NR. 10
TANDLÆGEBLADET AUGUST
2009 . 113 . 725-812

P

n,
man
Frick
e
l
l
erne

tc
duk
Pro

h
hef

e
nd
Pla
os

nt

Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at ﬁnde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.
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NobelActives gevinddesign
kondenserer gradvist knoglen ved
hver drejning under isætningen,
hvilket forbedrer den initiale stabilitet. Den skarpe spids og skærebladene gør det muligt for kirurger
at ændre implantatretningen, så
der opnås optimal placering rent
protetisk. Protetikkere får fordel af
en alsidig og sikker indre, konisk
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dobbelt funktionsplatform med
integreret Platform Shifting, hvorpå de kan udføre fremragende
æstetiske resultater. På grundlag af kundernes feedback og
efterspørgslen på markedet efter
NobelActive, er produktudvalget
blevet udvidet – tandlægerne vil
nu få et større udvalg af protetiske
komponenter og implantater.

Nobel Biocare er verdens førende
virksomhed inden for innovative
og videnskabsbaserede dentalløsninger.
Kontakt en salgsrepræsentant fra
Nobel Biocare på 39 40 48 46,
eller besøg vores websted for at
få flere oplysninger.
www.nobelbiocare.com/nobelactive
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Vi er klar til at
bekæmpe fedme
» I Tandlægeforeningens hoved-

bestyrelse finder vi det naturligt, at
tandlæger er med til at forebygge
problemer med overvægt blandt
børn og unge.

Inge Marie Behrndtz,
medlem af hovedbestyrelsen, formand for
Kommunalt Ansatte Tandlægers Forhandlingsudvalg (KATFU)

Tidligere på måneden var de Konservative i medierne med et forslag om,
at tandlæger skal måle og veje landets
folkeskoleelever. Forslaget fik hurtigt
opbakning fra flere af de øvrige politiske partier. Der er tilsyneladende bred
enighed om, at alle faggrupper, der har
kontakt med børn, skal tage aktivt del i
indsatsen mod overvægt. Hvis alle børn
fast bliver vejet og registreret, vil man
kunne opbygge en database, hvor man
både kan holde øje med den nationale
udvikling og følge det enkelte barn.
I Tandlægeforeningens hovedbestyrelse finder vi det naturligt, at tandlæger
er med til at forebygge problemer med
overvægt blandt børn og unge. I forvejen taler vi med børnene om kost- og
drikke(u)vaner, ikke alene ved stolen,
men også mere systematisk ved undervisning på udvalgte klassetrin. I nogle
kommuner er vi desuden involveret i
tværfaglig rådgivning om kost og sund
levevis.
Men hvis vi skal til at måle og
veje børnene, må der som det første
foreligge en plan for, hvordan tallene
håndteres. Det giver ingen mening at
måle bare for målingernes skyld. Det vil
være hensigtsmæssigt, at målingerne
bliver fulgt op med individuelle tiltag
som fx motions- og kostvejledning, der

ikke kun gives til det enkelte barn, men
oftest til hele familien.
Det er også vigtigt, at vi på forhånd
nøje afklarer med sundhedsplejersker,
læger, diætister og andre, hvem der tager sig af hvad. Vi ønsker ikke at påtage
os opaver, som andre synes, de har et
bedre uddannelsesmæssigt grundlag
for at løfte.
Endelig er der den bekymring, som
måske er den allervigtigste: De ressourcer, der skal bruges på at måle, veje,
registrere og rapportere, må ikke tages
fra vores arbejde med børnenes orale
sundhed. Det er stadig en stor opgave
for os at forebygge og behandle caries,
og indsatsen på dette område må ikke
nedprioriteres. Der skal med andre
ord i givet fald tilføres ekstra ressourcer til børne- og ungdomstandplejen.
I mange kommuner har tandplejen i
forvejen svært ved at få tingene til at
hænge sammen ressourcemæssigt, så
vi kan ikke bare uden videre sige ja til
en ekstraopgave, hvis de nødvendige
midler ikke følger med

Inge Marie Behrndtz,
medlem af hovedbestyrelsen, formand
for Kommunalt Ansatte Tandlægers Forhandlingsudvalg (KATFU)

Foto: Rikke Bønke Madsen
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Tandlæger og
influenza A (H1N1)
Skal tandlæger og deres personale tage
særlige forholdsregler for at undgå at blive
smittet med influenza A (H1N 1)? K an og
bør man lade sig vaccinere? Og hvad med
gravide medarbejdere?
Få svarene plus relevante links til opdateret information på TDLNE T.

Danske tandlæger
gladere end
svenske
Offentligt ansatte tandlæger i Danmark har større
jobtilfredshed end kollegerne i Sverige. Det peger de
foreløbige resultater af det svenske forskningsprojekt
»Det goda arbetet«, som er undervejs, på. Til trods for
stress og andre negative faktorer på arbejdet viser de
foreløbige tal således, at 69 % af de svenske og 77 % af
de danske tandlæger oplever arbejdsglæde i høj eller
meget høj grad.
Projektet omfatter spørgsmål til 1.200 svenske og
danske tandlæger, og Björn Söderfelt, som er professor
i samfundsodontologi i Malmö og leder af projektet,
kan allerede nu over for Tandläkartidningen afsløre, at
man, til en vis grad, kan bekræfte en arbejdshypotese:
Privatpraktiserende tandlæger i Sverige har det bedre
end de offentligt ansatte, mens det er modsat i Danmark, hvor de offentligt ansatte tilsyneladende har det
bedre end deres privatpraktiserende kolleger.
For svenske tandlæger er indtægten en afgørende
faktor, og mere end halvdelen af dem er utilfredse med
lønnen – det samme gælder kun en tredjedel af danske
tandlæger.
Den svenske undersøgelse forventes færdiggjort i
løbet af et par år.
Kilde: Tandläkartidningen

Sure opstød ætser tænderne
Tanderosioner kan skyldes gastrisk refluks – det konkluderer en ny islandsk undersøgelse. I undersøgelsen
er 249 personer blevet undersøgt med bl.a. gastroskopi og omfattende salivmålinger. 91 af forsøgspersonerne fik konstateret refluks, og forskerne fandt en signifikant sammenhæng imellem tanderosioner og
diagnosticeret refluks.
Holbrook WP, Furuholm J, Gudmundsson K, Theodórs A, Meurman JH. Gastric reflux is a significant causative factor of tooth
erosion. J Dent Res 2009; 88: 422-6.

www
Gå ind på denne artikel på Tandlaegebladet.dk, og link dig
direkte videre til abstract og originalartikel. Det sidste kræver betaling.
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Amalgam stadig
accepteret i USA

Vidste du, at ...
Foto: winnie brodam

Indkomsten forklarer dog ikke alene, at
nogle går mere til tandlæge end andre.
Gruppen med den laveste indkomst
omfatter bl.a. pensionisterne – og
blandt dem er
der en del, der
ingen tænder
har og derfor
ikke kommer
til undersøgelse hos
tandlægen.

Kilde: ADA News
wb

Kilde: Danmarks Statistik

Internationalt forskningsnyt

Patienter med reumatoid
arthritis har oftere parodontitis
Over halvdelen af patienter med reumatoid arthritis (RA)
har også parodontitis. Det viser forskningsresultater, som for
nylig blev præsenteret på en stor RA-konference i København.
Resultaterne viser også, at de RA-patienter, som har parodontitis, er dem, der er hårdest ramt af RA.
Hvad behandling angår, så kunne rumænske forskere ved
samme lejlighed fremvise forskningsresultater, hvor 20 ud
af en gruppe på 25 forsøgspersoner fik forbedret parodontal
status signifikant efter seks måneders anti-TNF-behandling
(TNF kontrollerer inflammation og destruktion ved RA).
De omtalte forskningsresultater blev præsenteret på
EULAR 2009, den årlige kongres for The European League
Against Rheumatism. Forskerne efterlyser, i forbindelse med
konferencen, tværfaglig forskning i de mekanismer, som er
fælles for RA og parodontitis.
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Kommentar af professor Palle Holmstrup,
Tandlægeskolen i København:
– Resultatet er foreneligt med resultaterne i en af vore undersøgelser i et dansk materiale, Havemose-Poulsen et al.:
Periodontal and hematological characteristics associated
with aggressive periodontitis, juvenile idiopathic arthritis
and rheumatoid arthritis. J Periodontol 2006; 77: 280-288.
I denne undersøgelse havde selv unge patienter (<35 år)
med reumatoid arthritis signifikant mere fæstetab end
kontrolpersoner.

Foto: Henrik Sørensen

FDA, den amerikanske Food and Drug Administration, bekræftede i juli sin
hidtidige indstilling: Amalgam er et sikkert og effektivt fyldningsmateriale.
FDA bygger sin beslutning på mere end 200 videnskabelige studier.
Fremover vil amalgam i
USA blive klassificeret som
medicinsk udstyr, og FDA vil
anbefale, at produktet mærkes med advarsel til folk med
kviksølvallergi. FDA anbefaler
også, at producenterne forsyner varen med en skrivelse
om fordele og ulemper ved
amalgam, sådan at patienten
i samarbejde med tandlægen
kan foretage informerede
beslutninger om behandlingsvalg.

… folk, der har en høj indkomst, kommer
væsentlig oftere til tandlægen end folk med
lav indkomst? Blandt den fjerdedel af
befolkningen, der tjener mest, var ca. 75 %
til en såkaldt »indledende undersøgelse«
hos tandlægen i 2008. I gruppen med den
laveste indkomst var det kun 40 %.

732 KORT & GODT

Internationalt forskningsnyt

Kombineret mundskyllemiddel mere effektivt
Effekten af at skylle mund med midler, der indeholder en
kombination af zink og klorhexidin, er større end effekten af
at skylle med de to midler hver for sig, når det gælder eliminering af dårlig ånde. Det har tidligere undersøgelser vist.
En norsk undersøgelse, publiceret i det britiske tidsskrift
for tandplejere, Dental Health, har nu vist, at kombinationsskyllemidlet virker effektivt i 12 timer.
I undersøgelsen fik 19 parodontalt raske forsøgspersoner skyllet mund med mundskyllemiddel indeholdende
små mængder af zink og klorhexidin eller med vand, der
fungerede som kontrol. I 12 timer efter skylningen foretog
forsøgspersonerne ikke mundhygiejne, de spiste ikke, og de
drak ikke. Efterfølgende fik de målt svovlholdige forbindelser
i udåndingsluften.
Mundskyllemidlet havde signifikant positiv virkning på
svovlindholdet i udåndingsluft sammenlignet med vand –
også efter 12 timer.

Kommentar af lektor, dr.odont. Dennis Moe,
Tandlægeskolen i København:
– Det har længe været kendt, og det er vist ved mange undersøgelser, at organiske zinksalte (fx aminosyre keleret
zink) kan bruges i forbindelse med halitosis ved at binde
de ildelugtende svovlforbindelser (fx svovlbrinte og organiske svovlforbindelser), der dannes af visse svovlbakterier
i mundhulen. Kombineres denne effekt med anvendelse
af klorhexidin, som har bakteriehæmmende virkning, i
mundskyllemidler, er det måske ikke overraskende, at der
ses en øget effekt på reduktion af dårlig ånde, idet kombinationen både virker på mikroorganismernes metabolisme og
samtidig eliminerer de ildelugtende svovlforbindelser, der
bindes og danner tungtopløselige zinksvovlsalte.

Thrane PS, Jonski G, Young A, Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dent Health 2009;
48: 8-12.

Foto: Winnie Brodam

Internationalt forskningsnyt

To implantater er nok
Hollandske forskere har evalueret resultatet af behandling
med aftagelig undermundsprotese på henholdsvis to og fire
implantater. Undersøgelsen omfattede 60 tandløse patienter med en mandibulær højde på 12-18 mm. 30 af dem blev
behandlet med protese på to IMZ-implantater og de øvrige
30 med protese på fire implantater. Resultaterne, herunder
tilstanden af hårdt og blødt væv samt patienttilfredshed, blev
bedømt klinisk og radiologisk efter seks uger og efter ét, fem
og 10 år.
Der var ikke på noget tidspunkt i undersøgelsen signifikant
forskel på behandlingsresultatet – heller ikke mht. patienttilfredshed. De hollandske forskere anbefaler af økonomiske
hensyn behandling med kun to implantater.

Kommentar af
professor, dr.odont.
Flemming Isidor,
Tandlægeskolen i Århus:
– Undersøgelsen blev foretaget på patienter, der var utilfredse med retention og stabilitet af underkæbeprotesen. I begge grupper sås en forbedring
i patienttilfredshed fra før til efter implantatindsættelsen.
Det er et meget positivt resultat, at en stav siddende på to
implantater får en underkæbeprotese til at fungere lige så
godt som en stavkonstruktion på fire implantater. Dermed
bliver behandlingen jo både simplere og billigere. Det sidste
er jo betydningsfuldt i et dansk perspektiv.

Meijer HJA, Raghoebar GM, Batenburg RHK, Visser A, Vissink A. Mandibular overdentures supported by two or four endosseous implants: a 10-year
clinical trial. Clin Oral Implants Res 2009; 7: 722-8.
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Ny film:

Det første tandlægebesøg
Rose Mathilde og Julie Marie skal til
tandlæge. For Rose Mathilde er det første
gang, det sker, og alle kan få lov at følge
med på www.tandsylvanien.dk.
Den lille film om Rose Mathildes
tandlægebesøg er en introduktion til
både klinik, personale og instrumenter,
og den er god at kigge på og tale sammen om inden barnets første besøg hos
tandlægen. Det er tandlæge Henning
Lehmann Bastian, som står for hjemmesiden og filmen.

Internationalt forskningsnyt

Nyt middel imod følsomme tandhalse
Arginin og calciumkarbonat tilsat tandpasta er tilsyneladende
virksomt imod følsomme tandhalse. Det konkluderer tre videnskabelige, kliniske undersøgelser publiceret i Journal of
Clinical Dentistry.
En ny tandpasta, som indeholder 8 % arginin samt calciumkarbonat og 1.450 ppm fluorid, blev afprøvet i et italiensk
studie af 80 personer og i et tilsvarende canadisk studie af 77
personer. I begge studier oplevede forsøgspersonerne signifikante forbedringer både efter to, fire og otte uger.
Effekten blev sammenlignet med en af de gængse tandpastaer på markedet, som indeholder 2 % kalium i form af
3,75 % kaliumklorid samt 1.450 ppm fluor i form af natriumfluorid – og sammenligningen faldt ud til fordel for arginin/
calciumkarbonat-tandpastaen.
De to studier blev suppleret med in vitro-undersøgelser
af humane molarer. De undersøgelser viste, at arginincalciumkarbonat-teknologien hurtigt og effektivt lukker
dentintubuli.
Arginin og calciumfosfat findes ifølge forskerne naturligt
i saliva, hvor stofferne sammen accelererer okklusionsmeka-

nismer, der bevirker aflejring af mineraler i dentintubuli og
dermed beskyttelse af dentinen.
Forskningen er støttet af Colgate.
Kommentar af professor Svante Twetman,
Tandlægeskolen i København:
– »Dentin hypersensitivity« er hyppigt forekommende ved
blottede tandhalse, og det er et problem, som 25 % af den
voksne, danske befolkning i gennemsnit oplever mindst en
gang om ugen. Symptomerne er kortvarig, skarp smerte,
som udløses af termiske og taktile stimuli, og som forklares
hydrodynamisk.
De kliniske studier med den ny tandpasta er vel udført.
De viser okklusion af dentintubuli samt mindre besvær ved
taktil berøring og ved luftpåblæsning. Det bør påpeges, at
placeboeffekten kan være betydelig i den slags undersøgelser, og at resultaterne bør verificeres af uafhængige forskergrupper. Desuden findes der flere alternative behandlinger
som fx fluorlak og tandpasta med 5.000 ppm fluor.

Thrane PS, Jonski G, Young A, Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dent Health 2009;
48: 8-12.
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Nyreforandringer i prædiabetiske rotter med parodontitis

Kan malignitet forebygges ved at behandle
præmaligne læsioner i
mundslimhinden?

Carla C. Pontes Andersen, Palle Holmstrup, Karsten Buschard og
Allan Flyvbjerg
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Parodontologi, Rigshospitalet, Bartholin Instituttet og Århus Universitetshospital,
Klinisk Institut, medicinske forskningslaboratorier

Baggrund – Parodontitis har vist sig at have indflydelse på glukosetolerancen i prædiabetiske og diabetiske rotter. En velkendt og
-beskrevet model for prædiabetes er Zucker fatty-rotter (ZFR), der
har beskadiget glukosetolerance, hyperinsulinæmi, dyslipidæmi
og moderat hypertension. Denne undersøgelses formål var at
afdække, om parodontitis har betydning for nyreforandringer i
Zucker fatty-rotter.
Metode – Der deltog 19 ZFR-hanrotter og 18 slanke beslægtede
rotter i undersøgelsen, hvori der blev induceret parodontitis med
ligaturer i halvdelen af rotterne. Den anden halvdel fungerede
som kontroldyr. Dyrene blev aflivet efter fire uger, og nyrer, levere
og hjerter blev fjernet og vejet. Nyrerne blev derefter undersøgt
histologisk for glomerulusvolumen og mRNA-niveauer, for vascular endothelial growth-factor-beta (VEGF), VEGF receptor 2,
transforming growth factor-beta, connective tissue growth factor,
collagen IVα1, fibronectin og nephrin. Albuminekskretionen i
urinen og kreatinin-clearance blev også undersøgt.
Resultater – I de prædiabetiske ZFR med parodontitis fandtes
hypertrofi af nyrerne (P = 0,03) og en tendens til forøget glomerulært volumen (P = 0,06). De beslægtede slanke rotter med
parodontitis viste forhøjede fibronektin mRNA-niveauer (P =
0,03).
Konklusion – Resultaterne tyder på, at marginal parodontitis
påvirker udviklingen af tidlige nyreforandringer i de prædiabetiske ZFR.
Andersen CCP, Holmstrup P, Buschard K, Flyvbjerg A. Renal alterations in prediabetic rats with periodontitis. J Periodontol 2008; 79: 684-90.

Palle Holmstrup
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling
for Parodontologi

I en ledende artikel gennemgås den aktuelle
viden om behandling af præmaligne mundslimhindelæsioner. Formålet med at erkende disse
læsioner er naturligvis at iværksætte en intervention, der kan forhindre malign udvikling.
Imidlertid har en række undersøgelser vist, at
kirurgisk fjernelse ikke kan forhindre opståen
af cancer. Der er ganske vist ingen randomiserede kliniske studier af kirurgisk fjernelse af
leukoplakier, men sådanne studier har hidtil
været vanskelige at gennemføre, fordi de fleste
patienter ønsker læsionen fjernet og derfor ikke
kan indgå i en kontrolgruppe.
Undersøgelser viser, at der ved fjernelse af
leukoplakier efterfulgt af histologisk undersøgelse af det fjernede væv kan konstateres
cancer i 5-10 % af tilfældene. Dette kunne tale
for at fjerne alle sådanne læsioner. Der rejses
dog også det spørgsmål, om kirurgisk behandling i virkeligheden kan tænkes at promovere
cancerudvikling, da kliniske observationer og
eksperimentelle undersøgelser kan tyde herpå.
Det nævnes også, at der ikke synes at være sammenhæng mellem grader af epiteldysplasi og
prognose af læsionerne. Den aktuelle viden om
behandling af præmaligne læsioner nødvendiggør gennemførelse af randomiserede kliniske
undersøgelser. Da vi ikke ved, om kirurgisk behandling forbedrer eller forringer prognosen,
er det ikke etisk uforsvarligt at gennemføre
sådanne undersøgelser.
Holmstrup P. Can we prevent malignancy by treating
premalignant lesions? Oral Oncology 2008; Oct 24 (Epub
ahead of print).
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zendium prisen 2009 tildeles…
Professor, dr. Odont. Specialtandlæge
Erik Dabelsteen.
Tandlægeskolen, Københavns Universitet

zendium prisen overrækkes
på Dansk Design Center
Programmet ser således ud:
17.00-17.45
17.45-17.50
17.50-17.55
17.55-18.40

Registrering/ atriet ved cafeen i stueetagen
Velkomst/ konferencelokalet Bellavista på 1.sal
Motivation af årets prismodtager
Foredrag v/ Erik Dabelsteen med efterfølgende
mulighed for diskussion.

Temaet er Sund eller Syg – overvejelser over en
række fundamentale problemer, der er forbundet
med diagnostik og behandlingsvalg.
18.40-18.45 Introduktion af Claus Carstensen
18.45-19.15 Foredrag v/ Claus Carstensen
19.15-21.00 Let forplejning/ atriet ved cafeen i stueetagen

Det er desuden lykkedes os at få
forfatter, billedhugger og maler
Claus Carstensen til at fortælle
om sit arbejde der blandt andet omfatter skulpturerne foran
Københavns Tandlægeskole.

