst af fissurforseglinger var 3,06 (SD = 1,60). Af de 15årige havde 45% mere end fire forseglinger.
Fig. 3 viser fordelingen af carierede (score 1+2) og fyldte
(score 4) flader på de 15-årige i 2003. Da der var meget få
fyldninger/carieslæsioner i incisiver og hjørnetænder, fokuserer figuren på præmolarer og molarer. På M1 var 22%
af okklusalfladerne og 8% af mesialfladerne fyldt. På M 2
var 6% af okklusalfladerne ligeledes fyldt. Ca. 35% af okklusalfladerne på M1 og M 2 var i øvrigt fissurforseglet. Fyldninger og forseglinger i præmolarer var meget sjældne.

Permanente tænder - If. Sundhedsstyrelsen havde 15-årige i
2005 en gennemsnitlig DMF-S-værdi = 2,65, og 42,7% havde et DMF-S = 0.
For at trænge dybere ind i data fra den kommunale tandpleje fik Ekstrand (8) adgang til OCR-blanketter på tilfældigt udvalgte 15-årige (i 2003) i en række tilfældigt udvalgte klinikkommuner. I den endelige undersøgelse indgik
3.180 15-årige fra i alt 39 kommuner. Det gennemsnitlige
DMF-S var 2,97, og 42% havde DMF-S = 0. Tilsvarende data på landsplan i 2003 var 3,04 og 37,9% (Sundhedsstyrelsen). Efterfølgende data fra de undersøgte 15-årige kan således betragtes som værende repræsentative for 15-årige i
hele Danmark i 2003.
I DMF-S-indekset var 85% relateret til F-komponenten,
14% relateret til D-komponenten og 0,005% til M-komponenten. I alt 19 tænder var blevet rodbehandlet som følge
af caries, hvoraf de 16 var M1. Den gennemsnitlige fore-

Analytisk epidemiologi
Caries på okklusalflader - Allerede i slutningen af 1980’erne
gav Carvalho et al. (12) hovedforklaringen på hvorfor okkusalfladerne på molarerne er så cariesmodtagelige, og
hvorfor progressionen kan gå stærkt. Eruptionen af disse
tænder, indtil fuld okklusion etableres, er lang (se ovenfor)
(5), og da der under eruptionen ikke er naturligt slid, og da
traditionel tandbørstning ikke rammer okklusalfladen, ophobes plak, og caries udvikles (12). Årsagen til at præmolarer ikke udvikler caries okklusalt i nævneværdig grad
(Fig. 3), er formodentlig at eruptionen af disse tænder er
meget kort (omkring ½ år).
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Caries’ progressionshastigheder
Forskellige radiologiske undersøgelser har kortlagt cariesprogressionshastigheden igennem emaljen. Shwartz et al.
(9) fandt således at det i gennemsnit tog fire år for caries
læsioner at penetrere gennem approksimal emalje (permanent) til dentinen når børnene var yngre (10-11 år), mens
det i gennemsnit tog > syv år på 17-22-årige. Mejàre & Stenlund (10) fandt at progressionshastigheden var 4 x højere
på unge børn (6-12 år) end på ældre børn og unge (12-22
år) i de cariesstadier hvor læsionen allerede var dybt i
emaljen.
Shwartz et al. (9) fandt at cariesprogressionshastigheden i
primær emalje er væsentlig hurtigere end i den permanente emalje.
En anden vigtig information er at hvis der på bitewingrøntgenbilleder identificeres caries distalt på m 2, stiger
sandsynligheden for udvikling af caries mesialt på M1 markant (15 x). Omvendt: identificeres distalfladen på m 2 radiologisk som sund, falder risikoen for cariesudvikling mesialt på M1 markant (11).

Baggrundsvariablers indflydelse på DMF-S i kommunerne
Ekstrand et al. (1) fandt at den interkommunale variation i
gennemsnitlige DMF-S-værdier for 15-årige i klinikkommuner i 1999 var 0,88-8,89. Tilsvarende interkommunale
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

Fig. 3. Fordeling af caries
(score 1+2) og fyldninger
(score 4) relateret til flader
på præmolarer og molarer på
15-årige i 2003.
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Fig. 3. Distribution of caries lesions (score 1+2) and restorations
(score 4) related to tooth surfaces
on premolar and molar teeth of
15-year-olds in 2003.
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variation i 2004 var 0,56-6,77 (Ekstrand, ikke publicerede
data). Ekstrand et al. (1) viste at otte cariesrelaterede baggrundsvariable samlet set kunne forklare ca. 40% af den
interkommunale variation i DMF-S-tal i 1999. Men kun fluoridkoncentrationen i kommunernes drikkevand og mødrenes længde af uddannelse var variabler af signifikant betydning, og variationer i fluoridkoncentrationen i kommunernes drikkevand havde langt den største betydning.
I flere undersøgelser har Ekstrand et al. (1,13) kortlagt
sammenhænge mellem kommunernes koncentration af
fluorid i drikkevandet og gennemsnitlige DMF-S-værdier i
de samme kommuner. Samtlige analyser viste at der var en
moderat negativ sammenhæng mellem de to variabler
(Spearmans korrelationskoefficient ÷0,49 - ÷0,63). Yderligere analyser viste at kommuner med lav fluoridkoncentration i drikkevandet (eksempelvis <0,3 ppm F÷) i gennemsnit havde højere gennemsnitlige DMF-S-værdier end
kommuner med højere fluoridkoncentration i drikkevandet (1,13).
Caries’ ætiologi
En måde at se cariessygdommen på er følgende model. Caries er en sygdom i de hårde tandvæv, forårsaget af en rækTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

ke (nødvendige) faktorer som enkeltvis ikke er tilstrækkelig til at caries udvikles. Disse faktorer er 1) uforstyrrede
forhold, 2) bakterier, 3) fermentérbare kulhydrater og 4)
tid. Er cariogen plak udviklet, er der en række biologiske
faktorer (determinanter) (14) i munden som påvirker hastigheden hvormed tandens hårdtvæv demineraliserer. De
vigtigste af disse er salivas flow, komposition og bufferkapacitet, fluoridkoncentrationen i saliva/plakvæsken, og
kostens sammensætning i form af fermentérbare kulhydrater og den hyppighed hvormed de indtages. Derudover
kan en række sociale faktorer indirekte påvirke processen,
fx socioøkonomisk baggrund, uddannelse, viden, holdninger m.m (14).
Thylstrup & Bruun (15) foreslog mere simpelt at se på caries som en lokal sygdom, som under normale omstændigheder kun kan udvikles i plakstagnationsområder (områder med uforstyrrede forhold hvor plak kan udvikles), og
som er langsomt forløbende (tid).
At caries virkelig er en lokal sygdom understøttes af data fra Fig. 3 (8).
Caries patogenese (tidlige stadier af caries)
I en række in vivo-forsøg med specielt designede ortodontiFaglige artikler
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ske bånd på præmolarer der skulle ekstraheres af ortodontiske grunde, simulerede Thylstrup et al. (16) 1) hvad der
skete cariesmæssigt når der etableredes et stagnationsområde hvor plakken uforstyrret kunne få lov at udvikle sig
over en fireugersperiode, 2) hvad der skete når plak der
havde ophobet sig under båndet i en uge, blev fjernet hver
uge, og 3) hvad der skete med fireugerslæsioner når de blev
udsat for normal oral funktion, i dette tilfælde ved at båndet (stagnationen) blev fjernet.
Under plakstagnationen demineraliserede emaljen gradvist over de fire uger det første forsøg varede, både på
emaljeoverfladen (surface lesions), men også under overfladen (subsurface lesions). Et andet udtryk for demineralisering er et øget volumen mellem krystallerne (porevolumet). Denne strukturelle opbygning af carieslæsionen i en
surface lesion og i en subsurface lesion er relateret til caries’
dynamiske udvikling (for uddybning se 17).
Efter én uge kunne demineraliseringen kun identificeres
mikroskopisk, men efter to uger blev porevolumet af en
sådan størrelse at når læsionen udtørredes (luft i porevolumenet; lufts brydningsindeks 1,0 i versus hydroksylapatits
brydningsindeks 1,62) blev lyset brudt på en så afvigende
måde i forhold til lysets brydning i sund emalje at der
fremkom en synlig hvid læsion. Derimod var porevolumenet ikke stort nok til at læsionen kunne ses uden tørlægning (vand i porevolumenet; vands brydningsindeks 1,33).
Med fortsat plakstagnation øgedes porevolumet (også i
dybden), hvorved læsionen blev mere og mere tydelig og
kunne ses uden tørlægning. Scanningmikroskopiske undersøgelser af disse aktive læsioner viste at overfladeemaljen var præget af lokale erosioner, resulterende i en på dette niveau ujævn overflade.
I de tilfælde hvor den plak der var akkumuleret over én
uge, blev fjernet fra stagnationsområdet, for derefter at
genetableres og fjernes igen ugen efter, etc., fremkom der
ikke synlige læsioner over en femugersperiode, men de
scanningmikroskopiske optagelser viste en let demineralisering og slid på overfladeemaljen.
Hvad skete der med fireugerslæsionerne når plakstagnationen blev ophævet ved at båndene blev fjernet? Efter 1-3
uger med normal funktion var overfladeemaljen præget af
slid (mindre ujævn), hvilket resulterede i at porevolumenet blev mindre. Der var ingen eller meget få strukturelle
ændringer i subsurface lesions. Sliddet på overfladen blev
mere markant som ugerne gik, hvilket klinisk betød at læsionen gradvis blev mindre tydelig.
De overordnede konklusioner fra disse studier var at
plakstagnation er fundamentet for cariesudvikling, og at
regelmæssig mekanisk forstyrrelse af bakteriebelægninger
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i stagnationsområder er den vigtigste måde at hindre eller
standse udviklingen af caries på. Forsøgsrækken viste også at den aktive læsion har et andet udseende end den
standsede læsion pga. strukturelle forskelle i overfladeemaljen. Ligeledes giver forsøgsrækken mulighed for at
forstå at den aktive læsion kan være ru, når der føles forsigtigt med en sonde, mens den standsede læsion kan være
mere glat. De sidste forhold er vigtige for den diagnostiske
proces.
Diagnostik af primære carieslæsioner
Visuel/taktil - Der findes mange synspunkter på den cariesdiagnostiske proces, men én måde at se den på er at opdele
den i tre faser (18):
• En anomali registreres, og det afgøres at det ikke er en
anden tilstand end caries.
• Alvorligheden/dybden af carieslæsionen bestemmes.
• A ktiviteten, hvorvidt carieslæsionen er aktiv eller standset bestemmes.
Det er af fundamental betydning at tænderne er professionelt rengjorte inden tandlægen/tandplejeren registrerer
caries. Hvis ikke, kan de tidlige forandringer let overses
(19,20).
Differentialdiagnostisk er det ofte nemt at afgøre om den
observerede tilstand er caries eller noget andet da caries
fortrinsvis kun udvikles i plakstagnationsområder.
Mht. alvorligheden/dybden af læsionen findes der kliniske scoresystemer som ret præcist kan estimere dybden af
de læsioner der klinisk er blevet registreret. Et sådan system er angivet i Tabel 1 (20). Som det fremgår er læsioner
der kun fremtræder ved tørlægning, generelt mindre dybe
end læsioner der kan ses uden tørlægning (se patogeneseafsnittet).
Mht. at afgøre om den observerede læsion er aktiv eller
ej er der også udarbejdet forskellige scoresystemer (21-23).
Én måde til at sandsynliggøre om læsionen er aktiv eller
standset er at bruge følgende tre prædiktorer: 1) Hvordan
ser læsionen ud (brun, hvid, skygge/kavitet)?, 2) er læsionen i et plakstagnationsområde eller ej?, og 3) føles læsionen glat eller ru når sonde forsigtig køres hen over læsionen?
Tabel 2 er en rettesnor for aktivitetsbedømmelse på børn
og unge (23). I tilfælde af at læsionen er i nærheden af gingiva, kan den gingivale tilstand (± blødning ved sondering) også anvendes i aktivitetsbestemmelsen (24).
Radiologisk cariesregistrering - Ofte er det jo desværre sådan
at tandlæger/tandplejere ikke observerer caries approksimalt. Espelid et al. (25) konkluderede at når bitewing-røntTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

Tabel 1. Sammenhæng mellem kliniske forandringer og histologiske forandringer.
Karakteristika

Score

Kliniske

Histologiske

0
Sund
1
Opacitet: hvid/brun, synlig efter tørlægning
2
Opacitet: hvid/brun, synlig uden tørlægning
		
3
Mikrokavitet/skygge
4
Kavitet i dentinen

Ingen demineralisation
Demineralisering begrænset til yderste ½ af emaljen
Demineralisering i området inderste halvdel af emaljen
til yderste 1/3 af dentinen
Demineralisering i midterste 1/3 af dentinen
Demineralisering i inderste 1/3 af dentinen

Tabel 2. Aktivitetsbestemmelse ved at kombinere de tre prædiktorer. Nogle af de nævnte kombinationer vil være ekstremt sjældne i klinikken.
Plakstagnationsområde

Taktil fornemmelse: ru/blød

Aktivitet

Brun læsion		 Nej		 Nej		
Standset
Brun læsion
Ja			 Nej		
Standset
Brun læsion		 Nej
Ja			
Standset
Brun læsion
Ja		
Ja		
Aktiv
Hvid læsion		 Nej		 Nej		
Standset
Hvid læsion
Ja			 Nej
Aktiv
Hvid læsion		 Nej
Ja		
Aktiv
Hvid læsion
Ja		
Ja		
Aktiv
Skygge/kavitet		 Nej		 Nej		
Standset
Skygge/kavitet
Ja			 Nej
Aktiv
Skygge/kavitet		 Nej
Ja		
Aktiv
Skygge/kavitet
Ja		
Ja		
Aktiv

genbilleder blev brugt i tillæg til almindelige kliniske undersøgelser på børn og unge, øges frekvensen af identificerede approksimale læsioner med en faktor 2-8.
Kidd et al. (26) og Hintze (27) er i princippet enige i at der
observeres flere approksimale carieslæsioner på grundlag
af bitewing-røntgenbilleder end efter en klinisk undersøgelse, men gør opmærksom på at pålideligheden af bitewingundersøgelsen ikke er perfekt og ved mere grundig klinisk
undersøgelse for caries mindskes fordelen ved at røntgenundersøge, uden at den dog forsvinder.
Sandsynligheden for kavitetsudvikling i approksimale
koronale læsioner i både primære og permanente tænder
stiger med stigende dybde af dentincaries (28). Jo hurtigere
progressionshastighed desto hurtigere opstår kaviteten i
øvrigt (29). Der findes ikke data omkring sammenhæng
mellem radiologiske stadier af approksimal caries og kavitetsudvikling på en up to date dansk børnepopulation- elTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

ler gruppe. Hvis der ekstrapoleres, kan følgende grænser
synes relevante set ud fra at danske børn, alt andet lige, har
relativt langsom cariesprogressionshastighed. For primære tænder gælder: Overstiger læsionen de yderste 25% af
dentinens tykkelse (ind til pulpa), er der stor risiko for kavitet i emaljen. For permanente tænder gælder: Er læsionen radiologisk dybere end den yderste 1/3 af dentinen, er
der formentlig kavitet i emaljen.
Ekstrand et al. (24) viste at ved approksimale carieslæsioner identificeret på bitewing-optagelser kan man med fordel
anvende gingivas tilstand som indikator for aktivitet. Blødning efter forsigtig tryk med en pochemåler på papiltoppene indikerer at læsionen er aktiv.
Symptomatisk cariesbehandling
På baggrund af den diagnostiske proces som netop er gennemgået, viser venstre del af Fig. 4 en opsummering til
Faglige artikler
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Symptomatisk behandling

Caries dentalis progressiva
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Media
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Fig. 4. Diagram visende
hvilke symptomatiske behandlinger der bør iværksættes relateret til diagnosen, og
hvilke kliniske variabler der
overvejende kan arbejdes
med relateret til risiko.
Fig. 4. Diagram showing treat
ment options related to the
diagnosis and which clinical vari
ables the dentists can work with
related to caries risk.

*Successiv ekskavering, endodontisk behandling, ekstraktion

brug i klinikken for permanente tænder. Er læsionen bedømt som værende aktiv, benævnes diagnosen caries dentalis progressiva. Alvorligheden/dybden af læsionen bedømt
klinisk (Tabel 1), radiologisk eller i kombination, afgør underdiagnosen: superficialis (maks. til yderste 1/3 af dentinen), media (midterste 1/3 af dentinen) eller profunda (inderste 1/3 af dentinen). Dette er så afgørende for den sym
ptomatiske behandling læsionen skal have. De relaterede
behandlingsforslag er angivet i figuren og skal ses som en
rettesnor.
Cariesrisiko
Ud over at registrere carieslæsioner (symptomer) bør tandlægen/tandplejeren jævnligt vurdere barnets risiko for udvikling af fremtidige carieslæsioner. Ved brug af forskellige kliniske og laboratoriemæssige indikatorer kan man
med en vis sikkerhed sige om patienten har lav, moderat
eller høj risiko for at udvikle caries til eksempelvis fyldningskrævende stadier inden for en 2-3-års-periode, under
den forudsætning at barnets orale status ikke ændrer sig
(30). Den højre del af Fig. 4 viser de parametre der kan arbejdes med i klinikken ved moderat eller høj cariesrisiko.
Plak og kost er fremhævet fordi plak og fermentérbare kulhydrater betragtes som nødvendige, men ikke enkeltvis
tilstrækkelige faktorer til at udvikle caries. Dvs. hvis barnet kan kontrollere plakken, får det ikke caries. Fluor og
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saliv betragtes som determinanter og kan kun sænke/øge
(hyposalivation) cariesprogressionshastigheden. Det siger
sig selv at vidensformidlingen ligger implicit i de enkelte
kasser.
Hvilke enkelte cariesforebyggende behandlinger virker?
En grundigt gennemarbejdet cariesrapport fra Sverige (31)
konkluderede at følgende metoder har en signifikant cariesreducerende effekt på børn og unge: 1) Tilsætning af fluorid til drikkevandet (niveau 3), 2) fluortandpasta (jo højere ppm F÷, jo bedre virkning) (niveau 1), 3) lokal applikation af fluorid på klinikken >2 x årlig (niveau 3), 4) fluorgel i
skeer (niveau 3), 5) forebyggende programmer hvis fluorid
i en eller anden form indgik (niveau 2), 6) professionel
tandrengøring hvis fluorid indgik eksempelvis i pastaen
(niveau 3), og 7) resinbaserede fissurforseglinger (niveau
3).
Fluorskylninger gav if. rapporten ingen ekstra effekt
hvis fluortandpasta blev benyttet og der i øvrigt var lav cariesforekomst (niveau 3). På voksne 60+-årige havde fluorskylninger effekt på rodcaries (niveau 3). Niveau 1-3 angiver graden af tiltro (evidens) til resultaterne. Niveau 1 angiver stærk tiltro baseret på mindst to studier på RCT-/meta-analyseniveau. Niveau 2 angiver middelmådig tiltro baseret på 1 RCT- og CT- studie. Niveau 3 angiver begrænset
tiltro baseret på kun CT-studier. Rapporten benytter også
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

niveau 4 som angiver utilstrækkelig tiltro. RCT står for
randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser. CT
står for kliniske studier.
En lang række andre metoder blev også bedømt i rapporten, eksempelvis effekt af kostrådgivning og effekt af
sorbitol/xylitol i tyggegummi, men enten var der ikke effekt af disse metoder, eller også var der ikke udført RCT-/
CT-studier der kortlagde effekten. Det er vigtigt at huske
på at evidensbegrebet som den svenske rapport benytter,
tager udgangspunkt i randomiserede kliniske kontrollerede undersøgelser (niveau 1), som på den ene side er det ypperligste forskere kan præstere i form af at kontrollere bias,
men på den anden side afspejler dette design ikke den virkelighed som tandlæger/tandplejere arbejder under i det
daglige.
Programmer der har vist sig at have effekt
Gennem tiderne har der været udviklet mange programmer (multiple cariesforebyggende initiativer benyttes)
med dét for øje at teste om de var effektive mht. at kontrollere cariesudvikling. De fleste programmer har en observationsperiode på kun tre år. I Norden har i hvert fald
to programmer »Axelsson-programmet« og »Nexø-programmet« en observationsperiode på >10 år, altså har de
fulgt børnene fra de var små til 18-19-års-alderen, hvilket
jo er yderst relevant for den kommunale tandpleje i Danmark.
En integreret del i begge programmer er risikovurdering
og behandling relateret til det enkelte barns behov. Risikovurderingen udføres dog vidt forskellig idet der i Axelsson-programmet anvendes laboratoriekrævende variabler
som forekomst af Streptococcus mutans, salivas bufferkapacitet etc. mens der i Nexø-programmet kun anvendes kliniske parametre.
Axelsson og medarbejdere udviklede deres program i begyndelsen af 1970’erne i Värmland i Sverige, og programmet blev evalueret så sent som i 1997 (32). Programmet fokuserer på plakkontrol, kemisk såvel som mekanisk, relateret til det enkelte barns behov. Resultaterne var overbevisende, idet 15-årige i 1979 havde en gennemsnitlig DMFS-værdi på 12, i 1991 var den faldet til 3,5 DMF-S og i 1997
faldet til 1 DMF-S.
Nexø-programmet blev iværksat i 1987 (33). I første omgang fokuserede programmet på M1 og M 2, som jo er de
tænder i det permanente tandsæt der hyppigst udvikler
caries, men hurtigt omfattede programmet hele den permanente dentition. Indledningsvis blev der udfærdiget
overordnede og operationelle målsætninger. Da tænder cariologisk set bryder sunde frem, er den overordnede målTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

sætning en fastholdelse af sunde tænder til lavest mulig
pris. Operationelle målsætninger på 15-årige omkring årtusindskiftet skulle være en gennemsnitlig DMF-S-værdi
på <1,5, og og >66% af kohorterne skulle have et DMF-S-tal
= 0. Tilsvarende målsætninger for de 18-årige var en gennemsnitlig DMF-S-værdi < 2, og >50% af de 18-årige skulle
have et DMF-S-tal = 0.
Programmet bygger på at forstyrre plak i stagnationsområderne. Hertil benyttes tre indsatsområder: 1) undervisning af forældre og store børn i forståelsen af caries som
en lokal sygdom, 2) intensiv træning i hjemmetandpleje,
og 3) professionel fjernelse af bakteriebelægninger. De tre
tiltag doseres ved individuelt fastsatte indkaldelser. Intervallængden mellem indkaldelserne bestemmes ved at bruge diagnostik og risikovurdering som indikatorer, og intervallængden varierer mellem 1 og 12 mdr. I risikovurderingen indgår to kliniske parametre: kooperation og molarer i frembrud. Ved aktive læsioner (diagnostik) bliver der
foretaget lokal instruktion i tandbørstning/brug af tandtråd og lokal applikation af 2% NaF. Ved fortsat cariesprogression på okklusalflader af molarerne, på trods af ovennævnte tiltag, fissurforsegles fladen.
Data viste (33) at 18-årige i 1999 havde signifikant lavere
DMF-S, udtrykt både som gennemsnit (1,23), som median
(0) og i procent af 18-årige med en DMF-S-værdi = 0 (53%),
end den tandpleje i landet (Lyngby-Taarbæk) der det år
havde næstlavest DMF-S-værdi (2,73, 1, 36%). Som det
fremgår, var de operationelle mål på de 18-årige i Nexø nået allerede i 1999. I 2004 havde de 18-årige i Nexø et gennemsnit DMF-S på 1,34, og 56% havde en DMF-S-værdi =
0. For de klinikkommuner der indrapporterede data for
deres 18-årige i 2004 (n = 132) var den gennemsnitlige
DMF-S-værdi 5,43, og 23% havde et DMF-S = 0. Analyser
(1) viste at Nexø Kommunale Tandpleje var en positiv »outlier« mht. observeret DMF-S-værdi, hvilket skal fortolkes
på den måde at de opnåede resultater (DMF-S) er af en sådan karakter at de ikke kan relateres til fluoridindholdet i
drikkevandet (0,8 ppm) eller andre baggrundsvariabler i
kommunen. En stor del af de opnåede resultater kan således relateres til programmet.
Primære dentition (34) - Det tilsvarende koncept blev implementeret i den primære dentition i 1990 i Nexø Kommunale Tandpleje. I overensstemmelse med senere fremsatte
anbefalinger (35) indkaldtes forældre med deres barn når
barnet blev otte mdr. til en samtale om tandsundhed. Baggrunden var at påbegynde undervisningen om den lokale
sygdomsforståelse så tidligt at forældrene fik et meningsfyldt grundlag at kunne handle på. Besøget afsluttedes
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med at fastsætte intervallet til næste indkaldelse, baseret
på forældrenes kooperation og på tidspunkt for hvornår
første primære molar brød frem (risikovurdering). Ved de
efterfølgende indkald fortsattes den cariologiske undervisning med særligt fokus på stagnationsområder, og der instrueredes og trænedes i adækvat tandbørstning.
Fig. 5 viser def-s-værdierne for femårige i forskellige kohorter i Nexø. Det fremgår at femårige i 1998 som havde
fulgt programmet, havde væsentligt lavere gennemsnitlige
def-s-værdier end gennemsnittet for landet, og mindre
gennemsnit end i tandplejens tidligere kohorter. I 2004 var
mean def-s i Nexø 0,62 og for landet som helhed 1,63
(Sundhedsstyrelsen).
De kliniske rutiner for både den primære og den permanente dentition er beskrevet i flowdiagrammer som kan
ses på www.nexodent.com
Konsekvenser for fremtidige cariologiske
behandlingsstrategier. Tænk i dentalaldre!
Ved at kombinere viden om hvilke tandflader, både i det
primære og i det permanente tandsæt (Fig. 3), der hyppigst
udvikler caries, at caries på okklusalfladerne overvejende
starter når tænderne bryder frem (okklusalt på m1, m 2, M1
og M 2), og at approksimal caries starter efter fast approksimal kontakt er etableret (m1 kontakt til m 2, m 2 kontakt til
M1 (efterfulgt af P2 kontakt til M1), og M1 kontakt til M 2), er
det cariesfagligt mest korrekt at kalde børn og unge ind på