Torsdag den 1. oktober kl. 17.00 på
Dansk Design Center, H.C. Andersens
Boulevard 27, 1553 København V.
Arrangementet er gratis, men da der er begrænset plads fordeles
tilmeldingerne efter ”først til mølle princippet” og max.10 pers.
pr. klinik.
Bindende tilmelding på mail til caroline.schmidt@saralee.com
senest mandag den 7. september kl.12.00. Anfør venligst navn,
klinikadresse og telefonnummer på alle deltagere.
Yderligere information kan indhentes hos Lene Heilskov på
tlf. 63 14 12 47 eller lene.heilskov@saralee.com
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Abstract

Alkoholmængde og -type i relation til
parodontitisforekomst i Østerbroundersøgelsen
Johanne Kongstad, Ulla A. Hvidtfeldt, Morten Grønbæk, Mats Jontell, Kaj Stoltze og Palle Holmstrup
Københavns og Aarhus Universiteter, De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Tandlægeskolerne, Afdelingerne for Parodontologi, Statens Institut for Folkesundhed, og Göteborg Universitet, Sahlgrenska Akademin, Odontologiska Institutionen, Afdeling for Oral Medicin

Baggrund – Undersøgelser i de senere år har vist en positiv sammenhæng mellem stor alkoholindtagelse og
marginal parodontitis. Formålet med denne undersøgelse var at påvise en mulig sammenhæng mellem alkoholindtagelse og parodontitis bedømt ved klinisk fæstetab (CAL) og blødning ved pochemåling (BOP) i et
tværsnitsdesign.
Metode – Der indgik 1.521 personer i alderen 20-95 i undersøgelsen. Alle fik foretaget fuld registrering af CAL
og BOP. Alkoholindtagelse blev registreret via spørgeskema. Sammenhæng mellem total og typespecifik alkoholindtagelse blev vurderet ved multivariabel logistisk regression.
Resultater – Der fandtes en lavere oddsratio (OR) for CAL, defineret som gennemsnitligt CAL ≥ 3 mm blandt mænd,
der indtog 21-34 genstande (OR = 0,51, 95 % konfidensinterval (CI), 0,27-0,95) og mere end 35 genstande (OR
= 0,34, 95 % CI, 0,15-0,79) sammenlignet med mænd, der indtog 1-13 genstande om ugen. Mænd med ugentlig
vinindtagelse på mere end 14 genstande havde lavere OR for CAL (OR = 0,24, 95 % CI, 0,09-0,62) end mænd, der
rapporterede ingen vinindtagelse. Der fandtes en højere OR for BOP, defineret som > 25 %, blandt mænd, der var
afholdende (OR = 1,79, 95 % CI, 1,03-3,12), sammenlignet med mænd, der drak få genstande (1-13 genstande
pr. uge). Der fandtes ingen signifikante sammenhænge vedrørende CAL og BOP blandt kvinder.
Konklusion – Undersøgelsen tyder på, at højere alkoholindtagelse, især indtagelse af vin, er omvendt associeret
med CAL hos mænd. Noget tilsvarende fandtes ikke blandt kvinder.
Kongstad J, Hvidtfeldt UA, Grønbæk M, Jontell M, Stoltze K, Holmstrup P. Amount and type of alcohol and periodontitis in the Copenhagen
City Heart Study. J Clin Periodontol 2008; 35: 1032-9.

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil.
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Abstract

Relationen mellem parodontitis og diabetes:
resultater af rottestudier
Carla C. Pontes Andersen, Allan Flyvbjerg, Karsten Buschard og Palle Holmstrup
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Parodontologi, Århus Universitetshospital, Klinisk Institut, medicinske forskningslaboratorier samt Rigshospitalet,
Bartholin Instituttet

I en oversigtsartikel redegøres for den aktuelle viden fra epidemiologiske studier af gnavere om samspillet mellem
marginal parodontitis og diabetes type 1 og 2.
Disse studier har bekræftet fund hos mennesker og forøget vor viden om ændringerne i parodontiet ved
diabetes. Kun få undersøgelser har beskæftiget sig med konsekvenserne af marginal parodontitis for diabetes. Det
fremgår af disse studier, at parodontitis kan forværre forløbet af såvel diabetes som prædiabetes. De involverede
patogenetiske mekanismer er dog ikke afklarede. De eksisterende gnaverstudier lover dog godt for fremtidige
undersøgelser af de to sygdommes samspil og mekanismerne bag.
Andersen CCP, Flyvbjerg A, Buschard K, Holmstrup P. Relationship between periodontitis and diabetes: lessons from rodent studies.
J Periodontol 2007; 78: 1264-75.

Fler tallet af danske tandlæger
anvender et af følgende..

Lokalanæstesimidler
Uden vasokonstriktor
Scandonest (mepivacain 30 mg/ml)
Med beskeden vasokonstriktorvirkning
Septanest (articain 40 mg/ml+ adrenalin
5 µg/ml)

Købes på apoteket

Med vasokonstriktorvirkning
Septocaine (articain 40 mg/ml+ adrenalin
10 µg/ml)
Scandonest-adrenalin (mepivacain 20
mg/ml+ adrenalin 10 µg/ml)

De danske tandlægers foretrukne medicinalleverandør
CMS Dental ApS
Njalsgade  G
 København S

www.cmsdental.dk
info@cmsdental.dk
Telefon:    

Our innovation
Your success
lokalbedøvelse.indd 1
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Boganmeldelser

Traditionel bog om
dentalmaterialer

Dentalmaterialer på en
ny og frisk måde

McCabe JF, Walls A. Applied Dental
Materials, Blackwell Publishing Ltd, 2008,
303 sider, ill. ISBN 978-14051-3961-8.
Pris i DKK 498,00 inkl. moms.

O’Brien, William J. Dental Materials and
Their Selection. Quintessence Books, 2008,
425 sider, ill. ISBN 978-0-86715-437-5
(hardcover). Pris i DKK 650,00 inkl. moms.

Bogens to forfattere, der er blandt Englands
kendteste forskere inden for dentalmaterialer, minder i indledningen om, at holdbarheden af mange former for behandlinger
afhænger af, hvorvidt tandlægen foretager et klogt valg af materiale, og hvorvidt det valgte materiale anvendes korrekt. Ikke blot
for at kunne foretage et klogt valg af materiale og forstå vigtigheden af at behandle det efter fabrikantens anvisninger, men også
for at kunne vurdere nye materialer har man brug for såvel en vis
portion basisviden som specialviden. Da antallet af materialer,
som tandlægen har til rådighed, til stadighed øges, øges ligeledes
kravet til tandlægens viden om materialer, deres egenskaber og
håndtering. Disse forhold kunne måske motivere selv en erfaren
praktiker til en repetition og en investering i en opdateret bog om
dentalmaterialer.
Der indledes med et par
kapitler om, hvilke egenskaber
Bogen giver med
der er vigtige for forskellige
sine enkle og relativt
få illustrationer umidtyper dentalmaterialer. Vha.
delbart et lidt gråt og
eksempler forklares, hvorfor
kedeligt indtryk. Men
disse egenskaber er vigtige,
det skal man ikke nødog hvordan de måles. Herefter
vendigvis lade sig narre
gives i 29 kapitler en slavisk
af. Der er tale om en
gennemgang af de mange tyregulær og sober bog
per materialer, der anvendes i
odontologien. Bogen omfatter
hermed materialer og teknikker, der har været anvendt i masser
af år, fx gips, voks og diverse aftryksmaterialer såsom alginat,
a-silicone og polyether.
Bogen byder dog også på opdaterede kapitler om keramiske
materialer, endodontiske materialer og plast. Bogens kapitel om
såkaldt adhæsive fyldningsmaterialer beskriver, hvordan plast
bindes til diverse substrater og giver en grundig gennemgang af
diverse bindingssystemer. Bogen giver med sine enkle og relativt
få illustrationer umiddelbart et lidt gråt og kedeligt indtryk. Men
det skal man ikke nødvendigvis lade sig narre af. Der er tale om
en regulær og sober bog.

»

Rent pædagogisk baserer denne bog sig på det princip, der kaldes
problembaseret læring. Det gør, at store dele af »pensum« præsenteres helt anderledes end i en klassisk lærebog. Ofte tages der
således udgangspunkt i en klinisk situation, typisk i en behandlingstype, og så gennemgås de materialer og teknikker, der er
involveret. Der stilles mange spørgsmål, der efterfølgende svares
på med paralleller til klinikken. Denne angrebsvinkel, som ligger
langt tættere på virkeligheden, gør teksten mere spændende og
øger læserens motivation. Kravene til læseren forekommer større,
men udbyttet, bl.a. i form af overblik, er også større. Bogen er
flot illustreret og indeholder mange gode tabeller og oversigter. Bogen er fuld af andre pædagogiske hjælpemidler såsom
ordliste, checkspørgsmål og
svar, diskussionsspørgsmål,
anbefalet litteratur og kliniske
Bogen kunne bl.a.
danne grundlag for
valgscenarier. Bogen kunne
nogle kollegiale diskusbl.a. danne grundlag for nogle
sioner fx i kvalitetscirkollegiale diskussioner fx i
kelsammenhæng
kvalitetscirkelsammenhæng.
Bogen kommer rundt om
alle dentalmaterialerne, men er for det meste ikke så detaljeret angående de specifikke materialer, som dansk uddannede
tandlæger er vant til. Det skal fremhæves, at bogen gør meget ud
af farvelære og også indeholder afsnit om materialer anvendt i
implantologien og i ortodontien. Bogen gør til gengæld relativt
lidt ud af glasionomercementer. At bogen er amerikansk og ikke
skandinavisk, fremgår bl.a. af, at det er sølvamalgam og glasionomercement, der konkurrerer om at være førstevalg til plastiske
opbygninger, og af, at a-siliconernes »stjernestatus« ikke trues
af polyether, men af polysulfid. Trods disse forskelle anbefaler
jeg varmt bogen til alle, der har lyst til faglig opdatering på en
forfriskende, ny måde.

»

Anne Peutzfeldt

Anne Peutzfeldt
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VOXPOP

Skal tandlægen betales af
offentlig eller privat pengepung?
I USA har en stor del af befolkningen ikke råd til den nødvendige tandbehandling
(læs reportagen fra New York s. 762). Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger,
om de mener, at det danske system er indrettet hensigtsmæssigt.

Marco Scimemi
Jensen

Simon Handberg
Mikkelsen

Anne Marie
Lynge Pedersen

Privatansat tandlæge, Helsingør

Lektor, Tandlægeskolen i København

Burde tandplejen være fuldt offentligt finansieret på linje med
hovedparten af det øvrige sundhedsvæsen?
– Egenbetaling er i orden, når der er tale
om adfærdsrelaterede skader, mens
genetisk relaterede behandlingsbehov
bør finansieres af det offentlige. Ved parodontitis burde man fx vurdere, om det
er genetisk relateret. Problemet er nok
bare, at tandlægen formentlig vil vurdere, at det er genetisk, for at få penge
fra det offentlige.

Skulle tandplejen være fuldt offentligt finansieret på linje med
hovedparten af det øvrige sundhedsvæsen?
– Nej, det er i orden med brugerbetaling i et vist omfang. Men jeg mener alligevel, at det offentlige bør påtage sig
et større ansvar. Der bør fx være mere
fokus på, at parodontitis er en almindelig bakteriel infektion som alle andre
infektioner i kroppen. Men det er, som
om at det offentlige har vedtaget, at når
betændelsen er inden i mundhulen, så
er det bare ærgerligt.

Er det i orden, at der er brugerbetaling på tandbehandlinger i Danmark?
– Nej. Jeg beskæftiger mig bl.a. med
strålebehandlede patienter, der er kommet til at lide af mundtørhed, hvilket er
uforskyldt. Nogle af de patienter kan få
tilskud til tandbehandling, mens andre
ikke kan få tilskud. Heller ikke alle medicinerede patienter kan få tilskud fra
det offentlige.

Privatansat tandlæge, Maribo

Oplever du, at der er nogen, der ikke
får den nødvendige behandling som
følge af egenbetaling?
– Jeg har været uddannet i to år og
er egentlig ret skuffet over standarden.
Det er, som om især de unge ikke følger op på det regelmæssige eftersyn,
som de har fået ved børnetandplejen.
Men jeg tror ikke, at det nødvendigvis
er pga. økonomi, da det ikke koster så
meget at få et eftersyn. Jeg tror mere,
at det er på grund af adfærd.

Oplever du, at der er nogen, der ikke
får den nødvendige behandling som
følge af egenbetaling?
– Ja, det er typisk patienter, der indtægtsmæssigt ligger lige over, hvor de
kan få tilskud fra kommunen – de bliver fanget i det spil. Det er fx patienter,
som er på deltid eller har et ufaglært
job, der ikke kan få tilskud fra socialforvaltningen.

Skulle tandplejen være fuldt offentligt finansieret på linje med
hovedparten af det øvrige sundhedsvæsen?
– Det er jeg bestemt tilhænger af, for
det vil være gavnligt for folkesundheden
generelt. I mit arbejde ser jeg, at der er
et stigende antal ældre i befolkningen,
hvis almindelige helbredstilstand forværres af, at de har problemer med deres tænder pga. den medicin, de får.

» Det offentlige bør påtage
sig et større ansvar.

Simon Handberg Mikkelsen,
privatansat tandlæge, Helsingør
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Mukoepidermoidt
karcinom
– præsentation af
et patienttilfælde

Abstract

Præsentation af patient
med spytkirteltumor
Mukoepidermoidt karcinom er en af de
hyppigst forekommende maligne spytkirteltumorer og findes fortrinsvis i glandula
parotis. I de små intraorale spytkirtler ses
tumoren hyppigst i ganen og findes sjældent i mundbund og tunge. Det mukoepidermoide karcinom kan forekomme i
alle aldersgrupper, men optræder oftest
i 20-70-års-alderen og ses lidt hyppigere
hos kvinder. De kliniske manifestationer
afhænger af tumors udviklingsgrad, og
behandlingen er oftest kirurgisk excision
eventuelt kombineret med postoperativ
strålebehandling.
I nærværende artikel præsenteres en
70-årig kvinde med et mukoepidermoidt
karcinom i mundbund og tunge, og de differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres.

Thomas Jensen, overtandlæge, specialtandlæge i kæbekirurgi og
ph.d.-studerende, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital
Bengt Agathon Nielsen, overlæge, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
Birgitte Melgaard Poulsen, overlæge, Patologisk Institut,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

M
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ukoepidermoidt karcinom (MEK) er en malign spytkirteltumor, som udgår fra kirtelepitel (1). Tumoren blev
oprindelig beskrevet i 1895 (2) og senere omtalt som
mukoepidermoid tumor, idet man mente, tumoren kunne være
benign (3). I WHO-klassifikationen fra 1991 fik tumoren navnet
MEK, i erkendelse af at det var en malign tumor, og i den seneste
WHO-klassifikation fra 2005 klassificeres MEK som en malign
epitelial tumor (1,4). I Danmark diagnosticeres årligt omkring 60
maligne spytkirteltumorer, hvor MEK er en af de hyppigst forekommende (5). Tumoren findes fortrinsvis i glandula parotidea,
og i de små intraorale spytkirtler ses tumoren hyppigst i ganen og
findes sjældent i mundbund og tunge (6-8). MEK kan forekomme
i alle aldersgrupper, men optræder oftest i 20-70-års-alderen og
ses lidt hyppigere hos kvinder (6-8). I de små intraorale spytkirtler
i ganen forekommer tumoren i næsten halvdelen af tilfældene
under 20-års-alderen, hvorimod tumoren i mundbunden hyppigst
ses hos 60-årige (6). MEK udviser et varierende sygdomsbillede,
der afhænger af tumors udviklingsgrad. Lavmalign MEK metastaserer sjældent og kendetegnes ved en relativt velafgrænset
og langsomt voksende asymptomatisk hævelse, hvor omliggende slimhinde ofte har et normalt udseende. Højmalign MEK
præsenterer sig klinisk som en hurtigt voksende hævelse med
smerter, ulceration af mundslimhinden, føleforstyrrelser og med
spredning til regionale lymfeknuder samt fjernmetastaserer til
lunger, hjerne og knogler.
MEK består overvejende af pladeepitelceller, slimproducerende epitelceller og intermediære celler. Fordelingen af disse celler
er bestemmende for gradinddelingen, og tumoren inddeles i tre
histologiske undergrupper: 1) højt differentieret, 2) intermediært
differentieret og 3) lavt differentieret.
Højt differentieret MEK er karakteriseret ved at indeholde
flest slimproducerende epitelceller. Cellerne er arrangeret i og
omgiver mindre cystiske formationer, der ofte sammensmelter
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til større cystiske områder. Der ses minimal cellulær atypi, og
mitoseaktiviteten er minimal. Intermediært differentieret MEK
er kendetegnet ved færre cystiske områder og flere irregulære
solide cellulære opbygninger af slimproducerende epitelceller
og intermediære celler. Den cellulære atypi er minimal og mitoseaktiviteten beskeden. Lavt differentieret MEK er karakteriseret
ved solide øer af pladeepitelceller og intermediære celler med få
slimproducerende epitelceller og cystiske formationer. Der ses
stor mitoseaktivitet og kernepleomorfi.
Endelig diagnose stilles på baggrund af en histologisk eller
cytologisk undersøgelse. Incisionsbiopsi af spytkirteltumorer
er ikke velegnet, idet det forringer prognosen som følge af øget
risiko for recidiv og metastasering (9). Finnålsaspirationscytologi, der er en simpel og effektiv undersøgelsesmetode til at
påvise benigne eller maligne celler, anvendes ofte i forbindelse
med udredning af hævelser i hoved-hals-regionen. Erkendes en
malign tumor ved finnålsaspiration, foretages CT-scanning og/
eller MR-scanning med henblik på udbredelse og fjernmetastaser.
Ved ukendt primærtumor eller mistanke om metastase efter finnålsaspiration foretages CT-scanning kombineret med helkrops
positronemissionstomografi, også kaldet PET-scanning, der er
en billeddiagnostisk undersøgelse, hvor det radioaktivt mærkede
sporstof fluordeoxyglukose (FDG) injiceres i en blodåre forud for
undersøgelsen. Sporstoffet optages i højere grad i kræftceller
end normale celler, og områder i kroppen med kræftceller vil
fremtræde tydeligere på en PET-scanning. Kombineret PET/CTscanning vil derfor give en præcis og detaljeret information om
primærtumors udbredelse og lokalisation.
Behandlingen af MEK afhænger af tumors lokalisation, størrelse samt fjernmetastaser og varetages af specialafdelinger i
øre-næse-hals-kirurgi eller onkologi. Mindre lokaliserede tumorer behandles med kirurgisk excision, mens større tumorer med

spredning til regionale lymfeknuder behandles med kirurgi og
halsglandeldissektion. Såfremt der ikke kan opnås mikroskopisk
frie resektionsrande, suppleres den kirurgiske behandling ofte
med postoperativ strålebehandling. Prognosen for MEK afhænger
af tumordifferentieringsgraden.
Patienttilfælde
En 70-årig kvinde blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, for
diagnostik og behandling af smerter og hævelse i venstre side af
tunge og mundbund.

Anamnese
Patienten havde seks måneder forinden bemærket en hævelse i
venstre side af mundbund og tunge. Finnålsaspiration foretaget
på daværende tidspunkt hos privatpraktiserende otolog var inkonklusiv. CT-scanning og MR-scanning viste ingen patologiske
forandringer i mundbund og tunge. Efterfølgende var hævelsen
tiltaget i størrelse kombineret med smerter, synke- og talebesvær
samt føleforstyrrelser i tunge og mundbund.
Objektiv undersøgelse
Ekstraoralt fandtes på venstre side af halsen let hævede lymfekirtler. Intraoralt i mundbundens venstre side strækkende sig bagud
mod tungebasis fandtes en 2,5 x 1,5 cm dybtliggende, velafgrænset hård fast knude, der var immobil i forhold til omkringliggende
væv. Dækkende slimhinde var normal, og den radiologiske undersøgelse kunne ikke påvise patologiske forandringer i kæberne.
Tentativ diagnose og diagnostisk udredning
På baggrund af ovenstående anamnese og klinisk undersøgelse
fandtes udtalt malignitetssuspicio. Til verificering af den kliniske

Histologi – første biopsi
A

B

C

Fig. 1. Histologisk udsnit af den første biopsi. A: Små diskrete grupper af infiltrerende tumorceller (pil). HE-farvning x 200. B: Immunhistokemisk farvning visende få infiltrerende tumorceller. AE1/AE3 x 200. C: Tumorinfiltration i tværstribet muskulatur (pil). AE1/AE3 x
400.
Fig. 1. Photomicrographs of the first specimen. A: Discreet invasion of diminutive islands of tumor cells (arrow). HE-staining x 200.
B: Immunohistochemical staining showing infiltration of a small number of tumor cells. AE1/AE3 x 200. C: Infiltration of tumor cells in
skeletal muscle (arrow). AE1/AE3 x 400.
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PET/CT-scanning
Fig. 2. A: PET/
CT-scanning visende FDG-optagelse centralt i
tungen. B og C:
Helkrops PET/
CT-scanning
viser ikke tegn
på metastaser
eller anden primærtumor. FDG
lyser op i nyrerne
og urinblæren,
idet sporstoffet
udskilles i urinen.
Fig. 2. A: PET/
CT-scanning
showing that
FDG is taken up
in the middle of
the tongue. B
and C: Wholebody PET/CTscan showing
no sign of metastasis or other
primary tumour.
FDG is visualized
in the kidney and
bladder because
FDG is excreted
through the
urine.