klinikken relateret til deres dentalaldre og ikke til deres
biologiske alder.
Når det vides at man ved kliniske undersøgelser overser
mange af de tidlige approksimale carieslæsioner (ca. 1,5 på
femårige og ca. 3 på 14-årige (36)), bør man supplere sine
kliniske undersøgelser med bitewing-røntgenbilleder. Data
fra nærværende artikel viser at der tages relativt få bitewing-røntgenbilleder i den kommunale tandpleje, specielt i
den primære dentition, hvis internationale forskrifter skal
følges (36). Tidspunkterne for hvornår bitewing-billeder bør
tages, skal først og fremmest relateres til viden om cariesprogressionshastigheden approksimalt lokalt i samfundet,
vel vidende at der er variation fra barn til barn. Andre faktorer af vigtighed er barnets modenhed og den ekstra information der kan indhentes omkring caries på okklusalfladerne (dentincaries). Sættes progressionshastigheden
gennem primær og permanent approksimal emalje eksempelvis til hhv. to og fire år, og tages de andre forhold i betragtning, bør bitewing-billeder tages ved følgende dental
aldre: 1) Når m1 og m 2 har haft kontakt i ca. 1½ år, 2) når m 2
og M1 har haft kontakt i ca. 1½ år, og 3) når M1 og M 2 har
haft kontakt i ca. 1½ år. På de tænder som så har udviklet
caries, identificeres læsioner i så tilpas tidlige stadier at effektiv symptomatisk non-operativ behandling kan iværksættes. Omvendt, hvis der hverken klinisk eller radiologisk er progredierende carieslæsioner i dentitionen i dentalalderen hvor der eksempelvis har været kontakt mellem
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Fig. 5. Longitudinelle gennemsnits-def-s-data fra 0 til
5 år på børn i Nexø Kommunale Tandpleje i 1988, 1992
og 1998 og på landet som
helhed i 1998*.
Fig. 5. Longitudinel mean def-s
data from the age of 0 to five in
Nexö Municipal Dental Service
in 1988, 1992 and 1998. The
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M1 og M 2 i 1½ år, og cariesrisikoen i øvrigt vurderes som
lav, er det ikke sandsynligt at der inden for de næste par år
vil udvikles caries til stadier der er fyldningskrævende
(husk progressionshastigheden). Derved kan intervallet til
næste cariologiske undersøgelse godt udstrækkes til op til
to år. Tilsvarende overvejelser kan foretages ved dentalaldrene 1½ år efter kontakt mellem m1 og m 2 eller m 2 og
M1 .
Tabel 3 illustrerer et eksempel på hvornår den kommunale tandpleje bør tilbyde børn og unge besøg og undersøgelser fra barnet er omkring otte mdr. til vedkommende
skal forlade tandplejen i 18-års-alderen.
Det første besøg bør være når første tand erumperer,
hvilket er omkring ottemånedersalderen (Fig. 1), de to næste besøg når m1 og når m 2 kommer (Fig. 1). Derefter følger
en meget vigtig undersøgelse når der opnås kontakt mellem m1 og m 2.
Den næste cariesundersøgelse inklusive bitewing-optagelser (udvidet cariesundersøgelse) bør foretages når der
har været kontakt mellem m1 og m 2 i ca. 1½ år.
Når M1 erumperer kommer næste række af undersøgelser, fulgt af en udvidet undersøgelse (inklusive bitewingbilleder) efter dentalalderen når der har været kontakt
mellem m 2 og M1 i ca. 1½ år.
Når M 2 erumperer, kommer næste række af undersøgelser fulgt af en udvidet undersøgelse (inklusive bitewing-billeder) efter dentalalderen når der har været kontakt mellem M1 og M 2 i ca. 1½ år.
Når den unge skal forlade den kommunale tandpleje, afsluttes med en udvidet undersøgelse. Bitewing-billeder tages her overvejende af dokumentationsmæssige årsager,
som det også er praksis i dag.
Uddybning
En korrekt cariologisk undersøgelse kræver professionelt
rengjorte tænder, tørlægning etc. (18-20). Så egentlig kan
tandlægen/tandplejeren ikke foretage en cariologisk undersøgelse før barnet er 3-4 år. Derfor bruges betegnelsen
besøg om de første gange på klinikken. Den kommunale
tandplejes hovedopgaver ved disse første besøg er at rådgive forældrene om gode orale vaner, herunder effektiv
tandbørstning med fluortandpasta med et ppm F÷ der passer til barnets risiko, som igen er relateret til fluoridkoncentrationen i drikkevandet i kommunen (13). Besøget i ottemånedersalderen er helt essentielt, ikke fordi specielt
mange børn udvikler ECC i Danmark (se tidligere), men
fordi det er her de gode cariologiske vaner skal indprentes
forældrene til gavn også på længere sigt. En god tandbørsteteknik til de frembrydende primære molarer er at børTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

Tabel 3. Oversigt over besøg, undersøgelser (US) og udvidede undersøgelser (UUS) relateret til dentalaldre.
Dentalalder

Besøg
Besøg
Besøg
US
UUS
US
UUS
US
UUS

UUS

Risiko/behandling

1. tænder erumperer
m1’erne erumperer
m2’erne erumperer
Fast kontakt m1/m2
1½ år efter approksimal
kontakt m1/m2
M1’erne erumperer
1½ år efter approksimal
kontakt m2/M1
M2’erne erumperer
1½ år efter approksimal
kontakt M1/M2

X?
X?
X?
X?
X?
XXXX ?
X?
XXXXXX ?
X?

Udslusning i 17-års-alderen

ste på tværs af okklusalfladerne; dette vises til forældrene
ved de næste to besøg.
Når kontakten etableres mellem m1 og m 2, har de fleste
børn opnået en modenhed så de kan gennemgå en cariesundersøgelse. Forældrenes evne/komplians ang. plakkontrol vurderes generelt, men fokus rettes primært omkring
de etablerede kontaktforhold mellem m1 og m 2 (>50% får
caries approksimalt på m1/m 2).
De cariologiske undersøgelser omkring frembruddet af
M1 og M 2 er indlysende (33). Forældrene instrueres og trænes i at børste på tværs når M1 erumperer, og ligeledes instrueres og trænes børnene selv i at børste på tværs når M 2
kommer. Dette har vist sig at være en god tandbørsteteknik til at ramme de erumperende M1 og M 2 (33).
Formålet med de angivne udvidede undersøgelser er at
få så optimal diagnostik og information om risiko som muligt, så risikorelateret, symptomatisk behandling og intervalplanlægning undervejs til næste undersøgelse kan
iværksættes.
Forløbet, som beskrevet ovenfor, skal ikke misforstås
derhen at der kun er brug for tre besøg, tre undersøgelser
og fire udvidede undersøgelser, fra barnet er otte mdr. til
det forlader den kommunale tandpleje i 18-års-alderen.
Som det ses i Tabel 3 er der angivet ét eller flere krydser
mellem de enkelte besøg og undersøgelser. De angiver at
barnet skal komme det antal gange som er relateret til det
enkelte barns cariesrisiko og behov for sundhedsfremme,
forebyggelse og cariesbehandling. Som det fremgår, er der
fire krydser når M1 bryder frem og seks krydser når M 2
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bryder frem. Det skyldes at fagligt set (pga. hurtig cariesprogressionshastighed på okklusalfladerne) bør intervallængden ikke overstige fire mdr. i eruptionsfaserne af M1
og M 2 (33). Som angivet tidligere er eruptionslængden til
fuld kontakt opstår gennemsnitlig 15 mdr. for M1’s vedkommende, og 28 mdr. for M 2’s vedkommende (5). Derfor
de mange indkaldelser.
Anbefalinger
•U
 darbejd overordnede og operationelle cariologiske målsætninger og følg op på disse målsætninger (33). En overordnet målsætning kunne være at der på kohorteniveau
(eksempelvis på 15- eller 18-årige) ikke må være en stærkere sammenhæng end 0,40 (korrelationskoefficient)
mellem børnenes/de unges totale antal cariologiske gange på klinikken i perioden fra 5-15/18 år og DMF-S (modsat hvad data fra tre kommuner viste). Såvel få som mange gange på klinikken må gerne resultere i ingen eller få
fyldninger. En operationel målsætning kunne være at
antallet af 5-, 7-, 12-, 15- og 18-årige med def-s-/DMF-Sværdier = 0 skal være et eller andet procenttal større om
fem år end i dag.
•K
 ald ind relateret til dentalaldre (33,34). Tag bitewingrøntgenbilleder på de rigtige tidspunkter. Begge initiativer giver mulighed for optimal diagnostik og risikovurdering. Korrekt diagnostik og korrekt risikovurdering er
basis for at kunne behandle korrekt, herunder planlægge
de rette indkaldeintervaller.
•S
 ats på cariologisk uddannelse (det engelske udtryk er
education) herunder hjemmebaseret plakkontrol af forældre og børn på de rigtige tidspunkter (32-34).
•R
 elatér strategien til hvilken fluoridkoncentration der er
lokalt i kommunens drikkevand (se 13).
• I ndpas i strategien det forhold at højere ppm fluorid i
tandpasta har vist sig på højeste evidensniveau (niveau
1) at have cariesreducerende effekt (31).
•F
 issurforsegl på diagnosen caries dentalis progressiva
superficialis, men kun efter at læsionen har været forsøgt
standset med plakkontrol (33).
English sumary
Knowledge about caries: Is it possible for The Danish Public Dental
Health Service for Children to achieve even better results?
The Danish Public Dental Health Service for Children has
obtained remarkable results durning the last 30 years concerning reducing the prevalence of caries among children
and adolescents. In 2005 the mean DMF-S-scores among
15-year-olds was 2.68, and 47% had a DMF-S = 0. In spite of
this there is still a huge, unexplained and unfortunate in798

termunicipality variation in caries experience among
children and adolescents across Denmark. Thus, in 2004 in
one municipality only 13% of the 15-year-olds had a DMFS = 0, while 79% in another municipality had a DMF-S = 0.
In order to obtain even better results in the new, bigscale municipalities, which will be established in 2007, the
aim of this paper was to provide inspiration to the dental
staff about how to optimize their strategy in managing car
ies. By means of the literature this paper describes 1) which
teeth that most frequently develop caries in children and
adolescents in Denmark, 2) what we do know about the
caries disease today, 3) how to diagnose caries and 4)
which single methods and programmes show a caries-reducing effect.
This results in suggestions of how to manage caries including when the child/parents have to come to the clinic
for the first time, when to perform examinations and extended examinations, the latter including bitewing radiographs. In addition suggestions are discussed about risk
and caries-related treatments. The key word for managing
caries in the future is dental ages.
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Atypical odontalgia – Studies of pain mechanisms in patients
and healthy human controls
Atypisk odontalgi er en tilstand med kroniske tandpinesmerter uden tegn på patologi. Smertemekanismerne bag tilstanden er endnu ikke kendt
Lene Baad-Hansen

I

denne ph.d.-afhandling er forskellige metoder til undersøgelse af smertemekanismer gennemgået og diskuteret. Forfatterens egen anvendelse af disse metoder til
undersøgelse af atypiske tandsmerter (atypisk odontalgi)
og eksperimentelle smerter hos raske forsøgspersoner er
endvidere præsenteret og diskuteret (Studie I-VI). I det følgende gives korte resuméer af de seks artikler der indgår i
afhandlingen.
(I). Eksperimentel intraoral smerte blev fremkaldt vha. placebokontrolleret topikal applikation af capsaicin på 16 raske forsøgspersoners gingiva. Psykofysiske teknikker blev
anvendt til at evaluere ændringer i følsomheden for termale, mekaniske og elektriske stimuli som følge af capsaicinpålægningen. Capsaicin fremkaldte moderate smerter og
øget følsomhed for varme og varme-smerte, hvorimod følsomheden for kulde samt mekaniske og elektriske stimuli
ikke ændredes. Denne intraorale capsaicin-smertemodel
forårsagede ingen varige uønskede bivirkninger og kan
fremover anvendes til undersøgelse af orofaciale smertemekanismer.

kaldte mere smerte hos AO- patienter end hos kontrolpersonerne, men der fandtes ingen forskelle i capsaicin-smerte mellem den smertefulde og den raske side hos AO-patienterne. Elektriske sanse- og smertetærskler var ens mellem grupperne og siderne.
(IV). Blinkrefleksen (BR) blev anvendt til at undersøge mulige smertemekanismer hos 13 patienter med AO. BR blev
fremkaldt ved elektrisk stimulation af de tre grene af n. trigeminus (V): n. supraorbitalis (V1), n. infraorbitalis (V2) og
n. mentalis (V3) på patienternes smertefulde side. BR-responserne (R2- og R3-komponenterne) blev sammenlignet
mellem V-grenene og den raske sides respons. Endvidere
blev virkningen på BR af et akut intraoralt nociceptivt input evokeret af topikal capsaicin undersøgt. Stimulation af
den smertefulde V-gren og den modsidige gren gav anledning til et sammenligneligt BR-respons, og responset blev
ikke signifikant ændret under den capsaicin-evokerede
smertetilstand.

(II). I dette randomiserede, placebokontrollerede, overkrydsningsstudie blev mulige kønsforskelle i eksperimentelle intraorale capsaicin-smerter og modulation af disse
smerter via det endogene smertehæmmende system
(DNIC) undersøgt hos 54 raske forsøgspersoner (20 mænd
og 34 kvinder). Endogen smertehæmning blev fremkaldt
ved at forsøgspersonen stak sin hånd i isvand i tre min.
(30° C varmt vand blev brugt som placebo-stimulus). Overordnet var der ingen kønsforskelle i den af capsaicin fremkaldte smerte eller i dennes modulation.

(V). En stimulations-elektrode blev anvendt til at fremkalde BR hos 38 AO-patienter og 27 raske forsøgspersoner. BR
blev fremkaldt ved stimulation af den smertefulde V-gren
og den homologe kontralaterale gren før, under og efter
applikation af intraoral capsaicin. Den ipsilaterale R2-komponent af BR var signifikant reduceret og forsinket i AOpatienter sammenlignet med kontrolpersoner, og hos alle
deltagere var R2 reduceret under og efter capsaicin-pålægningen. Dette indikerer at det endogene smertehæmmende system blev rekrutteret til samme grad i begge grupper.
Data fra dette studie viser forstyrrelser i den centrale processering af kraniofacial information i AO-patienter.

(III). Den intraorale capsaicin-smertemodel blev i dette
studie anvendt til at undersøge mulige forskelle i intensiteten af capsaicin-smerte og elektriske sanse- og smertetærskler mellem 38 patienter med atypisk odontalgi (AO)
og 27 matchede raske kontrolpersoner. Capsaicin frem-

(VI). Hos 10 AO-patienter og 10 matchede raske kontrolpersoner blev den smertestillende effekt af intravenøs administration af NMDA-receptorantagonisten S-ketamin og
µ-opioid agonisten fentanyl på AO-smerte og capsaicinevokeret intraoral smerte undersøgt. Ingen af stofferne
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Atypisk odontalgi

Neuropatisk intraoral smerte:
Smerte associeret med skade på primære afferente fibre i pulpa eller
parodontiet

Funktionel intraoral smerte:
Abnorm central bearbejdning af et
normalt perifert input

Inflammatorisk smerte:
Overset “typisk tandsmerte”

Fig. 1. Mulige smertemekanismer bag atypisk odontalgi. Der kan på nuværende tidspunkt ikke skelnes tydeligt mellem disse mekanismer
hos den enkelte patient.

havde effekt på AO-smerten, men fentanyl reducerede capsaicin-smerten signifikant. Forskellen i effekt på AO-smerte og capsaicin-smerte indikerer at de underliggende smertemekanismer er forskellige. Ydermere blev det med psykofysiske teknikker demonstreret at AO-patienter har lavere varme-smerte-tærskler men normale mekaniske sanse- og smertetærskler sammenlignet med kontrolpersoner.
Ud fra disse studier kan det konkluderes at der hos AO-patienter er objektive tegn på abnorm bearbejdning af trigeminal nociceptiv information i nervesystemet. Vi kan ikke
ud fra resultaterne konkludere om abnormiteterne skyldes
deafferentiering af primære afferente fibre i pulpa eller par
odontiet eller funktionel smerte karakteriseret ved abnorm
central bearbejdning af et normalt perifert input (Woolf
2004) (Fig. 1). Ydermere kan det ikke helt udelukkes at der
hos nogle patienter kan være tale om en overset almindelig
tandsmerte som præsenterer sig atypisk i klinikken.
Yderligere forskning i AO-mekanismer er nødvendig for at
forbedre behandling og eventuel forebyggelse af tilstanden. Det er endnu ikke klart hvilke faktorer der afgør en
patients risiko for at udvikle neuropatiske eller funktionelle smertetilstande. Genetisk prædisposition og psykologiske faktorer kan muligvis være væsentlige faktorer.
Fremtidig forskning kan forhåbentlig føre til en mere mekanismebaseret taksonomi og behandlingsstrategi til fordel for patienter, behandlere og samfundet.
Baad-Hansen L. Atypical odontalgia – Studies of pain mechanisms in patients and healthy human controls (PhD-thesis). Tandlægeskolen i Århus,
Aarhus Universitet; 2006.
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Afhandlingen kan rekvireres på Afd. f. Klinisk Oral Fysiologi,
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fandt sted d. 11. maj 2006 på Tandlægeskolen i Århus, Aarhus Uni
versitet. Bedømmelsesudvalget bestod af: overlæge, dr.med Rigmor
Jensen, lektor Ole K. Andersen, M.Sc.E.E, PhD, og lektor Preben Hørsted
Bindslev.
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Afsked med Anna-Lena Hallonsten
I anledning af viceovertandlæge Anna-Lena Hallonstens fratræden afholdtes et nordisk symposium om ”Fremtiden i
børne- og ungdomstandplejen”

Ib Sewerin

D

en 6. juni afholdtes på Rigshospitalet i København et
symposium til markering af Anna-Lena Hallonstens
fratræden som viceovertandlæge ved Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune. Symposiets ordstyrer
var professor, dr.odont. Sven Poulsen, Tandlægeskolen i Århus.
Indledning
Anna-Lena Hallonsten indledte selv symposiet. Hun tog udgangspunkt i et kendt maleri af Paul Gaugain med spørgsmålene: Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi
hen?
Efter en årelang ansættelse ved uddannelsesinstitutionen i Jönköping skiftede Anna-Lena Hallonsten spor i 1995

Anna-Lena Hallonsten ved sin indledning af symposiet.
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hvor hun blev bosat i Danmark og den 3. jan. 1996 tiltrådte
en stilling som viceovertandlæge ved Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje. Anna-Lena Hallonsten
mindedes sin tiltrædelsestale hvor hun fremførte nogle af
de synspunkter der blev en ledetråd i hendes videre arbejde, og som tog afsæt i FN’s konvention fra 1989 om børns
rettigheder og alle børns ret til optimal tandsundhed.
Jönköping-undersøgelserne
Anna-Lena Hallonstens chef fra tiden i Jönköping, professor,
odont.dr. Göran Koch, så tilbage på Anna-Lena Hallonstens
medvirken i årene 1973-1996 i de legendariske undersøgelser, hvor man med 10-årige intervaller i nu 30 år har
fulgt udviklingen i oral sundhed i en svensk befolkningsgruppe og relationerne til kost, tobaksvaner, viden om
tandsundhed, socioøkonomi mv. Alle deltagerne blev undersøgt såvel klinisk som radiologisk, og mht. cariesdia
gnoser indbefattede den også initial caries.
For børn og unges vedkommende er der sket en kontinuerlig positiv udvikling. I 1973 var 35% af treårige i Sverige cariesfri; i 2003 var procenten steget til 69%. Som et
resultat af konsekvent brug af fissurforsegling er prævalensen af okklusal caries hos 15-årige faldet fra 11,5% i
1973 til 2,8% i 2003.
Göran Koch tegnede på baggrund af undersøgelserne et
billede af fremtidens tandplejesystem som efter hans opfattelse må betyde omlægninger i tandplejeteamets sammensætning, idet der vil være et faldende behov for tandlæger i teamet og et øget behov for tandplejere og klinikassistenter med en tillægsuddannelse.
Smertekontrol
Professor, dr.odont. Magne Raadal, dekan ved Universitetet
i Bergen, beskæftigede sig med en af Anna-Lena Hallonstens
mærkesager: smertekontrol ved behandling af børn. Han
tog bl.a. udgangspunkt i en nylig dansk undersøgelse (Rasmussen JK et al. Danish dentists’ knowledge, attitudes and
management of procedural dental pain in children: association with demographic characteristics, structural facTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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tors, perceived stress during the administration of local
analgesia and their tolerance towards pain. Int J Paediatr
Dent 2005; 15: 159-68). If. denne er 25% af børnetandlægerne usikre på om børn kan rapportere smerter troværdigt.
Børns negative reaktioner i behandlingssituationen kan
skyldes frygt, vægring, angst og odontofobi. Med stigende
alder aftager frygten, mens fænomenet angst tiltager. 24%
af alle patienter finder lokalanalgesi ubehagelig. En vigtig
målsætning er at lære barnet at mestre smerter ved tandbehandling og lokalanalgesi. Raadal demonstrerede en video der øger børns accept af lokalanalgesi, hvis den vises
forud for proceduren til 7-9-årige børn.

hvor børns udsættelse for smerte – uanset årsag – har vist
sig at øge sandsynligheden for opståen af tandlægeangst.
I forbindelse med forslag om oprettelse af et speciale i
pædodonti i Danmark (se Tandlægebladet 2006 (5), side 406)
foreslog han en sammensætning af det pædodontiske team
omfattende 1) tandplejere, 2) børnetandlæger og 3) specialtandlæger. De tre grupper skal have hvert deres kompetenceområde, således at tandplejerne varetager almen forebyggelse, tilvænning mv., børnetandlægerne de almindelige diagnostiske og behandlingsmæssige funktioner mv.
og specialtandlægerne diagnostik, behandlingsplanlægning, rådgivning og evt. behandling af de sjældent forekommende og komplicerede tilfælde.

Kronisk syge børn
Leder af TAKO-centret i Oslo, dr.odont. Kari Storhaug beskrev forskellige former for sjældnere, men mere alvorlige
odontologiske lidelser og handicap hos børn: fx ektodermal dysplasi, osteogenesis imperfecta og epidermolysis
bullosa. Disse belastede og funktionshæmmede børn har
behov for ekstra omsorg, og det må accepteres at behandlingen er ekstra tidskrævende. Det er vigtigt at de handicappede børn bliver selvhjulpne. Storhaug viste et eksempel på en mekanisk tandbørste hvor barnet som ikke kan
håndtere en tandbørste, kan børste tænderne ved at bevæge hovedet i forholdt til børsten. Børnene har krav på og
skal tilbydes samme niveau af oral helse som raske børn.
Kari Storhaug priste det gode nordiske samarbejde mellem bl.a. TAKO-centret i Oslo, Mun-H-Center i Göteborg,
Kompetencecenter i Jönköping og de odontologiske Landsdels- og Videnscentre i Århus og København.

Musikalsk indslag
Som et næste ikke-annonceret programpunkt mødte Skt.
Annæ Gymnasiums pigekor op og sang bl.a. »I Danmark er
jeg født« – sød musik for Anna-Lena – iflg. eget udsagn:
svensker der kommer fra Sydsverige og af en familie hvor
man altid har regnet København for »hovedstaden«.

International tak
Dagens første overraskelse var præsidenten for International Association for Pediatric Dentistry, professor Lisa Pagagiannoulis, fra Pædodontiafdelingen, Tandlægeskolen i Athen,
som hyldede Anna-Lena Hallonsten og takkede for hendes
indsats for organisationen, herunder i hendes tid som præsident. Associationen stiftedes i 1969 og havde ved oprettelsen 270 medlemmer; i dag er medlemstallet øget til ca.
15.000 medlemmer.
Pædodonti som fagområde
Professor, dr.odont. Sven Poulsen, Tandlægeskolen i Århus,
beskæftigede sig med pædodontien som fag, – fra tidligere
at være synonym med cariesbehandling til i dag at være
ensbetydende med oral helse i bred forstand og omfatte
ikke blot fysisk sundhed men også mental og social sundhed. Han lagde vægt på bekæmpelse af tandlægeangst,
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

Tak
Anna-Lena Hallonsten havde frabedt sig for megen fokus på
sin person, et ønske som Sven Poulsen i sin indledning sagde næppe kunne respekteres. Alle foredragsholdere takkede i deres indlæg Anna-Lena Hallonsten for venskab, hjælp
og inspiration og roste hendes entusiasme, idérigdom, engagement, medleven og hendes omsorg for børnene, ikke
mindst de svage.
Symposiet sluttede med en en særlig tak og hyldest fra
Anna-Lena Hallonstens chef gennem de 10 år hun har virket
i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje,
overtandlæge Inna Klitz. Hun betegnede Anna-Lena Hallonstens ansættelse i 1996 som en faglig gave, og hun roste
hendes rolle som katalysator, igangsætter, planlægger og
forhandler og hendes sans for at inspirere medarbejdere og
hendes blik for de enkeltes potentiale.
Indbydelsen til symposiet rummede – sandsynligvis på
initiativ af Anna-Lena Hallonsten – en opfordring til at støtte
UNICEf (dansk gironr. 342 0000) og Rädda Barnen (svensk
gironr. 902003-3).