A

B

C

diagnose blev der foretaget biopsi. Gennem mundbundens slimhinde, i dybden til knuden, blev der udtaget en 0,5 x 1,5 cm stor
incisionsbiopsi og sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk
Institut, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Histologisk
undersøgelse viste ikke tegn på malignitet. Som følge af uoverensstemmelse mellem de kliniske fund og den histologiske diagnose
blev der foretaget supplerende immunfarvning, der påviste få
grupper af kræftceller beliggende i dybden af biopsien, med
ukendt primærtumor (Fig. 1). Patienten blev henvist til Øre-NæseHalskirurgisk Afdeling, for yderligere diagnostisk udredning og
behandling. Kombineret PET/CT-scanning viste en ca. 3 cm stor
og kraftig FDG-optagelse centralt i tungen strækkende sig bagud
og ned mod tungebasis, uden lymfeknudemetastase eller fjernmetastase (Fig. 2). I generel anæstesi blev der foretaget kirurgisk
excision af tumor, men som følge af tumors udbredelse kunne
der ikke opnås frie resektionsrande. Patienten blev efterfølgende
henvist til Onkologisk Afdeling for supplerende strålebehandling.
Et år efter endt strålebehandling var der ingen tegn på recidiv
af spytkirteltumor. Imidlertid har patienten for nylig fået diagnosticeret planocellulær metastase i caput femoris med ukendt
primærtumor. Histologisk undersøgelse af metastasen har ikke
kunnet påvise lighed med spytkirteltumorer, hvorfor primærtumor fortsat er ukendt.
Histologisk undersøgelse af operationspræparatet
Præparatet bestod af fem vævsstykker udgørende en epitelial
spytkirteltumor med infiltrerende vækst (Fig. 3). Tumorvævet
var opbygget af kirtellignende formationer indeholdende ansamlinger af slim og få epidermoide celler med intracytoplasmatisk slimholdig lumina samt irregulære solide formationer af
pladeepitel- og intermediære celler, enkelte steder med tendens
til keratinisering og hornperledannelse. Immunfarvning viste, at
tumor udsprang fra epitel, idet tumorcellerne viste positiv farvereaktion for cytokeratin. Det histologiske billede var således
foreneligt med en malign epitelial spytkirteltumor af typen MEK,
intermediær malignitetsgrad.
Diskussion
I nærværende artikel beskrives et patienttilfælde med en relativt
hurtigt voksende hævelse i mundbund og tunge med smerter
og føleforstyrrelser. Klinisk fandtes udtalt malignitetssuspicio,
men initial histologisk undersøgelse kunne ikke verificere den
kliniske diagnose. Supplerende immunfarvning viste imidlertid
få grupper af kræftceller i biopsien, men med ukendt primærtumor. Aktuelle patienttilfælde betoner betydningen af, at den
endelige diagnose stilles på baggrund af en samlet vurdering
af den kliniske og histologiske undersøgelse sammenholdt med
anamnesen. Finnålsbiopsi anvendes primært til udredning af
hævelser i hoved-hals-regionen, og incisionsbiopsi bør undgås
som følge af risikoen for spredning af en eventuel malign proces.
I det aktuelle patienttilfælde var der tidligere foretaget finnålsbiopsi hos privatpraktiserende otolog uden påvisning af malign
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KLINISK RELEVANS

Maligne spytkirteltumorer i mundbund og tunge er relativt
sjældne og præsenterer sig ofte som en symptomløs, langsomt voksende ikke-ulcererende hævelse. Tidlig diagnostik
er vigtig for prognosen, så det har stor betydning, at privatpraktiserende tandlæger har kendskab til spytkirteltumorers
symptomatologi. Blandt maligne spytkirteltumorer er mukoepidermoidt karcinom en af de hyppigst forekommende
og findes fortrinsvis i glandula parotis. I de små intraoralespytkirtler ses tumoren hyppigst i ganen og findes sjældent
i mundbund og tunge. Det mukoepidermoide karcinom kan
forekomme i alle aldersgrupper, men optræder oftest i 20-70
års-alderen og se lidt hyppigere hos kvinder.

tumor, hvorfor der blev foretaget incisionsbiopsi med henblik på
endelig diagnose.
Maligne tumorer i mundbund og tunge er relativt sjældne,
og de kliniske differentialdiagnoser til en hævelse i mundbund
og tunge med intakt slimhinde vil omfatte et bredt spektrum af
neoplastiske og ikke-neoplastiske tilstande. Polymorft low grade
adenokarcinom, adenocystisk karcinom og MEK er de hyppigst
forekommende maligne intraorale spytkirteltumorer og klinisk
vanskelige at adskille fra hinanden (1). Tumorerne præsenterer
sig ofte som symptomløse, langsomt voksende ikke-ulcererende
hævelser, hvor det kliniske sygdomsbillede afhænger af tumors
udviklingsgrad.
Polymorft low grade adenokarcinom forekommer oftest i
50-70-års-alderen og optræder hyppigere hos kvinder (1,10).
Tumoren findes overvejende i de små spytkirtler og kan optræde

overalt i mundslimhinden, men ses især i ganen (1,10). Tumoren
vokser ofte infiltrativt, men metastaserer sjældent. Histologisk
udviser disse tumorer forskellige vækstmønstre: solid, tubulær,
kribriform og mikrocystisk, heraf dens navn polymorf.
Adenocystisk karcinom kan findes i store og små spytkirtler,
hvor gane, tunge, kindslimhinde, læbe og mundbund er de
hyppigste intraorale lokalisationer (1,11). Tumoren ses oftest i
50-70-års-alderen, men kan optræde i alle aldersgrupper og ses
lige hyppigt hos kvinder og mænd (1,11). Adenocystisk karcinom
udviser ofte ulceration svarende til hævelsen samt perineural
indvækst medførende smerter og paralyse. Tumoren har et karakteristisk histologisk billede og klassificeres i tre undergrupper;
1) solid, 2) tubulær og 3) kribriform. Den kliniske præsentation
af hævelsen i det aktuelle patienttilfælde er karakteristisk for en
malign spytkirteltumor, og endelig klassifikation af tumor baseres
på enten histologisk eller cytologisk undersøgelse.
Leiomyom er en benign tumor bestående af glat muskulatur. I
mundhulen findes glat muskulatur i tunica media i blodkar, papillae vallatae i tungen og i ductus lingualis (12). Tumoren findes
derfor oftest i tunge, mundbund, hårde gane og kindslimhinde,
hvor den præsenterer sig som en symptomløs, langsomt voksende
submukøs hævelse målende 2-3 cm, med normalt udseende slimhinde (13). Leiomyosarkom er en ekstremt sjælden malign tumor
i mundhulen, der udgår fra glat muskulatur. Tumoren findes overvejende i kæbeknoglen, tunge og mundbund, hos patienter over
50 år og præsenterer sig som en fast og ikke-ulcererende hævelse
(12). I det beskrevne tilfælde fandtes en 2,5 x 1,5 cm velafgrænset
hård fast knude, der klinisk kunne minde om en tumor udgået
fra glat muskulatur.
Rhabdomyom er en sjælden godartet tumor bestående af og
udgået fra tværstribet muskulatur. Tumoren optræder oftest i
50-års-alderen og præsenterer sig som en symptomløs, velde-

Histologi - operationspræparat
A

B

C

Fig. 3. Histologisk udsnit af operationspræparatet. A: Tumorøer med overvejende epidermoide celler. HE-farvning x 200. B: Mindre
cystiske formationer med få slimproducerende epitelceller. PADIA x 400. C: Planocellulær differentiering af tumorceller med horndannelse. HE-farvning x 400.
Fig. 3. Photomicrographs of the specimen. A: Solid islands of epidermoid cells. HE-staining x 200. B: Small mucin-containing cysts
with a small amount of mucus-producing cells. PADIA x 400. C: Squamous cell differentiation of tumour cells with keratin pearls. HEstaining x 400.
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fineret submukøs knude, hyppigst i mundbund og tunge (14).
Rhabdomyosarkom er en malign tumor udgået fra tværstribet
muskulatur og karakteriseres ved en smertefuld, hurtigt voksende hævelse, oftest i tunge og bløde gane (15). I modsætning
til maligne spytkirteltumorer medfører rhadomyosarkom ofte
destruktion af knoglen og optræder primært hos børn, hvorimod rhabdomyom kan være vanskelig at adskille klinisk fra en
spytkirteltumor i tungen. Imidlertid er rhabdomyom og rhadomyosarkom ekstremt sjældne i mundhulen.
Mundhulemetastaser er forholdsvis sjældne og ses oftest i
forbindelse med en fremskreden kræftsygdom (16). Metastaser
fra primærtumor til mundhulen forekommer oftest ved kræft i
lunger, nyre, lever og blærehalskirtel hos mænd, og bryst, kønsorganer, nyre og tyktarm hos kvinder (16). Mundhulemetastaser
ses hyppigst i underkæbens molarregion, den fastbundne gingiva
og tunge. Den kliniske præsentation afhænger af lokalisationen.
Tungemetastaser kendetegnes ved en asymptomatisk relativt langsomt voksende submukøs hævelse, dækket af normalt udseende
slimhinde. I det aktuelle patienttilfælde kunne primærtumor ikke
identificeres ved den initiale histologiske undersøgelse, hvorfor
metastase til mundhulen ville være en oplagt differentialdiagnose.

Abstract (English)

Mucoepidermoid carcinoma. A survey and report of a case
Mucoepidermoid carcinoma is one of the most common malignant tumours of the salivary glands. The tumour may occur in
all salivary glands, although there is a preference for the parotid
gland. Mucoepidermoid carcinoma is mainly seen in middleaged with a slight female predilection. The clinical presentation
of the tumour depends greatly upon the grade of malignancy.
Low-grade tumours present as a slow-growing, well-defined, and
asymptomatic swelling. High-grade tumours grow rapidly and are
often accompanied by pain, mucosal ulceration, and facial nerve
palsy. Treatment of mucoepidermoid carcinoma is predicated by
location, clinical presentation, and histopathologic grade. Wide
surgical excision is the treatment for low-grade tumours, whereas
surgical excision and postoperative radiation therapy may be
used for high-grade malignancies. The prognosis depends on the
grade and stage of the tumour. A case of a 70-year-old woman
with a mucoepidermoid carcinoma in the floor of the mouth and
tongue is presented.
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Ultralyd til apikal
kavitetspræparation og retrograd
rodfyldning med
IRM-cement

Abstract

Ultralyd forekommer
som bedste valg til apikal
kavitetspræparation
Introduktion – Formålet med denne retrospektive kliniske og radiologiske undersøgelse var at evaluere behandlingsresultatet
efter anvendelse af ultralyd til apikal kavitetspræparation og efterfølgende retrograd
rodfyldning med IRM-cement efter en 2-5års observationsperiode.
Materiale og metoder – Undersøgelsen
involverede initialt 198 patienter. I alt blev
226 tænder og 342 rødder behandlet. Af
disse var det muligt at evaluere 112 patienter, 126 tænder og 194 rødder efter
2-5 år.
Resultater – Den radiologiske klassifikation af røddernes heling viste komplet,
inkomplet, usikker og utilfredsstillende
heling i henholdsvis 96%, 2%, 0,5% og
1,5% af tilfældene. I henhold til en samlet
subjektiv, klinisk og radiologisk vurdering
af behandlingsresultatet viste 92% af tænderne et succesfuldt og 8% et mislykket
behandlingsresultat.
Konklusion – Kombinationen af ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation og IRM-cement som retrogradt rodfyldningsmateriale medfører således generelt
et tilfredsstillende behandlingsresultat.

Pouya Masroori Yazdi, tandlæge, Afdeling for Kæbekirurgi &
Oral Patologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet.
Johan Münster-Swendsen, tandlæge, privat praksis, Helsingør
Søren Schou, professor, specialtandlæge, ph.d., dr.odont.,
Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.
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Emneord:
Periapical
surgery;
IRM-cement;
root-end
resection;
ultrasound

de fleste tilfælde kan patologiske periapikale forhold behandles ved hjælp af konventionel endodonti (1). Imidlertid kan
mangelfuld heling efter konventionel endodonti eller andre
forhold nødvendiggøre anvendelse af kirurgisk teknik, hvor rodkanalen forsegles ved hjælp af en retrograd rodfyldning. Formålet
herved er at forhindre yderligere udsivning af bakterier og disses
toksiner fra rodkanalen til det periapikale område.
Der anvendes i dag forskellige metoder til præparation af
den apikale kavitet. Den konventionelle teknik består i en skrå
resektion af rodspidsen (2-4 mm) og efterfølgende præparation
af en underskåret apikal kavitet med rosenbor i et hånd- eller
vinkelstykke. I en oversigtsartikel fra 1997, som involverede
kliniske og radiologiske undersøgelser, blev det konkluderet, at
den gennemsnitlige succesfrekvens var 59%, såfremt der blev
anvendt rosenbor til apikal kavitetspræparation (2). En anden
teknik indebærer præparation af en let konkav resektionsflade
uden kavitetspræparation svarende til rodkanalen. Denne teknik
anvendes i forbindelse med dentinbindende materiale (Gluma
og Retroplast). Efterundersøgelser af retroplastteknikken har
vist en succesfrekvens på 74-92% efter en observationsperiode
på ½-12 år (3-6).
Anvendelse af ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation ved retrograd rodfyldning blev introduceret i starten af
90’erne (7). Ultralydspidsens udformning og størrelse i forhold
til rosenboret er illustreret i Fig. 1. Som rodfyldningsmateriale
efter apikal kavitetspræparation med ultralyd er der blevet anvendt forstærkede zinkilte-eugenol-cementer (IRM, SuperEBA)
og Mineral Trioxide Aggregate (MTA), som er en mineralbaseret
cement. Efterundersøgelser har vist en gennemsnitlig succesfreTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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Ultralydsspids

Fig. 1. Forskellen i størrelse og udformning mellem en ultralydsspids, et vinkelstykke med rosenbor og et håndstykke med
rosenbor.
Fig. 1. The difference in size and shape between an ultrasonic
tip and two rotary handpieces with round burrs.

kvens på ca. 90% (5,8-32). En oversigt over disse undersøgelser
præsenteres i Tabel 1. Det er karakteristisk for undersøgelserne, at
der er store forskelle i inklusionskriterier, type af ultralydsapparat
og ultralydsspids, anvendt retrogradt rodfyldningsmateriale,
anvendte hjælpemidler og klassifikation af helingen. Der er derfor
behov for yderligere kliniske og radiologiske undersøgelser af
ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation.
Formålet med denne retrospektive kliniske og radiologiske
undersøgelse var derfor at evaluere behandlingsresultatet efter
anvendelse af ultralyd til apikal kavitetspræparation og efterfølgende retrograd rodfyldning med IRM-cement efter en 2-5-års
observationsperiode. Endvidere var det formålet at vurdere
udvalgte præ-, intra- og postoperative faktorers indflydelse på
behandlingsresultatet.
Materiale og metoder
Undersøgelsen blev indledningsvis godkendt af Den Videnskabs
etiske Komité (Jnr. 03.271663). Inden indkaldelse af patienterne

Apikal kavitetspræparation
A

B

Fig. 2. Apikal kavitetspræparation svarende til 4+ med ultralyd.
A: Ultralydsspidsen halvvejs nede i den palatinale rodkanal.
B: Ultralydsspidsen 3-4 mm nede i den faciale rodkanal.
Fig. 2. Apical cavity preparation of the right first maxillary premolar with an ultrasound instrument.
A: Ultrasonic tip halfway down in the palatinal root canal.
B: Ultrasonic tip 3-4 mm down in the buccal root canal.
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Kliniske undersøgelser
Studiedesign

Anvendt teknik

Patientmateriale

Observationsperiode

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd samt guttaperka
+ SuperEBA

157 tænder

6 mdr. – 3 år

Succes: 92,4 %
Mislykket: 7,6 %

(8)

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd samt
Titaniumindlæg

108 tænder

1 mdr. – 1 år

Succes: 100 %

(9)

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Mikrobor + IRM

80 tænder

12 mdr.

Succes: 65 %

(10)

Mikrobor + IRM
+ CO2-laser

80 tænder

Succes: 67,5 %

Ultralyd + IRM

80 tænder

Succes: 95 %

Ultralyd + IRM
+ CO2-laser

80 tænder

Succes: 90 %

Retrospektiv, radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
operationsmikroskop

94 rødder

3-14 mdr.

Retrospektiv, radiologisk

Rosenbor + Amalgam

207 rødder

1-6 år

Ultralyd + SuperEBA

95 rødder

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + SuperEBA

43 tænder

1 år

Succes: 82 %
Forbedring: 14 %
Mislykket: 4 %

(13)

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + IRM

102 tænder

1-4 år

Succes: 91,2 %
Mislykket: 8,8 %

(14)

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + SuperEBA

25 tænder,
39 rødder

6-12 mdr.

Succes: 88 %
Forbedret: 8 %
Mislykket: 4 %

(15)

1 år

Succes: 40 %

(16)

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Behandlingsresultat

Komplet heling: 90,4 %
Inkomplet heling: 6,4 %
Utilfredsstillende heling:
3,2 %

(11)

Succes: 68 %

(12)

Succes: 85 %

Mikrobor + IRM

10 tænder

Ultralyd + IRM

10 tænder

Succes: 70 %

Ultralyd + IRM + repositionering af facial
knoglelamel

9 tænder

Succes: 66,7 %

Ultralyd + IRM +
operationsmikroskop

47 tænder

Ultralyd + MTA +
operationsmikroskop

61 tænder

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Rodresektion alene +
lupbrille eller
ultralyd + amalgam/IRM/
SuperEBA/komposit
resin/ MTA + lupbrille

94 tænder

4-8 år

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
lupbrille

46 tænder

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
lupbrille

Prospektiv, randomiseret, klinisk og
radiologisk

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Reference

2 år

Succes: 87 %

(17)

Succes: 92 %
Succes: 74 %

(18)

1 år

Succes: 91,3 %
Tvivlsom: 2,2 %
Mislykket: 6,5 %

(19)

168 tænder

5 år

Succes: 89 %

(20)

Ultralyd + IRM + lupbrille

50 tænder

1 år

Succes: 86 %

(21)

Ultralyd + MTA + lupbrille

50 tænder

Rosenbor + IRM

43 tænder

Ultralyd + IRM +
operationsmikroskop

45 tænder

Succes: 92 %
6 mdr. – 4 år

Succes: 44,2 %

(22)

Succes: 91,1 %
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Kliniske undersøgelser (fortsat)
Studiedesign

Anvendt teknik

Patientmateriale

Observationsperiode

Behandlingsresultat

Reference

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + endoskop

110 tænder

1 år

Succes: 91,8 %

(23)

Prospektiv, randomiseret, klinisk og
radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
lupbrille

32 tænder

1 år

Succes: 90,6 %

(24)

Ultralyd + SuperEBA +
endoskop

39 tænder

Ultralyd + SuperEBA +
endoskop

55 tænder

Ultralyd + MTA + endoskop

51 tænder

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Succes: 94,9 %
1 år

Succes: 76,4 %

(5)

Succes: 90,2 %

Retroplast + endoskop

85 tænder

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
endoskop

28 tænder

1 år

Succes: 93 %

(25)

Prospektiv, randomiseret, klinisk og
radiologisk

Rosenbor + IRM

141 tænder

1 år

Succes: 70,9 %

(26)

Ultralyd + IRM

149 tænder

Prospektiv, klinisk
og radiologisk

Ultralyd + IRM

55 tænder

12-19 mdr.

Succes: 80 %
Mislykket: 20 %

(27)

Prospektiv, klinisk
og Radiologisk

Ultralyd + IRM/Super
EBA/MTA +
operationsmikroskop
(endodontisk læsion)

148 tænder

<1-5 år

Succes: 95,2 %

(28)

Ultralyd + IRM/Super
EBA/MTA + operationsmikroskop
(endodontisk+marginal
læsion)

40 tænder

Prospektiv, klinisk
og Radiologisk

Ultralyd + MTA + operationsmikroskop

276 tænder

4 mdr. – 72 år

Prospektiv, randomiseret, klinisk og
radiologisk

Ultralyd + SuperEBA +
lupbrille

59 tænder

2 år

Ultralyd + SuperEBA +
endoskop

41 tænder

Ultralyd + SuperEBA

79 tænder

Ultralyd + SuperEBA +
PerioGlas®

68 tænder

Ultralyd + MTA + operationsmikroskop

25 tænder

Rodresektion +
afglatning af guttaperka
+ operationsmikroskop

21 tænder

Retrospektiv, klinisk
og radiologisk

Prospektiv, randomiseret, radiologisk

Succes: 84,7 %

Succes: 80,5 %

Succes: 77,5 %

Succes: 88,8 %
Mislykket: 11,2 %

(29)

Succes: 91,5

(30)

Succes: 90 %
33 mdr. – 4 år

Succes: 83,5 %
Tvivlsom: 11,4 %
Mislykket: 5,1 %
Succes: 73,5 %
Tvivlsom: 22,1 %
Mislykket: 4,4 %

1 år

Komplet heling: 85 %
Inkomplet heling: 12 %
Usikker heling: 0 %
Utilfredsstillende heling:
0%
Komplet heling: 28 %
Inkomplet heling: 24 %
Usikker heling: 24 %
Utilfredsstillende heling:
8%

Tabel 1. Oversigt over kliniske undersøgelser, hvor ultralyd er anvendt til apikal kavitetspræparation.
Table 1. Overview of clinical studies where ultrasound has been used for apical cavity preparation.
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Initialt inkluderede patienter
Køn

Antal

%

Kvinde

114

58

Mand

84

42

226

100

Behandlede tænder
Behandlede rødder
Tandtype (maksil)

Tandtype (mandibel)

342

100

Fronttand

31

14

Præmolar

48

21

Molar

56

25

Fronttand

6

3

Præmolar

29

13

Molar

56

25

Tabel 2. Karakteristika af initialt inkluderede patienter.
Table 2. Characteristics of initially included patients.

blev de henvisende tandlægers tilladelse til at indkalde patienterne til kontrol indhentet.









Karakteristika af de initialt inkluderede patienter
Alle 198 konsekutivt behandlede patienter (226 tænder, 343 rødder), der havde fået foretaget retrograd rodfyldning med IRMcement (intermediate zink oxide eugenol restorative material,
Dentsply, DeTray GmbH, Konstanz, Germany) efter apikal kavitetspræparation med ultralydsinstrument i en henvisningspraksis
fra juni 2001 til maj 2004 blev initialt inkluderet i undersøgelsen.
Karakteristika for de initialt inkluderede patienter præsenteres i
Tabel 2. Patienternes gennemsnitsalder på operationstidspunktet
var 56 år. Materialet domineredes af præmolarer og molarer.

teten, indtil hæmostase blev opnået. Den apikale kavitet blev fyldt
med IRM-cement ved hjælp af et plastinstrument. Cementoverskud blev fjernet efter ca. 2-3 min., og resektionsfladen blev beslebet let med flammeformet diamantbor (Fig. 3). Afslutningsvis
blev der foretaget almindeligt sårtoilette efterfulgt af suturering.
Der blev givet mundtlig og skriftlig postoperativ information, og
følgende præparater blev ordineret:
• 500 mg metronidazol, samme aften.
• 8 mg medrol, samme aften.
• 1.000 mg panodil brusetbl., ved ophør af lokalanalgesi.
• 100 ml klorhexidin 0,2%, mundskylning x 3 dagligt.
Suturfjernelse blev foretaget 5-7 dage postoperativt.

Kirurgisk procedure
Alle kirurgiske procedurer blev foretaget af samme tandlæge
(Johan Münster-Swendsen (JM-S)) i lokalanalgesi (Citanest/
octapressin) og under antibiotikumdække (metronidazol 1.000
mg, 30 min. præoperativt). Desuden fik patienterne 12 mg medrol
30 min. præoperativt med henblik på mindskelse af den postoperative hævelse. Indledningsvis blev det apikale område blotlagt
efter randsnit suppleret med 1-2 aflastningssnit. Rodspidsen blev
lokaliseret efter eventuel fjernelse af knogle apikalt med stort
rosenbor. Herefter blev eventuelt blødtvæv apikalt fjernet, og der
blev foretaget resektion af rodspidsen (ca. 3 mm) ligeledes med
stort rosenbor. Det blev tilstræbt, at resektionsfladen var vinkelret
på rodaksen. Resektionsfladen blev endvidere præpareret let
konkav med flammeformet diamant for at mindske displacering
af IRM-cement til det periapikale væv. Den apikale kavitetspræparation blev foretaget med ultralydsinstrument (XO Odontoson
Retrospids) (Fig. 2). Såfremt hæmostase ikke kunne opnås efter
enukleation af blødtvæv, resektion og apikal kavitetspræparation,
blev steril gaze vædet med 0,1% adrenalin appliceret i knoglekavi-

Præoperative registreringer
Præoperative intraorale røntgenoptagelser blev taget med parallelteknik, og følgende registreringer blev foretaget: tidligere retrograd rodfyldning, tidspunkt for tidligere rodfyldning, længde af
rodfyldning, adaptation mellem rodfyldning og rodkanal, største
diameter af apikal opklaring og marginalt knogletab.
Intraoperative registreringer
Tilstedeværelse af kombineret perforation af såvel den faciale
som den orale kompaktalamel blev registreret.
Postoperative registreringer
Umiddelbart postoperativt blev der taget intraorale røntgenoptagelser med parallelteknik, og den største diameter af den apikale
opklaring blev registreret.
Evaluering af behandlingsresultatet
Ved undersøgelsen efter 2-5 år blev subjektive symptomer
(smerte, ømhed, hævelse) svarende til den behandlede tand
registreret. Endvidere blev kliniske tegn på periapikal inflamTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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mation/infektion (perkussionsømhed, fistel, hævelse/rødme/
palpationsømhed) registreret.
Radiologisk klassifikation af helingen på rodniveau
Et intraoralt røntgenbillede blev taget med parallelteknik ved
undersøgelsen efter 2-5 år og sammenholdt med det postoperative røntgenbillede. Den periapikale knogleheling blev bedømt
ifølge kriterier af Rud og medarbejdere (komplet, inkomplet, usikker og utilfredsstillende) (33). Hvis der i observationsperioden
var blevet foretaget reoperation eller ekstraktion på grund af
mislykket operation, blev den radiologiske evaluering af den/de
pågældende rod/rødder udført på baggrund af røntgenbilledet
fra reoperations- eller ekstraktionstidspunktet. Evalueringen af
røntgenbillederne blev foretaget uafhængigt af tre tandlæger (Ib
Sewerin, Johan Münster-Swendsen og Pouya Masroori Yazdi).
Ved uenighed (14%) diskuterede de tre bedømmere sig frem til
konsensus.

Klassifikation af helingen på tandniveau i henhold
til subjektive, kliniske og radiologiske parametre
Behandlingsresultatet for hver enkelt tand blev vurderet i henhold
til subjektive, kliniske og radiologiske parametre efter 2-5 år i
henhold til kriterier af Zuolo og medarbejdere (14):
• Succesfuld: Fravær af subjektive symptomer samt fravær af
kliniske tegn på periapikal inflammation på alle behandlede
rødder. Endvidere komplet eller inkomplet radiologisk heling
af alle behandlede rødder.
• Tvivlsom: Fravær af subjektive symptomer samt fravær af kliniske tegn på periapikal inflammation på alle behandlede rødder.
Desuden usikker radiologisk heling svarende til en eller flere af
de behandlede rødder.
• Mislykket: Tilstedeværelse af subjektive symptomer og/eller
kliniske tegn på periapikal inflammation, og/eller radiologisk
klassifikation som utilfredsstillende heling svarende til en eller
flere af de behandlede rødder. Såfremt der i observationspe-

Retrograd rodfyldning
A

B

Fig. 3. Retrograd rodfyldning svarende til 4+ med IRM-cement.
A: Knoglekaviteten samt resektionsfladen umiddelbart efter applicering af IRM-cement.
B: Knoglekaviteten og resektionsfladen efter fjernelse af overskydende IRM-cement samt afglatning med diamantbor.
Fig. 3. Retrograde root-filling of the right first maxillary premolar with IRM-cement.
A: Bone cavity and resection surface immediately after application of IRM-cement.
B: Bone cavity and resection surface after removal of surplus IRM-cement.
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Præoperative registreringer
Antal rødder
Tidligere retrograd rodfyldning

Sufficient
Insufficient
Ingen retrograd rodfyldning
Ikke registreret

Tidspunkt for tidligere rodfyldning

Før operation som del af behandlingen
Tidligere forsøgt før behandlingen
Ingen rodfyldning
Intraoperativt

309

90

17

5

3

1

272

80

46

13
1

0-1,5 mm fra vertex

116

34

> 1,5 mm fra vertex

147

43

Ikke registreret

Marginalt knogletab

2

5

For lang

Største diameter af apikal opklaring

3

7

4

Ingen rodfyldning
Adaptation mellem rodfyldning og rodkanal

10

18

Ikke registreret
Længde af rodfyldning

%

5

2

46

13

29

9

Ingen radiolucens langs rodfyldningsmateriale

100

29

Radiolucens langs rodfyldningsmateriale

174

51

Ingen rodfyldning

46

13

Ikke registreret

23

7

< 5 mm

177

52

5-10 mm

122

36

> 10 mm

11

3

Ikke registreret

33

10

< 2 mm

216

63

2-5 mm

99

29

> 5 mm

8

2

Tabel 3. Præoperative registreringer.
Table 3. Preoperative registrations.

rioden blev foretaget reoperation eller ekstraktion som følge
af subjektive symptomer og/eller persisterende periapikal patologi, blev operationen betragtet som mislykket.
Data-analyse
Statistical Analysis System for Personal Computers (SAS Institute,
USA) blev brugt til analyse af data. Desuden blev de udvalgte
præ-, intra- og postoperative faktorers indflydelse på behandlingsresultatet vurderet ved hjælp af regressionsanalyse (GLMprocedure). X²-test blev brugt til at sammenligne karakteristika
af initialt og endeligt inkluderede tænder/rødder. Enheden for
den statistiske analyse var den enkelte tand eller rod. Signifikansniveauet blev fastlagt til 0,05.

Dataanalyse af helingen på rodniveau
Følgende faktorers indflydelse på den radiologiske heling blev
vurderet: tidligere retrograd rodfyldning, tidspunkt for tidligere
rodfyldning, længde af rodfyldning, adaptation mellem rodfyldning og rodkanal, største diameter af apikal opklaring (præ- og
postoperativt), marginalt knogleniveau, samt kombineret perforation af den faciale og orale knoglelamel.
Dataanalyse af helingen på tandniveau i henhold
til subjektive, kliniske og radiologiske parametre
Følgende faktorers indflydelse på helingen i henhold til subjektive,
kliniske og radiologiske parametre blev evalueret: tandtype, køn,
samt aldersgruppe (> 41 år samt ≤ 41 år). Det var ikke muligt at
undersøge andre af de beskrevne præ- og postoperative faktorers
indflydelse, idet der var forskellig registrering på de behandlede
tænders individuelle rødder.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

Intra- og postoperative registreringer
Antal rødder

%

Intraoperativ registrering
Kombineret perforation af facial og oral
kompaktalamel

Ja
Nej
Ikke registreret

5

2

323

94

15

4

59

17

243

71

9

3

32

9

Postoperativ registrering
Største diameter af
apikal opklaring

< 5 mm
5-10 mm
> 10 mm
Ikke registreret

Tabel 4. Intra- og postoperative registreringer.
Table 4. Intra- and postoperative registrations.

Resultater
Resultatet af de præoperative registreringer er præsenteret i
Tabel 3, mens de intra- og postoperative registreringer fremgår
af Tabel 4.
Ud af de initialt inkluderede 226 tænder/343 rødder blev 100
tænder/149 rødder ekskluderet af årsager anført i Tabel 5. Det
endelige materiale bestod således af 126 tænder og 194 rødder.
Den gennemsnitlige observationsperiode var 3,4 år med en variation fra to år til fem år. Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem de initialt inkluderede og de endeligt inkluderede
tænder/rødder hvad angår præ- og intraoperative registrerede
faktorer (P > 0,05).
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Radiologisk klassifikation af helingen på rodniveau
Den radiologiske klassifikation af helingen på rodniveau fremgår
af Tabel 6. Der blev observeret komplet heling svarende til 96% af
de behandlede rødder. Et eksempel på komplet radiologisk heling
fremgår af Fig. 4. Den radiologiske klassifikation var ikke statistisk
signifikant afhængig af nogen af de præ-, intra- og postoperative
faktorer (P > 0,05).
Klassifikation af helingen på tandniveau i henhold
til subjektive, kliniske og radiologiske parametre
Klassifikationen af helingen på tandniveau i henhold til subjektive, kliniske og radiologiske parametre fremgår af Tabel 7. Der
blev opnået et succesfuldt behandlingsresultat svarende til 92%
af de behandlede tænder. Ingen af tænderne viste et tvivlsomt
behandlingsresultat. Klassifikationen af helingen i henhold til
subjektive, kliniske og radiologiske parametre var ikke statistisk
signifikant afhængig af tandtype, alder eller køn (P > 0,05).
Diskussion
Formålet med undersøgelsen var retrospektivt at evaluere anvendelsen af ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation og
efterfølgende retrograd rodfyldning med IRM-cement efter en
2-5-års observationsperiode. Den radiologiske klassifikation af helingen på rodniveau viste komplet heling i 96% af tilfældene. Dette
tal er højere end i fire andre publicerede undersøgelser med en
sammenlignelig observationsperiode, hvor ultralyd blev anvendt
til apikal kavitetspræparation (12,20,28,29). I disse undersøgelser
er der registreret en højere andel af inkomplet heling og usikker
heling. I tre andre publicerede undersøgelser med en sammenlignelig observationsperiode, hvor ultralyd blev anvendt til apikal
kavitetspræparation, er andelen af inkomplet heling og usikker he-

Eksklusion
Antal tænder Antal rødder

% tænder

% rødder

Ekstraktion af andre årsager end mislykket operation

13

24

6

7

Patient ønsker ikke kontrol

45

72

20

21

Patient ikke kontaktbar

8

9

4

26

Patient død

5

7

2

2

Henvisende tandlæge tillod ikke kontrol
Andre årsager

16

22

7

6

Intraoperativ rodfyldning

3

3

1,3

0,9

Rodfyldning < ½ år før operation

3

3

1,3

0,9

Ekstraktion af ukendt årsag

3

4

1,3

1,1

Parietal perforation observeret intraoperativt

2

3

0,8

0,9

Mobilitet af 3. grad ved sidste kontrol

1

1

0,4

0,3

1

1

0,4

0,3

100

149

44

44

Rodfraktur observeret ved sidste kontrol
Total
Tabel 5. Årsag til eksklusion.
Table 5. Cause of exclusion.
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Komplet heling
A

B

C

ling ikke oplyst (14,22,32). De tre tandlæger i denne undersøgelse
var enige i klassifikationen af den radiologiske heling i 86% af
tilfældene efter uafhængig evaluering af røntgenbillederne. Desuden blev der opnået konsensus ved de røntgenbilleder, hvor der
var uenighed (14%). Der kan ikke gives en umiddelbar forklaring
på årsagen til den lave frekvens af inkomplet heling samt usikker
heling efter 2-5 års observationsperiode i denne undersøgelse. På
tandniveau blev der registreret et succesfuldt behandlingsresultat
i 92% af tilfældene i henhold til subjektive, kliniske og radiologiske
parametre. Helingsfrekvensen på tandniveau i denne undersøgelse
er derfor sammenlignelig med den gennemsnitlige succesfrekvens
på ca. 90% i tidligere undersøgelser, som har fokuseret på ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation (5,8-32).
Denne undersøgelse er retrospektiv med en drop-out andel på
44%. Som følge af denne høje drop-out andel blev der foretaget en
grundig registrering af alle drop-out patienterne. Alle patienter,
der ikke ønskede kontrol eller udeblev fra undersøgelsen efter 2-5
år, blev kontaktet telefonisk. Der blev indhentet information om,
hvorvidt de opererede tænder stadig var til stede i munden, eller
om de var blevet ekstraheret eller reopereret. Såfremt patienterne
oplyste, at tænderne i observationsperioden var blevet ekstraheret
eller reopereret, blev egen tandlæge om muligt kontaktet med
henblik på udredning af årsagen hertil samt rekvirering af røntgenbillede fra ekstraktions- eller reoperationstidspunktet. Det viste
sig, at 45 tænder var til stede i munden uden symptomer, mens 13
tænder var blevet ekstraheret som følge af især caries og marginal
parodontitis. Desuden udgik otte tænder, idet patienterne ikke
kunne kontaktes. Fem tænder udgik som følge af dødsfald, mens
16 tænder udgik, idet henvisende tandlæge ikke tillod kontrol af
behandlingerne. Ydermere blev 13 tænder ekskluderet af andre
årsager såsom parietal perforation observeret intraoperativt, eller
fordi konventionel rodfyldning var blevet udført, mindre end ½ år
før den pågældende retrograde rodfyldning blev udført. Endelig
blev seks tænder inkluderet som mislykkede, idet henvisende
tandlæger oplyste, at tænderne i observationsperioden var blevet
reopereret eller ekstraheret som følge af mislykket operation.

KLINISK RELEVANS

Fig. 4. Eksempel på radiologisk komplet heling.
A: Præoperativt.
B: Postoperativt. Læg venligst mærke til længden af den
retrograde rodfyldning.
C: Kontrol efter 4½ år, hvor der ses komplet heling.
Fig. 4. Example of radiographic complete healing.
A: Preoperative.
B: Postoperative. Please notice the length of the retrograde
root-end filling.
C: Final examination after 4½ years showing complete healing.

Kirurgisk endodonti er indiceret i de tilfælde, hvor konventionel endodontisk behandling ikke har medført heling, eller hvor det er umuligt at foretage konventionel endodontisk
behandling. Anvendelsen af ultralydsinstrument til apikal
kavitetspræparation og IRM-cement som retrogradt rodfyldningsmateriale resulterer i komplet heling svarende til 96%
af de behandlede rødder. Det ser derfor ud, som om det er
muligt at opnå et forbedret behandlingsresultat med ultralyd
i forhold til rosenbor eller mikrobor til apikal kavitetspræparation. Undersøgelsen tyder derfor på, at tandlægen bør vælge
ultralyd frem for rosenbor til apikal kavitetspræparation ved
kirurgisk endodonti.
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Radiologisk klassifikation
Komplet heling

Antal

%

186

95,9

Inkomplet heling

4

2,1

Usikker heling

1

0,5

Utilfredsstillende heling
Total

3

1,5

194

100

Tabel 6. Radiologisk klassifikation af heling på rodniveau.
Table 6. Radiographic classification of healing on root level.

Behandlingsresultat
Succes
Mislykket

Antal

%

116

92,1

Ekstraktion i observationsperiode pga. persisterende periapikal patologi

1

0,8

Reoperation i observationsperiode pga. persisterende periapikal patologi

1

0,8

Subjektive symptomer
og/eller kliniske/radiologiske tegn på persisterende
periapikal patologi ved
undersøgelse efter 2-5 år

8

6,4

1

0,5

Total

Tabel 7. Klassifikation af heling i henhold til subjektive, kliniske
og radiologiske parametre.
Table 7. Classification of healing according to subjective, clinical,
and radiographic parameters.