Pædodonti
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Lad jer inspirere af de nyudsprungne tandlæger

I

ndimellem kommer der kommentarer i Tandlægebladet
om at de nyuddannede tandlæger er blevet dårligere!
Indrømmet, det kan til tider være en blandet fornøjelse at
rette eksempelvis eksamensopgaver - men oftest er det i
virkeligheden en fornøjelse. I år har jeg besluttet at springe
ud i lys offentlighed - jeg vil gerne prale lidt!
Ikke mindst med tanke på det praktiske element i klinikken blev der i år bl.a. stillet følgende eksamensspørgsmål inden for fagområdet endodonti: »Redegør for grundene
til anvendelse af kofferdam i forbindelse med endodontisk behandling. Angiv kort den praktiske arbejdsgang for kofferdam-anlæg på
en molar med eller uden større tab af tandsubstans«. Til trods for
at det måske ikke er verdens mest vanskelige spørgsmål,
måtte jeg tage mig selv i den tanke om hvorvidt de eksamens-aktuelle studenter havde »kigget over skulderen« til
de vejledende besvarelser! Det var selvfølgelig ikke tilfældet!
Spørgsmålet blev besvaret meget kompetent og korrekt.
Med andre ord, de kommende tandlæger i disse år ved
hvad det handler om når det drejer sig om at forstå hvorfor
kofferdam er vigtig at benytte inden for endodonti. Kære
kolleger, stop ikke den udvikling, men lad jer inspirere. I
slipstrømmen på Endodontisymposiet erindrer jeg stadig
det sus i rummet da en foredragsholder anbefalede en tur i
solen i stedet for at sidde i salen hvis man ikke havde integreret kofferdam i sin endodontiske procedure. Eller sagt
på en anden måde »nej nu må vi også i gang med det her!«
Enkeltstående historier fra nyuddannede tandlæger der
må kæmpe for at få kofferdam og aseptik ind i klinikken,
er groteske (hvis de er sande). Bemærkningen fra den erfarne tandlæge om at vi klarer det fint uden, og vi kan godt
holde tørt, ja, det er ganske enkelt ikke en tilstrækkelig argumentation, men afspejler mere en manglende fokus på
at det er forebyggelse og bekæmpelse af en bakteriel infektion der er det centrale inden for endodonti. Med det stigende bevidsthedsniveau blandt vore patienter om hvad
kvalitet er og ikke er inden for sundhedsvæsenet, er det
kort sagt ikke »in« men »yt« at argumentere med en patient
hvorfor man ikke bruger kofferdam ved en rodbehandling
hvis sådan et emne skulle dukke op! Jeg håber, ikke mindst
blandt jer der deltog i efterårets endodontisymposium, at I
fortsat har den gode stemning i kroppen og at det for stadig flere af jer er blevet simpel hverdag med kofferdam og
rodbehandling. Nyd også at de nyudsprungne tandlæger i
disse år kan levere viden og inspiration til bedre rodbehandlinger.
804

I nær fremtid bringer bladet »Helse« en lille historie der
omhandler rodbehandling og som elegant henviser til
DTF’s nye folder inden for rodbehandling.
Lars Bjørndal, lektor, ph.d.
Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti,
Odontologisk Institut,
Københavns Universitet
PS. Prøv selv at svare på eksamenspørgsmålet, og få en lille
debat med den nyuddannede.

Kofferdam
Rodbehandling
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Kæbekirurgisk afdeling fejrer 25-års-jubilæum

Den 9. juni 2006 kunne Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital, fejre 25-års-jubilæum. I dagens anledning var der om eftermiddagen arrangeret symposium og efterfølgende reception for tandlæger
i Nordjyllands Amt, kolleger fra andre kæbekirurgiske afdelinger samt kolleger fra andre afdelinger på Aalborg Sygehus. Næsten 200 deltog i et nyindrettet auditorium som
var fyldt til bristepunktet.
Symposiet blev indledt med en fantasifuld fortolkning
af arbejdsdagen på Kæbekirurgisk Afdeling baseret på musik og billeder af ansatte, arbejdssituationer og instrumentarium. Cheflæge, dr.med. Tove Nielsson bød herefter velkommen. Tove Nielsson, der har været cheflæge på Aalborg
Sygehus i seks år, indledte med et stort tillykke til alle på
afdelingen. Grundstenen til afdelingen blev lagt i 1981 da
overtandlæge Bjarne Neumann blev ansat. I den mellemliggende periode har kæbekirurgien udviklet sig til et naturligt og vigtigt speciale blandt de lægelige specialer på Aalborg Sygehus. Afdelingen er endvidere i dag en nationalt
anerkendt kæbekirurgisk afdeling. Der varetages patientbehandling, uddannelse og forskning på et højt fagligt niveau. Tove Nielsson roste afdelingen herfor og understregede vigtigheden af at der ud over patientbehandling varetages forsknings- og uddannelsesmæssige opgaver efter at
Aalborg Sygehus er blevet en del af Århus Universitetshospital.
Kæbekirurgi før og i fremtiden
På en morsom, underholdende og meget oplysende måde
gennemgik overtandlæge, dr.odont. Søren Schou det kæbekirurgiske speciales udvikling. Der blev både trukket
menneskelige og behandlingsmæssige kuriosa frem. Endvidere blev der lagt vægt på en beskrivelse af de til tider
hårde kampe som forgængere i faget har måttet kæmpe i
sygehusvæsenet for at opnå respekt og anerkendelse blandt
sundhedsvæsenets mange specialer. Gennemgangen gav
anledning til eftertanke og taknemmelighed over for de
mange personer som i årenes løb hver på sin måde har bidraget til fagets udvikling. Søren Schou afsluttede med betragtninger over specialets fremtid, og der blev udtrykt bekymring over den vigende forskningsaktivitet. Samtidig
blev der sat lid til at besættelsen af tre ledige professorater,
to i København og et i Århus, vil kunne intensivere forskningsaktiviteten. Fremtiden byder på mange udfordringer
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for specialet, herunder bl.a. større forståelse for kraniofacial vækst med deraf ændrede behandlingsmetoder inden
for den korrektive kirurgi, større forståelse for knoglebiologi og knogleregeneration med deraf ændret syn på sårheling og principperne for oral implantologi. Af mere strukturelle tiltag forudsås større ændringer i forbindelse med
den nye regionsdannelse og ændring af uddannelsen for at
øge forståelsen for den medicinske del af specialet, dog
sandsynligvis uden indførelse af en egentlig dobbeltuddannelse.
Fra én til 30
Administrerende overtandlæge Bjarne Neumann, der ugen
forinden havde fejret sit eget 25-års-jubilæum på Aalborg
Sygehus, fortalte i endnu et spændende og morsomt indlæg om udviklingen af Kæbekirurgisk Afdeling på Aalborg Sygehus siden 1981. Alvoren kunne spores lige under
overfladen, hvordan er én mand ansat under Øre-NæseHals- Afdelingen blevet til en stor selvstændig kæbekirurgisk afdeling med knap 30 ansatte efter 25 år? Starten blev
så glimrende illustreret, dels med et billede af en ensom
kat listende hen foran 10 store schæferhunde (læs overlægerne på Øre-Næse-Hals-Afdelingen), dels et efterfølgende

25-års-jubilaren, adm. overtandlæge Bjarne Neumann Jensen.
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billede af katten der ser sig selv som en løve i spejlet. Der
skulle en god portion råstyrke og selvtillid til at tage de
nødvendige kampe og kompetencestridigheder. Det var
med tydelig stolthed at afdelingens resultater blev fremlagt. Der er i dag ansat ni tandlæger, 10 sygeplejersker og
10 sekretærer. Der udføres årligt bl.a. 115 ortodontisk-kirurgiske behandlinger og 130 kæbefrakturbehandlinger. I
alt udføres årligt ca. 1.000 operationer, og der afvikles
10.000 ambulante besøg.
Forskning
Afdelingen var den første i landet som på en systematisk
måde tog vare på behandlingen af patienter med tandagenesi med dannelsen af Aplasicenter Nordjylland i 1998. Efter ændring af loven om tandpleje i 2001 blev Amtsspecialtandplejen etableret som en integreret del af Kæbekirurgisk Afdeling. I 2000 blev den første specialestuderende i
tand-, mund- og kæbekirurgi ansat. I dag er der to tandlæger som er under videreuddannelse i tand-, mund- og kæbekirurgi på afdelingen. Der blev udtrykt stolthed over afdelingens forskningsmæssige aktivitet, som blev intensiveret efter ansættelse af Søren Schou i 2002. Der er således initieret klinisk forskning, dyreeksperimentel forskning og
ph.d.-forløb. Der var således rigtig meget at være stolt af.

tandlæge, ph.d.-studerende Thomas Jensen redegjorde informativt for forskellige teknikker til genopbygning af
processus alveolaris. Thomas Jensen beskrev kort sit ph.d.projekt, der gennemføres som et internationalt samarbejde
mellem Tandlægeskolerne i Kiel og København og Stereologisk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitet. Projektet fokuserer på forskellige blandingsforhold af autologt
knogletransplantat og Bio-Os ved sinusløftprocedure. Endelig kunne tandlæge Lars Johannesen redegøre for étårsresultater fra en klinisk undersøgelse af Brånemark Nobel
Direct 3.0-implantater. Et indlæg fra udviklingssygeplejerske Birgitte Boll gav afslutningsvis indsigt i aktionsforskning inden for sygeplejen.
Afslutning
Oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum afsluttede symposiet med at perspektivere over morgendagens udfordringer. Eftermiddagen sluttede med reception i den imponerende personalekantine i det nybyggede Medicinerhus.
Under receptionen takkede klinikchef Karin Nysted Jensen
på vegne af de kommunale tandplejer i Nordjyllands Amt
for mange års frugtbart samarbejde.
Mette Marcussen

Internationalt samarbejde
Det var herefter en stor ære at kunne præsentere professor
Dr. Hendrik Terheyden fra Kæbekirurgisk Afdeling, Kiel
Universitet. Hendrik Terheyden, som er en af afdelingens vigtigste internationale samarbejdspartnere på det forskningsmæssige område, er en af de mest anerkendte og betydningsfulde forskere med speciale i vækstfaktorer, herunder specielt bone morphogenic proteins (BMP). Det blev beskrevet hvordan BMP kan anvendes til at regenerere knoglevæv. Der blev vist eksempel på hvordan det meste af en
underkæbe kunne regenereres. BMP anvendes stadig i begrænset omfang inden for kæbekirurgien, idet et gram koster 4.000 euro. BMP anvendes i stigende grad inden for
neuro- og ortopædkirurgien. Der findes imidlertid en del
prækliniske forsøg som tyder på at BMP vil kunne anvendes særligt inden for den orale implantologi i fremtiden.
Aktiviteter på afdelingen
Herefter fulgte en række kortere indlæg. Overtandlæge
Janek Dalsgaard Jensen gav et flot overblik over hvordan
afdelingen er involveret i behandlingen af patienter med
oral cancer. Der blev fokuseret på diagnostik, fokussanering før strålebehandling og bivirkninger efter strålebe
handling med særlig vægt på osteoradionekrose. OverTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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Uedle metaller til dentale kroner og broer
John E. Tibballs og Berit I. Ardlin

D

entale støpelegeringer av uedle metaller er det blitt
mange av. I tillegg til nye jernholdige varianter av
kobolt-kromlegeringene, dekker betegnelsen også metallet
titan. Nordiske tannleger kan også møte legeringer som er
populære i andre deler av verden, bl.a. nikkellegeringer fra
USA og de billige, kobber-baserte aluminiumbronsene hos
pasienter som tidligere er behandlet i Øst-Europa eller Latin-Amerika.
Spørsmål
Hva ligger i begrepet »uedelt«?
Svar
Innen kjemien refererer »edelt« til et metalls evne til å stå i
mot reaksjoner med oksygenet fra luften. Metallene gull,
platina og palladium er svært lite reaktive og danner klassen edelmetaller sammen med flere mindre kjente elementer som rhodium, ruthenium, iridium og osmium. De øvrige metalliske elementene utgjør dermed de »uedle«. Merk
at sølv ikke tilhører edelmetallene ettersom det reagerer
lett med luft, vann og svovel og blir misfarget. Sølv legeres
ofte sammen med edelmetaller, men slike legeringer hører
ikke blant de uedle.
I standardene for dentale legeringer (1,2), anvendes
»uedelt« (base metals) på legeringer med mindre enn 25%
innhold av edle metaller. I de fleste uedle legeringene brukes det ikke edle metaller i det hele tatt fordi de ikke bidrar positivt til egenskapene.
Spørsmål
Hvilke legeringer omfattes av begrepet uedelt?
Svar
Uedle dentale metaller og legeringer kan deles i flere grupper:
• De tradisjonelle kobolt-kromlegeringene sammen med
flere nye varianter hvor kobolt i økende grad er erstattet med jern. Et viktig kvalitetskriterium er at karbon
innholdet er lavt for å unngå dannelse av sprø karbidfaser. Kobolt-kromlegeringene er sterkere og stivere
enn de edle legeringene.
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•

Ulegert titan har styrke, stivhet og korrosjonsmotstand
som ligner edle dentale legeringer, men krever spesielt
støpeutstyr. Titan tar lett opp oksygen og metallelementer i overflaten, fra bl.a. investeringsmaterialet ved
kjemisk reduksjon av oksidene, noe som gjør titan vanskelig å støpe. Egne porselensystemer med lave påbrenningstemperaturer er utviklet til bruk med titan.

En støpelegering basert på titan som både er sterkere og bibeholder titanets biokompatibilitet, ligger høyt på ønskeliste til mange tannteknikere og tannleger.
•

Nikkellegeringer er lite brukt i Norden, men er utbredt
i USA. ISO-standardene (1,2) ble revidert i 2002 slik at
det ikke er akseptert med beryllium (Be), som er tilsatt
visse legeringer for å forbedre støpeegenskapene. Beryllium, i form av støv eller damp, kan forårsake berylliosis ved innånding hos tannteknikere som håndterer
legeringene.

•

Aluminiumbronser er kobberlegeringene som ligner
gull i utseende. De brukes ikke i Norden og heller ikke
til MK-kroner. Nordiske tannleger bør være oppmerksom på at de har vært brukt i flere tiår av tannleger både i den spansk- og portugisisktalende befolkningen i
både Nord- og Sør Amerika, og i Øst-Europa.

Dette utvidete spekteret av legeringer har ført til at det er
utarbeidet en ny ISO-standard (ISO 16744, 1) som dekker
uedle metaller til faste proteser, og supplerer de to delstandardene (2) som bare dekker kobolt-krom- og nikkellegeringer.
Spørsmål
Hva gjør uedle legeringene egnet til dentalt bruk?
Svar
Tre metallelementer, titan som anvendes ulegert til faste
proteser, og aluminium og krom som legeres inn i andre
metaller, har det grunntrekket at de danner et oksidsjikt i
kontakt med luft. Hos disse metallene har sjiktet to viktige
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egenskaper: det sitter fast på metallet, og det er tett. Dette
kalles elektrokjemisk passivering. I den grad oksidsjiktet
ikke ødelegges av for eksempel slitasje, beskytter det metallene mot korrosion.
Ved å tilsette tilstrekkelig mengder av ett av metallene
overføres disse gode egenskapene til en legering. For kobolt-, nikkel- og jernbaserte legeringer er krom best egnet
som tilsetning. Mengden aluminium i de dentale kobberbaserte aluminiumbronsene derimot bidrar ubetydelig til
passiveringen.
En studie (3) har vist at korrosjonhastigheten til koboltkrom- og jern-kobolt-kromlegeringer i en syre-/saltløsning blir lavere etter at de er varmebehandlet tilsvarende
påbrenning av keram, dersom legeringen inneholder minst
26% krom. Det passiverende oksidlaget blir tykkere under
behandlingen. Til sammenligning økte korrosjonstendensen av en edel gullegering etter at den simulerte porselens
påbrenningen var utført.
Den samme studien ga også et eksempel på hvordan sliping av metalloverflaten kan avsløre »lunkers«, dvs. små
innvendige hulrom som er oppsamlingsteder for forurensningsstoffer i legeringen. Disse legeringer bør derfor etses
etter sliping og bearbeiding for å fjerne stoffer fra avdekkede »lunkers« (Fig. 1).
I standardkorrosjonstesten (4) som innebærer at metallet
eksponeres for en melkesyre-/saltløsning i én uke, finner
man at ulegert titan avgir omtrent like små mengder metallioner som gullegeringer mens kobolt- og jernlegeringer
frigjør større mengder (3). Nikkel-legeringer med berylli-

100 μm

Fig. 1. »Lunkers« avslørt ved sliping av en kobolt-krom-jernlegering. Inne i slike hulrom havner forurensningselementene fra støpet.
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um korroderer kraftigere enn nikkellegeringer uten beryllium. Denne standardtesten har til hensikt å etterligne betingelsene under plaque. Andre studier viser at noen aluminiumbronser korroderer kraftig i melkesyre-/saltløsning, og også i saltløsning uten tilsatt syre (5), mens korrosjonen er noe mindre i kunstig saliva (6).
Spørsmål
Kan en uedel legering benyttes når det finnes andre typer uedle legeringer, høyedelt metall eller titanimplantater i munnen fra før?
Svar
For at korrosive effekter skal oppstå, kreves det kontakt
mellom kroner/broene og en elektrolytt, f.eks. spytt, som
kan lede ladninger. I tillegg skal metallene ligger elektrokjemisk langt fra hverandre i den elektrokjemiske skalaen. Titan ligger svært lavt på skalaen og dette åpner for
betydelige forskjeller i det elektriske potensialet mot andre
metaller. Slike enkle betraktninger blir imidlertid modifisert av overflatesjiktet på metallene som bygger seg opp
med flere elementer fra saliva. Laboratoriemålinger (7) viser at potensialforskjellen mellom titan og kobolt-kromlegeringer blir mindre med tiden. Ut i fra denne observasjonen bør en protese av uedle legeringer kontrolleres for
misfarging og gropdannelse på metalloverflaten.
Hvis forskjellige varianter av kobolt-/jern-krom-legeringer brukes sammen er det risiko for korrosjon. Laboratorie
studier viser at dette avhenger av relativ plassering i munnhulen, hvor nært beslektet legeringene er og av salivas beskaffenhet. Siden legeringsbestemmelse for eksiterende
proteser er tungvint, er klinisk oppfølging viktig.
Spørsmål
Alle legeringer avgir metallioner, men hvilke metaller innebærer
høyeste risiko for uønskede biologiske reaksjoner?
Svar
Kroppens respons på metaller strekker seg fra allergiske
reaksjoner til lokal irritasjon og videre til toksiske effekter
på enten celle- eller organnivå.
Kontaktallergiske reaksjoner mot metallkomplekser er
utbredt. For nikkel får man reaksjon ved epikutantesting hos
ca. en seksdel av de testede pasientene. Reaksjoner mot
krom og kobolt forekommer hos ca. en tolvdel av befolkning. Reaksjonsfrekvensen på jern og titan er minimale
(8).
Det er veldokumentert at metallioner kan gi reaksjoner på cellenivå (9), men in vitro forsøk reflekterer ikke
nødvendigvis de komplekse forholdene i munnen. Det
Faglig orientering
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er derfor viktig at tannlegen journalfører både alle materialer som benyttes og pasientens eventuelle reaksjoner.
Spørsmål
Hvilken hjelp er å få når legeringen velges?
Svar
Hvis en legering oppgis å tilfredsstille en relevant standard (for eksempel en av ISO-standardene) skal det foreligge opplysninger om legeringens sammensetning og
dens fysiske og mekaniske egenskaper. Sammensetningen kan sammenholdes med opplysninger i pasientens
journal om eventuelle uønskede reaksjoner. Fysiske egen
skaper som tetthet, termisk utvidelse og smeltepunkt
brukes hovedsakelig av det tanntekniske laboratoriet for
å styre støpingen og porselenspåbrenningen. De mekaniske faktorene: elastisitetsmodulen, styrke, hardhet og
bruddforlengelse danner grunnlaget for valg av bruksområdet, noe som er formalisert i typeklassifiseringen i
standardene.
Uedle legeringer med kobolt eller nikkel er minst like
sterke som de mest herdede, Type 4 edellegeringene. De er
i tillegg betraktelig stivere, med elastisitetsmoduler nær
200 GPa. Faktisk er typeklassifiseringen nå foreslått utvidet til å omfatte en Type 5, forbeholdt de kromholdige legeringene med nikkel, kobolt og jern. Disse har høy nok
stivhet til at de egner seg til klammere eller til tynne avtagbare proteser. Rent titan hører til Type 3 og med en elastisitetsmodul på ca. 100 GPa kan det brukes til enkeltkroner og mindre broer.
Spørsmål
Binder uedle legeringene bra til andre materialer?
Svar
Bindingen mellom de ulike deler av protesekonstruksjonen er meget vesentlig. Elastisitetsmodulen til porselen for
påbrenning er betydelig lavere enn for legeringer av uedle
metaller. Dette innebærer at bindingene mellom materialer utsettes for til dels store mekaniske spenninger.
Metallkeramikk (MK) krever en lagvis oppbygging av
porselener som er både kjemisk og fysisk tilpasset legeringen. Viktigst blant de fysiske egenskapene er termisk utvidelse, da metallskjelettet skal utvide seg litt mer enn porselenet for at porselenet ved avkjøling skal komme i klem
og ikke i strekk. Det er egne porselener til hver legeringsgruppe da bindingen til metallet er basert på en kombinasjon av overflatepreparering (f.eks. sandblåsing) og en
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kjemisk sammensmelting med oksidlaget som allerede finnes på overflaten.
Om bindingen mellom porselen og de uedle legeringene
blir like god som til edellegeringer, er vanskelig å vurdere
i laboratorieforsøk. Standardtesten (10), som innebærer
nedbøying av enten en tynn bjelke eller en skive av metall
med påbrent porselen, er mindre egnet til å skille mellom
MK-kombinasjoner med god og dårlig binding.
Mens man har lang klinisk erfaring med de tradisjonelle
kobolt-krom-legeringene når det gjelder binding til porselen, er det mer usikkert for de nye jernrike legeringene
som bruker lavbrenningsporselen. Lavbrenningsporselenene for titan krever også riktig preparing, og at et bindelag må benyttes.
Spørsmål
Pris?
Svar
Prisen på uedle metaller er lav i forhold til prisen på edelmetaller som stiger spesielt kraftig på verdensmarkedet for
tiden, mens det tanntekniske arbeidet gjerne er mer omfattende for uedle legeringer. Både krom- og titanholdige
legeringer har høye smelteområder og et behov for vakuum under støping. Og spesielt for de sterke, kromholdige
legeringene er bearbeidingskostnadene høye. Dermed gir
ikke forskjellige metallpriser store utslag på kostnaden for
den ferdige protesen.
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Fast protetik: praktisk krone- og
brofremstilling i lommeformat
O’Sullivan M. Fixed prosthodontics in dental practice. London:
Quintessence; 2005. 170 sider, ill. ISBN 1-85097-095-5. Pris: GBP
28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.
Hensigten med bogen er if. forordet at den skal være et supplement til den protetiske viden vi i forvejen har og fokusere på områder der traditionelt omtales mindre, fx vurdering
af patienten, farveprøver og behandling af avitale tænder.
Imidlertid omhandler den emner som der i Danmark undervises i. Ikke desto mindre er bogen velskrevet og inddelt i klart disponerede kapitler om de forskellige faser i
behandling med fast protetik. Der er gode oversigter i form
af tabeller, oversigter over materialer, og beskrivelser af trin
i behandlingen. Fotografierne er udmærkede, omend ikke
talrige. Bedst er kapitlerne om provisorier, cementer og restaurering af avitale tænder. Det er en svaghed at de forskellige krone- og brotyper ikke er omtalt med ét eneste ord.
Endvidere er nogle af kapitlerne nok også lidt for kortfattede. Dette medfører at bogen ikke er velegnet som lærebog
for studerende.
Bogens styrke er at den er en let læst og en praktisk gennemgang af hvordan man klinisk arbejder med fast protetik.
Derfor vil den være velegnet for klinikeren til repetition af
dagligt arbejde med kroner og broer. De bedste kapitler gør
det værd at købe bogen.
Lone Nyhuus

Den medicinsk kompromitterede patient
Pickett F, Gurenlian J. The medical story: Clinical implications and
emergency prevention in dental settings. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2005. 216 sider, ill. ISBN 0-7817-4095-9.
Pris: GBP 24,95 (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 354,-.
Bogen fokuserer på optagelse og analyse af sygehistorien
ved odontologisk behandling af medicinsk kompromitterede patienter. Design og indhold er baseret på »American
Dental Association Health History«. Bogen er tænkt som en instruktionsbog for tandlægestuderende. Hvert kapitel indeholder definition af nøgletermer, mål for indlæring og bokse
med væsentlig information, test af viden (inkl. svarboks)
samt patienttilfælde til evaluering (inkl. svarboks). Teksten
omfatter kapitler af almen karakter: forebyggelse af nødsituationer, ADA’s sygehistorieformular, screeningspørgsmål,
aktuel medicinering, lægelig konsultation/opfølgning, analyse af behandlingsmodificerende information. Endvidere
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kapitler om allergi, artroplastik, blodsygdomme, immunsuppression, hjerte-kar-sygdomme mv. og et indeks. For
hver medicinsk tilstand præsenteres forslag til uddybende
spørgsmål, viden om patofysiologi, vejledning til udformning af behandlingsplan og identifikation af potentielle nødsituationer, strategier for forebyggelse af nødsituationer og
behandlingstiltag i fald nødsituationer opstår. Den opmærksomme læser vil kunne identificere forskelle i amerikanske
og danske rekommandationer.
Bogen kan læses fra ende til anden eller benyttes til testning af individuelt vidensniveau. Den kan anbefales til både
tandlægestuderende og tandlæger.
Lis Andersen Torpet