Til trods for den grundige registrering af alle drop-out patienterne lever undersøgelsen ikke op til det højeste videnskabelige
evidensniveau, idet det ikke er en prospektiv randomiseret klinisk
undersøgelse.
Siden introduktionen af ultralyd til apikal kavitetspræparation
har det været diskuteret, om denne teknik forbedrer prognosen
efter kirurgisk endodonti i forhold til konventionel teknik med
kavitetspræparation med rosenbor. En oversigtsartikel viste, at
den gennemsnitlige succesfrekvens var 59%, såfremt der blev
anvendt rosenbor til præparation af den apikale kavitet (2). Dette
helingsresultat er således lavere end den gennemsnitlige succesfrekvens på ca. 90%, som er rapporteret ved ultralydsteknikken
(5,8-32). Undersøgelserne, som har anvendt rosenbor, indeholder
i højere grad ældre fyldningsmaterialer (amalgam og cavit) (2).
Forskelle i materialevalget kan derfor have spillet en rolle for
ovenstående forskel i det gennemsnitlige helingsresultat. I 14 ud
af de publicerede undersøgelser, hvor der blev anvendt ultralyd,
er der tillige anvendt lupbrille, operationsmikroskop eller endoskop (5,17-25,28-30,32). Der kan derfor sættes spørgsmålstegn
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ved, om det gennemsnitligt forbedrede behandlingsresultat i
undersøgelserne involverende ultralyd er relateret til anvendelse
af ultralydsteknikken eller til anvendelse af lupbrille, operationsmikroskop eller endoskop. Imidlertid synes behandlingsresultatet
efter anvendelse af ultralyd til apikal kavitetspræparation at være
uafhængigt af, om der blev anvendt lupbrille, operationsmikroskop eller endoskop (8-16,26,27,31).
Der er gennemført enkelte undersøgelser, hvor helingsresultatet efter anvendelse af ultralyd og rosenbor er blevet sammenlignet (10,12,16,26). Undersøgelserne er enkeltvis karakteriseret ved, at der er anvendt forskellige rodfyldningsmaterialer i
forbindelse med de forskellige teknikker (12), at der er anvendt
både prospektivt og retrospektivt patientmateriale i samme undersøgelse (10), samt at der er inkluderet få patienter og tænder
med upræcis klassifikation af helingen (16). Med disse forbehold
viser de gennemførte undersøgelser højere helingsfrekvens ved
anvendelse af ultralyd i forhold til rosenbor til præparation af
den apikale kavitet. I en nyligt publiceret prospektiv randomiseret undersøgelse blev det konkluderet, at ultralydsteknikken
medfører et statistisk signifikant bedre behandlingsresultat
i molarregionerne i forhold til den konventionelle teknik med
rosenbor (26). I forhold til de ovenstående undersøgelser er der
tale om en velgennemført undersøgelse med præcis klassifikation
af helingsresultatet.
Der er også gennemført eksperimentelle undersøgelser, der
sammenligner ultralyd og rosenbor til præparation af apikal kavitet. Endvidere er der gennemført eksperimentelle undersøgelser,
som har fokuseret på en af disse teknikker. I en oversigtsartikel er
en række fordele blandt andre blevet fremhævet ved anvendelse
af ultralyd i forhold til konventionel teknik med rosenbor, nemlig
længere kavitetspræparation, mere parallel kavitetspræparation

Faktaboks
• Ultralydsinstrument til apikal kavitetspræparation og
efterfølgende retrograd rodfyldning med IRM-cement blev
evalueret i denne retrospektive undersøgelse efter en 2-5års observationsperiode.
• I alt blev 112 patienter med 126 tænder og 194 rødder
endeligt inkluderet i undersøgelsen.
• Behandlingsresultatet blev bedømt radiologisk på rodniveau samt i henhold til subjektive, kliniske og radiologiske
parametre på tandniveau.
• Radiologisk blev der observeret komplet heling svarende til 96% af rødderne. Endvidere blev der registreret
et succesfuldt behandlingsresultat svarende til 92% af
tænderne.
• Behandlingsresultatet på tandniveau er sammenligneligt
med andre undersøgelser, hvor ultralydsinstrument er
blevet anvendt til apikal kavitetspræparation.
• Ultralydsinstrument anvendt til apikal kavitetspræparation
og efterfølgende anvendelse af IRM-cement som retrogradt rodfyldningsmateriale medfører i de fleste tilfælde et
tilfredsstillende behandlingsresultat.
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i forhold til rodaksen, mindre risiko for parietale perforationer,
mindre vinkling af resektionsflade, mindre behov for fjernelse
af rod og knogle samt bedre fjernelse af smørelaget i rodkanalen
(34). Samme oversigtsartikel fremhæver, at ulempen ved ultralyd
i forhold til rosenbor er en længere præparationstid af den apikale
kavitet.
I enkelte eksperimentelle undersøgelser, hvor der blev anvendt
ekstraherede tænder, er der registreret øget forekomst af mikrofrakturer samt krakelering af resektionsfladen ved anvendelse
af ultralyd i forhold til konventionel teknik med rosenbor (34,
35). I andre undersøgelser blev der imidlertid ikke observeret
forskelle (34,36). I undersøgelser, som blev foretaget på tænder
i kadavere, er der enten ikke observeret mikrofrakturer ved ultralydsteknikken (34,37), eller der er observeret en sammenlignelig
risiko for mikrofrakturer ved anvendelse af ultralyd og rosenbor
til kavitetspræparationen (35).
Operatøren i denne undersøgelse havde inden inklusion af
patienterne erfaring med ca. 50 operationer med ultralydsteknikken. Inden start på ultralydsteknikken havde operatøren
endvidere i en længere årrække anvendt rosenbor til apikal kavitetspræparation. Ud over de beskrevne fordele har operatøren
erfaret andre fordele ved ultralydsteknikken i forhold til den
konventionelle teknik med rosenbor. De væsentligste er bedre
overblik over operationskaviteten, større mulighed for reparation af laterale perforationer, mindre risiko for perforationer ved
isthmuspræparationer, bedre retention af rodfyldningsmaterialet
samt forbedret tilgængelighed ved operationer foretaget gennem
sinus maxillaris. Operationerne inklusive anlæggelse af lokal
analgesi varede mellem 20-60 min. Operatøren har erfaret, at
operationerne med anvendelse af ultralyd har varet længere end
ved den konventionelle teknik med rosenbor. Dette er forårsaget
af den længere præparationstid af den apikale kavitet ved ultralyd
i forhold til rosenbor, som derfor kan betegnes som en ulempe.
Der er desuden økonomiske omkostninger ved anvendelse af
ultralydsteknikken i form af anskaffelse af små ultralydsspidser
og i visse tilfælde anskaffelse af en separat kirurgisk enhed.
På baggrund af ovenstående undersøgelser og kliniske erfaringer kan det konkluderes, at ultralyd bør anvendes frem for
rosenbor til præparation af apikal kavitet.
Retroplastteknikken adskiller sig fra ultralydsteknikken ved,
at der ikke foretages en apikal kavitetspræparation, men at hele
resektionsfladen hules let med et rosenbor eller et kugleformet
diamantbor. Fordelen ved ikke at foretage en apikal kavitetspræparation er, at risikoen for parietal perforation elimineres.
Desuden er retroplastteknikken fordelagtig i de tilfælde, hvor
rodkanalen er svær at identificere eller præparere, fx som følge af
obliteration eller tilstedeværelse af lange rodstifter. Ulempen ved
proceduren er, at retroplast er et dentinbindende materiale, som
dermed gør retroplastteknikken teknikfølsom. Endelig er det en
ulempe, at eventuelle bikanaler placeret koronalt for resektionsfladen ikke kan forsegles indefra, idet der ikke foretages en apikal
kavitetspræparation. Retroplastteknikken og ultralydsteknikken

er blevet sammenlignet i en enkelt klinisk undersøgelse, hvor der
ikke er registreret signifikant forskel i behandlingsresultatet (5).
De to teknikker bør derfor fortsat betragtes som alternativer til
hinanden.
Det var også formålet med undersøgelsen at vurdere, om udvalgte præ-, intra- og postoperative faktorer påvirkede behandlingsresultatet. Visse undersøgelser har vist, at behandlingsresultatet er statistisk afhængigt af størrelsen af den apikale opklaring,
perforation af såvel den faciale som den orale kompaktalamel,
kvaliteten af den tidligere rodfyldning, tilstedeværelse af stift
i rodkanal samt præoperative smerter (5,38). Dog har andre
undersøgelser ikke fundet ovenstående faktorer som værende af
signifikant betydning for behandlingsresultatet. I nærværende
undersøgelse påvirkede ingen af de præ-, intra- og postoperative
faktorer signifikant behandlingsresultatet. En væsentlig årsag
hertil kan være, at der sjældent blev observeret et mislykket behandlingsresultat.
Taksigelse
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Abstract (English)

Surgical endodontics using ultrasound for apical cavity preparation
and IRM-cement as root-end filling material
Introduction – Surgical endodontic treatment frequently involves
ultrasound for apical cavity preparation. The aim of this retrospective clinical and radiographic study was to evaluate the treatment
outcome after using ultrasound for apical cavity preparation, and
of IRM-cement as root-end filling material, after a 2 to 5 years
follow-up period.
Material and methods – The study involved initially 198 patients with 226 treated teeth and 342 treated roots. It was possible to evaluate the treatment outcome in 112 patients with 126
treated teeth and 194 treated roots.
Results – The radiographic evaluation revealed that 96%,
2%, 0.5%, and 1.5% of the treated roots were characterized by
complete, incomplete, uncertain, and unsatisfactory healing,
respectively. The treatment outcome evaluated by subjective,
clinical, and radiographic parameters revealed a successful treatment outcome in 92% of the treated teeth, while an unsatisfactory
treatment outcome was observed in 8%.
Conclusion – The present study showed that apical cavity
preparation using ultrasound combined with IRM-cement as
root-end filling material was in most cases characterized by a
successful treatment outcome.
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Cochrane-review

Burning mouth syndrome
Behandling er vanskelig, men patienterne har gavn af tidlig
information om syndromets karakter og om symptomerne
Winnie Brodam

B

urning mouth syndrome (BMS) er et syndrom med ukendt
ætiologi, som angiveligt forekommer hos op til 15 % af en
almindelig befolkning. Mange af patienterne lider ifølge
Cochrane samtidig af angst, depression og personlighedsforstyrrelser.
Ni undersøgelser indgår i et Cochrane-review om BMS, som er
publiceret i 2008. De omhandler brug af antidepressiva, kognitiv adfærdsterapi, smertestillende medicin, hormonbehandling,
lipoinsyrebehandling (lipoinsyre er et koenzym og en antioxidant) og krampedæmpende medicin (clonazepam).
Reviewet viser ikke evidens for, at smertestillende mediciner,
hormoner og antidepressiva er effektive i behandling af BMS.
Der er nogen evidens for, at medicin i form af krampedæmpende
midler og lipoinsyre kan hjælpe – og så kan kognitiv adfærdsbehandling hjælpe patienterne til at leve bedre med sygdommen.
Cochranes forfattere understreger, at når man ikke har fundet
effekt af fx hormon- og smertestillende behandling, så kan det
skyldes metodefejl i undersøgelserne, og ikke nødvendigvis at
metoderne mangler effekt.
Kommentar af lektor Anne Marie Lynge Pedersen fra Tandlægeskolen i København:
– Forfatterne til Cochranes review konkluderer, at der er et betydeligt behov for at finde en effektiv behandling af BMS, og at der
er behov for at optimere kvaliteten af fremtidige interventionsstudier.
Reviewets undersøgelser er randomiserede og klinisk kontrollerede studier med det primære effektmål at lindre orale
brændende symptomer – og ifølge reviewet synes udelukkende

clonazepam, lipoinsyre samt kognitiv adfærdsterapi at have effekt.
Der findes i dag ingen kausal behandling af BMS, da årsagen
endnu er uafklaret. Behandlingen er derfor primært rettet mod
symptomlindring. Clonazepam er et benzodiazepin-derivat, og
indtagelse er forbundet med risiko for udvikling af tolerans og afhængighed samt bivirkninger som sedation og nedsat koncentrationsevne. Clonazepam anbefales derfor kun til særligt vanskelige
tilfælde (i form af lokal applikation af tablet på tungen).
Den gunstige effekt af antioxidanten a-lipoinsyre, et mitokondrie-koenzym, har i nyere dobbeltblinde, randomiserede, klinisk
kontrollerede studier ikke kunnet bekræftes.
Behandling af BMS med tri- og tetracykliske antidepressiva
samt serotonin-reuptake-hæmmere har vist sig at have begrænset
effekt, og mundskylning med benzydamin hydroklorid (Andolex
Ò) 0,15 % i et dobbeltblindt randomiseret studie har været uden
væsentlig effekt.
Derimod har systemisk behandling med tablet indeholdende
capsaicin i et placebokontrolleret studie vist sig at have gavnlig
effekt. Ligeledes hævdes mundskylning med en blanding af capsaicin fra chilipeber og vand i blandingsforholdet 1:2 at have gunstig
effekt på symptomer ved BMS, men dette er ikke dokumenteret
i et klinisk studie. I denne forbindelse kan nævnes, at effekten
af applikation af capsaicingel på tungen aktuelt undersøges i et
forskningsprojekt på Tandlægeskolen i København.
Afslutningsvis skal det fremhæves, at tidlig intervention i form
af information om syndromets karakter og symptomatologi er
væsentlig for at styrke patientens psykosociale funktionsniveau
og forhindre somatisk overbehandling.
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Abstract

Background
The complaint of a burning sensation in the mouth can be said to be a symptom of other disease or a syndrome in its own
right of unknown aetiology. In patients where no underlying dental or medical causes are identified and no oral signs are found,
the term burning mouth syndrome (BMS) should be used. The prominent feature is the symptom of burning pain which can
be localized just to the tongue and/or lips but can be more widespread and involve the whole of the oral cavity. Reported
prevalence rates in general populations vary from 0.7% to 15%. Many of these patients show evidence of anxiety, depression
and personality disorders.
Objectives
The objectives of this review are to determine the effectiveness and safety of any intervention versus placebo for relief of
symptoms and improvement in quality of life and to assess the quality of the studies.
Search strategy
We searched the Cochrane Oral Health Group Trials Register (20 October 2004), the Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL, The Cochrane Library, Issue 4, 2004), MEDLINE (January 1966 to October 2004), EMBASE (January 1980
to October). Clinical Evidence Issue No. 10 2004, conference proceedings and bibliographies of identified publications were
searched to identify the relevant literature, irrespective of language of publication.
Selection criteria
Studies were selected if they met the following criteria: study design – randomised controlled trials (RCTs) and controlled
clinical trials (CCTs) which compared a placebo against one or more treatments; participants – patients with burning mouth
syndrome, that is, oral mucosal pain with no dental or medical cause for such symptoms; interventions – all treatments that
were evaluated in placebo-controlled trials; primary outcome – relief of burning/discomfort.
Data collection and analysis
Articles were screened independently by two reviewers to confirm eligibility and extract data. The reviewers were not blinded
to the identity of the studies. The quality of the included trials was assessed independently by two reviewers, with particular
attention given to allocation concealment, blinding and the handling of withdrawals and drop outs. Due to both clinical and
statistical heterogeneity statistical pooling of the data was inappropriate.
Main results
Nine trials were included in the review. The interventions examined were antidepressants (two trials), cognitive behavioural
therapy (one trial), analgesics (one trial), hormone replacement therapy (one trial), alpha-lipoic acid (three trials) and anticonvulsants (one trial). Diagnostic criteria were not always clearly reported. Out of the nine trials included in the review, only three
interventions demonstrated a reduction in BMS symptoms: alpha-lipoic acid (three trials), the anticonvulsant clonazepam (one
trial) and cognitive behavioural therapy (one trial). Only two of these studies reported using blind outcome assessment. Although
none of the other treatments examined in the included studies demonstrated a significant reduction in BMS symptoms, this
may be due to methodological flaws in the trial design, or small sample size, rather than a true lack of effect.
Authors’ conclusions
Given the chronic nature of BMS, the need to identify an effective mode of treatment for sufferers is vital. However, there is
little research evidence that provides clear guidance for those treating patients with BMS. Further trials, of high methodological
quality, need to be undertaken in order to establish effective forms of treatment for patients suffering from BMS.
Zakrzewska JM, Forssell H, Glenny AM. Interventions for the treatment of burning mouth syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art.
No.: CD002779. DOI: 10.1002/14651858.CD002779.pub2.
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Er rødhårede mere
tandlægeangste?
... og andre forskningsresultater, vi ikke bragte
Hvis man er født med et langt og et kort ben – får man så oftere krydsbid?
Er ægte rødhårede mere tandlægeforskrækkede end andre?
Udgør urtete en særlig risiko for ortopatienter?
Der publiceres et væld af relevante og spændende forskningsartikler – vi bringer dem som abstracts, korte nyheder og kommenterede artikler forrest i Tandlægebladet.
Indimellem dukker der også specialiteter op. Forskning for feinschmeckere. Læsning for liebhavere. Og
måske også forskningsresultater, som ikke umiddelbart
ville finde nåde for Tandlægebladets kritiske videnskabsredaktionelle øjne. Men for videnskabsjournalisten er
de en kilde til daglig fornøjelse: Hvad mon der dukker
op? Måske en ny bakterie – fundet i pocher hos 12-årige
jordanere med blå øjne og indvandrerbaggrund? Eller ny
viden om, at parodontitis har sammenhæng med snart
sagt hvad som helst – nu også ordblindhed?
Nedenstående er eksempler på nyheder, vi ikke har
bragt – nu bringer vi dem alligevel:
Kan man forudsige cariesudvikling ved at læse
i håndfladen?
Ja, det kan man ifølge ny indisk forskning. En artikel i
Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive
Dentistry konkluderer, at personer med mange »loops« i
håndfladen har lavere cariesrisiko end andre.
I undersøgelsen fik 90 personer foretaget håndlæsning, samtidig med at de fik målt Streptococcus mutansniveau i saliva – håndaflæsningen blev foretaget på
håndaftryk. Personer i forsøgsgruppen havde færre
»loops« i håndaftrykket end en kontrolgruppe. Til gengæld havde de højere niveau af S. mutans og var dermed
i større cariesrisiko.
Sharma A, Somani R. Dermatoglyphic interpretation of dental caries
and its correlation to salivary bacteria interactions: an in vivo study.
J Indian Soc Pedod Prev Dent 2009; 27: 17-21.

Tekst af:
Winnie Brodam

Et kort og et langt ben – giver det krydsbid?
Nej, i hvert tilfælde ikke hos helt unge mennesker.
Det er konklusionen af forskning, som er publiceret i
The European Journal of Orthodontics. I undersøgelsen

blev mere end 1.100 italienske skoleelever undersøgt ortodontisk og ortopædisk, og omkring 10 % af dem havde
uens benlængde. Omkring 12 % af dem havde unilateralt
krydsbid – men der var ingen sammenhæng imellem de
to forekomster. Unilateralt krydsbid og uens benlængde
har tilsyneladende ingen sammenhæng.
Michelotti A, Farella M, Buonocore G, Pellegrino G, Piergentili C,
Martina R. Is unilateral posterior crossbite associated with leg length
inequality? Eur J Orthod 2007; 6: 622-6.

Er kokosmælk lige så godt som komælk til
opbevaring af eksartikulerede tænder?
Næh, kokosmælk er ikke godt – men mineralvand er
dårligere. Det viser en brasiliansk undersøgelse af
fibroblast-overlevelse i forskellige medier: kokosmælk,
kokosmælk med natriumbikarbonat, mælk, saltvand og
mineralvand.
Mælk havde den største kapacitet mht. celleoverlevelse, derefter kom kokosmælk med natriumbikarbonat
og til sidst mineralvand.
Moreira-Neto JJ, Gondim JO, Raddi MS, Pansani CA. Viability of
human fibroblasts in coconut water as a storage medium. Int Endod J
2009 Jun 22 (Epub ahead of print).

Mister ældre mennesker balancen,
når de mister tænder?
Ja, ny japansk forskning tyder på, at tandtab er en risikofaktor for balanceproblemer.
I en artikel, publiceret i International Journal of Prosthodontics, beskriver forskerne, hvordan 12 mænd og
23 kvinder i en gruppe af personer med helprotese i én
eller begge kæber blev sammenlignet med en tilsvarende,
fuldt betandet kontrolgruppe. De to grupper blev undersøgt for fysisk fitness og med stabilometer.
Kropsbalancen, målt bl.a. ved evnen til at stå på ét ben
med åbne øjne, var signifikant mindre i testgruppen end
i kontrolgruppen. De japanske forskere konkluderer, at
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

REDAKTIONEL KOMMENTAR 761

KURIØSITET. Patientens hårfarve har faktisk en
betydning for, hvorvidt vedkommende lider af
tandlægeangst. Det er konklusionen i en
undersøgelse publiceret i det amerikanske
tandlægeblad, JADA, for nylig. Blot ét eksempel
på, at forskerne indimellem kaster sig over emner
i den mere spøjse afdeling.

tandtab har betydning for kropsbalancen,
og de foreslår, at proprioceptive sensorer
fra parodontalligamentet spiller en rolle
for kropsbalancen.
Yoshida M, Kikutani T, Okada G, Kawamura T, Kimura M, Akagawa Y. The effect of tooth loss on body
balance control among community-dwelling elderly
persons. Int J Prosthodont 2009; 2: 136-9.