Lærebog vedr. platelet-rich plasma
Marx RE, Garg AK. Dental and craniofacial applications of platelet-rich plasma. Chicago: Quintessence; 2005. 168 sider, 364 ill.
ISBN 0.86715-432-2. Pris: GBP 58,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms
mv. 794,-.
De indledende kapitler omhandler den teoretiske-videnskabelige baggrund for anvendelse af PRP. Der er som sådan
ikke noget nyt i forhold til forfatternes tidligere publicerede
bøger og artikler vedr. emnet. I de efterfølgende kapitler beskrives anvendelsen af PRP i forbindelse med dentoalveolære procedurer, fx knogletransplantation, sinusløft, parodontal- og implantatbehandlinger samt slimhindetransplantationer. Desuden gennemgås større kraniofaciale operationer og
rekonstruktioner med PRP. Alt er illustreret med flotte farvefotos. Selve proceduren vedr. centrifugering af patientens
blod og fremstilling af PRP er gennemgået minutiøst.
Bogen kan anbefales til kirurger og tandlæger som ønsker
at anvende PRP, og er i den forbindelse en uundværlig lærebog.
Jytte Buhl

Om evidens
Andersen IB, Matzen P, red. Evidensbaseret medicin. København:
Gads Forlag; 2005. 215 sider. ISBN 87-12-04068-1. Pris: DKK
385,- (uindb.).
Bogen henvender sig til alle i sundhedssektoren med direkte patientkontakt, men bogens redaktører og forfattere,
der tæller syv læger, én bibliotekar og én kultursociolog, har
nok tænkt mest på lægeverdenen. Evidensbaseret medicin
(EBM) omfatter først og fremmest en metode til sikring af
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boganmeldelser

at den behandling som patienterne tilbydes, er sikker og effektiv, og basis er en kritisk litteratursøgning og -evaluering.
Problemet med at finde rundt i junglen af faglitteratur er
præcis det samme i odontologien som i medicinen, selvom
den praktiserende tandlæge nok i mindre omfang end lægerne foretager selvstændig litteratursøgning. Bogen er skrevet i en let tilgængelig stil og i et måske lidt frisk sprog (om
litteraturen: »skelne skidt fra kanel«). Den rummer et meget
jordnært kapitel om statistiske metoder.
Bogen kan anbefales dels til forskere, dels til behandlere
som i hverdagen gerne vil have en selvstændig tilgang til
deres patientbehandlinger.
Ib Sewerin

Ryggen længe leve!
Breum E. Din ryg længe leve. Morgengymnastik i sengen mod dårlig
ryg. 3. udg. København: Columna; 2005. 70 sider, ill. ISBN 87987439-3-7. Pris: DKK 168,- (uindb.)
Forfatteren er gymnastiklærer og cand.psych. Baggrunden
for bogen er egne erfaringer med rygproblemer, som førte
til at han tog sagen i egen hånd. Han er 78 år og stadig i fin
form. Det foreliggende øvelsesprogram er karakteriseret ved
at det skal udføres i sengen inden man står op. Det samlede
program tager 10-12 min. Når man er kommet »i form« kan
det reduceres til et »vedligeholdelsesprogram«. Bogen er
læst og dens udgivelse er støttet af professor, dr.med. Claus
Manniche og flere fysioterapeuter. Forfatteren hævder at bogen og øvelserne kan erstatte et månedskort til aerobic eller
et motionscenter. Blandt bogens »10 bud« er at de fleste med
»dårlig ryg« kan kurere sig selv.
Indsatsen synes overkommelig og uden risiko. Der er alt
at vinde.
Ib Sewerin

God bog om nye, spændende
pædagogiske teorier
Riber J. Forstået og forstyrret. Om systemisk og narrativ pædagogik.
København: Hans Reitzel; 2005. 204 sider, ill. ISBN 87-412-0212-0.
Pris: DKK 249,- (uindb.).
Forfatteren gennemgår i teori og ved praktiske eksempler
hvordan en systemisk (helhedsorienteret) pædagogik med
fokus på at ændre negative narrativer (livshistorier) til mere
positive selvbilleder kan give børn og unge med sociale og
emotionelle vanskeligheder mulighed for at komme videre i
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10

livet og måske undgå social isolation. Det barn som gennem
sin opvækst er blevet præget til at tro at det er uregerligt,
frækt, hensynsløst og voldeligt, vil modtage restriktivitet og
social isolation fra omgivelserne. Hvis barnet gennem målrettet dialog får omdefineret sin livshistorie så det ser sig
selv som fighter med overlevelsesevne, kampgejst, mod og
ære, vil det derimod opleve solidaritet fra omgivelserne. I
bogen beskrives hvordan professionelle kan interagere med
børn og unge så de bliver set, hørt, forstået og anerkendt
som værdifulde personer. De mange skematiske illustrationer gør det lettere at forstå teorien, og uddrag af samtaler
mellem barn og lærer viser pædagogikkens fremgangsmåde
og resultater.
Målgruppen er udpræget lærere og pædagoger, men ved
at læse bogen kan også tandlæger lære at se børn og unge
fra psykopatologiske miljøer på en ny måde og måske ændre holdning og adfærd over for dem.
Pia Svendsen

Knogletransplantation før implantat
indsættelse i overkæben
Kahnberg K-E. Bone grafting techniques for maxillary implants. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2005. 94 sider, 150 ill. ISBN 1-40512994-8. Pris: GBP 75,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1.046,-.
Dette er en ny bog som i ord og billeder (mange) forklarer
mulighederne for kirurgisk rekonstruktion og efterfølgende
implantat-protetisk rehabilitering af patienter med mere
eller mindre omfattende tab af tænder og alveoleknogle i
overkæben. Bogen omhandler både mindre, praksisegnede
indgreb og større rekonstruktioner der fordrer indlæggelse. Den giver derved et godt overblik over det omfattende
spektrum af muligheder der eksisterer. Det er mærkbart at
bogen er skrevet i Göteborg hvor man har en lang og flot
forskningstradition inden for implantatbehandling, og det
er glædeligt at se autogen knogletransplantation som førstevalg i både stort og småt. Nye metoder såsom genskabelse
af knogle ved distraktionsosteogenese er også nævnt, og
knoglesubstitutter bliver kort karakteriseret som velegnet
til volumenekspansion af autolog knogle. Ældre kolleger vil
kunne associere til efterkrigstidens kaffeerstatningsprodukter. Det ligger fast at knogle er det eneste væv som formår at
osseointegrere implantater.
Bogen kan anbefales til alle der beskæftiger sig med ossøs
rekonstruktion i forbindelse med implantatbehandling – eller ønsker at sætte sig ind i det.
Søren Hillerup
Faglig orientering
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Mange af vore overvejelser på klinikken handler
om diagnoser, behandlingsforslag og materialevalg.
Men indimellem støder vi også på problemer hvor
den odontologiske etik bliver udfordret. »Kan jeg nu
etisk forsvare at gøre sådan, eller skulle jeg hellere
gøre sådan?« spørger vi os selv og vore kolleger.
Det er en af DTF’s
ti visioner at etiske
Vi kan ikke lade etikovervejelser spiller
debatten ligge og lade som en central rolle i
om at hverdagens dilemtandlægens dagligmaer ikke eksisterer
dag. På klinikken
må vi hele tiden
gøre op med os selv om det vi gør, er i orden. Ikke
kun hver dag, men ﬂere gange om dagen.
Som tandlæger er vi fælles om vor forening. Det
der først og fremmest binder os sammen, er uddannelsen. Vi har dermed et fælles fagligt grundlag
med i bagagen fra tandlægeskolen. Men vort etiske
grundlag bør også være noget vi er fælles om.
Når DTF-medlemskabet fra 2007 bliver frivilligt
for alle, skal det være et kvalitetsstempel at være
medlem af DTF. Hvis medlemskabet skal fungere
som et rigtigt kvalitetsstempel, så skal vi også have
fælles fodslag om et etisk grundlag. Og det skal ikke
være baseret på laveste fællesnævner. Hovedbestyrelsens mål er at der bliver formuleret et sæt etiske
retningslinjer, som medlemmerne bakker op om og
lever op til.
Derfor må vi nu sætte os sammen for eksempelvis
at diskutere hvordan vi agerer over for patienterne,

Susanne Andersen,
formand for DTF
816
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hvordan vi kommunikerer med dem, hvordan vi
behandler den enkelte patient ud fra dennes individuelle behov og ønsker – og hvordan vi som kolleger skal opføre os over for hinanden.
Hovedbestyrelsen og DTF’s Etiske og Kollegiale
Råd har bedt Tandlægebladet om at sætte debatten i
gang. I sidste nummer introducerede Tandlægebladet
nogle etiske grundbegreber, og i dette nummer præsenterer bladet det første af en række etiske dilemmaer.
Jeg håber at artiklerne i Tandlægebladet vil inspirere til nogle spændende græsrodsdiskussioner på
klinikkerne, i kvalitetscirkler, klubber, lokalselskaber og kredsforeninger. Jeg har før opfordret til at
man tager bladet fra munden og ytrer sig i debatten.
I denne sammenhæng er det ekstra vigtigt. Vi kan
ikke lade etikdebatten ligge og lade som om at hverdagens dilemmaer ikke eksisterer. Vi må til bunds i
diskussionen og have skabt enighed over hele linjen
om hvad vi i DTF etisk vil stå for.
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Gør hverdagen
lettere...

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
817
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– og ikke kun for »inderkredsen på
Amaliegade«. Jeg mener ja til dette
spørgsmål. Jeg mener at tidens løb må
have lært os at uanset hvor gode intentioner man måtte have, så fører
lukkede aftaler ofte til »pamperi« og
personlig proﬁlering.
Igen sidder jeg med oplæg til det
kommende symposium i november
2006, hvor der stort set er lighedstegn
mellem Colgate og DTF. Colgate med
triclosan i sin tandpasta, triclosan
med en tvivlsom tandsundhedsmæssig værdi, men med en sandsynlig
miljøbelastende faktor, 11 tons triclosan ud i vort miljø på arsbasis. – Men,
men, men, Colgate bruger da ﬂuor i
sin tandpasta, siger man forsvarende i
DTF. Jeg har ret længe udbedt mig
den skriftlige aftale mellem hovedsponsor Colgate og DTF. Og den
kan jeg ikke få at se. Colgate har sikret sig med DTF at aftalen ikke må
udleveres.
Ligeledes har jeg ret længe udbedt
mig den skriftlige og økonomiske
aftale mellem overtandlæge Ulla Pallesen, tidligere uddannelseschef Frank
Senderovitz og DTF på den ene side og
ﬁrmaet Ivoclar-Vivadent på den anden side tilbage fra plastsymposiet i
november 2004. En aftale der »lugte818
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de« langt væk af eksklusivitet, proﬁlering af Ivoclar-Vivadent gennem
hele plastsymposiet, godt understøttet af overtandlæge Ulla Pallesen og
tidligere uddannelseschef Frank Senderovitz, også senere på et efterfølgende Årskursus i april 2005. – Men atter
en gang nej. Den aftale må heller ikke
udleveres.
Og sådan er der sikkert også mange andre lukkede aftaler mellem DTF
og diverse ﬁrmaer. Hvad ved jeg?
»Foreningens uafhængighed må
ikke drages i tvivl« skriver DTF’s
formand, Susanne Andersen, i Tandlægebladet i marts 2006. – Kære »inderkreds på Amaliegade«. Denne gode
og smukke hensigt vil til enhver tid
blive draget i tvivl så længe I kører
med lukkede aftaler.
Kære DTF-medlemmer. Venligst,
vågn nu op ude i jeres velkørende
praksisfora og tag del i en principiel
debat, som jeg mener er højaktuel i
dagens verden, om gennemsigtighed.
– Skal vor forening være en helt åben
forening for alle medlemmer til enhver tid? Eller er vi bare ligeglade?
Venligst en kommentar fra jer. Skal
jeg have adgang til de to af mig længe
ønskede lukkede aftaler mellem Colgate, Ivoclar-Vivadent og DTF? Ven-

ligst en kommentar fra jer. Og selvfølgelig også venligst en kommentar fra
»inderkredsen på Amaliegade«.
Og skal Tandlægebladet være et åbent
debatforum for alle dets medlemmer?
Jeg håber ja. – Ikke desto mindre er
mit indlæg her et revideret indlæg,
idet mit første indlæg af docent, dr.
odont. Ib Sewerin, ansvarshavende
redaktør, blev nægtet adgang til Tandlægebladet med den begrundelse at det
ikke har almen interesse for Tandlægebladets læsere. – Ytringsfrihed?
Og sluttelig:
For god ordens skyld. Jeg er stor
tilhænger af symposiekonceptet. Det
er et utrolig godt koncept. Jeg er ligeledes tilhænger af alle mulige sponsoraftaler til dækning af diverse udgifter, især til ph.d.-/forskningsstipendiater. Men aftalerne skal efter
min mening til enhver tid være åbne,
gennemsigtige, for alle foreningens
medlemmer og også helst hvile på et
fagligt grundlag.
Jens Ulsø,
tandlæge,
Alsvej 25, 8240 Risskov
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Jeg er helt enig med dig i at der skal
være åbenhed om DTF’s samarbejdsaftaler med leverandører til tandklinikkerne.
Som Tandlægebladet allerede skrev i
maj måned (Tandlægebladet 2006, side
517) er DTF’s samarbejdsaftale med
Colgate-Palmolive således tilgængelig
for alle DTF-medlemmer på medlemsnettet på DTFnet. Så den kan du sagtens få at se. Vi har dog valgt at imødekomme et ønske fra Colgate-Palmolives side om at undlade at oplyse sponsorbeløbets størrelse.
Du skriver endvidere at du har
udbedt dig den skriftlige og økonomiske aftale med ﬁrmaet IvoclarVivadent fra symposiet om plast i
kindtænder i november 2004. Men
der ﬁndes slet ikke en sådan skriftlig

og økonomisk aftale, og derfor er det
vel meget naturligt at DTF ikke kan
sende dig den. Foreningen har ﬂere
gange tidligere svaret dig personligt
på dine forespørgsler i denne sag –
men vi kan altså ikke hjælpe dig med
at udlevere en aftale som ikke eksisterer.
Så vidt jeg er orienteret, er fakta at
DTF Efteruddannelse forud for symposiet om plast i kindtænder gjorde
ca. ti fabrikanter som forhandler
plastmaterialer, opmærksomme på
at der var mulighed for at få et standareal i Bella Center, hvor symposiet
blev afholdt. Henvendelsen til de ca.
ti fabrikanter blev foretaget ud fra en
tandlægefaglig vurdering af hvilke
plastﬁrmaer de ﬂeste danske tandlæger havde ønske om at komme i kon-

takt med. Sådan er sagen i al sin enkelhed. Der var hverken aftaler eller
økonomiske mellemværender mellem
de pågældende ﬁrmaer og DTF.
Som du bemærker, har jeg tidligere
givet udtryk for at DTF’s troværdighed ikke må drages i tvivl. Derfor har
jeg – efter redaktionens slutning –
taget spørgsmålet om åbenhed om
samarbejdsaftaler op til diskussion i
hovedbestyrelsen.
Susanne Andersen,
formand for DTF
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ANKYLOS Implantat System
®

Taper Succes
Det unikke implantatdesign og et gennemtænkt produktsortiment er baggrunden for 17 års
succes for ANKYLOS® implantatsystemet uden for Danmark. Et veldokumenteret koncept,
bekræftet af kliniske data og videnskabelig forskning, giver forudsigelige resultater og ultimativ
æstetik.
Implantatdesign
ANKYLOS® design konceptet garanterer høj sikkerhed og stabilisering af både hårde og
bløde væv. Det patenterede progressive gevind giver en excellent primær stabilitet.
Uændret knogleniveau eller knogleapposition over implantatskulderen er evident i mere end
90 % af tilfældene et år efter protetisk belastning.*
Taper connection
Den friktionslåste konusforbindelse er smal, ekstremt stabil og bakterietæt. Fordelene er
indbygget platformswitch, udskiftelige protetiske komponenter som i andre to-komponente
systemer og alligevel reaktion fra de periimplantære væv som var det et en-komponent system.
Disse fordele sammenholdt med et ofte minimalt indgreb ved 2. kirurgiske fase er optimale
forudsætninger for vedvarende blødtvævsæstetik.
Protetiske muligheder
Samtlige protetiske komponenter passer i samtlige implantater og den unikke ensartede
forbindelse giver stor protetisk flexibilitet – ikke mindst ved senere udvidelser af en ældre
konstruktion
ANKYLOS® – din succes.
*ANKYLOS® uddybende dokumentation tilgængeligt ved henvendelse.

DENTSPLY Friadent Denmark
Industrivej 19 · DK-4000 Roskilde · Phone: +45 46 75 00 32
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En af de bedste sundhedsfremme- og
forebyggelseshistorier i Danmark er
den kommunale skoletandpleje, som
blev opbygget gennem 1960’erne og
1970’erne. Men desværre er vi ved at
sætte disse landvindinger over styr
fordi unge og folk med små indkomster på 150.000 kr. per år bortprioriterer det halvårlige tandlægebesøg, da
tandlægebesøg kan være dyre.
I SF mener vi at det er dybt ulykkeligt hvis vi ødelægger livskvaliteten
hos en stor gruppe fattige medborgere. Derfor foreslår vi at man øger prisen på en pakke cigaretter med ca. 67

øre for at ﬁ nansiere et årligt tandlægebesøg til unge og lavtlønnede –
typisk kontanthjælpsmodtagere. Dette vil i øvrigt ikke vælte budgettet
hos rygerne da de har haft faldende
udgifter til cigaretter de sidste par år
som følge af diverse afgiftsharmoniseringer.
Tilbuddet vil både give en række
sundhedsfordele for den enkelte, men
vil også være besparende på længere
sigt fordi man på denne måde forebygger alvorlige tandsygdomme og en
række følgesygdomme som følge af
dårligt tandsæt. Samtidig udlignes

noget af den sociale skævhed der ligger i at tandlægebesøg ikke er gratis.
Og det er desværre mange borgere
vi taler om: Ca. en mio. danskere har
i dag en årsindkomst på under
150.000 kr., men halvdelen – eksempelvis førtidspensionister og værnepligtige – er i forvejen tilknyttet en
gratis tandlægeordning; og da det
forventes at ca. en fjerdedel alligevel
ikke vil benytte tilbuddet, vurderes
det at 250.000 lavtlønnede danskere
vil kunne få forbedret deres livskvalitet.
Anne Baastrup, MF f. SF

VIGTIGT
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»Vi må erkende at vi i et
års tid har solgt rodﬁle
med svagere stål«
C8IJ<CC<>88I;#;@I<BK¥I@EFI;<EK8

;\gfkjfc^k\lcfmc`^\

dXk\i`Xc\i
;Xejb\[\ekXc[\gfk\igXiXcc\c`dgfik\i\i`jkfijk`c%;XejbEfi[\ekX\ib\e[\iXk[\i_Xim´i\klcfmc`^\mXi\i
`d\cc\d%KXe[c´^\i_Xi[\id\[lm`[\e[\Y\kXck]lc[gi`j]filcfmc`^\mXi\iX][ic`^\i\bmXc`k\k

N`ee`\9if[Xd
Det parallelle marked for dentale materialer er et velkendt fænomen blandt
producenter af dentalmaterialer og dentaldepoter herhjemme. Dentaldepoter
køber materialer fx i Kina, importerer
dem til Danmark og sælger dem videre
til tandlægerne. Og det er helt lovligt.
Det parallelle marked bliver gråt i
det øjeblik depoterne blæser på CEmærkningen og sælger produkterne
uden. Det er en traﬁ k som if. de producenter Tandlægebladet har talt med,
er et stort problem. Og det kan i værste fald betyde at man som tandlæge,
uvidende, kan komme til at behandle
med materialer som ikke lever op til
de krav man forventer.
822
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Tandlægebladet satte i maj en lille undersøgelse i gang, og på producenternes foranledning kiggede vi efter
mistænkelige røntgenﬁ lmpakker,
underlige bondingemballager og afvigende rodﬁ lpakker. Der var gevinst i
alle tre tilfælde – allerede på den
første klinik.
Vi fandt en Kodak ﬁ lmpakning
uden CE-mærke og forsynet med
spansk tekst. Vi fandt pakker med
Prime&Bond fra Dentsply med kinesiske skrifttegn og påskriften: »For
non-EU markets only«. Og vi fandt rodﬁ le uden CE-mærke: K-Flex Files
»made in Mexico«.

Tandlægebladet sendte fotos af de
pågældende produkter til henholdsvis Kodak, Dentsply og Kerr.
Lcfmc`^\Bf[XbÔcd
– Den danske forhandler må have købt
produktet et eller andet sted i Latinamerika eller i Østen, lød Kodaks
kommentar.
– Filmen er ægte nok, men det er
forbudt at sælge produktet i Danmark
når det ikke er CE-mærket. Vi har set
en masse af den slags »gråimport«, og
det er en sag vi tager alvorligt.
Producenten Dentsply svarede ligeledes at den fundne bonding er ulovlig at sælge i Danmark, og repræsenTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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tanten for ﬁ rmaet vil ikke garantere
for hverken ægthed, holdbarhed eller
kvalitet.
If[Ôc\`\e[ic`^\i\bmXc`k\k
Kerr svarede ang. de mexicanske rodﬁ le at de er fremstillet af en anden
stålkvalitet end den man anvender i
Europa. Kerr i Norden oplyste at
»Europa-ﬁ len« efter deres mening er
af en bedre kvalitet, og de påpeger at
hvis man er vant til europæisk standard, så er der ved normal håndtering, hvis uheldet er ude, større risiko
for at knække de mexicanske ﬁ le. De
er ikke så ﬂeksible.
Som tandlæge har man med andre
ord betalt fuld pris for et materiale som
ikke lever op til den normale kvalitet.
KXe[c´^\e_XiXejmXi\k
Tandlægebladet har spurgt Lægemiddelstyrelsen hvad den siger til at
tandlæger anvender ikke-CE-mærkede materialer på patienterne.
Lægemiddelstyrelsens svar er meget kontant:
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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»CE-mærker på produktet angiver
bl.a. at produktet lever op til lovgivningens krav om sikkerhed og ydeevne. Det forekommer derfor mærkeligt
hvis professionelle med ansvar for
patientbehandling ikke – som minimum – kontrollerer tilstedeværelsen
af et CE-mærke på medicinsk udstyr
(dentalmaterialer, red.), som de køber
og anvender i patientbehandling.
Lægemiddelstyrelsen kan ikke afgøre
om sundhedspersoner kan ignorere
om produktet er CE-mærket eller ej
uden at pådrage sig et øget ansvar,
evt. komme i konﬂ ikt med kravet om
at udvise omhu i patientbehandlingen. Kompetencen til at træffe denne
afgørelse ligger hos Sundhedsstyrelsen«, skriver Lægemiddelstyrelsen i
et brev til Tandlægebladet.
De materialer vi på Tandlægebladet
fandt, stammede fra ﬁ rmaet Dansk
Nordenta. Vi har forelagt de ulovlige
materialer for ﬁ rmaets direktør Lars
Ellegaard og for produktchef Gitte
Gadegård og bedt om forklaring.

– De produkter som Tandlægebladet har
fundet, er ulovlige. Som tandlæge regner
man jo med at når man køber et anerkendt
mærke hos et anerkendt depot, så er tingene i orden. Hvad siger I til det?
– Vi er blevet taget et par gange i at
sælge varer uden CE-mærker, og vi
erkender at sådanne varer er ulovlige.
Forklaringen er at vor indgangskontrol har fungeret for dårligt. Nu har vi
strammet op på procedurerne, og i
dag kan man ikke ﬁ nde en eneste
ting på vort lager som ikke er CEmærket. Men vi må erkende at der
har været smuttere, og det er dem
Tandlægebladet har fundet, lyder svaret.
– Når man parallelimporterer en vare, kan
det åbenbart ske at den vare man får, ikke
svarer til den vare man får når man går den
direkte vej, som i tilfældet med de mexicanske rodﬁle. Tandlægen står med ansvaret
hvis ﬁlen knækker og han har købt den i
god tro?
– Vi må erkende at vi i et års tid har
solgt rodﬁ le med svagere stål. Indtil
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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vi blev opmærksomme på problemet,
siger Lars Ellegaard.
– Skal man som tandlæge drage den lære
at man nøje skal granske fx hver enkelt ﬁlæske for at være sikker på ikke at pådrage
sig et øget ansvar, som Lægemiddelstyrelsen skriver?
– Nej, vi påtager os selvfølgelig ansvaret for at de varer vi leverer, er
o.k.
– Men når man nu som tandlæge ved at
I »går ud i verden« og køber ind, hvordan
kan man så være sikker på at de varer man
modtager, er i orden? Hvordan kan man
være sikker på at transporten fx har været
o.k. – at materialerne ikke har rumlet
rundt i en 50˚ varm container i et par mdr.
undervejs?
– Vi sikrer at varerne er o.k. på samme måde som producenterne gør det.
Og hvad angår transporten så kan
man også risikere lang transporttid
fra producenternes side. De har fx
mange varer med et par måneders
leveringstid.
824
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– Producenternes repræsentanter herhjemme vil ikke garantere for de parallelimporterede produkter. Hvad siger I til det?
– Producenterne sår tvivl om produkterne; det er de nødt til for at få
solgt deres varer til dansk pris. Det er
ren politik. Det er selvfølgelig generende for producenternes nordiske
repræsentanter at de mister handel.
– Som depot er det vort ansvar at
dét tandlægen køber hos os, er i orden. Det vi handler med er produkter, som er 100% originale fra fabrikkerne. I al væsentlighed kommer de
direkte fra producenternes egne cen-

trale lagre rundt omkring i verden,
og det er ofﬁcielle repræsentanter for
ﬁ rmaernes produkter vi handler med.
Det er bare i et fx asiatisk land. Der er
tale om en organiseret parallelimport
af dentale materialer nøjagtig sådan
som det ﬁ ndes inden for lægemidler,
siger Lars Ellegaard.
– Firmaet 3M indførte i forsommeren en
certiﬁcering af forhandlere for at begrænse
parallelimporten. I har fået certiﬁkat, hvad
har det betydet?
– Siden certiﬁcering er priserne steget
med 10%, fortæller Lars Ellegaard. Q

?8I;LLCFMC@><GIF;LBK<IGwBC@E@BB<E6
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Endodonti instrumenter fra Sirona –
Kvalitet der bogstavelig talt går
i dybden.

4*30/J5J 4*30&OEPPH4*30-BTFS¬
)KFTUFOJWFBVJEFUEZCFTUFBSCFKETGFMU

Units
Instrumenter
Hygienesystemer
Røntgensystemer
CEREC

Til en sikker og effektiv udrensning af rodkanaler
anbefaler vi SIRONiTi og SIROEndo. Endovinkelstykket SIRONiTi kan monteres direkte på din units eksisterende mikromotor og har indbygget retrorotation
og mekanisk torquekontrol. Den elektroniske endounit, SIROEndo, er verdens første fuldt integrerede
endounit med indbygget apexfinder, der altid er ved
hånden. SIROEndo indeholder et bibliotek med alle
kendte nikkeltitanium filsystemer – og biblioteket
kan opdateres på få sekunder når der kommer nye
filer på markedet. Den integrerede apexfinder i
SIROEndo sørger for at standse motoren automatisk
ved apex og den digitalt styrede torquekontrol sætter motoren i bakgear når det maksimale vridningsmoment for filen nås. Derved reduceres risikoen
for filfraktur væsentligt. SIROLaser afrunder rodbehandlingen ved en effektiv bakteriereduktion i såvel
rodkanal som i de svært tilgængelige dentintubuli.
Hvis du er interesseret i at øge din effektivitet ved
rodbehandlinger så kontakt en af vores produktspecialister for en besøgsaftale.
Du kan få mere information på www.sirona.dk
eller ved at kontakte Kristian Sandrini på tlf.
41 19 49 09 eller Jens Laursen på tlf. 22 61 90 51.
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– Jeg får vistnok ikke den
®

Tetric EvoCeram
Nano-optimeret modellerbart
keramisk materiale

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

www.ivoclarvivadent.com
Sales Representative Danmark
Lone Astrup
tlf.: 29 63 88 10
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36
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løn jeg er

berettiget

til.

Hvad gør jeg?
En ansat tandlæge henvendte sig
til DTF fordi han »vistnok« ikke
ﬁ k hele den løn han var berettiget til. I enkelte tilfælde vidste
han positivt at en større regning
var blevet betalt af en patient,
men havde ikke kunnet mærke
det i den pågældende måneds
udbetaling.
Til trods for at han havde været ansat på klinikken i to år,
havde han ingen ansættelseskontrakt (hvilket han var godt tilfreds med). Han ﬁ k omkring 40%
i provision, »vistnok« af indgåede
honorarer, og han var ikke helt
sikker på hvordan teknikomkostningerne blev afregnet.
Han oplyste at han ikke ﬁk
anden skriftlig information om
sin løn end selve lønsedlen fra
Dataløn. Lister over udestående
beløb samt månedens betalte
regninger havde han aldrig fået –
og aldrig bedt om. Han arbejdede 37-40 timer per uge. Og tjente
et pænt stykke over 65.000 kr. de
ﬂeste måneder.
DTF måtte meddele ham at
hans »fornemmelse« desværre
ikke var tilstrækkelig til at DTF
ville starte en sag. Medmindre
han via speciﬁ kationer over udestående og indgåede honorarer,
eller på anden måde, kunne
sandsynliggøre en difference i

hans favør, kunne vi ikke hjælpe
ham.
– Arbejdsgiver er som udgangspunkt ansvarlig for at
den udbetalte løn er korrekt og hviler på et korrekt
opgjort grundlag, og at
lønmodtageren har de fornødne oplysninger.
Men:
– Den ansatte tandlæge er
tilsvarende forpligtet til at
efterse og kontrollere at
lønnen ser korrekt ud og
ser ud til at være korrekt
beregnet. Gør man som lønmodtager ingenting gennem
længere tid, kan det udmærket
være at man mister sine muligheder for med tilbagevirkende
kraft at få rettet op på eventuelle fejl.
I det hele taget har man som provisionsaﬂønnet tandlæge pligt til
at tjekke sin lønseddel – ligesom
alle andre lønmodtagere i øvrigt.
Og man skal bede om de nødvendige oplysninger og dokumentation for den udbetalte løn.
Det har man krav på.
Charlotte Prip,
konsulent, cand.jur.,DTF
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Patienterne kan risikere at få meget
langt til nærmeste tandlæge hvis ikke
selvstændige omfattes af den planlagte barselsfond. Det frygter DTF’s formand, Susanne Andersen.
Forholdene for kvindelige tandlæger med egen praksis der skal på barselsorlov, er for dårlige, og det kan
resultere i at de yngre kvinder er tilbageholdende med at nedsætte sig
som selvstændige, mener hun.
Problemet forstærkes af at hovedparten af fremtidens tandlæger er
kvinder, som man i øvrigt kan læse
andetsteds her på siden.
DTF opfordrer derfor politikerne
på Christiansborg til at lade selvstændige være omfattet af barselsfonden.
Det vil kunne øge de yngre kvinders
mod på at investere i egen klinik,
mener Susanne Andersen.
If. Berlingske Tidende vil Helle
Sjelle (K) tage problemet op med
familieminister Lars Barfoed.

=FKF1N@EE@<9IF;FD
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Tendensen til at tandlægefaget i stigende grad bliver et kvindefag fortsætter tilsyneladende.
I alt fald har begge tandlægeskoler
også i år optaget markant ﬂere kvinder end mænd. Det viser netop offentliggjorte tal tal fra Den Koordinerede Tilmelding.
Især i København er tendensen
tydelig. Her har man optaget 81
kvinder og 23 mænd, og således er
næsten tre ud af ﬁ re af de nye studerende af hunkøn.

Selv om tendensen ikke er helt så
tydelig i Århus, peger pilen dog i
samme retning. Her har man optaget
18 mænd og 49 kvinder, oplyser
Tandlægeskolen i Århus.
Tilmeldingssekretariatet har opgørelser tilbage fra 1997. Her optog
man ca. dobbelt så mange kvinder
som mænd. Så tendensen var med
andre ord allerede dengang tydelig,
men dog ikke så markant som i dag,
ni år senere.

;K=e\kgjcXeb\bli
Forsiden på DTFnet har i sommerens løb fået en lille
opstramning. Det betyder at der i dag ﬁ ndes lidt
færre informationer på forsiden, og den er dermed
forhåbentlig lidt lettere at overskue.
Blandt ændringerne er at indgangen til de særlige områder for klinikejere, privatansatte, offentligt ansatte og stud.odont.er nu ﬁ ndes ved at
klikke på overskrifterne i boksen Særligt for, der er placeret i højre side.
En anden nyskabelse er boksen med hurtige genveje til særlige områder på DTFnet. Indholdet i denne boks vil løbende ændres således at
det mest efterspurgte på DTFnet også kan ﬁ ndes her.

Bi`k`bb\eX]EfY\c;`i\Zk]fikj´kk\i
Den svenske Försäkringskassan besluttede tidligere på året at man ikke ville give
tilskud til behandlinger med implantatsystemet NobelDirect. Årsagen var at systemet er under mistanke for at forårsage større knoglesvind end andre implantattyper.
Nu har en ekspertgruppe for det svenske svar på Lægemiddelstyrelsen, Läkemedelsverket, yderligere gransket dokumentationen for behandlingssystemet, og det
giver, if. én af undersøgelsens eksperter, Björn Klinge, grund til bekymring.
– Der er væsentligt større knoglesvind omkring NobelDirect-implantater end der
er ved konventionelle implantater, konkluderer han.
Efter rapportens offentliggørelse har ﬁ rmaet Nobel Biocare valgt at tilbagetrække
sin markedsføring af den pågældende implantattype, indtil videre i 60 dage.
Læs mere og følg med i den seneste udvikling i sagen på www.tandlaegebladet.dk
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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KXe[bc`e`bb\e`?Xejk_fcd\i\e^f[]fii\ke`e^#f^[\i\iYil^]fi[\eÆXcc`^\m\cd[\eclbb\%
@[\e[\cX]cXe[\kkXc\ikXe[c´^\ie\elfdbfebi\kkXe[c´^\dXe^\c

N`ee`\9if[Xd

Hanstholm er en kommune med næsten 6.000 indbyggere i det nordvestligste hjørne af Danmark. Hanstholm
by har én tandklinik, som passer
tænder på både voksne og børn.
Tandlægen er Troels Bliksted, og han
går på pension nu.
Troels Bliksted har for længe siden
indset at der ikke er nogen interesserede arvtagere, så hans problem er
sådan set ikke at han ikke kan få klinikken solgt – det har han indstillet
sig på. Men det plager ham at hans
patienter lades i stikken. Ikke mindst
fordi dem det vil ramme hårdest, er de
svageste. Dem der ikke har bil. Dem
der har de store behandlingsbehov.

Det drejer sig fx om de 2-3 patienter
vi dagligt modtager fra asylcentret,
påpeger han.
Afstanden bliver også et problem
for mange ældre patienter, og den kan
if. Troels Bliksted få meget kedelige
konsekvenser for svage familier. Og
så er afstanden til Thisted måske endda kun forsmagen på endnu større
vanskeligheder:
De ﬂeste tandlæger i Thisted er, if.
Troels Bliksted, i en alder hvor pensionen vinker ikke så langt forude. Så
de patienter der i år ﬂyttes fra Hanstholm til Thisted, skal måske i løbet af
en kort årrække ﬁnde en tandlæge
endnu længere væk.

Dk`cK_`jk\[
I Hanstholm tager tandlægen sig ikke
alene af byens indbyggere. Han passer også tænder på de mange turister,
og tandlægen er en del af ﬁskeri- og
færgehavnens beredskab. Tandlægen
tager sig også af patienter fra det
kommunalt drevne asylcenter.
Fremover skal patienterne rejse fx
til Thisted for at komme til tandlæge,
– en tur på ca. 20 km. Det mener
Troels Bliksted er problematisk:
– Fremover må man regne med
mange dyre taxaregninger både i
forbindelse med havneberedskabet
og for kommunens vedkommende i
forbindelse med behandling af folk
der ikke selv kan køre til tandlæge.

Bfebi\kkXe[c´^\dXe^\c
Klinikken i Hanstholm har 33 år på
bagen. Før 1973 var der i det hjørne af
Danmark, ligesom andre steder i landet, kun tandklinikker i de større byer.
– Der var en slags pionerånd blandt
os unge tandlæger dengang, husker
Troels Bliksted.
– Vi så en udfordring i at bringe
tandplejen derhen hvor folk var. Det
var spændende. Udfordrende. Jeg var
den første tandlæge i kommunen,
dispensationstandplejen var helt ny,
og kommunen var glad for at se mig. I
1975 ﬁk jeg min første assistent, og vi
havde masser at lave, fortæller han.
Troels Bliksted har stadig sin aftalebog fyldt godt op, men i dag går
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udviklingen tilsyneladende den modsatte vej: Der er ingen interesserede
arvtagere, så Bliksteds omkring 1.000
patienter skal ud at ﬁnde »nye« tandlæger. Og det bliver måske problematisk, for selv om der er en enmandspraksis i Frøstrup, som vil kunne
overtage nogle af patienterne, så er
det, if. Bliksted, sandsynligt at mange
patienter vil skulle til Thisted.
De Thistedtandlæger som Tandlægebladet har talt med, har lukket for
tilgang af nye patienter, og de giver
alle udtryk for at tandlægemanglen i
området er et konkret og aktuelt problem.
Tandlæge Knud Odgård, som er
formand for Thisted Tandlægeselskab, kalder det endda et kæmpestort
problem.
– Jeg har selv opgivet at ﬁnde en
assistent, og det ved jeg at der er
ﬂere af mine kolleger heroppe der
også har. Vi får ingen henvendelser
på jobannoncer, og det betyder at
klinikker simpelthen må lukke for
tilgangen af nye patienter, forklarer
Knud Odgård.
BfddleXckXe[c´^\dXe^\c
Lukningen af klinikken i Hanstholm
vil medføre akutte kapacitetsproblemer, og problemerne vil blive større i
fremtiden, forudsiger Troels Bliksted.
Tandlæge Ole Jensen fra Thisted
Kommunale Tandpleje er enig.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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[\jkfi\Yp\if^_\e_mfigXk`\ek\ie\mXi%@[X^^il[m`bc`e^\e[\edf[jXkk\m\a#
f^[\k^il[fm\i[\jmX^\jk\gXk`\ek\i#[\dd\[[\jkfi\Y\_Xe[c`e^jY\_fm#
d\e\ikXe[c´^\e%

– Vi mærker tandlægemanglen tydeligt, og vi har ingen mulighed for at
»opsuge« de 200-300 børne- og ungepatienter fra Hanstholm, fortæller han.
– Efter kommunesammenlægningen bliver børne- og ungetandplejen
sandsynligvis en kombination af
kommunale klinikker i Thisted og
privat praksis. Så det er problematisk
at klinikken i Hanstholm lukker, mener Ole Jensen.
;\km`cY\kp[\[ifgflk
Når Troels Bliksted d. 31. december
lukker og låser klinikdøren for sidste
gang, er det altså ikke fordi klinikken
går dårligt, eller fordi der ikke er
brug for en tandlæge. Faktisk mener
han at der er basis for en solid tomandspraksis på stedet. Måske endda
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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en tremands. Og hanstholmerne har
brug for den. Asylcentret har brug for
den. Og erhvervslivet, havnen, har
brug for den.
Efter 1. januar 2007 er byen uden
akut tandlægehjælp. Det bliver et
stort problem, mener Troels Bliksted.
For den enlige forsørger med tre børn
og uden bil vil den større afstand
måske betyde at man ikke overkommer de regelmæssige tandlægebesøg.
– Og det er netop de børn der har
det største behov, påpeger han. Han
mener at man må påregne et anseligt
dropout når den lokale tandklinik
forsvinder.
– Jeg har det på patienternes vegne
rigtig skidt med at Hanstholm igen
bliver en hvid plet på landkortet, siger han. Q

I<BILKK<I@E>J$
GIF9C<D<I
;K=¡jbXgXZ`k\kjle[\ijµ^\cj\]iX
Xgi`c)'',f^Xgi`c)''-j\`
µmi`^kj%/*' m`j\iXk[\ie\kfg`
I`e^bµY`e^#M`Yfi^f^Efi[apc$
cXe[j8dk\i\i\kjkfikXekXc
c\[`^\kXe[c´^\jk`cc`e^\i%
GifZ\ek[\c\eX]c\[`^\jk`cc`e^\i
]fiXejXkk\kXe[c´^\i\iXc\e\]iX
)'',k`c)''-jk\^\k]iXZX%(-
k`cZX%)*%
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Stadig færre tandlæger ønsker at arbejde mere end de gør på nuværende
tidspunkt. Det viser DTF’s seneste
undersøgelse af kapaciteten på de
danske tandklinikker. Samtidig lukker stadig ﬂere klinikker for tilgangen af nye patienter. Tilsammen peger det i retning af kapacitetsproblemer på de private klinikker.
Tendensen til at færre tandlæger vil
have ﬂere timer ved stolen, er tydeligst hos klinikejerne. Her ønsker kun
2,2% ﬂere stoletimer mod 6% i 2005.
Samtidig vil omkring hver fjerde gerne arbejde mindre.
I 1996, hvor klinikejeren i gennemsnit havde 31,8 stoletimer om ugen,
ønskede hovedparten ﬂere timer,
mens mange i dag, hvor det gennemsnitlige antal stoletimer er faldet til
31,2, ønsker færre. Der kan være ﬂere
grunde til den påfaldende udvikling:
Det kan fx skyldes at gennemsnitsalderen er steget, eller at det administrative arbejde er taget til.
Kun et fåtal af ansatte tandlæger og
tandplejere ønsker færre timer, mens
ﬂere ønsker en stigning i antallet af

stoletimer. Siden sidste år er den andel der ønsker at arbejde mere, dog
halveret til 11,6% blandt de ansatte
tandlæger og 7,2% blandt tandplejerne. Det betyder at der er færre ansatte
med interesse for at træde til ved øget
efterspørgsel, hvilket kan resultere i
kapacitetsproblemer.
Det er en generel tendens at den
enkelte klinikejer, tandlæge og tandplejer i gennemsnit har færrest stoletimer i Århus Amt og ﬂest i Nordjyllands Amt. Den geograﬁske variation
er størst hvad angår tandplejernes
timer.
=c\i\bXe`bb\]µc^\d\[
\]k\ijgµi^jc\e
Undersøgelsen viser videre at stadig
ﬂere klinikker tilsyneladende har
svært ved at følge med efterspørgslen
i år sammenlignet med sidste år.
Udviklingen fra 2005 til 2006 kan
være tegn på begyndende kapacitetsproblemer da et stigende antal klinikker har lukket for tilgangen af nye
patienter. Samtidig er andelen af ledige stillinger øget en smule.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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I 2006 har 13,6% af klinikkerne
lukket for tilgang mod 11,2% i 2005.
Særligt på Sjælland (minus hovedstadsområdet) lukker klinikkerne i
stigende grad for tilgang. I 2005 var
det 21%, og i 2006 har 29,2% af klinikkerne i dette område lukket for
tilgangen af nye patienter.
=c\jkc\[`^\jk`cc`e^\i`Efi[$f^
M\jkapccXe[
Undersøgelsen viser at andelen af
ledige tandlægestillinger er stort set
uforandret sammenlignet med sidste
år. Andelen af ledige tandlægestillinger er opgjort i forhold til den samlede kapacitet i hvert område. Og det
er igen i år især i Ringkøbing, Viborg
og Nordjyllands Amt at man har
svært ved at besætte ledige stillinger.

Det er sandsynligvis forklaringen
på hvorfor netop den region har et
højt antal tandplejere i forhold til
tandlæger og også det højere antal
stoletimer per klinikejer, tandlæge og
tandplejer.
Det er bemærkelsesværdigt at det
ikke er det område med størst andel
ledige stillinger (Nordjylland) hvor
ﬂest klinikker har lukket for tilgang.
Forklaringen kan være at »Øvrige
Sjælland« endnu ikke har reageret på
den forbedrede rekrutteringssituation, og derfor ikke har åbnet for tilgangen endnu. Q
Cristine Dyhrberg,
stud.scient.pol., DTF
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:i`jk`e\;p_iY\i^
Den omfattende brug af tandplejere i
privat praksis fortsætter. Gruppen
udgør i dag over 40% af de ansatte i
gruppen tandlæger/tandplejere. Det
viser DTF’s opfølgning på sidste års
undersøgelse af kapaciteten på danske tandklinikker.
Resultaterne peger i samme retning
som i 2005, dog med enkelte geograﬁske variationer. I Fyns Amt har man
således ﬂere tandplejere end ansatte
tandlæger, og en lignende tendens ses
i Århus og de nordjyske amter.
Tandplejernes andel af de ansatte i
privat praksis er en smule mindre
end sidste år, men fortsat høj. I abso832
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lutte tal er der tale om ca. 50 færre
tandplejere, og procentvis udgør de
ca. 42% af de ansatte i gruppen tandlæger/tandplejere mod sidste års 44%.
Ligesom i 2005 er der forholdsmæssigt ﬂest tandplejere i Århus Amt og
de nordjyske amter samt på Fyn, hvor

der som sagt er ﬂere tandplejere end
ansatte tandlæger. Dog er tendensen i
Århus mindre kraftig i 2006 end i
2005. Q
Cristine Dyhrberg,
stud.scient.pol., DTF
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+IRURGI I ,AS 6EGAS
n UDVID DIT KIRURGISKE KOMPETENCEOMRÌDE
$ELTAG I ET SPNDENDE  DAGES PRAKSISRELEVANT KURSUS OM IMPLANTATBEHANDLING OG ANDEN
DENTOALVEOLR KIRURGI HOS PROFESSOR !NDERS .ATTESTAD I ,AS 6EGAS
+URSET ER RETTET MOD DE TANDLGER SOM GERNE VIL BLIVE BEDRE TIL DE KIRURGISKE TEKNIKKER $U VIL FÌ
FRA LET TIL MODERAT ERFARING INDEN FOR SIMPEL DENTOALVEOLR KIRURGI SOM FX FJERNELSE AF LETTERE
VISDOMSTNDER +URSETS MÌL ER AT GIVE DELTAGEREN BAGGRUND FOR AT UDVIDE SIT KOMPETENCEOMRÌDE
TIL OGSÌ AT OMFATTE SIMPLERE IMPLANTATBEHANDLINGER OG ANDEN DENTOALVEOLR KIRURGI SÌSOM
FJERNELSE AF TORUS MANDIBULARIS PLASTIK AF ALVEOLARPROCESSEN OG FJERNELSE AF MODERATE TIL VANSKE
LIGERE VISDOMSTNDER
+URSET ER OPDELT I

s 4EORI
s /BSERVATION AF LIVE OPERATIONER
s ,ABORATORIEVELSER PÌ GRISEKBER OG MODELLER

%FTER KURSET VIL DU KUNNE PLANLGGE OG GENNEMFRE INDSTTELSE AF LETTERE IMPLANTATER OG DU HAR
FÌET UDVIDET DIT KOMPETENCEOMRÌDE MED VISDOMSTNDER OG ANDEN LETTERE DENTOALVEOLR KIRURGI
'Ì IKKE GLIP AF CHANCEN FOR AT BESGE ,AS 6EGAS OG KOMBINERE DET MED EN HEL SRLIG KURSUS
OPLEVELSE n TILMELD DIG ALLEREDE I DAG $ER ER BEGRNSET DELTAGERANTAL FOR AT SIKRE ET OPTIMALT
UDBYTTE
+URSUSNR 
0RISEN FOR DETTE UNIKKE KURSUSTILBUD ER KUN KR  I DELT DOBBELTVRELSE
n ELLER KR  I ENKELTVRELSE 
+URSET AFHOLDES FRA DEN  TIL DEN  MARTS  n SE FORELBIGT PROGRAM SAMT
REJSE OG PRISSPECIFIKATIONER PÌ WWWDTFNETDK  %FTERUDDANNELSE n ELLER RING TIL
KURSUSLEDER /LE -ARKER PÌ     FOR FLERE OPLYSNINGER

4ILMELDING
TIL KURSUSSEKRETR ,ENE 3EVERIN PÌ TELEFON     DIREKTE PÌ     ELLER FAX
TILMELDINGSBLANKETTEN PÌ     3IDSTE FRIST FOR BINDENDE TILMELDING ER  JAUNUAR 
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Knas i samarbejdet
JkX[`^Õ\i\kXe[c´^\i_\em\e[\ij`^k`c;K=]fi[`[\\iiX^\klbcXid\[[\i\jbfdgX^efe%
@jbXcYc`m\Y\[i\k`cXkX]jk\dd\]fim\eke`e^\ig]fi_e[#cp[\ii[\k]iX\em`ibjfd_\[jbfejlc\ek%
KXe[c´^\YcX[\k_XikXckd\[_Xdf^\ekXe[c´^\[\ic`^\\iYc\m\kjd`[kggfik\eX]j`ebfdgX^efe

Ki`e\>Xe\i

Katrine er på udkig efter nye lokaler
til sin klinik. Nogen tids uoverensstemmelser mellem hende og hendes
kompagnon, Lasse, har ført til at han
har opsagt samarbejdet. Hun skal
ﬂytte ud af deres fælles lokaler om
senest et halvt år.
Katrine er ærgerlig. Hun har haft
praksis i lokalerne i seks år, og hun er
rigtig glad for at være der. Egentlig
har hun slet ikke lyst til at ﬂytte fra
den dejlige klinik midt i Århus. Men
hun er nødt til det. For i den samarbejdskontrakt hun og Lasse underskrev da hun ﬂyttede ind, står at den
af de to tandlæger der har drevet klinik på stedet længst, har ret til at blive i lokalerne hvis én af parterne opsiger samarbejdet. Det har Lasse nu
gjort, og da det er ham der har været
i lokalerne længst, er det altså Katrine
der må ﬂytte.
– Jeg var slet ikke opmærksom på
at der stod i samarbejdskontrakten at
han kunne smide mig ud af vore fælles lokaler. Det ville jeg ikke være
gået med til hvis jeg havde tænkt
over det. Jeg er utrolig glad for at væ834
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re her og har ikke den mindste lyst til
at skulle ud, siger hun.
=c\i\bfekXbk\i;K=
Situationen er ikke usædvanlig, fortæller Christian Holt, der er chef for
konsulentenheden i DTF. Antallet af
tandlæger der ringer til foreningen
fordi der er gået knas i samarbejdet
med kompagnonen, er stigende.
– I takt med at klinikkerne bliver
større, indgår ﬂere og ﬂere tandlæger
kompagniskab. At drive en tandklinik sammen kræver et meget tæt
samarbejde. Og det er der mange der
ikke tænker på, før de går ind i det,
fortæller Christian Holt.
If. ham fokuserer mange meget på
jura og økonomi når de køber klinik
sammen. Derimod taler de færreste
særlig meget om hvad det er for en
slags klinik de gerne vil drive på både kort og lang sigt.
Jfdj\e[k]iX_`dc\e
Den slags overvejelser gjorde Katrine heller ikke da hun tilbage i år
2000 sagde ja og tak da Lasse fore-

slog hende at hun ﬂyttede ind på
hans klinik.
Hun havde på det tidspunkt haft sin
egen klinik i centrum af Århus i 12 år,
og hendes udstyr var ved at være udtjent. Desuden ville hun gerne udvide,
og det var der næppe mulighed for i
de lejede lokaler hvor hun havde til
huse. Hun gik derfor og overvejede
fremtiden da Lasses invitation til samarbejde kom som sendt fra himlen.
– Jeg var faktisk lidt beæret over at
Lasse ville have mig ind. For mig kom
hans tilbud lige på det rigtige tidspunkt. Og hans klinik var meget ﬂot
og lå perfekt inde i centrum af Århus.
Det krævede ingen betænkningstid,
siger Katrine.
De kendte hinanden via arbejdet i
den fælles kvalitetscirkel, og hun
havde et godt indtryk af ham. Han
var en sød og hyggelig fyr.
– Vi havde ikke snakket så meget
om hvordan klinikken skulle køre.
Jeg tænkte mest på om jeg kunne lide
lokalerne. Pga. nogle særlige omstændigheder skulle alt gå meget hurtigt,
og der var ikke tid til at pille navle.
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¾ Knas i samarbejdet

GifYc\d\ie\\jbXc\i\[\
I starten gik samarbejdet også ﬁnt.
Men med tiden begyndte uenighederne at vise sig. Bl.a. førte Lasse de
fælles regnskaber på en måde der var
meget svær at gennemskue for Katrine og hendes revisor, og Lasse nægtede at ændre regnskabspraksis. Hen
ad vejen blev der også problemer

mellem Lasse og personalet på klinikken. Katrine oplevede at Lasse var
humørsyg og behandlede de ansatte
dårligt.
Problemerne eskalerede, og for
nylig opsagde Lasse samarbejdet med
Katrine. Hun er ærgerlig over at tingene er endt som de er.
– Det er selvfølgelig som det hele
ser ud fra min side, og Lasses version
er helt sikkert en anden. Vi skulle
bare aldrig have indgået det samarbejde i første omgang. Under alle omstændigheder skulle jeg have sikret
mig bedre i min samarbejdskontrakt.
Samtidig tror jeg ikke en kontrakt
kan tage højde for alt, siger hun.