Udgør urtete en risiko for
ortopatienter?
Ja, urtete er ikke godt for ortopatienter –
og det er Coca-Cola heller ikke. Begge dele
kan være årsag til, at bonding af brackets
ikke fungerer.
Til en artikel, publiceret i the European
Journal of Orthodontics, har tyrkiske forskere studeret virkningen på bonding af
sort te, myntete, myntecitronte, rosente
og to kontrolgrupper: vand og Coca-Cola.
Studiet blev udført in vitro med påvirkning
i femminutters sessioner tre gange med 90
dages intervaller. Rosente og Coca-Cola
reducerede tydeligst (og signifikant) bondingstyrken imellem brackets og emalje.
Ulusoy C, Müjdeci A, Gökay O. The effect of herbal
teas on the shear bond strength of orthodontic
brackets. Eur J Orthod 2009 Mar 31 (Epub ahead
of print).
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Er ægte rødhårede mere
tandlægeforskrækkede?
Har svenske musikere lavere parodontalt
knogleniveau? Beskytter caries imod allergi? Kan man forudsige tandfarve ud
fra ansigtstræk? Får fede børn flere tandtraumer?
Alt det samt interessante cases om fx
slugte tandbørster og brændte ganer som
følge af ostekager opvarmet i mikroovn er en
del af hverdagen, når man researcher efter
internationale, odontologiske forskningsnyheder. Alle artiklerne er listet med DOInumre i PubMed, så der er tale om seriøse og
uden tvivl relevante forskningsresultater.
Alligevel kan det indimellem være
svært ikke at trække på smilebåndet ...
Og så var der for resten lige nyheden
med de rødhårede, som er mere tandlægeforskrækkede:
Passer det?
Ja, det gør det tilsyneladende. Amerikansk forskning, publiceret i Journal of the
American Dental Association, konkluderer, at tandlægeskræk kan være genetisk
betinget, og at tandlæger bør være særligt
opmærksomme på reaktioner hos patienter med rødt hår.

Baggrunden er angiveligt, at rødt hår
skyldes en variant af et melanocortin 1
receptor (MC1R) -gen. Personer med rødt
hår er resistente over for subkutane lokalanæstetica, og derfor har de amerikanske
forskere undersøgt, om rødhårede er mere
tilbøjelige til at udvikle tandlægeskræk.
I undersøgelsen blev 144 deltagere
(67 ægte rødhårede og 77 mørkhårede)
udspurgt om generel og tandlægerelateret
frygt og om tandlægeskræk og tandlægevaner.
85 af forsøgspersonerne (65 rødhårede
og 20 mørkhårede) havde MC1R-genvarianten, og de led signifikant mere af tandlægeskræk end dem uden genvarianten.
De var også mere end dobbelt så tilbøjelige
til at undgå tandlægebesøg.
Binkley CJ, Beacham A, Neace W, Gregg RG, Liem
EB, Sessler DI. Genetic variations associated with red
hair color and fear of dental pain, anxiety regarding
dental care and avoidance of dental care. JADA
2009; 140: 896-905.
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USA har ondt
i tandsundheden
Man skal lede længe for
at finde fans af USA’s
sundhedssystem for
tiden. Systemet er både
dyrere og ringere end
andre vestlige landes.
13 % er ikke sygesikret,
og på det odontologiske
område ser det endnu
værre ud: 40-50 % af
amerikanerne har slet
ingen forsikring for
tandlægeudgifter – og
selv de, der faktisk er
forsikrede, har alligevel
svært ved at få behandling. Præsident Obama
lover at forandre og
forbedre, men i praksis
har det lange udsigter

Tekst af:
Louise With
freelancejournalist, New York

N

EW YORK: Torsdag morgen
sidder 66-årige Bea i en
tandlægestol langt hjemmefra.
Sammen med sin søn stod hun tidligt op i morges og kørte to timer i bil fra
Upstate New York for at nå frem i tide
til Manhattans 24. gade og sin aftale på
tandlægeskolen ved New York University (NYU).
– Det tager lang tid hver gang, men
det er hele køreturen værd. Francis er
fantastisk, jeg vil elske ham, til jeg dør,
siger Bea og nikker begejstret mod den
unge tandlægestuderende, der netop
har installeret en krone i hendes overmund.
8.500 dollars sparet
Hjemme på landet var det alt, alt for
dyrt at gå til tandlæge, bedyrer hun.
– Jeg havde et par ting, der skulle
laves, og jeg fik et tilbud på 10.000 dollars. 10.000!!! Jeg har ingen forsikring,
så det var helt umuligt, jeg behøvede
ikke engang at overveje det. Her på skolen har samme behandling kostet mig
ca. 1.500 dollars, fortæller Bea.
Selvfølgelig havde hun visse forbehold, før hun satte sig i stolen hos en
ung student.

– Men jeg har boet på Manhattan
og havde hørt om skolen før – at der er
lærere og overvågning, så jeg tænkte:
O.k., jeg giver det en chance, og jeg har
ikke fortrudt. Selvom jeg er over 60, så
vil jeg jo stadig gerne have et pænt smil,
siger hun.
Beas søn kalder og kigger på uret,
parkometret er ved at løbe ud. Om lidt
tager de turen hjem igen, og så er der
kun en enkelt dagsrejse tilbage, før Beas
overmund igen er i orden. En tandhistorie med lykkelig udgang – i et land,
hvor det ellers er de ulykkelige historier,
der er flest af.
Bringer man emnet tandlæger op
ved en fest eller et middagsselskab,
kommer der altid mindst to-tre skrækhistorier på bordet.
Dansk tandlæge
er ikke imponeret
For hvis USA’s tandplejesystem var et
tandsæt, så ville det ikke være det sundeste eller hvideste af slagsen, er de fleste eksperter og almindelige patienter
enige om. Det ville snarere være noget
i retning af et halvråddent, raslende
gebis.
Mens Bea og hendes søn kører hjem
langs østkysten, sidder en dansk tandTANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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læge og professor ovre på vestkysten
og bliver næsten dagligt frustreret over
forholdene.
Anders Nattestad kom til USA for
fem år siden. Først til et universitet i Las
Vegas og derefter til San Francisco som
professor ved University of the Pacific
i 2007.
– Uetisk. Uforsvarligt. Urimeligt,
lyder dommen uden tøven, når man
beder Anders Nattestad om at sætte tre
adjektiver på USA’s sundhedsvæsen.
Han ser langt flere sygdomme i
patienternes munde, end han så i
Danmark. Og han oplever et system,
der svigter de uforsikrede – og som
ikke engang altid tilbyder forsvarlig
behandling til de patienter, der faktisk
er forsikret.
– Generelt er jeg blevet negativt overrasket. Jeg synes ikke, at USA’s sundhedsvæsen er på højde med det danske. Det
er muligt, at det er bedre for de øverste
5 %, som har råd til de dyreste klinikker.
Men for den almindelige borger har behandlingen ikke samme niveau, som vi
kender i Danmark, siger Nattestad.
Da han selv boede og arbejdede i
Danmark, plejede han at opfatte sig
som centrum-højre-vælger. Men det
har ændret sig.
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» Politisk lå jeg nok et sted lidt til højre for
midten. I dag er jeg i den grad socialist –
eller liberal, som det hedder i USA.
De, der beklager sig og er utilfredse med
behandlingen i Danmark, de skulle bare
vide – og prøve på deres egen krop,
hvordan det fungerer herovre

Anders Nattestad
Tandlæge og professor ved University
of the Pacific, san francisco

– Politisk lå jeg nok et sted lidt til højre for midten.
I dag er jeg i den grad socialist – eller liberal, som det
hedder i USA. De, der beklager sig og er utilfredse med
behandlingen i Danmark, de skulle bare vide – og prøve
på deres egen krop, hvordan det fungerer herovre.
Tre gange mere bureaukrati
Ud over patienter, som ikke kan få behandling, eller som
kun kan få en ringere behandling end den, de faktisk har
brug for, er Nattestad også overrasket over omfanget af
bureaukrati, papirnusseri og retslige slagsmål.
– Jeg vil tro, at det er ca. tre gange så tidskrævende
som i Danmark. Jeg har to medarbejdere ansat, som ikke
laver andet end at tage sig af bureaukrati, betalinger og
skænderier med forsikringsselskaberne, siger han og
tilføjer:
– I Danmark betaler man jo også for at gå til tandlægen, men der er nogle faste priser og et fast system, og
så kører man efter de regler. Det er ikke hele tiden til
diskussion, siger han.
Kort før interviewet har Nattestad netop været i krig
med et vrangvilligt selskab.
– Jeg havde en patient, som havde fået trukket alle
sine tænder ud, og tandlægen havde så bare efterladt
læderet knogle. Der, hvor tænderne havde siddet, stak
der knogle ud alle mulige steder, og
det skulle rundes af, fjernes
og lukkes til, så der kunne
komme en protese hen
over, forklarer han og
fortsætter:
– Det gjorde vi så,
og han havde også
en forsikring. Vi
tog imod hans del af
betalingen, og alt var

i orden – troede vi. Men da vi senere sendte papirerne
ind til selskabet, ville de ikke dække, fordi vi ikke havde
taget et fotografi før operationen. Så der mister vi ca.
1.000 dollars, alene fordi vi ikke ved, at lige netop det
selskab stiller det krav. Nogle gange kan man godt tro, at
de finder på hvad som helst for at afvise os, siger Anders
Nattestad.
Halvdelen af USA har ingen tandforsikring
Hvem er hårdest ramt i det amerikanske system? Anders
Nattestad peger på gruppen af såkaldte »working poor« –
arbejdende fattige – og det samme gør Mark Wolff, som
er professor ved NYU’s tandlægeskole.
Ca. 45 mio. amerikanere har ingen sygesikring overhovedet. De må gå på skadestuen, hvis de fejler noget
akut – eller betale af egen lomme hos lægen.
Når det gælder tandbehandling, står det endnu værre
til: Her har op mod halvdelen ingen forsikring. De rigeste ca. 30 % af amerikanerne er som regel dækket via
deres arbejdsgivere, fortæller Wolff. De fattigste og de
ældre er dækket via regeringsprogrammerne Medicare
og Medicaid.
Men i midten finder vi de arbejdende fattige; rige
nok til, at de ikke bliver dækket af staten. Men samtidig
fattige nok til, at budgettet altid bliver stramt sidst på
måneden. Og fattige nok til, at en tandlægeregning aldrig
kommer belejligt.
– USA’s system fungerer rigtig godt for de mennesker,
der har gode forsikringer og god økonomi. De kan få den
bedste kvalitet og det bedste udvalg af behandlinger.
Men vi har to forskellige problemer: De fattige, som ikke
ved eller har lært, at det er vigtigt med tandpleje – og så
familierne, som ikke har råd, siger Wolff og tegner et
billede af den klassiske »working poor«-familie. Det er
McDonald’s-medarbejderne, sikkerhedsvagterne og alle
de andre, der måske tjener 10-12 dollars i timen.
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» Her til morgen har jeg behandlet tre

patienter, som havde kørt fire timer for at
nå frem. Ingen andre ville tage dem

Anders Nattestad
Tandlæge og professor ved University
of the Pacific, san francisco

– Alle har pænt tøj på, og børnene får mad og går i
skole. Set udefra ser det hele fornuftigt ud, men der er
ikke en dollar tilovers. De kan måske tage en tur i zoo,
men ikke en weekend på ski. De kan gå i biografen en
gang imellem, men ikke, når der skal købes skolebøger,
siger han og tilføjer:
– For disse mennesker er en fyldning til 150 dollars en
stor ting. For ikke at tale om en krone eller en rodbehandling. De er nødt til at prioritere hårdt, og så er det ofte
tandplejen, der bliver ofret, forklarer Mark Wolff.
Tandlægerne afviser de fattigste
Problemerne stopper ikke her. For selv hvis man er forsikret af staten, kan det være en kamp at finde en tandlæge, der faktisk vil behandle én, forklarer Nattestad. De
offentlige programmer Medicare og Medicaid betaler
nemlig tandlægerne langt dårligere, end de private forsikringsselskaber gør. Og derfor bliver mange af de fattigste og ældre patienter alligevel mødt med en afvisning.
Tandlægerne har ikke lyst eller råd til at arbejde for ca.
25 % af, hvad de kan tjene på private kunder.
Skræmme-eksemplet på dette problem er den 12årige dreng Deamonte Driver, som for to år siden efter
sigende døde af en infektion i hjernen, efter at hans tandlæge havde nægtet at behandle ham. Men der er mange
andre eksempler, beretter Nattestad.
– Her til morgen har jeg behandlet tre patienter, som
havde kørt fire timer for at nå frem. Ingen andre ville tage
dem. Det er simpelthen umuligt for de private tandlæger
at få deres praksis til at løbe rundt, hvis de tager alt for
mange af den type, siger Anders Nattestad.
Selv har han kun sjældent sagt nej.
– Så længe vi har råd, bliver vi ved med at tage dem.
Men jeg synes, det er forkert at lave et system, som man
påstår dækker. Og så dækker det i virkeligheden ikke alligevel, siger han.
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FORSIKRINGSPROBLEMER. Op mod halvdelen af amerikanerne har ingen forsikring for tandlægeudgifter, hvilket betyder, at
rigtig mange ikke har råd til at gå til tandlægen. Og selv om man er
blandt de heldige, der har en forsikring, kan det være en kamp at
få selskaberne til at dække.
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» Mit håb er, at præsident Obama gør

et solidt forsøg på at skabe forandring.
Får vi sygesikring til alle? Mit håb er et ja.
Men jeg ved det ikke

MARK WOLFF, PROFESSOR VED NYU’S TANDLÆGESKOLE

Obama vil forandre – men vil det lykkes?
Nu sidder der en ny præsident i Det Hvide Hus; en præsident, som bl.a. blev valgt på løfter om at reformere
sundhedssystemet og udbrede sygesikring til alle amerikanere – det, der i USA har fået titlen »universal health
care« eller »socialized health care«.
Obama har i sin finanslov og økonomiske 10-års-plan
afsat 634 mia. dollars til projektet. Men præsidenten og
hans rådgivere erkender også, at der skal mere til. Og
de helt konkrete reformer og forslag er stadig kun på
tegnebrættet i kongressen i Det Hvide Hus.
På NYU er Mark Wolff personligt tilhænger af at udbrede sygesikringen.
– Men man er også nødt til at forstå, at der er mange
barrierer. Vi har et system, hvor en studerende investerer
hundrede tusinder af dollars i at uddanne sig – i forventning om senere at kunne tjene gode penge og betale gælden tilbage. Hvis vi pludselig laver et offentligt system,
kommer en masse mennesker i klemme. Vi har udviklet

sundhedssystemet som en privat sektor, og det bliver en
udfordring at ændre på, siger han.
Wolff minder om, at sundhedsreform har været et
tema i USA i 50 år. Det kommer formentlig heller ikke til
at lykkes denne gang uden heftige politiske sværdslag.
– Mit håb er, at præsident Obama gør et solidt forsøg
på at skabe forandring. Får vi sygesikring til alle? Mit
håb er et ja. Men jeg ved det ikke. Hvis økonomien var
anderledes … Men i denne situation ved jeg det ærligt
talt ikke.
Barack Obama håber på en statslig ordning til de ca.
45 mio. amerikanere, der i dag ikke har nogen forsikring,
men reformen kan ende med at se meget anderledes ud,
før den er et spiseligt kompromis for kongressen. Hvad
en reform i givet fald vil betyde for tandplejesystemet,
er endnu usikkert.
Præsidenten arbejder hårdt på at få en reform igennem inden årsskiftet.

New York Universitys
tandlægeskole
Har ca. 1.350 studerende, som læser i fire år for
at blive tandlæger. Desuden ca. 200 studerende,
som er i gang med at specialisere sig.
Behandler hvert år ca. 50.000 patienter og modtager ca. 350.000 patientbesøg. Prisen for behandlinger varierer, men en almindelig fyldning koster
ca. en tredjedel af prisen hos de fleste almindelige
tandlæger på Manhattan.
De studerende arbejder i store, åbne klinikker,
højst 32 ad gangen, og de bliver altid overvåget
og rådgivet af 5-6 undervisere.
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Ny smag!

SB12 er det første produkt som giver en komplet langtidsbeskyttelse ved dårlig ånde. SB12 neutraliserer de stoffer
og processer som giver anledning til dårlig ånde i 12 timer.

www.sb12.dk
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Hjertestarter
på klinikken
kan redde liv
En hjertestarter kan
komme patienter til
gode – og tandklinikken kan blive det sted
i lokalsamfundet, hvor
man henter førstehjælp
ved hjertestop

Tekst af:
Winnie Brodam

E

n søgning på internettet viser,
at flere tandklinikker anskaffer sig hjertestartere. Det mener Hjertestarter-Netværket
i Danmark er en god idé, og det mener
også Jan Tagesen, som er specialtandlæge i kæbekirurgi og ansat på Afd.
for Kæbekirurgi og Oral Patologi ved
Tandlægeskolen i Århus. Han afholder
jævnligt kurser i førstehjælp på tandklinikken, og han anbefaler klinikkerne at
investere i hjertestarterudstyr.
Risikoen stiger
– Vi får flere og flere ældre patienter i
stolen, og dermed stiger risikoen for,
at der opstår akutte situationer som fx
hjertestop på klinikken, siger han.
Jan Tagesen oplever stor interesse
for hjertestartere, men han ved også,
at mange synes, at de udgør en dyr
investering.
– Man må nok regne med en pris
på 15-20.000 kr., og det er selvfølgelig
mange penge, men set i forhold til vort
øvrige udstyr er det jo ikke voldsomt,
påpeger han.

Udstyret bør registreres
Ikke alene klinikkens patienter kan få
glæde af tandlægens hjertestarter –
tandklinikken kan måske også være det
sted i lokalsamfundet, hvor man kan
hente hjælp ved hjertestop. Det mener
Jan Tagesen er en vigtig pointe, og det

Hurtig hjælp er vigtig
Overlevelsen er op til 30 % højere
i de tilfælde, hvor hjertestoppet
er observeret, og behandling
iværksat inden for fem minutter –
under forudsætning af, at der er
stødbar hjerterytme. Man regner
med, at chancen for overlevelse
falder med 10 % for hvert minut,
der går.
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samme mener Trine Heidemann, som
er kommunikationschef i Trygfonden,
der står for Hjertestarter-Netværket i
Danmark.
– Hjertestarteren på klinikken kan
måske blive den nærmeste og hurtigste
hjælp ved hjertestop. Men det kræver
selvfølgelig, at folk ved, at tandlægen
har den, og at man hurtigt kan komme
til den. Derfor er det vigtigt, at tandklinikker anskaffer hjertestarterudstyr,
og at de tilmelder sig HjertestarterNetværket, understreger hun.
Førstehjælp skal indøves
Både Jan Tagesen og Trine Heidemann
mener, at det er væsentligt, at alle på
klinikken introduceres til brugen af
hjertestarteren og til det, man kalder
basal førstehjælp.
– Hjertestarteren erstatter ikke
basal førstehjælp, så alle bør have et
kursus, hvor de lærer at yde hjertemassage og give kunstigt åndedræt, siger
Jan Tagesen.
Alligevel mener han, at det er
vigtigt at fortælle, at hjertestarteren
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

faktisk kan bruges, uden at man har
forkundskaber. Det er også vigtigt at
vide, at man ikke kan gøre nogen skade
ved at bruge den.
– Der er faktisk alt at vinde og intet
at tabe i denne forbindelse, konkluderer han.
I Danmark får ca. 3.500 personer
om året hjertestop uden for sygehuset. Kun godt 100 af dem overlever,
og Hjerteforeningen anslår, at livreddende førstehjælp og hjertestart ville
kunne redde 300-400.
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Kurser i
Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningen afholder
i løbet af efteråret flere kurser
med titlen: »Akutte medicinske
tilstande, førstehjælp og
genoplivning – hvad kan
tandlægen gøre?«
Kurserne afholdes af læge
Philipp Skafte-Holm og
anæstesioverlæge Kim Garde. De
afholdes fra kl. 15-21.30, koster
2.900 kr. og afholdes den 9.9. i
Middelfart, den 21.10. i Ringsted
og den 11.11. 2009 i Viborg.
Du kan tilmelde dig på
Tandlaegeforeningen.dk under
»Efteruddannelse«.

www
Her finder man hjertestartere i Danmark:
På www.hjertestarter.dk kan man finde
og oprette hjertestartere over hele landet.

Tandlægeforeningen har også
udgivet en akut manual, som
tidligere er udsendt til alle
medlemmer samt udleveres på
kurserne.
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Nedsættelse af
ansattes arbejdstid
kræver begrundelse
Et skærpet krav om bevisførelse ved varsling af nedsat arbejdstid
betød for nylig en ubehagelig overraskelse for en klinikejer. HK
krævede en godtgørelse på 530.000 kr. på vegne af en deltidsansat
kontorassistent, som var blevet varslet nedsat arbejdstid.