LjX^k\]fim\eke`e^\i
Det er if. virksomhedskonsulent Peter
Trudslev helt typisk at tandlæger
først for sent opdager at de har helt
forskellige opfattelser af hvordan klinikken skal drives. Han underviser
på DTF Efteruddannelses kurser i
ledelse og klinikdrift, og her møder
han mange tandlæger der er raget
uklar med kompagnonen.
– Man skal sætte sig sammen og i
fællesskab tænke igennem hvad der
kan gå galt før man starter klinik
sammen. Det er selvfølgelig ikke så
sjovt, men det kan forebygge mange
konﬂikter fordi der er rene linjer fra
starten. Mange forventninger forbli-

 $+ 

Men uanset hvad,
tror jeg faktisk ikke at
jeg overhovedet havde
overvejet at der kunne
blive samarbejdsvanskeligheder. Jeg
var bare glad og forventningsfuld,
fortæller Katrine.
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ver alt for ofte usagte, siger Peter
Trudslev.
Udgangspunktet for et godt samarbejde er at formulere og afstemme
forestillinger på mange områder.
Fx er det vigtigt at man på forhånd
afklarer om man har de samme visioner med klinikken. Hvordan vil man
behandle sit personale? Skal det være
en topmoderne klinik med det nyeste
udstyr og de nyeste behandlingsmetoder, eller er det ikke lige sagen? Skal
man satse på implantater og blegninger eller eftersyn og fyldninger? Skal
klinikken blive større, eller er det ﬁnt
som det er? Hvordan forholder man
sig hvis én af parterne skal på barselsorlov? Hvordan får man evt. nye kompagnoner ind i kliniksamarbejdet?
Skal der fx være enighed om en nye
kompagnon i ejerkredsen, eller kan to
ejere stemme en tredje ned? Og hvordan er proceduren hvis én af ejerne
ønsker at træde ud af samarbejdet og
forlade klinikken?
– Og hvis man ikke kan blive enige
om visionerne og rammerne, så gør
begge sikkert klogt i at ﬁnde sig en
anden samarbejdspartner, siger Peter
Trudslev.
Man kan godt synes at den anden
er hyggelig at spille golf med til den
årlige turnering i det lokale tandlægeselskab. Men det er ikke ensbetydende med at det vil fungere godt når
man skal drive tandklinik sammen.
Udadtil fremstår klinikken som én
enhed, og for patienterne er det ligegyldigt om tandlægerne har hver
deres selskab, forklarer Peter Trudslev.
– Mange tandlæger går ind i et
samarbejde med den opfattelse at
man bare deler dør og tag. Men sådan
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er det ikke. Set fra patienternes synsvinkel er det den samme tandklinik.
Og hvad gør man fx hvis den ene
laver dårligt tandlægearbejde og får
mange klagesager? Det smitter jo af
på hele klinikkens omdømme, siger
Peter Trudslev.
Han anbefaler at man laver en
samarbejdskontrakt som er udarbejdet på baggrund af en grundig snak
om alle aspekter af klinikkens fremtid. Kontrakten bør indledes med en
fælles vision for klinikken og bør
udarbejdes af en advokat der kender
branchen.

m`ibjfd_\[jbfejlc\ekG\k\i

KX^`bb\[\k]µijk\[\kY\[jk\
Katrine og Lasse indgik en samarbejdskontrakt, men den har ikke
hjulpet hende meget. Hun skrev bare
under uden at gøre sig de store overvejelser.
Belært af sine erfaringer ved hun at
hun denne gang ikke skal købe den
første den bedste klinik hun falder
over. Man skal tænke sig godt om,
mener hun.
– Jeg tror at man skal se på så meget som muligt før man slår til. Så
bliver man mere klar over hvad det er
man vil have og ikke vil have. Man
gør også klogt i at lytte til gode råd.
Spørg DTF og kolleger, og rådfør dig
med advokater og revisorer som kender tandlægebranchen godt. Og så
sørg endelig for at få lavet en god
samarbejdskontrakt, lyder rådet.

M`j`fe\e]fibc`e`bb\efd]\di

Kil[jc\m#\e^f[`[XkÔe[\l[X]
fddXe\i\k^f[kdXbb\igXi%;\k
bXedXe]o^µi\m\[XkcXm\\e
m`j`fejµm\cj\_mfidXe]ijXkfi[
g_m`cb\]fim\eke`e^\idXe_Xik`c
jXdXiY\a[\k%
?m`j[\km`j\ij`^XkdXem`cjXdd\
m\a#bXedXed\[]fi[\ccX[\
m`j`fe\em´i\`e[c\[e`e^\ek`c[\e
]i\dk`[`^\jXdXiY\a[jbfekiXbk%
E\[\e]fij\jef^c\X][\jgµi^j$
dcdXeYµi]fi_fc[\j`^k`cei
dXecXm\i\em`j`fe]fi\kbc`e`b$
jXdXiY\a[\%

Y\jbi`m\iYc%X%1
?mfidXe^\\a\i\f^XejXkk\_Xi@6
?mfic`^^\ibc`e`bb\e6
?mX[\ia\i\jjXdc\[\fdj´k$
e`e^6
?m`cb\´e[i`e^\i\i[\ijb\k`
a\i\jgXk`\ekjXdd\ej´ke`e^6
?m`cb\Y\_Xe[c`e^\il[]µi\i@#f^
_m`cb\l[]µi\i@`bb\6
?Xi@gi`fi`k\i\kf^jg\Z`Xc`j\i\k
a\i`ef^c\Y\jk\dk\Y\_Xe[c`e$
^\i6@^`m\k]Xc[_m`cb\6
?m`cb\ep\]fid\i]fiXggXiXkli
f^k\befcf^`Xem\e[\i@`
bc`e`bb\ie\6
?m`cb\k`dX^\_Xi@fgYp^^\k`
a\i\jfdi[\6
?m`cb\ej\cjbXYj]fid\ibc`e`bb\e
\a\k`6
<ig\ijfeXc\kXejXk]´cc\j\cc\iX]
_m\i\a\i]fij`^6

Katrine og Lasse er opdigtede
navne, ligesom klinikkens
beliggenhed er opdigtet.
Deres rigtige navne
er redaktionen
bekendt. Q

M`j`fej^l`[\ebXeÔe[\j`j`e]lc[\
c´e^[\gd\[c\dje\kk\kg
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<ke`jb\d`efi`k\k\ij

kXe[jle[_\[
Hvordan motiverer man patienter med anden etnisk baggrund til at gå til tandlægen? Hvordan påvirker deres kulturelle baggrund, religion og opdragelse deres sundhedsopfattelse? Og hvordan opnår man som tandlæge en god
dialog med patienter med anden etnisk baggrund end
dansk?
Disse og mange andre spørgsmål om tandlægens møde
med patienter med fremmed etnisk baggrund på klinikken vil blive belyst og diskuteret på en temadag som DTF
afholder den 30. november 2006 i Middelfart.
Kurset henvender sig til hele teamet og består af både
foredrag og workshopper.
Temadagen er relevant for tandlæger ansat i såvel privat
praksis som i den kommunale tandpleje da der vil være
workshopper der beskæftiger sig med både børn og voksne patienter.

På temadagen kan du bl.a. møde:
– Stand-up-komiker Omar Marzouk, der sparker dagen i
gang.
– Konsulent og tolk Esma Birdi, der taler om kulturforståelse og kommunikation.
– Sundhedschef Ingelise Hansen, der holder et indlæg om
sundhedsforhold blandt etniske minoriteter generelt,
med særligt fokus på tandpleje og tandsundhed.
– Ph.d. Lisa Bøge Christensen, der fortæller om etniske
minoriteters brug af tandplejesystemet.
– Cand.scient. i folkesundhed og freelanceunderviser
Maria Kristiansen, der holder indlæg med titlen »Etniske minoriteters møde med tandplejen«
Se hele programmet på DTFnet.

K<D8;8>
K`[1[\e*'%efm\dY\i)''-#bc%0%''Æ(-%''
Jk\[1:fdn\ccD`[[\c]Xik
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_\c\[X^\e
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8[mXij\cm\[i%Y`jg_fjg_feXk
Patienter i behandling med bisphosphonater har øget risiko for at udvikle osteonekroser, især i kæben
og især i forbindelse med tandekstraktion.
Bisphosphonater gives bl.a. til patienter med osteoporose og med
hyperkalcæmi som følge af svære
sygdomme som fx cancer. Midlet
gives både peroralt og intravenøst,
og det er især patienter som har
fået den intravenøse medicin der
risikerer at få bivirkninger.

FLEXIBLE PARTIAL

METALSKELET

FLEXIBLE PARTIAL

CAST PARTIAL

• Næsten usynlige
• Større stabilitet
• Metalfrie
• Lette
• Meget behagelige

Cr. Cobalt (komplet)

1199

1399

Standard (pr. kæbe)
Premium (pr. kæbe)

1199
1499

Læs mere på
www.tandlaegebladet.dk

METALKERAMIK

Non-Precious
Semi-Precious

HELPROTES

Lægemiddelstyrelsen anbefaler
at tandlæger er opmærksomme på
risikoen, og at man så vidt muligt
undlader invasiv behandling på de
pågældende patienter – i hvert tilfælde indtil man har konsulteret
den lægeinstans som har ordineret
bisphosphonatmedicinen.

Precious
Captek

699
899
999
1099

FULDKERAMIK

Wol-Ceram®
Empress®
Procera®
Cercon®

999
999
1299
1299

Alle priser i DKK.

Afhentning med DHL på din klinik
(Ring for yderligere oplysninger.)
Karlavägen 100, Box 24253, SE-104 51 Stockholm, Sverige

One Source — One Solution

+46 8 783 31 00 | Fax +46 8 783 31 02 | www.sundentallabs.com
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BXedXejkXmejY`e[\gXk`\ek\i6
Agnes Pedersen er en trofast patient. Hun er 58 år
gammel, og hun har regelmæssigt besøgt klinikken
igennem de sidste 20 år.
Fru Pedersen har ikke været interesseret i at ofre
mange penge på sine tænder, og det er blevet til
en hel del »lappeløsninger« hen ad vejen.
Nu er amalgamfyldningerne imidlertid
blevet så store at det ikke går an at
BXedXe[\k6
lappe mere, og to præmolarer i overBXedXe
kæben er knækket, så tandproblejkXmejY`e[\
merne er helt synlige.
Fru Pedersen beder tandlægen
gXk`\ek\ig
om et overslag over hvad det vil
[\ed[\6
koste at få hele tandsættet restaureret.
Hun får et overslag på 40.000 kr. – og
derefter hører tandlægen ikke mere til fru
Pedersen.
Klinikassistenten har hørt at patienten med overslaget i hånden har fundet en klinik hvor man vil
udføre behandlingen til en lavere pris.
Belært af erfaringer som den med fru Pedersen
ændrer tandlægen politik, og i fremtiden får alle nye
patienter at vide at hvis de vil have udført basaltandpleje på klinikken, så forudsættes det, af faglige grunde, at de også får udført evt. større og mere kostbare
tandlægearbejder på samme sted.
wb
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Ja, det kan man.
Hvis jeg ser at patienten siden sidste besøg har fået udført
større reparationer hos en anden tandlæge, så vil jeg bede patienten skifte tandlæge.
Jeg vil ikke stå med ansvar for patientens tænder og det arbejde der er udført af en anden. Hvad hvis det går i stykker?
Skal jeg så reparere en andens billige arbejde? Eller skal patienten sendes tilbage til den anden tandlæge? Det bliver noget rod.
Jeg kan ikke acceptere at patienterne nøjes med at bruge min
klinik til eftersyn og tandrensning. Jeg forudsætter at de vælger mig som behandler, og det fortæller jeg dem. Jeg understreger at kontinuiteten er vigtig, og at jeg ikke kan påtage mig
vedligeholdelse af eller garanti på arbejde som en anden tandlæge har udført.
Jeg betragter det som et tillidsbrud at patienten har
valgt en anden frem for mig.

;<98K1

K8E;C¤><9

Er du enig med tandlæge A eller B?
Eller er de begge gal på den? Luft dit synspunkt i Dialogforum på medlemsnettet
på DTFnet.

Nej, det kan man ikke.
Den tid er forbi hvor folk uden at overveje det nærmere gik
hos den samme tandlæge hele livet. I dag mener jeg at det er
forældet at forestille sig at patienter lader sig stavnsbinde.
Sådan som jeg ser det, så køber patienten en ydelse hos mig
eller hos en anden. Mit værksted vil jo heller ikke nægte at
reparere min bil fordi jeg har fået rettet en bule ud et andet
sted.
Garanti? Nej, jeg kan selvfølgelig ikke yde garanti for noget
som en anden tandlæge har udført. Hvis det går galt, må patienten enten kontakte den tandlæge der har udført arbejdet,
eller også må jeg udbedre skaden for patientens egen regning.
Hvis patienten vælger en anden til fx at fremstille en stor bro,
så betragter jeg det som et spørgsmål om penge. Det bliver jeg
ikke fornærmet over, og jeg får jo også selv patienter i stolen
som har undersøgt markedet og valgt min klinik.
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Lektor i medicinsk etik Peter Rossel har følgende kommentar til det etiske dilemma:
– De to tandlæger i eksemplet repræsenterer to
forskellige opfattelser af tandlægens rolle:
Tandlæge A ser sig selv som udøver af en
sundhedsvidenskabelig profession. Hun er behandler med ansvar for patientens sundhed, og
af hensyn til kontinuitet i behandlingsforløbet
accepterer hun ikke at patienterne shopper. Indtager man den position, er det vigtigt at man
forklarer patienterne hvorfor.
Tandlæge B, der mener at hun må acceptere at
patienterne shopper mellem forskellige tandlæger, ser snarere sig selv som købmand. Patienten
er her forbruger, og tandlægen er leverandør af

Central

¾

ydelser der principielt ikke adskiller sig fra andre varer.
– Det man må gøre op med sig selv som tandlægeprofession, er jo om man ønsker den ene
rolle eller den anden rolle. Og det har så nogle
konsekvenser.
– Hvis man som tandlæge B ser sig selv som
leverandør af ydelser til en forbruger, kan man
som konsekvens deraf heller ikke forvente at det
offentlige skal bidrage økonomisk.
– Ønsker man omvendt, som tandlæge A, at
tandlæger opfattes som sundhedsprofessionelle,
må man også sammen med det økonomiske tilskud fra det offentlige acceptere en vis indblanding fra statens side.

Vi ses på Nordens
største mødested!
Mød kolleger fra hele Norden i tre intensive, sjove og inspirerende dage på Swedental og Riksstämman,
26.-28. oktober 2006 i Stockholm. Her kan du og hele tandplejeteamet få masser af viden, se nyheder
og produktpræsentationer.
Udstillingshallen er fuld af udstillere, der præsenterer det sidste nye i deres produktsortiment, og
med en række andre aktiviteter og arrangementer er Swedental en unik lejlighed til at orientere sig om,
hvad der tilbydes i hele branchen.
Riksstämman er en unik efteruddannelsesaktivitet, der tilbyder alt fra praktiske råd og tips for dit
daglige arbejde til de seneste landvindinger inden for forskningen.
På årets Riksstämma kan du bl.a. benytte dig af ca. 80 videnskabelige programmer for alle erhvervsgrupper inden for tandplejen, bl.a. et interessant halvdagsprogram om endodonti.

• For information om Riksstämman, se www.tandlakarforbundet.se
• For information om Swedental,se www.swedental.org
Et samarbejde mellem:

Stockholmsmässan
Stockholm International Fairs
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N`ee`\9if[Xd
Alle forventer at tandlæger kan det:
At I som sundhedspersoner kan yde
korrekt og hurtig førstehjælp. Alligevel er der mange der føler sig usikre –
både blandt læger og tandlæger. Det
ved læge Philip Skafte Holm fra Mentor Instituttet, som arrangerer kurser
i akut førstehjælp i samarbejde med
DTF Efteruddannelse.

Ifjb`c[\#?fk\c:fdn\cc#
[\e(*%efm\dY\i)''.%
?m`jk`[f^jk\[`bb\gXjj\i#j
j\e[\edX`ck`cJXee\8eb\i#;K=
<]k\il[[Xee\cj\gjXe7[k]$[b%
[b%Jj\im`gdlc`^_\[\e]fiXk
fgi\kk\\kblijlje´i[`^%
J\d\i\fdblij\ie\`bXc\e[\i\e
j%/,)%
;\jl[\e_XiEfi[apjbKXe[c´^\$
]fi\e`e^XiiXe^\i\kblijlj[\e
0%fbkfY\i)''-f^CfccXe[$
=Xcjk\if^DµejKXe[c´^\]fi$
\e`e^[\e(%efm\dY\i)''-]fi
bi\[j\ejd\[c\dd\i%J´ijb`ck\
`em`kXk`fe\ij\e[\jk`cbi\[j\e\j
d\[c\dd\i%
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9\_fm\kjk`^\i
– På det punkt ligner tandlæger og
læger hinanden, fastslår han.
– Det læger nok frygter mest, er
spørgsmålet: Er der en læge til stede?
Og det mange tandlæger frygter, er
patienter som bliver akut dårlige i
tandlægestolen, lyder hans erfaring.
Og måske er risikoen for at det
sidstnævnte sker større nu end den
har været tidligere, bl.a. fordi patienter
i dag bliver udskrevet meget hurtigt
fra behandling på sygehusene, og fordi
langt ﬂere bliver behandlet ambulant.
De ﬂeste tandlæger har nok oplevet
at folk er besvimet i stolen eller på
klinikken. Og det kan alle håndtere.
Men som tandlæge kan man måske

være nervøs for at tage fejl: Er det
kun en besvimelse, eller er der tale
om noget mere alvorligt? Hvad nu,
hvis det er et hjertetilfælde?
M`[\ejbXcfg[Xk\i\j
– Det er min oplevelse at tandlæger,
ligesom læger, oplever mange ubehagelige ting på klinikken. Det kan være alt fra besvimelser over epileptiske
anfald og til hjertestop, og patienterne forventer at tandlægen har viden
og kunnen til at klare sådanne situationer, fortæller Philip Skafte Holm.
– Desuden er det måske i en tid
hvor der generelt er stort fokus på
akut førstehjælp, ekstra vigtigt at man
som professionel kan dokumentere at
man har skaffet sig den viden, påpeger han.
;l]igiµm\k[\k_\c\
På DTF´s førstehjælpskursus er det
trænede ambulancelæger der underviser. Kurset er tilrettelagt som tre
sideløbende workshopper der afvikles over en eftermiddag og samme
aften, hvor alle deltagere får mulighed for at træne de forskellige behandlingsprocedurer og håndgreb på
fantomdukker.
– Over 500 læger har deltaget i
kurset indtil nu, og både fra dem og
fra de tandlæger der indtil nu har
deltaget i kurset, har vi fået positive
tilbagemeldinger, fortæller Philip
Skafte Holm. Q
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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>iµecXe[1

Epfm\i\ejbfdjkk`c^f[\j\i]XjkXejXkk\
KXe[c´^\ie\`>iµecXe[_Xi]\k\e
epfm\i\ejbfdjk%;\ej`bi\iY\[i\
]fi_fc[]fi]XjkXejXkk\f^m`bXi\i`
c´e^\i\m`bXi`Xk\i

N`ee`\9if[Xd
– Fastholdelsestillæg for alle tandlæger som er ansat i mindst 12 mdr.
– Mulighed for individuelle tillæg til
fastansatte tandlæger.
– Kursusfrirejse for fastansatte og
deres familie i de år hvor tandlægen
ikke har ret til feriefrirejse.
Det er nogle af de ingredienser i den
ny overenskomst for tandlæger i
Grønland som gerne skulle gøre det
844
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mere attraktivt for dem at »blive lidt
længere«. Og det har været et helt
konkret mål for begge parter i overenskomsten, DTF og Grønlands
Landsstyre.
Bfek`el`k\k\e\im`^k`^
Formand for DTF Susanne Andersen
er meget tilfreds med overenskomsten.
– Det er blevet en rigtig god overenskomst som parterne har fået strikket sammen. Der er for alvor kommet
fokus på langtidsansættelser, og det
er det der skal til for at få gang i profylaksen, siger hun.
– Der vil stadig være brug for vikarer i Grønland, men problemet med
vikarordninger er at man ikke kom-

mer til bunds med behandlingerne.
Når en vikar fx tager fat på en årgang
af børn, når han ikke at blive færdig
med årgangen før han tager af sted
igen. Desuden er det klart at hvis
tandlægerne ikke er langtidsansatte,
så kan de heller ikke planlægge langsigtet, siger Susanne Andersen.
I erkendelse af at vikaransættelser
også er aktuelle fremover, har parterne også søgt at tilgodese de vikarer
som vælger at lade sig ansætte i mere
end tre mdr. – igen ud fra synspunktet om at jo længere tid en tandlæge
er ansat, jo bedre sikres kontinuiteten
i det forebyggende arbejde.
For tidsbegrænsede ansættelser
indeholder overenskomsten bl.a. aftale om at tandlæger som er i GrønTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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» – Det er meget anderledes at være
tandlæge og at bo i Grønland, og det i sig selv
behøver ikke at være problematisk. Men der
kan opstå problemer hvis forventningerne
slet ikke står mål med virkeligheden...«

land i mere end tre mdr., efter vurdering og hvis boligforholdene tillader
det, kan få lov at tage familien med.
Overenskomsten omfatter også
diverse løntilskud og bonus til tandlæger i tidsbegrænsede stillinger af
hhv. min. 6, 9 og 12 mdr.s varighed.
I forbindelse med forhandlingerne
blev parterne også enige om at alle
tandlægestillinger i Grønland så vidt
muligt skal besættes efter opslag, og
om at man vil øge den faglige sparring
og fremme et godt fagligt miljø blandt
tandlæger i Grønland.
;K=$j\im`Z\k`cl[cXe[jkXe[c´^\i
Med den ny overenskomst bliver det
mere attraktivt at være tandlæge i
Grønland og at blive der i længere tid.
Men if. Susanne Andersen er det attraktive ikke kun et spørgsmål om
penge, bolig og frirejser:
– Jeg har besøgt Grønland og talt
med kolleger deroppe, og det var min
fornemmelse at en del af dem følte at
de savnede orientering om forholdene før de rejste derop, siger hun.
– Det er meget anderledes at være
tandlæge og at bo i Grønland, og det
i sig selv behøver ikke at være problematisk. Men der kan opstå problemer hvis forventningerne slet
ikke står mål med virkeligheden, uddyber hun.
Grønland har, if. formanden, meget
at byde på, også på det tandlægefagTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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lige område. For den relativt nyuddannede er Grønland en mulighed
for at få afprøvet sin selvstændighed,
beslutningskompetence, omstillingsevne, ﬂeksibilitet og kreativitet på en
måde som man ikke har mulighed for
i Danmark.
– Det er ikke det samme som at
man i Grønland ikke har mulighed
for faglig sparring og supervision, for
det har man naturligvis – men dagligdagen og rammerne er nu engang
anderledes, og det kan være berigende at opdage at »det kan man faktisk
også godt ﬁnde ud af«, siger Susanne
Andersen.
Og man behøver ikke at være betænkelig ved klinikforholdene, understreger hun. Klinikkerne i Grønland er helt moderne og up to date.
Susanne Andersen mener at grundig og ærlig orientering inden afrejsen er afgørende for succes, og hun
vil foreslå at DTF opretter en særlig
service til medlemmer der vil arbejde
i Grønland eller andre steder i udlandet; et særligt hjørne af DTFnet hvor
danske tandlæger i udlandet eller de
med planer om at rejse udenlands
kan hente og dele informationer.
– Med den nye overenskomst for
Grønland har DTF allerede lagt et
stort arbejde i og brugt mange ressourcer på at tilgodese en forholdsvis
lille gruppe medlemmer, påpeger
Susanne Andersen.

– Det er en god service, og vi vil
gerne hjælpe mere, bl.a. via en slags
»Udlandshjørnet« på vort DTFnet.
Overenskomsten træder tilbagevirkende i kraft fra 1. april 2006.
I\^lc\i`e^k`c\]k\ii\k
Efter godkendelse af forhandlingsresultatet skal overenskomsten først
gennemskrives så alle de nye elementer indarbejdes i overenskomstens
tekst. Herefter skal den nyredigerede
overenskomst underskrives, og den
vil så være gældende fra underskriftstidspunktet med tilbagevirkende
kraft fra 1. april 2006.
Erfaringsmæssigt vil tandlægerne
således ikke kunne regne med at få
reguleret løn og øvrige vilkår i henhold til den ny overenskomst før hen
i oktober/november 2006. Så snart
den ny overenskomst foreligger, vil
den også blive lagt ud på DTFnet.
Resultatpapiret samt en gennemgang og redegørelse af resultatet ﬁndes allerede nu på DTFnet. Q
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;\ee\Xik`b\c\i[\eXe[\el[X]]\d_mfiKXe[c´^\YcX[\k_XiY\[k
d\[c\dd\ie\X];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\bfdd\ek\i\[\dc[\e_XijXk
]fiXke[\k`m`j`fe\i[\ik`cjXdd\el[^µiM`j`fe)'('%

G`X>iXm\ij^XXi[#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\1

¾<k^f[kXiY\a[jd`caµbi´m\i\ejpec`^c\[\i½
VISION
;\i\i\k^f[k]pj`jbf^gjpb`jb
XiY\a[jd`caµ]fiXcc\Y\jb´]k`^\[\
gXcc\[Xejb\kXe[bc`e`bb\if^
kXe[c´^\i
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1

PG: Hvis ikke alle ansatte på klinikken fungerer sammen, duer det ikke
for nogen parter. Som leder er det
tandlægens ansvar at sikre at alle
personalegrupper får mulighed for
faglig udvikling. Det hjælper DTF
bl.a. med ved at arrangere kurser der
appellerer til hele teamet. Fx kører vi
parallelle forløb for klinikassistenter
og tandplejere på Symposium og Årskursus.

Q8cc\[Xejb\kXe[bc`e`bb\iXiY\a[\i
Xbk`mk]fiXk]fi\Yp^^\Y\cXjke`e^j$
jbX[\i%
Q8cc\[Xejb\kXe[bc`e`bb\iXiY\a[\i
=FKF1DFIK<EE@CJJFE

Xbk`mk]fiXk]fi\Yp^^\Xcc\i^`f^
_l[Y\cXjke`e^%
Q8cc\[Xejb\kXe[bc`e`bb\iXiY\a[\i
Xbk`mk]fiXkjbXY\kip^^\f^l[m`b$
c\e[\XiY\a[jgcX[j\i]fiXcc\bXk\^f$
G`X>iXm\ij^XXi[G> #+,i#
bc`e`bZ_\]`[\ebfddleXc\
kXe[gc\a\`9i\[\Yif#
d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\
j`[\e)''*%

– Hvordan vil I få medlemmerne til at
arbejde aktivt for at forebygge psykiske
belastninger?
PG: Det gør vi ved at udbyde lederkurser der klæder tandlægerne på til
at håndtere lederrollen. Hvis man
skal undgå stress og udbrændthed, er
det vigtigt at der er et godt arbejdsmiljø på klinikken. Man skal kunne
læsse af på hinanden. Og et godt arbejdsmiljø kræver en god og synlig
leder. Det lærer man ikke på tandlægeskolen, så her må tandlægerne er846
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i`\iX]XejXkk\d\[^\ej`[`^i\jg\bk

– I har som mål at alle tandklinikker arbejder aktivt for at forebygge belastningsskader. Hvordan vil I gøre det?
PG: Vi har planer om at etablere samarbejder med lokale fysio- og ergoterapeuter som kender til de særlige
ergonomiske problemstillinger der
knytter sig til arbejdet på en tandklinik.

]fi_`eXe[\ejbfdg\k\eZ\fdi[\i%
Q8cc\[Xejb\kXe[bc`e`bb\iXiY\a[\i
Xbk`mk]fiXk]fi\Yp^^\gjpb`jb\
Y\cXjke`e^\i%

kende at de har brug for efteruddannelse.
I DTF arbejder vi hele tiden på at
forbedre og tilpasse vore kurser inden for ledelse og klinikdrift. Det
nyeste tiltag er et kursus i samarbejde
og konﬂikthåndtering.

– I vil også sikre at medlemmerne forebygger allergi og hudbelastning?
Det største problem her er allergi
over for plastmaterialer og handsker.
Her tror jeg at information er vejen
frem. Vi vil opprioritere oplysningsindsatsen på dette område, fx via
artikler i Tandlægebladet.

– Blandt målene er også en hensigtserklæring om at alle danske tandklinikker arbejder aktivt for at skabe trygge og udviklende
arbejdspladser. Hvordan spiller DTF en
rolle i den sammenhæng?
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 10
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G;K=e\kbXe[lj\Xcc\m`j`fe\i#dcf^jkiXk\^`\i]fi;K=ËjXiY\a[\[\bfdd\e[\Ôi\i%

JljXee\8e[\ij\e#]fidXe[]fi;K=1

¾8cc\d\[c\dd\ijbXc_µi\j½
– Er der åbenhed nok i DTF i dag?
SA: Vi gør meget for at sørge for at
medlemmerne kan se hvad vi går og
laver. Fx lægger vi alle referater fra
møder i hovedbestyrelsen og de forskellige udvalg ud på medlemsnettet
på DTFnet. Det samme gælder fx de
høringssvar vi afgiver i forbindelse
med tilblivelsen af nye love og bekendtgørelser. Desuden har alle kredse en kontaktperson i hovedbestyrelsen, hvilket skulle give en mulighed
for dialog mellem bestyrelsen og
medlemmerne ude lokalt.
– Skal man ikke som forening passe på med
at bruge for mange ressourcer på de trods
alt relativt få medlemmer der er interesserede i fagpolitik?
SA: Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes
at vi der er aktive, skal prøve at få de
mere passive medlemmer med. Hele
foreningen skal gerne være en aktiv
forening. Og man kan jo ikke vide
hvad man går glip af hvis man ikke
ved hvad det er. Derfor skal vi informere medlemmerne meget om hvad
der sker i DTF.
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– Man kan vel ikke forvente at alle har lyst
og overskud til at møde op til møder i deres
kreds?
SA: Nej, det kan man ikke, og derfor
prøver vi også at skabe andre muligheder for at det enkelte medlem kan
påvirke foreningens arbejde med sine

synspunkter. Vi har etableret et medlemspanel på ca. 1.000 tandlæger. I
første omgang spørger vi til deres
holdning til forskellige tandlægeetiske problemstillinger. Og fremover er
det tanken at vi vil bruge panelet til
løbende at tage temperaturen på
medlemmernes holdninger til aktuelle fagpolitiske problemstillinger.
Det er ret simpelt for det hele foregår
elektronisk.

VISION
;K=\i\efi^Xe`jXk`feb\e[\k\^e\k
m\[_µa^iX[X]Y\e_\[`Y\jclk$
e`e^jgifZ\jj\if^cµY\e[\[`Xcf^
d\cc\d]fi\e`e^\ejgfc`k`b\i\f^
d\[c\dd\ie\
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1
Q;K=`e[[iX^\id\[c\dd\ie\`
]fiY`e[\cj\d\[[\gfc`k`jb\Y\jclk$
e`e^jgifZ\jj\i`jkµijkdlc`^kfd]Xe^%
=FKF1DFIK<EE@CJJFE

– Bør man ikke respektere at der er nogen
der ikke ønsker at engagere sig i fagpolitiske spørgsmål?
SA: Sat på spidsen: nej. Jeg mener at
det er DTF’s opgave at blive ved med
at kæmpe for at engagere medlemmerne. I DTF beskæftiger vi os med
spørgsmål der har stor betydning for
den enkelte tandlæges arbejde. Det
prøver vi hele tiden at synliggøre. Og
indimellem hjælper det. Jeg bliver
simpelthen så glad når jeg får en op-

ringning eller en mail fra et medlem
som jeg ikke har hørt fra før og ikke
kender fra det foreningspolitiske arbejde.

Q;K=^`m\id\[c\dd\ie\`e[j`^k`
;K=Ëjgm`ibe`e^jdlc`^_\[\i`
]fiY`e[\cj\d\[k`cYc`m\cj\X]cfm^`m$
e`e^#fm\i\ejbfdjk\idm%
Q;K=jbXY\iY\[jkdlc`^`e[j`^k`[\
gfc`k`jb\Y\jclke`e^jgifZ\jj\i

JljXee\8e[\ij\eJ8 #,+i#
kXe[c´^\g\^\ebc`e`b`?`cc\iµ[#
]fidXe[]fi;K=#d\[c\dX];K=Ëj
_fm\[Y\jkpi\cj\)'',%
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E8ME<

@ejk`klkc\[\i
Gi\Y\e?µijk\[
9`e[jc\mfm\iiXbk\
gi`j\e¾i\kj
bc`e`jb\c´i\i½k`c
?Xee\?fck\k

wi\kjbc`e`jb\c´i\i`wi_lj
Ved dimissionen for de odontologiske kandidater i Sø-auditoriet, Aarhus
Universitet, fredag den 30. juni 2006, ﬁk klinisk lærer Hanne Holtet, Afd.
for Parodontologi, overrakt en nyindstiftet pris som »årets kliniske lærer«
af institutleder Preben Hørsted Bindslev. Hanne Holtet var valgt af de studerende blandt 50 kliniske undervisere på Tandlægeskolen i Århus pga.
hendes faglige kompetence, engagement, formidlingsevne og venlighed.

GiXbj`j
Flemming Skovfoged Laursen har åbnet klinik på adressen Skelagervej 375
F, 9000 Aalborg pr. 24. juli 2006.
Charlotte Bech Petersen åbner klinik
på adressen Valdemarsgade 20, 4760
Vordingborg pr. 1. september 2006.

9. september.
Karina Møller Pedersen, Aalborg,
12. september.
Ditte Marie Hørmand, Frederiksberg
C, 15. september.
Leon Hansen, Odense C,
22. september.
Dorte Nielsen, Frederiksberg,
24. september.

Nadine Harff Juhl og Isabelle Klit
Madsen overtager Ole Ralfkiærs klinik
og indgår klinikfællesskab på adressen
Rådhustorvet 9, 8700 Horsens pr.
1. september 2006.

+'i
Birgitte Mølkjær, Silkeborg,
7. september.
Ane Jørgensen, Stege, 17. september.
Tine Medum Olesen, Beder,
20. september.

=µ[j\cj[X^\

,'i
Thomas Møller, København K,
5. september.
Claus Thingberg Kam, Hårby,
8. september.
Britt Lilja, Klampenborg, 8. september.
Karin Birgitte Larsen, Kgs. Lyngby,
13. september.
Peter Lundin, Sverige, 14. september.

+%Æ)+%j\gk\dY\i)''*'i
Anne Gro Holst Hansen, Frederiksberg C, 4. september.
Hien Thuy Ngoc Cao, Kgs. Lyngby,
4. september.
Marianne Astrup Sørensen, Århus C,
848
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Jan Cramer, København K,
15. september.
Søren Gorm Hansen, Frederikssund,
17. september.
Liselotte Carslund, Lystrup,
23. september.
Hanne Jørgensen, Nexø,
23. september.
-'i
Hans Storgaard Sørensen, Århus C,
10. september.
Ole Simonsen, København SV,
13. september.
Hans Christian Hagh, Esbjerg,
13. september.
Magnus Arnﬁnn Olsen, Hjørring,
19. september.
Henning Nyholm Jensen, Rødkærsbro,
20. september.
Niels Chr. Kjærsgaard, Padborg,
20. september.
Ole Pind Jensen, Taastrup,
23. september.
.'i
Asla Poulsen, Færøerne,
12. september.
Jens Olav Holm Christensen, Næstved, 15. september.
Knud Baastrup Dam, Brønderslev,
17. september.
Via Hanne Reves, Hellerup,
22. september.
/'i
Hilding Ekman, Svendborg,
4. september.
Anders Bjerre Petersen, Århus C,
15. september.

;µ[j]Xc[
Palle Steen Larsen, født 1944, kandidateksamen 1968.
Søren Mortensen, født 1949, kandidateksamen 1980.
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GXcc\Jk\\eCXij\e
(%)%(0++Æ)'%.%)''-
Palle var hele livet igennem en ﬁghter. Også de sidste
tre måneder efter den helt uventede diagnose var præget af initiativ, afprøvning af alle muligheder og af håb.
I livet søgte Palle altid efter det bedste og den højeste kvalitet. Det gjaldt i fritiden – sejlads, skisport, musik, rejser – og i det professionelle liv som tandlæge.
Han opbyggede gennem 34 år og med sin hustru
Hanne som administrator, personalechef og servicecentrum i det hele taget, en velrenommeret praksis med et solidt, fast klientel og med mange henviste
patienter. Palle var som tandlæge usædvanlig engageret, vidende og nysgerrig. Han udførte tandlægearbejdet med høj præcision og et overlegent teknisk håndelag – specielt inden for kirurgi, implantologi og fast
protetik. Han fulgte ﬂ ittigt med i de internationale
tidskrifter. Var aktiv i ﬂere af de faglige selskaber, og
når de hjemlige uddannelsestilbud ikke var tilfredsstillende, søgte han ud i verden og deltog i talrige konferencer, symposier og arbejdskurser. På klinikken var
han også en eksperimentator, - hentede nye materialer, instrumenter og behandlingspincipper hjem til
egen grundig og kritisk vurdering. Som kollega i hverdagen var han altid lydhør og venlig over for spørgsmål fra os andre. Klar til at analysere de vanskeligere
patienttilfælde og til hjælpsomt at rådgive om de behandlingsmuligheder som han kunne se.
På trods af sin livslange søgen efter viden, udvikling
og fornyelse forblev han trofast over for sine rødder.
Aktiv og gæstfri over for sine gamle kammerater fra
skole- og gymnasietiden i Roskilde og fra studietiden
på Tandlægehøjskolen i København.
Palle fyldte meget – fysisk og intellektuelt. Det er en
stor tandlæge og et stort menneske vi nu har mistet.
Christian Nissen

Palle døde den 20. juli 2006. Mindre end tre mdr. efter
diagnosen var stillet, havde sygdommen vundet. Palle
blev kun 62 år. Det var alt for tidligt, helt uacceptabelt
og ikke til at forstå.
Palle lærte jeg rigtigt at kende gennem TKS (Tandlægekirurgisk Selskab – nu DSTMK). Ud over de mange ﬁ ne faglige arrangementer er TKS også kendt for
nogle særdeles hyggelige og meget sociale rejseaktiviteter rundt omkring i Europa. Ved sådan en lejlighed
en septemberuge i Paris i 1981 begyndte Palle og jeg
rigtigt at svinge sammen.
Det er siden blevet til mange rejser med vore årlige
kulturture i Kristi Himmelfartsferien, skiture til Norge, Frankrig, Schweiz, Østrig og Canada, kongresser i
større byer i Europa med museer, god mad og vin samt
rejser til USA med såvel fagligt indhold som samvær
med familie, venner og ikke at forglemme – golfen.
Vi talte ofte om at vor største fælles rejseoplevelse
var turen til Sydafrika kort efter apartheidtiden ophørte. Vinlandet ved Cape, rockoperaen i Prætoria og
sidst men ikke mindst safarioplevelsen i et privat
game resort, hvor vi var foruroligende tæt på de vilde
dyr.
Fagligt har vi haft mange givende diskussioner. Palle var utrolig ambitiøs og søgte hele tiden nye veje for
at kunne gøre det endnu bedre for sine patienter. Det
bragte ham af og til i opposition til opfattelsen på
»Bjerget«, men altid søgte han det optimale for patienterne.
Tankerne går til Hanne, børn, svigerdatter og børnebørn, som alt for tidligt mistede Palle. Det bliver et
stort savn for familien, vennerne og patienterne.
Æret være hans minde.
Flemming Harder

E8ME<
?m`j;\`bb\µejb\i;\i\j]µ[j\cj[X^f]]\ekc`^^afik`KXe[c´^\YcX[\k#Y\$
[\j;\m\ec`^jkbfekXbk\fjj\e\jk*de\[\i]µi]µ[j\cj[X^\e%¥ejb\i
;\g\kj\e\i\k`[jglebk`^\eXk]f]]\ekc`^^afik\eile[]µ[j\cj[X^#Y\$
[\j;\`^\ebfekXbk\fjj\e\jk*de\[\i]µi[X^\e%JgXck\ei\[`^\i\jX]
C`jY\k_G\[\ij\e#;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^jj\bi\kXi`Xk#kc]%.'),..((%
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J\gk\dY\i
C`e^lXcÔo\[i\kX`e\i1=ifd
i\k\ek`feXggc`XeZ\kfXZk`m\
Xggc`XeZ\
Dato: 11.9.2006 og 12.9.2006
Sted: 11.9.2006 kl.19.30: Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
12.9.2006 kl. 19.30: Tandlægeskolen,
Århus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99
Jkl[`\klik`cKXe[$#Dle[$f^
B´Y\b`ili^`jbBc`e`b#?`cc\iµ[
Jp^\_lj
Dato: 15.-16.9.2006
Sted: Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk
Klinik, Hillerød Sygehus
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
=i\dk`[\ejkXe[c´^\1=iXbc`e`bk`c
^cfYXc`j\i\km`ibjfd_\[
Dato: 15.9.2006 kl. 9.00-16.00
Sted: Strandvejen 22, Hellerup
Arrangør: InterDental Teknik
Info: www.idt.as
JXdXiY\a[\f^bfeÕ`bk\i
Dato: 15.9.2006
Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
<i]Xi`e^\id\[Xblglebkli
k`cjd\ik\c`e[i`e^`Xcd`e[\c`^
kXe[c´^\giXbj`jf^m\[Y\_Xe[c`e^
X]KD;%M%DX[j9le[^XXi[
Dato: 18.9.2006 kl. 17.30
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen,
tlf. 39 63 51 71)
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 10
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;K=Ëj=;@$kli
Dato: 22.-25.9.2006
Sted: Shenzhen, Kina
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(+)
Tid: 25.9.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
*i[8eelXc:fe^i\jjf]k_\
<lifg\XeJfZ`\kpf]<jk_\k`Z
;\ek`jkip
Dato: 29.-30.9.2006
Sted: København, Marriott Hotel and
Congress Center
Arrangør: ESED & API-GROUP
v. Bo Ilskjær (+45 2590 1212)
Info: www.esed-online.com
Kontakt: Tandlæge Allan Chor,
tlf. + 45 9892 0260 eller tandlæge
Kim Sperly,+ 45 3314 5650

FbkfY\i
K_\ifc\f]jpjk\dXk`Zi\m`\nj
n`k_`efiXc`dgcXekfcf^p
Dato: 2.10.2006 kl. 19.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
@ek\ieXk`feXc<o_`Y`k`fefe
<hl`gd\ekXe[DXk\i`Xcj]fi
;\ek`jkipXe[;\ekXcK\Z_e`Zj
Dato: 4.-7.10.2006
Sted: Fiera Milano City-Portello,
Milan-Italy

Din patient er også
din kunde!
Mange patienter ønsker et kønnere
smil. Derfor har vi udviklet et kursus
til dig, der gerne vil have:
- En bredere forståelse for, at dine
patienter også er dine kunder
- Værktøjer til at etablere den dialog
med den enkelte patient, der er
afgørende for, at du kan skabe et
mersalg
- Træning i at bruge værktøjerne, så
du med det samme kan bruge dem
i din dagligdag

Læs mere og tilmed dig til kurset
på www.protic.dk

-YLT[PKLUZ
[HUKS¤NLO\ZL
PKPUI`
5\rIULZKLYMVYYLZLY]H[PVULY
HMRSPUPRRLYP*LU[YVKVU[¶
-YLT[PKLUZ[HUKS¤NLO\ZL
SHUKL[V]LY
2VUJLW[L[ZVTZHTSLY
ZLS]Z[¤UKPNLWYHR[PZLYLUKL
[HUKS¤NLYPLNULRSPUPRRLY
P[HUKS¤NLO\ZL¶LQL[
HM[HUKS¤NLYULZLS]
9LZLY]H[PVULYULLYPRRL
IPUKLULM¥YKLUZ[PM[LUKL
NLULYHSMVYZHTSPUNPKL[LURLS[L
O\Z0UKRVTULYLZLY]H[PVULY
ILOHUKSLZPKH[VY¤RRLM¥SNL
-¥SN\K]PRSPUNLUWr]VY
OQLTTLZPKL;PSTLSKKPN]VY[
U`OLKZIYL]ZrK\RHUISP]L
O\Y[PN[VWKH[LYL[

*LU[YVKVU[(:
+HTWM¤YNL]LQZHS
2¥ILUOH]U

;SM
-H_
^^^JLU[YVKVU[KR
PUMV'JLU[YVKVU[KR
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Gifk\k`jbY\_Xe[c`e^X]´c[i\
Y\kXe[\[\gXk`\ek\i%M%=c\dd`e^
@j`[fi
Dato: 26.10.2006 kl. 17.30
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen,
tlf. 39 63 51 71)

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

Arrangør: International Expodental
Info: www.expodental.it
Bc`e`bb\eji\^ejbXYf^bfekiXbk\i
Dato: 6.-7.10.2006
Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,
6000 Kolding
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 9.10.2006
Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel,
Ved Stranden 14-16, Aalborg
Arrangør: Nordjysk Tandlægeforening
Info: Formand for Kreds 7,
Majbritt Jensen,
e-mail: majbritt.jensen@dtf-dk.dk,
tlf. 98 10 20 86
852
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F[fekfcf^`jbI`bjjkddX
Dato: 26.-28.10.2006
Sted: Stockholmsmässan, Älvsjö/
Stockholm, Sverige
Arrangør: Svenska Tandläkare-Sällskapet
Info: www.tandlakarforbundet.se
;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 27.10.2006
Sted: København
(Tandlæger kursus II)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 28.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus I)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(+*
Tid: 30.10.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Cfe^k\id\]]\Zkjf]dXo`ccXip
\ogXej`feXe[dXe[`YlcXin`[\e`e^
XeXcpq\[Yp9aibËj`dgcXekd\k_f[
Dato: 30.10.2006 og 31.10.2006
Sted: 30.10.2006 kl. 19.30: Tandlægeskolen, Københavns Universitet

31.10.2006 kl. 19.30: Tandlægeskolen,
Aarhus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99

Efm\dY\i
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 1.11.2006
Sted: Restaurant Bangs Have, Maribo
Arrangør: Lolland-Falsters og Møns
Tandlægeforening
Info: Kreds 3:
Tandlæge Allan Bo Svendsen, e-mail:
abs@tandlaegeallanbosvendsen.dk
B´ic`^_\[jc\[\cj\Æ_mX[\i[\k6
Æ^`m\i[\ki\jlckXk\i6
Findes der også god ledelse på
sygehuse?
Dato: 1.11.2006 kl. 19.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
JkXik`giXbj`j
Dato: 3.-4.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
.k_B`\c:fg\e_X^\eJpdgfj`ld
ÆD\kXcc]i\`\I\jkXliXk`fe\e
Dato: 4.11.2006
Sted: Kiel
Arrangør: Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein
Info: uchtmann@mkg.uni-kiel.dk
- fax: +49 431 597 4084
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 6.11. i Fredericia og 13.11.2006 i
Roskilde
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 10
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Sted: 6.11: Hotel og Konferencecenter
Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000, Fredericia, 13.11.: Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

JkXik`giXbj`j
Dato: 24.-25.11.2006
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Jpdgfj`ld)''-Æ=Xjkgifk\k`b
Dato: 10.-11.11.2006
Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter
Arrangør: Colgate og DTF
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

E\nKfdf^[`^`kXc\jkl[`\df[\cc\i%
Ep\[`X^efjk`jb\_a´cg\d`[c\i`
kXe[$#dle[$f^b´Y\b`ili^`f^`
fikf[fek`
Dato: 27.11.2006 og 28.11.2006
Sted: 27.11.2006 kl. 19.30: Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
28.11.2006 kl.19.30: Tandlægeskolen,
Aarhus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
og Dansk Selskab for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99
eller Søren Schou, tlf. 99 32 35 51.

JkXik`giXbj`j
Dato: 17.-18.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
?mX[bXeY`[jb`ee\i_a´cg\d\[6
M%G\k\iJm\ejjfe
Dato: 21.11.2006
Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen,
tlf. 39 63 51 71)
Alc\dµ[\%¾Alc`Ile[\kie½
Dato: 24.11.2006 kl. 18.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51
eller www.dstmk.dk
8;=Æ=i\eZ_;\ekXc8jjfZ`Xk`fe
8eelXc:fe^i\jj
Dato: 21.-25.11.2006
Sted: Paris
Arrangør: French Dental Association
Info: www.adf.asso.fr
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D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(++
Tid: 11.12.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning

Oversea
NYHED

Cerkon

Fuldkeramiske
Kroner & broer

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

J<IM@:<J@;<I

853

23/08/06 10:13:56

=FE;<F>C<>8K<I

@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c;K=Ëj=fijbe`e^jbfekf
\]k\ii)''I henhold til DTF’s vedtægter § 74 vedrørende DTF’s
Forskningskonto er dennes formål at yde støtte til
målforskning inden for den odontologiske sundhedstjeneste og i særlige tilfælde til offentliggørelse
af sådanne forskningsresultater. Som udgangspunkt
skal præciseres at der kan søges om støtte til alle
forskningsprojekter inden for den odontologiske sundhedstjeneste.
Opmærksomheden skal henledes på, at igangværende projekter og projekter, som tidligere har modtaget støtte fra DTF’s Forskningskonto, kun kan
modtage yderligere støtte efter indsendelse af årlig
rapportskema, regnskaber og lignende for tidligere
bevilget støtte.
Ansøgere, som tidligere har modtaget støtte fra
Forskningskontoen, og som har undladt at indsende
ovennævnte dokumentationer i forbindelse med
tidligere projekter, vil ikke kunne komme i betragtning.