» For at undgå lignen-

de sager bør arbejdsgivere formulere en
begrundelse for varslingen af nedsat arbejdstid, som tydeligt kan
dokumenteres i bevisførelse for fx ordrenedgang, omstrukturering
eller ny teknologi

André Rouvillain, Advokat

Tekst af:
Advokat André Rouvillain,
Advokatfirmaet Rouvillain

Man kan ikke bare sætte en deltidsansat medarbejder ned i tid uden saglig begrundelse. Det
erfarede en klinikejer for nylig, da han varslede
en deltidsansat kontorassistent ned fra 32 til 20
timer i ugentlig arbejdstid. HK fortolkede kontorassistentens nedsatte arbejdstid som et brud
på ansættelsesvilkårene og mødte klinikejeren
med et krav om godtgørelse på 530.000 kr.
HK støttede sig til et skærpet krav om bevisførelse, som findes i deltidslovens § 4a. Her fremgår det, at der ikke må ske forskelsbehandling
af deltidsansatte. Den deltidsansatte må ikke
opsiges eller opleve en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene uden en saglig begrundelse.
Nedsættelse af arbejdstiden kan fortolkes som
en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene,
som på linje med uretmæssig opsigelse udløser
krav om godtgørelse fra arbejdsgiverens side.
Den saglige begrundelse
Sagen om nedsættelse af arbejdstid for deltidsansatte er aktuel for mange klinikejere. Finanskrisen betyder færre behandlinger på mange klinikker, og tilpasningen af arbejdskraften til
virksomhedens arbejdsopgaver er en nødvendig
del af driften af en tandlægeklinik.

Deltidslovens § 4a er dog heller ikke i modstrid med dette faktum. Det, det her gælder om
at holde sig for øje, er, at der med nedsættelsen
af arbejdstiden følger arbejdsgiveren en særlig
bevisbyrde, hvor begrundelse for ændring af
arbejdsvilkår skal bevises ved omstændigheder
som fx færre arbejdsopgaver, omlægning af arbejdsgange eller indførelse af ny it.
Der er hjælp at hente
Det lykkedes klinikejeren i ovennævnte sag at
få løst en række misforståelser med den deltidsansatte, så der ikke længere herskede tvivl om
sagligheden af varslingen af nedsættelse af arbejdstiden. Parterne nåede frem til et fornuftigt
forlig om afvikling af ansættelsesforholdet, uden
at der blev betalt den godtgørelse på en halv million, som HK oprindeligt gjorde krav på.
For at undgå lignende sager bør arbejdsgivere formulere en begrundelse for varslingen
af nedsat arbejdstid, som tydeligt kan dokumenteres i bevisførelse for fx ordrenedgang,
omstrukturering eller ny teknologi.
Det kan være en god idé at søge rådgivning
hos Tandlægeforeningen, inden man handler, så
alle problemer kan kommes i forkøbet.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

Corega rengør protesen nemt,
effektivt og skånsomt
Tandproteser er fremstillet af akrylat, et materiale, der er blødere end tandemalje. Alligevel rengør mange
patienter deres protese med almindelig tandpasta, nogle gange efter anbefaling fra deres tandlæge.
+LYLYPTPKSLY[PKYPZPRVMVYH[[HUKWHZ[HLUZZSPILTPKKLSSH]LYYPKZLYPV]LYÅHKLU<UKLYZ¥NLSZLYOHY]PZ[
H[KL[[LVNZrN¤SKLY[HUKWHZ[HTLKSH]ZSPILLMMLR[+LU\Q¤]ULV]LYÅHKLZRHILYKLZ\KLUNYVI\UK
MVYIHR[LYPLYO]PSRL[RHUM¥YL[PSKrYSPNrUKLJHUKPKPHZPZVNWYV[LZLZ[VTH[P[PZ*VYLNHYLUZL[HISL[[LYLY
ZWLJPLS[\K]PRSL[[PSH[YLUN¥YLWYV[LZLYWrLUTLNL[ZRrUZVTTLUHSSPNL]LSLMMLR[P]TrKL

Corega modvirker bakteriekolonisering på
protesens overflade(1)
Protese, der er børstet med
tandpasta med middel slibeeffekt

Protese, der er rengjort med
Corega rensetabletter

GSK Abrasivity Study 1, GSK data on file, 2008
C19008

(1)

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

772 Samfund & arbejd

§

sliv

Sagen kort
Bro cementeret før rodbehandling udløste klage

»

Foto: Henrik Sørensen

Behandlingsforløb: Patient XX har siden 2002 haft
problemer med smerter fra 7- og 4-, og tandlæge YY
har foretaget adskillige behandlinger af 7- og 4- i form
af såvel artikulationsslibning
som seal og protect. I tandlægens journal er det i november
Landstandlægenævnet
2005 noteret, at han tror, der
betragter det som en faglig
er tale om infraktion, og at han
fejl, at tandlægen i betragtforeslår en konventionel bro i
ning af det symptombillede,
som bropillerne har udvist
stedet for den eksisterende
igennem en årrække, ikke
ætsbro. I december 2006 cehar nøjedes med at cemenmenteres en ny bro. Patientens
tere broen provisorisk for at
smerter fortsætter imidlertid,
afvente, at patienten blev
og i februar 2007 påbegyndes
symptomfri
rodbehandling af 7-.
Senere viser røntgenbilleder en rodspidsbetændelse
på 4-, hvorfor også denne skal rodbehandles.
Behandlingsforløbet strækker sig over perioden fra
august 2002 til december 2007.
Klagen: I december 2007 indgiver patient XX en klage
over, at tandlæge YY har undladt at rodbehandle tænderne før brofremstilling, og at broen er ødelagt, fordi
der måtte bores igennem den.
Afgørelsen: Patientens klage bliver ikke taget til følge
ved Regionstandlægenævnets kendelse i august 2008.
Regionstandlægenævnet lægger ved afgørelsen vægt
på, at patientens beskrivelse af sagsforløbet er i overensstemmelse med optegnelserne i tandlægens journal,
og at det foreliggende røntgenmateriale ikke viser tegn
på rodbetændelse apikalt på 7- og 4- på tidspunktet for
tandlægens beslutning om isættelse af ny bro.
Patienten anker dog sagen til Landstandlægenævnet
i oktober 2008 og får her medhold i december 2008.
Landstandlægenævnet betragter det som en faglig fejl,

at tandlægen i betragtning af det symptombillede, som
bropillerne har udvist igennem en årrække, ikke har nøjedes med at cementere broen provisorisk for at afvente,
at patienten blev symptomfri.
Landstandlægenævnet lægger i sin kendelse desuden
vægt på, at det i besigtigelsesrapporten er nævnt, at forreste krone har en uheldig udformning.
Sagens endelige afgørelse er således, at broarbejdet
skal omgøres uden udgift for patienten. Tandlægen holdes dog ikke ansvarlig for de nødvendige rodbehandlinger og stiftopbygninger, da de er en konsekvens af
patientens oprindelige lidelse.
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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Vi er ikke i Vejle

- men vi vil alligevel gerne se dig!
Nordenta har i år valgt ikke at deltage på messen i Vejle. Det skyldes, at vi i de seneste år har oplevet vigende
deltagerantal. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke gerne vil se dig. Faktisk vil vi meget gerne møde hele klinikken.
Og i den kommende tid er der masser af muligheder.

Åbent hus i Hørning
Den 23. oktober genopliver vi en gammel tradition. Kom til åbent hus med
spændende foredrag, musik, god mad og selvfølgelig en række forrygende
tilbud. Tilmeld dig på tlf. 87 68 16 11 – deltagerantallet er begrænset!

Besøg vores showrooms
I

I Hedensted og Glostrup kan du opleve dentaludstyr i verdensklasse. Et must for dig,
der overvejer at lave om på klinikken. Showroom i Hedensted ligger kun 20 min fra Vejle,
så kig endelig forbi, hvis du skal på messe – vi holder selvfølgelig åbent i messedagene.
Ring 43 270 270 for at få en kørselsvejledning

Få besøg på klinikken
Vi vil meget gerne besøge jer på klinikkerne. Book et besøg for at høre om nye
produkter og muligheder. Ring 87 68 16 11 for forbrugsvarer og 43 27 02 70 for udstyr.
hos Nordenta.
Selv om vi ikke er i Vejle, er der stadig masser af gode messetilbud og spændende gaver.
Se dem alle i den store tilbudsavis, som kommer på gaden den 17. september.
P.S. al dente vil stadig være på messen - mød dem på stand 49.
Forbrug: Nordenta A/S · Nydamsvej 8, 8362 Hørning · tel.: 8768 1611
Udstyr: Nordenta A/S · Naverland 11, 2600 Glostrup · tel.: 43 27 02 70
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We found a gap
– time to challenge old truths
How do you get optimal long-term treatment
outcomes for your patients? The standard norm
regarding dental implant treatment success
from 1986 does not reflect what is possible
to achieve today. There are no reasons why
the clinician or the patient should accept a
marginal bone loss of up to 1.5 millimeters

based on a standard set 20 years ago. It has
been proven in study after study that with
the Astra Tech Implant System™ the mean
marginal bone level reduction is only
0.3 millimeters over five years.
It is time to close the gap.

Marginal Bone Maintenance with Astra Tech Implant System™
1 year

2 years

3 years

5 years

Mean marginal bone level change (mm)

0
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.6
- 0.8
-1.0

Astra Tech Implant System™
level*

-1.2
-1.4

-1.5

Standard norm**

-1.6

Time period (yrs)

*

Astra Tech Implant System™ level based on data from more than 40 published articles presenting
* Astra Tech Implant System™ level based on data from more than 40 published articles
radiological data; literature search April 2008
presenting radiological data; literature search April 2008
** Standard norm according to:
** StandardT.,
norm
according
to:Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25
Albrektsson
et al.,
Int J Oral
Albrektsson
T., etZarb
al., Int
J Oral
Implants
1986;1(1):11-25
Albrektsson
T. and
G.A.,
Int Maxillofac
J Prosthodont
1993;6(2):95-105
Albrektsson
T. and
Zarb
G.A., Int Implants
J Prosthodont
1993;6(2):95-105
Roos
J., et al., Int
J Oral
Maxillofac
1997;12(4):504-514
Roos J., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514

How much bone loss are you willing to accept?
Visit www.astratechdental.com and vote in the
marginal bone maintenance campaign
and find out more about the
figures behind the facts.
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Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Tåstrup, tel: +45 4371 3377, fax: +45 3371 7865, www.astratechdental.dk
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Denne ga ng BLOGGE R:
Henriette Marie Holmgård,
7. semester,
Tandlægeskolen i København
ARBEJD

eller gt.
t
v
o
j
s
være som fagli
n
a
k
Det t. Politisktuderende på
skæv tandlæges t om livet lg og
Tre er på skifeskoler. Fø
blogg tandlæg ggen på
de to enter blo et.dk.
komm laegeblad r.
Tanduddrag he
Læs

AMFUND

S

FOTO: Reimar Juul

Stud.odont. på bloggen

Ferie? Ferie!
r g] – Men helt ærligt; næsten TRE måneders sommerferie? I forhold til, hvor travlt jeg meget, meget hurtigt får,
når hverdagen på studiet begynder igen, så synes jeg det her er
tidsfrås!
a

dd

[Blogu

– det selvfølgelig dejligt at kunne lave ingenting med god samvittighed (fremfor at lave ingenting med dårlig samvittighed, som
jeg ofte gør i løbet af semesteret og nok specielt i eksamensperioderne). […]

Er tre måneders sommerferie ren luksus, når dagens tandlægestuderende samtidig får en velbetalt check af staten i form af SU?
Burde man derfor stille krav til de tandlægestuderende om fx et
praktikforløb? Eller skal man som studerende bare have lov til at
nyde den lange ferie, inden man sidder i arbejdsmarkedets saks?
Klik ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan læse hele Henriette
Marie Holmgårds blogindlæg samt kommentere indlægget.
Henriette Marie Holmgårds blogindlæg bringes uredigeret fra
bloggen på Tandlaegebladet.dk.

– til sidst bliver jeg godtnok rastløs og glæder mig til, at min normale hverdag inde på Panum begynder igen. Også savner jeg
mine patienter. […]

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

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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Vigtigt at vide
Fra og med torsdag den 3. september
åbner Tandlægeforeningens
Front Office igen for sin udvidede
åbningstid hver torsdag kl. 16-18.

Sygedagpengeloven er ændret
Folketinget har besluttet at ændre den eksisterende sygedagpengelov. Enkelte af ændringerne trådte allerede
i kraft den 6. juli 2009, mens andre træder i kraft hhv.
den 5. oktober 2009 og 4. januar 2010.
Ændringerne har stor betydning for det administrative arbejde, når en medarbejder sygemelder sig. Det
er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver sætter dig ind
i reglerne.

Ændringerne indebærer bl.a.
• justeringer i adgangen til sygedagpenge og refusion
• afskaffelse af den nuværende lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og indførelse af nye mulighedserklæringer
• nye regler om afholdelse af fraværssamtaler
• nye regler om udarbejdelse af fastholdelsesplaner for
sygemeldte medarbejdere.
www

På TDLNET findes en gennemgang af de ændrede regler, samt hvad de betyder for, hvordan du
som arbejdsgiver konkret håndterer det administrative i forbindelse med en medarbejders sygdom.
Klik dig ind under »Klinikejer« og videre til »Ansættelsesvilkår« og endelig ind under »Sygdom«.
Her findes bl.a. en printvenlig pdf-udgave.

BEMÆRK! Personligt tillæg til tandplejere og
klinikassistenter skal fremgå af kontrakten
Ifølge overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK samt overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening kan der
aftales en højere løn end den overenskomstmæssige løn. Der vil så være tale om et personligt tillæg.
Hvis der mellem arbejdsgiveren og den ansatte
aftales et personligt tillæg, skal dette fremgå af kontrakten eller et tillæg til kontrakten. Det skal fremgå,
hvornår tillægget gives fra, beløbets størrelse samt
underskrift for begge parter.
Hvis tillægget gives for en bestemt opgave, skal

dette også fremgå af tillægget eller kontrakten.
Det personlige tillæg for klinikassistenter kan
ikke modregnes i de overenskomstmæssige stigninger jf. protokollat II i overenskomsten.
Hvis det personlige tillæg for tandplejere skal
kunne modregnes i de overenskomstmæssige stigninger, så skal tillægget anføres i kontraktens pkt.
4C, litra a, eller 5B, litra a.
Bemærk, at personlige tillæg er en fast del af lønnen, og derfor skal de også udbetales ved sygdom
og barsel.
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Ny praktikpladspakke:

Virksomheder
får tilskud til elever
For at motivere landets virksomheder til at ansætte
elever har et flertal i Folketinget vedtaget at indføre
en såkaldt praktikpakke. Pakken indebærer bl.a. nye
tilskudsordninger, som betyder, at virksomhederne får
tilskud i prøvetiden og ved ansættelse ud over prøvetiden. Ordningen gælder også tandklinikassistentelever.
Fra og med 1. juni 2009 kan der samlet gives et tilskud
på op til 16.000 kr. pr. elev. Præmien udbetales efter ansøgning i prøvetiden, hver gang eleven har været i praktik
i 30 dage, dog vil der maksimalt kunne udbetales 6.000
kr. i præmie pr. elev.
Derudover kan der opnås bonus på 10.000 kr., når prøvetiden afsluttes med fastansættelse. Præmie og bonus kan
udbetales for alle gyldige uddannelsesaftaler inden for
erhvervsuddannelserne, dvs. aftaler, der omfatter hele uddannelsesforløbet, restuddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, korte aftaler, delaftaler og ny mesterlæreaftaler.
www
Du kan læse mere om ordningen samt rekvirere en blanket til brug for
ansøgning om præmie og bonus på ATP’s hjemmeside www.atp.dk.
Klik ind under fanebladet »Erhverv« og herunder »AER«.

Jobcafé på
SKT i København
Jobcaféen er et mødested for tandklinikker og
praktiksøgende elever. Det foregår hver tirsdag
kl. 12.00.
I Jobcaféen kan I møde alle de elever, som
søger praktikplads. Tandlægen møder blot op i
caféen og præsenterer sin klinik og annoncerer,
hvad det er, vedkommende søger og fra hvornår.
Herefter er der mulighed for at holde en uformel samtale med de elever, som kunne tænke sig
at søge stillingen.
Interesserede tandklinikker kan bestille tid
ved at ringe eller maile til praktikpladskonsulenten, Doris Lukowski-Nielsen. Hun hjælper også
gerne tandlæger med at hænge et stillingsopslag
op på SKT.
Doris Lukowski-Nielsen kan kontaktes på
dln@odont.ku.dk eller på tlf. 35 32 68 37.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

Må man spørge
en ansat, hvad
hun fejler?
I forbindelse med ændringen af reglerne for sygedagpenge har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en ny
vejledning, der omhandler reglerne for, hvad man som
arbejdsgiver må, når man skal indhente oplysninger om
en medarbejders sygdom.
Vejledningen hedder »Vejledning om arbejdsgivers
indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom«.
www
På TDLNET kan du læse FAQ om reglerne.
Klik ind på »Klinikejer« under rubrikken »Særligt for«,
herefter »Ansættelsesvilkår« og endelig »Sygdom«.

Husk registrering
af mer- og overarbejde
Det er vigtigt at registrere mer- og overarbejde på klinikken,
og at både klinikejer og klinikassistent signerer for timerne.
På den måde er der ingen, som er i tvivl om, hvad der er aftalt.
Det bemærkes, at kun timer, der er signeret af begge parter,
kan kræves honoreret.
Du kan nu benytte skemaet, der ligger på TDLNET, til at registrere mer- og overarbejdstimer. Du finder skemaet under »Løn
og ansættelse/Blanketter/Afspadseringsskema«.
Mer- og overarbejdstimerne opgøres ugentligt og skal så
vidt muligt afspadseres inden udløbet af efterfølgende måned.
Hvis overarbejdstimerne ikke afspadseres, skal de udbetales,
medmindre andet aftales mellem parterne.
Man kan godt lave en aftale om, at klinikassistenten holder
afspadsering på forskud med henblik på senere at optjene timerne. Det anbefales, at aftalen laves skriftligt, og at der aftales
et loft for, hvor mange timer der må »skyldes« for.
Har du spørgsmål, kan du ringe til Tandlægeforeningens
Front Office eller læse mere på TDLNET.
Karina Rytoft, Tandlægeforeningens Front Office
www
Du kan læse mere om mer- og overarbejde på TDLNET under »Særligt for
klinikejer/Ansættelsesvilkår/HK overenskomsten kort/Overarbejde« eller i
klinikassistenternes overenskomst § 7 og § 12, stk. 7 og 8.
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I Indlæg & debat har Tandlægebladets læsere ordet. Her
kan luftes synspunkter, deles
erfaringer, refereres fra kurser
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:
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Spørgsmål til Tandlægebladet (max. 100 ord), læserbrev
(max. 500 ord), kommentar
(max 500 ord), fagligt referat af kurser eller møder (max.
500 ord), essay (max. 1.000
ord), kronik (max. 2.000 ord)
For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
»Om Tandlægebladet«.
Synspunkter, som fremsættes
i indlæggene, står for indsenderens egen regning og kan
ikke opfattes som værende
dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens
synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Man kan
kommentere indlæggene ved
enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind
på Tandlaegebladet.dk, hvor
det er muligt at klikke sig frem
til det pågældende indlæg og
kommentere på nettet.
Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.

Redaktionen

Indlæg & debat
MR-scanning og fast protetik
Spørgsmål til Tandlægebladet:
I forbindelse med at en af mine patienter skulle til MR-scanning, forespurgte
henvisende læge mig, om patienten
havde fast protetik i mundhulen, der
var magnetisk, og om det kunne kompromittere scanningen.
Jeg har meddelt lægen, at ingen fast
protetik cementeret af mig indeholder
magnetiske metaller.
Desværre har min patient også
fået cementeret en bro i sit hjemland
(Tyrkiet), og den indeholder bl.a. 60 %
kobolt (=magnetisk).
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Mine spørgsmål er følgende:
1) Kan magnetiske metaller i fast
protetik kompromittere en MRscanning?
2) Og omvendt, kan en MR-scanning
forårsage skader på patienten, hvis
denne har restaureringer indeholdende magnetiske metaller?
Med venlig hilsen
Pia Holm-Petersen

Svar til Pia Holm-Petersen:
Tandimplantater, materialer og broer er
i al almindelighed ikke noget problem,
selvom materialet har magnetiske egenskaber. Der kan forekomme let opvarmning i en metalbro, og der er enkelte kasuistiske meddelelser om misfarvning af
emalje ved bøjletilhæftninger. Der kan
ikke foretages undersøgelser af nærområdet, fx orbita eller tungen, hvis der er
meget metalliske materialer tæt på.
Derimod kan man ikke MR-undersøge patienter med magnetiske implantater, hvor man fastholder en protese med
et magnetisk anker.
Standardreferencen er hjemmesiden
www.mrisafety.com, hvor man kan slå
materialer op under emne eller leverandør, men der er så meget på markedet, at
det er umuligt at give en generel garanti
for sikkerheden, specielt for materialer
af tvivlsom oprindelse, som den nævnte
tyrkiske »kobolt«-bro.
Her er de generelle anbefalinger fra
hjemmesiden:

Dental Implants,
Devices, and Materials
Many of the dental implants, devices,
materials, and objects evaluated for ferromagnetic qualities exhibited measurable deflection forces (e.g., brace
bands, brace wires, etc.) but only the
ones with magnetically-activated components present a potential problem for
patients during MR procedures (See
Magnetically-Activated Implants and
Devices). The other dental implants,
devices, and materials are held in place
with sufficient counter-forces to prevent them from causing problems for
patients by being moved or dislodged
by exposure to MR systems operating
with static magnetic fields of 1.5-Tesla
or less.