Dansk offentliggørelse over for danske tandlæger
af den pågældende undersøgelses resultater mv. eller
referater heraf skal først publiceres i Tandlægebladet,
ligesom første offentliggørelse af forskningsresultater i foredrags- eller kursusform skal tilbydes Dansk
Tandlægeforenings Efteruddannelse.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som
kan downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.
dk under dokumentarkiv, fonde og legater.
Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af ansøgningen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 12. oktober 2006
til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. FORSKU

@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c
;K=ËjBfekf]fiF[fekfcf^`jb=fijbe`e^#BF=k`[c%=LK 
\]k\ii)''I henhold til fundatsen indkalder bestyrelsen herved
1) ansøgninger om at komme i betragtning ved den
ordinære uddeling af fondens midler og
2) forslag til anvendelse af fondens midler.
Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en
videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen her i landet, herunder til studier over
tandlægeudviklingen i andre lande.
Ethvert medlem af DTF kan til bestyrelsen fremsætte forslag til anvendelse af fondens midler.
Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik
er det en forudsætning for, at ansøgningen kan
komme i betragtning, at der bilægges en udførlig
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redegørelse for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har
vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til
trykning af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som
kan downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.
dk under dokumentarkiv, fonde og legater. Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning,
som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse
af ansøgningen. Kun ansøgninger, der efterlever
vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 12. oktober 2006
til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. KOF
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@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c
=fe[\ek`c]i\dd\X]m`[\ejbXY\c`^f^
giXbk`jbf[fekfcf^`:XcZ`e]fe[\e

(IRXEPR]X

¦XMPHMKSKHMROPMRMO
)OWXVERYQQIVQIH
8ERHPKIFPEHIXRV

\]k\ii)''-

1) I henhold til fundatsens § 4 kan
bestyrelsen efter ansøgning yde
understøttelse til videnskabelige
arbejder og undersøgelser af tandlægemæssig karakter. Ansøgningen må nøje angive, hvortil stipendiet tænkes anvendt samt redegøre for ansøgerens kvaliﬁkationer.
Understøttelse til ansøgere, der
ikke er medlemmer af DTF, kan
kun ydes, når der foreligger enstemmig beslutning.
2) Efter ansøgning ydes stipendier
til medlemmer af Dansk Tandlægeforening, der ønsker at studere i
udlandet, uden at det dermed er
tilsigtet at opnå en udenlandsk
doktorgrad eller eksamen.
Ansøgningerne må indeholde
detaljeret redegørelse for emnet
for de påtænkte studier samt angivelse af, hvor studiet agtes foretaget. Senest tre måneder efter hjemkomsten skal stipendiaten til fondens bestyrelse indsende en fyldestgørende skriftlig beretning om
forløbet af studieopholdet. Beretningen eller dele heraf kan på bestyrelsens bekostning offentliggøres i Tandlægebladet.
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3) Bestyrelsen kan bevilge tilskud
til sådanne formål, der skønnes
at være af betydning til fremme
af den praktiske odontologi. Tilskud kan dog ikke overstige 25%
af det til rådighed stående beløb.
Det er fastsat i fundatsen, at en
stipendiat, der ikke opfylder de for
stipendiet fastsatte betingelser, er
pligtig til efter bestyrelsens anmodning at tilbagebetale stipendiet. Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det en
forudsætning for, at ansøgningen
kan komme i betragtning, at der
bilægges en udførlig redegørelse
for beløbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil
videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan downloades på medlemsdelen på www.
dtfnet.dk under dokumentarkiv,
fonde og legater. Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved
udfyldelse af ansøgningen. Kun
ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest
den 12. oktober 2006 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004
København K
Mrk. Calcin
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Bestyrelsen indkalder herved ansøgninger om at komme i betragtning ved den uddeling af fondens
midler, der ﬁnder sted i november
2006.
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Klinik
byggeri
ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden
for dette specielle område.
Vi projekterer klinikker ud fra Deres
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindretning, hvad enten det drejer sig om
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde,
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

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

www.oelgod-construction.dk
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med service fra

Dent Support leverer og servicerer KaVo’s store produktprogram overalt i landet.
Du er altid velkommen til at besøge vores udstilling.

Jylland / Fyn
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kollegiale henvisninger

Behandlingscentre
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 3312 2421/fax: 3333 9990
info@colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning,
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Dorthe Berenth, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

Bidfunktion
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk

858

Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, PhD
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
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
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

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

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

Dental og
maksillofacial radiologi
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomografi.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

Implantater
Fyn
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Sterios
Genopbygning m. prc.alv.og crista iliaca-knogle
PRP, platelet rich plasma
Osteo-distraction.
Ortopan og tomografi
Narkose med indlæggelse.
tandlaegerne@get2net.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Helle Lindtoft
Søren Lindtoft
Vestergade 2A
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantater, kirurgi, protetik,
narkose
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

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

ANNONCER

Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54 Fax 98 82 45 54
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Michael Nielsen
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark & Replace Select
Kirurgi og protetik

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk
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Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantater ad modum
Brånemark
Nordvestjysk
Implantatgruppe
Frialit, XiVE
Jørgen Langwadt Christensen
Nykøbing M. Tlf. 97 72 01 04
Tandlægehuset
Vinderup. Tlf. 97 44 20 11
Jens Nørgaard
Thisted. Tlf. 97 92 11 10
Flemming Skov Pedersen
Vildbjerg. Tlf. 97 13 15 99
Ole Gamst
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf. 22 18 86 44 Fax 86 88 23 85
Implantatkirurgi og protetik (ITI)
Full mouth-rekonstruktioner
Mulighed for narkose
Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Jernbanegade 5
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00 Fax 74 64 27 90
Brånemark, Implantat beh.
Kirurgi og protetik
Kir. Peter Kohberg
Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25 Fax 33 15 87 65
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

servicesider
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kollegiale henvisninger
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11

860

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26 Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi 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
Tove Thrane og Peter Gade
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk

Kirurgi
Fyn
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Jens Brendorp
Banegårdspladsen 10
8000 Århus C
Tlf. 86 13 51 06
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16 Fax 75 52 79 16
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Behandling i narkose
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Svend Kølsen-Petersen
Sct. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 86 12 51 53
TMK- & implantatkirurgi
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen

Sjælland
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
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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
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

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

Jylland
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16
Thomas Guldborg
Nina Kreiberg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

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

Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

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

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

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

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

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

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Jylland

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
Specialtandlæge i ortodonti

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidigt lukket for tilgang
af nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti

862

Nils Gregers Nielsen
Bisgaardgade 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 04 64
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Smedegade 15
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Terese Blixencrone-Møller
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
Specialtandlæge i ortodonti

Parodontalbehandling
Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Bjarne Klausen
Jens Holm
Sundhedscentret
Sygehus vej 14
9240 Nibe
Tlf. 98 35 36 99

Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46

Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling‑
Parodontalbeh./mucogingival
kirurgi

Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 12 41 11

Lone Sander Ph.D
Mette Kjeldsen Ph.D
Mette Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
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
Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21

Sjælland
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
Gert Pedersen
M. D. Madsensvej 5C
3450 Allerød
Tlf. 48 17 27 16
Jess Graabæk
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16 Fax 33 22 41 16
Karsten Munk Ebbesen
Dr. Tværgade 41
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78 Fax 33 12 83 76
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Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00‑

Jylland

Rodbehandling

Carl-Otto Hedegaard
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Fast og aftagelig protetik, inkl.
implantatforankret protetik.
Funktionel bidrekonstruktion

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

Protetik
Fyn

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
tdl@hedegaard-martens.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

Æstetisk tandpleje
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Colosseumsklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk

Tandlægeskræk
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

ANNONCER

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

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

Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33

Mariann Lundgren Andersen
Smedegade 3
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 48 09
Tandlæge og psykoterapeut.
Henvisninger modtages

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

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

Kreds 2

Kreds 6

Kreds 9

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

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

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

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

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

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

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

Kreds 3

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

DTFs Tryghedsordninger

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

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

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

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

Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91

Kreds 4
Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33

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

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

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

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

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

DTF

Kreds 7

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

Kreds 5
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

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

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

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

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

ANNONCER

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

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

864
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Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 11: 04/09 udkommer 20/09
Annoncer til TB 12: 25/09 udkommer 11/10
Annoncer til TB 13: 16/10 udkommer 01/11

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

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

Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Tandlæge/medejer
Med henblik på snarligt medejerskab søges tandlæge til
fuldt digitaliseret klinik i Trekantområdet.
Billetmrk. 669.
Modtager TB’s annoncecenter.

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Haslev (20 km syd for Køge)
Tandlæge søges til klinik med 3
tandlæger og 5 klinikassistenter. Tidligere assistenter har
haft meget at lave. Arbejdstid
kan indrettes efter rutine og
interesser. Hvis der er interesse
for det, er der mulighed for
indgåelse af kompagniskab efter en gensidig prøvetid.
Tandlægerne Gamle By 3 I/S
Gamle By 3
4690 Haslev

Odense C
Tandlægeassistent søges ca. 25
timer/uge til velfungerende
klinik.
Vi er 2 tandlæger, 1 tandplejer
og 3 klinikassistenter, der lægger vægt på at yde den bedst
mulige behandling for hver
eneste patient.
Vi foretager stort set alle former
for behandling inkl. implantatbehandlinger. Klinikken er
fuldt digitaliseret.
Vi har en rar og hyggelig omgangstone og sætter service i
højsæde.
Du skal overtage ca. 700 aktive
patienter da vores gode kollega
skal pensioneres.
Der er god mulighed for at udvide arbejdstiden da vi har god
tilgang af nye patienter.
Vi søger en faglig dygtig tandlæge med humor og respekt for
sit fag.
Skriftlig henvendelse til:
Dorte Rimer
Tandlægeklinikken Nørrehus
Thomas B. Thrigesgade 44 C
5000 Odense C
Barselsvikar - 1 år
Dejlige Vestjylland, Ulfborg
Tandlæge/cand.odont. søges
snarest til fuldtidsstilling. Deltid
også acceptabel.
Tandlægehuset har beskæftiget
3 tandlæger og 5 tandklinikassistenter til 4 behandlingsrum.
Vi er et ungt team i alderen 2945 år beskæftiget i et godt miljø
med gode arbejdsforhold og
stor fleksibilitet.
Arbejdet er varierende og
spændende idet vi behandler
både børn og voksne.
Du vil få din egen stabile patinetgruppe.
Hvis dette har vakt din interesse, vil det glæde os at høre
fra dig.
Birgitte Skovhuus
Holmegade 20
6990 Ulfborg
Tlf. 97491330

Næstved
Til alsidig praksis søges tandlæge snarest. Her er udfordringer af enhver art, så erfaring vil
være en fordel. Vi er 3 tandlæger, en erfaren tandplejer og 4
klinikassistenter.
Yderligere information om
klinikken:
www.tandlaegernebille.dk.
Arbejdstiden er ca. 25 timer fordelt på 3-4 dage om ugen efter
nærmere aftale. Provision 35%.
På længere sigt mulighed for
øget antal timer.
Tandlægerne Bille
Præstøvej 84
4700 Næstved
Tandlæge til Færøerne
På grund af klinikejerens al for
tidlige bortgang juli 2006, står
der i dag en veludstyret tandklinik i Hvalvik på Færøerne
(35 km nord for Thorshavn)
og to klinikassistenter uden
tandlæge.
Det ville være dejligt hvis vi
gennem denne annonce kunne
finde frem til en tandlæge som
kunne hjælpe os med at køre
klinikken videre i et kortere
eller længere periode eller helt
overtage klinikken. Alle muligheder er åbne, også hvad aflønning angår.
Klinikken er et selvstændigt
byggeri, 13 år gammelt og består af to behandlingsrum med
tilhørende faciliteter. Der vil
være mulighed for foreløbig at
leje nabohuset til beboelse.
Klinikken har både børne- og
voksentandpleje. Klinikken
har gennem mange år haft en
“dispensationsaftale” med de
omkringliggende kommuner
om at varetage deres børne- og
ungdomstandpleje ca. 600 børn
i alt. Der er rigeligt med arbejde
til en initiativrig tandlæge.
Send os en ansøgning
Poulina Jóanesardóttir,
Grønalág 1, FO-100 Thorshavn,
Færøerne,
poulin@post.olivant.fo.

39 46 00 80
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ANNONCER

stillinger

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk

ANNONCER

Fuldtids tandlæge søges
Til veldrevet klinik i udkanten
af Næstved søges der en dygtig
tandlæge med godt humør.
Vi er en travl klinik med stor
tilgang. Stillingen indebærer
behandlingsansvaret for 1100 af
klinikkens patienter. På sigt vil
der være mulighed for medejerskab for den rette.
Næstved er en by i stor udvikling med mange attraktive tilbud for bl.a. børnefamilier.
Provisionen i stillingen vil være
38%.
Skriftlig henv. ønskes.
Tandlæge Anne Schantz
Platanvej 1, Fensmark
4684 Holmegaard

Hørsholm
Velfungerende praksis med 3
tandlæger og 4 klinikass. søger
fagligt dygtig og engageret tandlæge ca. 30 timer pr. uge.
Vi tilbyder etableret stilling med
godt klientel, dygtigt og selvstændigt personale, god sparring og masser af humor.
Tiltrædelse august/september
2006.
Venligst skriv eller ring til:
Tandlægerne Remvig
Att.: Katja Remvig
Hækkevej 1A
2970 Hørsholm
Tlf.: 45861210
E-mail: Kat@Remvig.com
Struer
2 tandlæger søges til travl og
velfungerende tandklinik i stadig udvikling.
Vi er et team bestående af 4
tandlæger, 1 tandplejer og 7 klinikassistenter . Alle kvinder.
Vi søger 2 ansvarsbevidste assistenter med en god portion
humor og hjertet på rette sted,
med henblik på længerevarende
ansættelse. Evt. senere mulighed
for kompagniskab.
Skriftlig henvendelse til:
Tandklinikken Rosenvænget 5
7600 Struer
eller e-mail:
tandlaege_karup@mail.dk.

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse

4 Tandlægevikar/tandlæge
Vejle Kommunale Tandpleje har brug for en vikar for en
fuldtidsansat tandlæge, som ønsker et års orlov fra 1.
november (eller efter aftale). Vi hører også gerne fra dig,
hvis du ønsker fast ansættelse, fordi vi forventer at få
brug for en tandlæge fra 1.1. 2007 til nye tandplejeopgaver i den nye Vejle Kommune.
På www.vejle.dk/tandplejen kan du læse mere om Vejle
Kommunale Tandpleje. Du kan få flere oplysninger om
stillingerne og om planerne i den nye Vejle Kommune
hos overtandlæge Jytte Winther Carlsen, tlf. 7644 4250
eller mail jytca@vejle.dk.
Løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst og regler om Ny Løn.
Send din ansøgning til Vejle Kommunale Tandpleje,
Kirketorvet 24, 7100 Vejle, så vi har den senest fredag
den 15. september. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 39.
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen
uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Kollegiale henvisninger vises både på DTFnet 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. 27,00 pr. mm + moms pr. gang.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale
henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af DTF.
Henvendelse til
Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@dtf-dk.dk

866
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DISTRIKTSTANDLÆGE
Børne- og Ungdomstandplejen
Ved Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje er en stilling som afdelingstandlæge med funktion som distriktstandlæge ledig til besættelse snarest
muligt.
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med
selvstændige arbejdsopgaver.
Børne- og Ungdomstandplejen har ansvaret for 85.000
børn og unge. Den generelle tandpleje er organiseret i 5
distrikter, der hver ledes af en distriktstandlæge.
Tandregulering finder sted på 4 større klinikker, der hver
ledes af en specialtandlæge.
Tandplejen er for tiden ved at indføre elektronisk patientjournal incl. digital røntgen.
Det ledige distrikt er distrikt 4, som omfatter
Vanløse/Brønshøj-Husum og har et børneunderlag på
omkring 14.000 børn/ unge samt et personale på ca. 45
medarbejdere. Der er 7 klinikker i distriktet, hvoraf de
fleste er nyrenoverede inden for de senere år.

Kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at distriktstandlægen har
• lyst og evner til ledelse
• engagement, gennemslagskraft og evne til formidling
• gode samarbejdsevner, er udadvendt og har et positivt
menneskesyn.

Arbejdsområder
Distriktstandlægerne refererer til overtandlægen. Der er
et tæt samarbejde mellem de 5 distriktstandlæger indbyrdes samt mellem distriktstandlægerne og den centrale ledelse, og dette samarbejde er præget af tillid og
åbenhed. Stillingens ledelsesmæssige placering indebærer
daglig ledelse af distriktet samt – gennem samarbejdet i
ledelsesgruppen – mulighed for at præge Tandplejens
organisering og udvikling.

Ansøgningsfrist
14. september 2006.

Af arbejdsopgaver kan specielt nævnes
• personaleledelse af distriktets ca. 45 medarbejdere
• fordeling af arbejdsopgaver og ressourcer i distriktet
• kommunikation og information både internt i distriktet
og eksternt til eksempelvis skoler og institutioner
beliggende i distriktet
• en del af arbejdstiden omfatter klinisk arbejde
• ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i
distriktet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst
for tandlæger samt aftale om lokal løndannelse.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse
kst. overtandlæge Ruth Jacobsen, tlf. 3530 3960,
e-mail: ruth.jacobsen@buf.kk.dk

til

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

Ansættelsessamtaler finder sted: 25. september 2006.
Ansøgning
vedlagt kopi af relevante bilag indsendes til
Kst. overtandlæge Ruth Jacobsen
Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N.
Mrk.: ”Distriktstandlæge”
Eller pr. e-mail: but@buf.kk.dk

www.kk.dk
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Køb og salg, brugtbørsen

Køb og salg
Syd for København
Er du en yngre tandlæge der
gerne vil i gang med din egen
praksis om ca. 1 år, evt. i kompagniskab med os i ca. 2-3 år,
så kan vi tilbyde dig en god og
driftig praksis. Vi har patienterne og udstyret, er centralt
placeret i S-togscenter syd for
København og søger nye lokaler
samme steds fra august 2007.
Billetmrk. 670.
Modtager TB’s annoncecenter.
Horsens
Stor klinik i gode lokaler. Klinikken har 3.800 pat. og en oms.
på knap 10 mio. kr. Klinikken
har edb-journaler og digital
røntgen.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Ølstykke
Andel af samarbejdspraksis i
velholdte lokaler med 4 behandlingsrum. Hele klinikken har ca.
1.700 pat. og en oms. på 4 mio.
kr. Klinikken har edb-journaler.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.
Randers
Mindre klinik i midtbyen med 2
behandlingsrum. Klinikken har
knap 700 pat. og en oms. på 1,7
mio. kr.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.
Partnerskab søges
En sød tandplejer søger partnerskab med en tandlæge i
København.
Billetmrk. 658.
Modtager TB’s annoncecenter.

Køb/salg klinikker

Fyn
Midtvejs mellem Odense og Faaborg sælges enkeltmandspraksis i lægehus. Digital røntgen, Intraoral video ect. Gode muligheder for ekspansion. Reg. patientantal over 800.

Nibe
I Limfjordsbyen Nibe, 20 km køreafstand mod syd/vest fra Ålborg, sælges ½-parten af meget moderne indrettet tandlægefællesskab. Partsalget omfatter 2 fuldt mont. Flex integral XOklinikker samt ½-part af fælles klinik. Sælgers omsætning var
i kalenderåret 04/05 på 2,5 mio. kr., registreret på 1350 syge
sikr.-patienter. En praksis og praksispart af de noget bedre.

Centrale midtjylland
Praksis i eget klinikhus centralt beliggende i lokalsamfundet
i meget spændende udviklingsområde er til salg til snarlig
overtagelse. Praksis er med 3 behandlingsrum, hvoraf de 2 er
mont. med nye units. Omsætning 2,0 mio. kr. på 1400 sygesikr.-pat. i 2005. En praksis med meget stort potentiale.

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

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

Nykøbing Mors
Direkte ud til meget centralt beliggende og populært torv i
byen sælges nu 4 beh.rum stor praksis som har været etableret
på adressen i 31 år. Klinikkens omsæt. 04/05 var på 2,7 mio.
kr. på ca. 1900 reg. pat. hvoraf 457 er BUT-reg. Der er flere
positive muligheder for her at blive selvstændig tandlæge,
også hvis du endnu ikke har jus. Kontakt DTF for nærmere
information.

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

Brugtbørsen

www.dtftryghed.dk
Klinikken

:)
39 46 00 80
868

GODT KØB
Sirona E-stol og unit fra 1993
med motoriseret nakkestøtte til
salg. Udstyret med siroson-scaler, motor 3-funkt.sprt, turbine
og Ic.lampe. Varme på instrumenter. Unitten fungerer perfekt og er i særdeles god stand.
Nyt betræk fra 05. Kan ses og
prøves. Pris kr. 45.000.
Lars Ølund
Klosterstræde 2, 5700 Svendborg

PLANMECA-units
3 stk. PLANMECA-units, årgang
2003, som nye, sælges pga. klinik-ombygning.
Pris: 120.000,- kr. stk.
3 stk. 300.000,- kr.
Tandlægerne
Freksen & Kjærgaard I/S
Tlf. 7445 0113
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Ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!

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

Rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige
Advokater
Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

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

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

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

Lad os samarbejde om kronerne!
Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk
Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

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

www.klinikfinansiering.dk

Dentallaboratorier
Storkøbenhavn
$0./6! HAR SPYDSPIDS KOMPETENCE
 HIGH 4EC UDSTYR SOM ER NDVENDIG
FOR AT LEVERERE IMPLANTATKONSTRUKTIO
NER I 4ITANIUM  :IRKONIUM AF HJESTE
KVALITET
,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK
% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK
0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

Nul huller i
finansieringen
Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48

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

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

Sjælland

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

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

www.sparnord.dk

Ring til Erik Thomsen
tlf. 5586 1536
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Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen
Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

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

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

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

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

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk

Fyn

WWWLARSEN DENTALDK

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

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

Dentalopvaskemaskiner

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

Erhvervsvej 2  2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00  Fax 43 27 15 09
www.miele.dk

Instrumenter

 ,- 6
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Midtjylland
Klinik- og kontorinventar

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

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Nordjylland

Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, Young og Sendoline
www.wh.com

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Mandal Allé 8 B · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 41 42 · info@whnordic.dk

Dynamic - over alle grænser
Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

Toftebo 14 • 3500 Værløse
Brånemark
SystemTM

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk
Westergaard Lizzy, ApS
v/ F. Dalegaard & M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

870

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

www.prorep.dk

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk
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Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års erfaring.
Møde- og tilkaldekort. PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

Klinikudstyr

Units · Klinikindretning
Digital udstyr · Dental service

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

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

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

Vi forhandler units, klinikindretning, stole, lamper,

Kompressorer

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

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

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

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Revision
XO CARE DANMARK A/S tlf 43 270 270

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

www.xo-care.dk

Scanline

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

www.pwcglobal.com/dk

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

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revisionscentret
for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

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

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Vi skaber rammerne for velvære
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Service & reparation

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

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

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

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

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

- mere end god service...

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

a
s

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

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

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

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

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

www.dentsupport.dk

Tandplejemidler

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

Øvrige

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

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

Tandbørster og tandstikkere

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

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

JTA

Dental salg
og service ApS

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

• Vikarer til hele
København og
Sjælland
• Lidt billigere

Salg
Service
Klinikindretning

TePe
– Dansk Tandprofylakse

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

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

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem

07/0

Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler
www.statoil dk

Få bonus
på sund fornuft

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

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
www.forbrugsforeningen.dk
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Det er ikke tilfældigt
at vi er nummer et
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-D OP PÍ 6EJLE -ESSEN TIL NOGLE
FORRYGENDE FAGLIGE DAGE SAMMEN
MED HELE TEAMET 
,S ALT OM UDSTILLERE KURSER OG
KONKURRENCER PÍ WWWDENTALFAIRDK
5DVALGTE KURSER FRA DET GENERELLE
KURSUSPROGRAM RUMMER BLA
4ANDPLEJEN I SGEREN V #HRISTIAN (OLT
&REDAG KL  
new

3TATUS BLEGNING V 5LLA 0ALLESEN
&REDAG KL  
$EN TRAUMATISEREDE FORTAND V &RANCES !NDREASEN
&REDAG KL  
3TATUS STIFTER V *AN 4HOMSEN
,RDAG KL  

Ring for at få en

"RUGER DU GUMMI ELLER KOFFERDAM PÍ NSTEN INGEN TID
V #ARSTEN ,ANGEMARK
,RDAG KL   OG  

supertilbud på
Planmeca’s digitale

supertilbud:

sensor system

4ILBAGE TIL RDDERNE V 6IBE 2UD
,RDAG KL  

3AMLET KURSUSPROGRAM
OG KATALOG ER UDSENDT

Planmeca Proline XC panoramarøntgen
CCD-digital fra kr.

282.150,- (normalpris kr. 379.000,-)

6R SYNLIG PÍ MESSEN
OG VIND GODE
OG SJOVE PRMIERx

Prisen er inkl. moms, eksl. montering.

DanDental A/S, tlf. 4366 4444
Dentronic A/S, tlf. 8610 4122
Fiskers Dental A/S, tlf. 4361 1844
Vestjydsk Dental A/S, tlf. 9742 4044

6EJLE -ESSEN   SEPTEMBER 

PLANMECA Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, tlf. 4615 5251
fax 4615 5248, mail: planmeca@planmeca, www.planmeca.com
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