Finn Kristian Mathiesen
Overlæge, Røntgenafdelingen,
Vejle Sygehus
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Her får du et udpluk
fra kursusprogrammet:

Torsdag den 24. september
T1 Trivsel og arbejdsglæde
Motion på recept – recept på trivsel?
Det er vigtigt at heart-hunte – ikke
kun head-hunte!
Chris på Vejlemessen!
T2 Røntgen!
T3 Live-demonstration
Æstetisk fortandsplast – fra alle sider
T4 Rettidig omhu
Tidssvarende pædodonti
Cariesterapi til tiden
Bidovervågning der batter
T5 Ætsbroer – hvornår og
hvordan?

Fredag den 25. september
F1 Patientinformation
/ patientkommunikation
Hvad er det, jeg tror, jeg siger?
Ordet – det skrevne, det talte
og det usagte
Hvad siger loven? Hvad siger vi?
Sort humor – hvide tænder
F2 ADHD – børn og unge med et
usynligt handicap!
F3 Parodontose – en hjertesag
F4 Molar incisiv hypomineralisation, MIH – Perletandsrækkens
‚sorte får‘
F5 LIVE visdomstænder – Den
gode, den onde og den grusomme

Har du husket
at tilmelde dig?
mmet
Se hele kursusprogra
talfair.dk
den
på
dig
eld
tilm
og
eller nord-fair.dk

Tandteknikerkurser fredag
TF1 Attachments i protetik
TF2 En for alle og alle for en
– eller hvordan?

Læs det samlede kursusprogram
på dentalfair.dk

Vejle Messen 24.–25
. sept.’09

fagligedagef or ryge
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Jan Hanquist Hansen har åbnet klinik på
adressen Storegade 31, 1.,
6200 Aabenraa pr. 17. august 2009.

vis du ikke ønsker din fødselsdag
offentliggjort i andlægebladet, bedes du
venligst kontakte os senest 3 måneder før
fødselsdagen. nsker du på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund
fødselsdag, bedes du igen kontakte os senest
3 måneder før dagen. palten redigeres af
isbeth Pedersen Foldberg, andlæge
foreningens sekretariat, tlf. 70 25 77 11

Alireza Sahafi overtager Ulrich Nielsens
klinik på adressen Lyngby Hovedgade 17,
1. tv., 2800 Kgs. Lyngby pr. 1. september
2009.



T

Prak sis
Poul Christian Staal har overtaget Ulla
Christensen og Chresten Bocks klinik
på adressen Strømmen 3A,
8960 Randers SØ pr. 1. august 2009.

Ansæ ttelse
Ulla Christensen hos Poul Christian
Staal, 8960 Randers SØ.

Fø dselsdage 31. aug ust 2009 –
27. september 2009
30 år

Pernille Mørup Jørgensen, Århus C,
1. september.

40 år

Rikke Bang-Larsen, København K,
1. september.
Dorthe Bjerre Hansen, Hundslund,
13. september.

F olk o g prak sis

Ny klinikejer mærkede finanskrisen

T

er

K
j
. Pernille Mikkelsen blev uddannet fra andlægeskolen i øbenhavn i 1999 og har arbejdet som tandlæge i
andlægehuset langerup i tre år, inden hun i sommer blev
medejer af klinikken.
S

K

linike

Foto: Lizette Kabré

Pernille Mikkelsen har den 1. juli 2009 overtaget tandlæge Jesper Høffdings klinik på Øvej 2 i Slangerup. Dermed
indgår Pernille Mikkelsen nu i klinikkens ejerskab sammen med tandlæge Connie Nielsen og tandlæge Wenche
Alexandrakis. Som mange andre nybagte klinikejere
mærkede Pernille Mikkelsen også, at tiderne er skiftet.
– Det var svært at få banken med på idéen, selv om
de godt kunne se, at der var tale om en sund forretning.
Banken sagde da også selv, at de var meget forsigtige,
fortæller Pernille Mikkelsen.
Bankens forsigtighed kom bl.a. til udtryk i, at banken
også satte fokus på hendes privatøkonomi i forbindelse
med klinikkøbet, hvilket kom som en overraskelse for
Pernille Mikkelsen. Derfor har den nybagte klinikejer
et godt råd til andre, der går og drømmer om at købe
en tandklinik.
– Selv om man først vil købe klinik nogle år ude i fremtiden, er det en god idé at forberede sig i rigtig god tid,
fordi banken også fokuserer på privatøkonomien. Det
nytter fx ikke at købe hus samtidig med en tandklinik,
lyder rådet fra Pernille Mikkelsen.
T

L

S

Ø

T

H
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Benedicte Kloster, Bagsværd,
2. september.
Kasper Dahl Kristensen, Århus N,
2. september.
Caroline Lorck, København S,
3. september.
Anders Bergmann Hansen, Aabenraa,
3. september.
Lotte Bjerrum Madsen, Vejle Øst,
10. september.
Benedikte Caning, Charlottenlund,
14. september.
Anders Bach Lindholt-Jensen,
Dronninglund, 18. september.
Sara Rasmussen, Tune, 25. september.
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Ny Pro-Argin™ teknologi
Et gennembrud i behandling af dentin hypersensitivitet

Pro-ArginTM teknologi blokerer de åbne dentinkanaler og forhindrer udløsning af
de isende smerter*

Colgate tilbyder en ny, sikker og effektiv behandling
af dentin hypersensitivitet til klinikbrug
Pro-Argin™ blokerer åbne dentinkanaler ved en naturlig proces
med arginin og calciumcarbonat
Øjeblikkelig og langvarig lindring af dentin
hypersensitivitet efter bare én applikation1,2)
Klinisk dokumenteret lindring, som varer i 28 dage1,2)
Behandling af dentin hypersensitivitet og
afpudsning i én og samme seance

NY Colgate® Sensitive Pro-Relief™
Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin™ teknologi
*Grafisk fremstillede illustrationer baseret på SEM foto.

1) Schiff T, Delgado E, Zhnag YP, deVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the clinical efficacy of desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of dentin hypersensitivity associated with dental profylaxis. Am. J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 8A-15A. 2) Hamlin D, Williams KP, Delgado E, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR. Clinical evaluation of the efficacy
of a desensitizing paste containing 8% arginine and calcium carbonate for the in-office relief of dentin hypersensitivity associated with dental prophylaxis. Am J Dent 2009; 22 (Sp Is A): 16A-20A.
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For mere information: Colgate Professional Oral Care, tlf. 80 60 70 10. www.colgateprofessional.dk

782 SERVI CE
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Lisbeth Matzen, Højbjerg,
14. september.
Lene Hansen, Ølstykke, 16. september.
Hanne Juhl S. Lemche, Vejle,
18. september.
Tina Noer, Holte, 19. september.
Neda Sardari, Kgs. Lyngby,
19. september.
Paolo Simone, København S,
19. september.
Christian Voskjær, Kolding,
20. september.
Marianne Bækø Marker, Herlev,
23. september.
50 år

Annelise Goth, Dybvad, 7. september.
Niels Madsen, Kgs. Lyngby,
12. september.
Inge Susanne Olsen, Hadsund,
14. september.
Lene Dorner, Rungsted Kyst,
14. september.

Mohammad Reza Nourbakhsh,
Solrød Strand, 24. september.

75 år

Sven Sjørslev, Nørresundby,
6. september.

60 år

Alice Bechmann Parkegaard, Egå,
2. september.
Finn Holm-Petersen, København V,
6. september.
Jens Knudsen, Store-Heddinge,
10. september.
Peddy Sólbjørg D. Davidsen, Færøerne,
18. september.
Jesper Bunk Fassov, Horsens,
22. september.
Jette Odgaard Odderskov, Århus N,
24. september.
70 år

80 år

Lis Grubov, Vordingborg, 11. september.
Jørgen Langebæk, Ålsgårde,
27. september.
85 år

Edel Selberg, Aabenraa, 27. september.

Dø dsfald
Bent Skaanild, født 1929,
kandidateksamen 1958.
Ole Stig Pedersen, født 1940,
kandidateksamen 1967.

Birgitte Bjørn Willumsen, København
Ø, 3. september.
Benny Henriksen, Vordingborg,
20. september.

Tic. Din nye partner når det gælder tandteknik.
Mere end 40 erfarne og kompetente tandteknikere står klar til at servicere din klinik.
Postboks 212

0900 København C Tlf 70 80 78 32

www.ticab.eu

info@ticab.eu
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Indkaldelse af ansøgninger til
Tandlægeforeningens Konto for Odontologisk
Forskning, KOF (tidl. FUT) efterår 2009
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.
KOF’s formål er at yde støtte til undersøgelser, der kan
anses for at være af betydning for en videreudvikling af
tandlægevidenskaben og tandlægegerningen.
Ethvert medlem af Tandlægeforeningen kan til bestyrelsen fremsætte forslag til anvendelse af fondens midler.
KOF giver sædvanligvis ikke bevillinger over 100.000
kr. til en enkelt ansøgning.
Ansøgningen udformes på en særlig formular, som
kan downloades på medlemsdelen af tdlnet.dk under

Om Tandlægeforeningen, Udvalgsreferater mv., andre
udvalg, FORSKU/KOF/Calcin. Til ansøgningsformularen
er udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af formularen. Kun ansøgninger
der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.

Ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2009
til:
Tandlægeforeningen
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. KOF

Får du BID
når du annoncerer?
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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Indkaldelse
af forsknings
ansøgninger til
Tandlægefonden
Tandlægefonden – også kaldet
»Midler til fælles foranstaltninger
på tandlægeområdet« – indkalder hermed ansøgninger til
forskningsprojekter af tandsundhedsfremmende karakter.
Når det offentlige udbetaler
tilskud til behandling i privat
tandlægepraksis, har parterne
aftalt at tilbageholde en mindre
del af beløbet, som indbetales
til Tandlægefonden. Det er disse
midler, som kan anvendes til
forskning og efteruddannelse
med henblik på at fremme befolkningens tandsundhed.
Ansøgningen til fonden skal
indeholde en udførlig beskrivelse
af projektet, herunder angivelse
af titel, formål samt specifikation
af det ansøgte beløbs størrelse.
I forbindelse med ansøgningen skal det angives, hvor
forskningsresultaterne forventes
offentliggjort. Desuden forventer
fondens bestyrelse en afrapportering af forskningsresultaterne.
Frist for ansøgning om støtte
til forskningsprojekter: 15. september 2009.
Efter ansøgningsfristens udløb vil der ske en faglig vurdering
af indkomne ansøgninger. Herefter vil fondens bestyrelse tage
stilling til tildelingen af midler
blandt ansøgerne.

Indkaldelse af ansøgninger til
Fonden til fremme af viden
skabelig og praktisk odontologi
(Calcinfonden) efterår 2009
Bestyrelsen indkalder hermed ansøgninger til at komme i betragtning ved
den uddeling af fondens midler, der finder sted i oktober 2009.
1) I henhold til fundatsens § 4 kan bestyrelsen efter ansøgning yde støtte
til odontologisk forskning. Ansøgningen må nøje angive, hvortil støtten
tænkes anvendt, samt redegøre for ansøgerens kvalifikationer.
Støtte til ansøgere, der ikke er medlemmer af Tandlægeforeningen,
kan kun ydes, når der foreligger enstemmig beslutning.
2) Efter ansøgning kan ydes støtte til medlemmer af Tandlægeforeningen,
der ønsker at studere i udlandet, uden at det dermed er tilsigtet at opnå
en udenlandsk doktorgrad eller eksamen.
Ansøgningen skal indeholde detaljeret redegørelse for emnet for de
påtænkte studier samt angivelse af, hvor studiet agtes foretaget. Senest
tre måneder efter hjemkomsten skal bevillingsmodtageren til fondens
bestyrelse indsende en fyldestgørende skriftlig beretning om forløbet af
studieopholdet. Beretningen eller dele heraf kan på bestyrelsens bekostning offentliggøres i Tandlægebladet.
3) Bestyrelsen kan efter ansøgning 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.
Calcin giver sædvanligvis ikke bevillinger, der overstiger 100.000 kr. til en
enkelt ansøgning.
Det er fastsat i fundatsen, at en bevillingsmodtager, der ikke opfylder de
for bevillingen fastsatte betingelser, er pligtig til efter bestyrelsens anmodning at tilbagebetale bevillingen.
Ansøgningen udformes på en særlig formular, som kan downloades på
medlemsdelen af tdlnet.dk under Om Tandlægeforeningen, Udvalgsreferater mv., andre udvalg, FORSKU/KOF/Calcin. Til ansøgningsformularen er
udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af formularen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive
behandlet.

Ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2009 til:
www
Læs mere om fondens formål, og hent
evt. et ansøgningsskema på http://www.
regioner.dk/ServiceOgAdministration/
Fonde/Tandl-ae-gefonden.aspx

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. Calcin
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Indkaldelse af ansøgninger til Tandlæge
foreningens Forskningskonto efterår 2009
Tandlægeforeningens Forskningskontos formål er at yde
støtte til alle former for forskning inden for odontologi.
Udvalget uddeler sædvanligvis ikke beløb over
100.000 kr. til en enkelt ansøgning.
Igangværende projekter og projekter, som tidligere
har modtaget støtte fra Tandlægeforeningens Forskningskonto, kan kun modtage yderligere støtte efter indsendelse af årligt rapportskema, regnskaber og lignende
for tidligere bevilget støtte.
Støtte til ansøgere, der ikke er medlemmer af Tandlægeforeningen, kan kun ydes, når der foreligger enstemmig beslutning.
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 refe-

rater heraf skal først publiceres i Tandlægebladet, ligesom
det gerne ses, at foredrag eller kursus tilbydes Tandlægeforeningens Efteruddannelse.
Ansøgningen udformes på en særlig formular, som
kan downloades på medlemsdelen af tdlnet.dk under
Om Tandlægeforeningen, Udvalgsreferater mv., andre
udvalg, FORSKU/KOF/Calcin. Til ansøgningsformularen
er udarbejdet en vejledning, som bedes anvendt ved
udfyldelse og fremsendelse af formularen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.

Ansøgningen indsendes senest den 1. oktober 2009
til:
Tandlægeforeningen
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K
Mrk. FORSKU

Mød 10.000 tandlæger når de hver
måned besøger tandlaegebladet.dk
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786 SERVI CE
KALENDER

Akutte medicinske tilstande
KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 11 2009:
Deadline: 7. september 2009
Udkommer: 23. september 2009
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 12 2009:
Deadline: 28. september 2009
Udkommer: 14. oktober 2009
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

2009
Aug ust
NFH-kongressen

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

Dato: 27.-28.8.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Survival rates and complications in
implant dentistry

Dato: 31.8.2009
Foredragsholder: Professor, dr.med.
dent. Bjarni Elvar Pétursson, Department of Reconstructive Dentistry,
Faculty of Odontology, Reykjavík,
Iceland.
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Ikke-medlemmer kan deltage mod
betaling af deltagergebyr på kr. 550,Tilmelding for ikke-medlemmer skal
ske på leif@tdlfagernaes.dk senest den
22.8.2009.
Info: www.dstmk.dk

September
FDI 2009

Dato: 2.9-5.9.09
Sted: Singapore
Info: www.fdiworldental.org/microsites/Singapore/20090112FDI_Singapore_Newsletter.html

(Middelfart)

Dato: 9.9.09 kl.15-21.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Philipp Skafte-Holm og
Kim Garde
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Implantologi & Protetik

Videre i praksis (København)

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

Dato: 9.-10.9.09 kl. 10-18 og 9-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
45rd congress of the french

SOP – selskab for odontologisk

stomatology

praktik

and maxillofacial surgery society
Dato: 10.9.09-2.9.09
Sted: Nancy, France (Palate of the Congresses)
Info: www.sfscmf.fr

Dato: 4.9.09, kl. 13 – 5.9.09, kl. 14
Sted: Comwell Sorø
Arrangør: SOP
Info: Steen Sloth Madsen,
tandlege@post6.tele.dk

Videre i praksis (Århus)
Tandplejer-kursus

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

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

Kvalitetssikringsforløb efterår 2009

Dato: 8.9.09 kl. 9.30-18 og 9.9.09
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
All-on-4

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

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

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

Dato: 15.9.09 kl.18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Ole Marker, Isabel Brandt
TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10
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Jensen og Christian Carpentier
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Bidfunktion (Aalborg)

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

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

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

Facts & Fælder

Smil – du er på … men din fortand

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

er sløj!

Den offentlige konference

Dato: 18.9.09 kl. 9-19 og 19.9.09
kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Fra Parodontitis- til
Periimplantitis-patienten

Dato: 18.9.09
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Specialtandlæge Lambros
Kostopoulos
Info: www.astratechdental.dk eller
annemarie.boeberg@astratech.com

Skal DU være HER?

RYGN

ING PÅVIRKER
IMMUNSYS
TEMET
TVÆRFAGLI
GT SAMARBEJD
E HJÆLPER
PATIENTER
MED BIDPR
OBLEMER

TANDLÆ
PATIENT GER KAN IDEN
ERS RISI
TIFICERE
KO FOR
APOPLE
NY RAP
KSI
PORT:
SKADET AMALGAM HAR
KLINIKPE
IKKE
RSONAL
E
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Dato: 18.9.09, kl. 9.00-16.30
Sted: Comwell Kellers Park,
H.O. Wildenskovsvej 22, Børkop
Arrangør: Plandent A/S
Kursusgivere: Peter Lindkvist,
Jan Thomsen & Poul Cappelørn
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

OM LEGENDEN KER
– HISTORIEN
KLINIK
SKT. APOLLONIA STUDIEJOB PÅ TAND
DE VIL HAVE
STUDEREN

Helkeramik – æstetik i teori og
klinik

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

788 SERVI CE
KALENDER

Syddansk Medicinhistorisk Selskab

Helkeramik – æstetik i teori og klinik

Hvordan den molekylære genetik

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

kan bidrage til at belyse menneskets
evolution

Målgruppe: Alle interesserede.
Dato: Tirsdag den 22. september 2009,
kl. 19.30.
Sted: Aarestrup Auditoriet,
Odense Universitetshospital
Form: Foredrag.
Underviser: Overlæge
Peter K.A. Jensen.
Kursusledelse: Claus Fenger.
FOKUS – Bidfunktion (Fredericia)

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

Implantatkirurgi 2

Dato: 23.9.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
YSCO Forskerdag

Dato: 25.9.09, fra kl. 14.00
Sted: Tandlægeskolen, Nørre Alle 20
Arrangør: Odontologisk Institut
Info: Mette Keller, mke@odont.ku.dk
Basiskursus i implantatbehandling
med fokus på protetik

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

Dato: 30.09.09 – 14.10.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt Our
World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
NobelActive™

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

Ok tober
Restaureringer, der ikke holder …

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

Dato: 2.10.09 kl.9.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Henrik Krogh,
Mette Krebs og Anne Kjerulf
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Hvilken klinik ønsker du?

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

Dato: 6.10.09 kl. 17.30-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
HK Uddannelsesdag ( København)

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

- ved sår og blister i munden

Umiddelbar
smertelindring

Fremskynder
helingen

Reducerer
inflammationer

Mission Aphter

Ved aftøse sår og inﬂammationer
på mundslimhinden
GUM® Gengigel® –

med hyaluronsyre – giver hurtigere opheling

GUM® Gengigel® indeholder højmolekylær hyaluronsyre (HMW hyaluronic acid).
Hyaluronsyre er en substans der findes naturligt i kroppen og som fremmer helingen af
sår og inflammationer på mundslimhinden.
GUM® Gengigel® giver umiddelbar smertelindring via en barrieredannende effekt.
GUM® Gengigel® er et medicinteknisk produkt Klasse IIa, som med over 35 offentliggjorte
studier er den mest dokumenterede effektive behandling af aftøse sår og inflammationer på
mundslimhinden. GUM® Gengigel® giver ingen bivirkninger og kan anvendes af alle.

GUM® Gengigel®findes som Gel, Spray og Mundskyl

Kontakt Fyn / Jylland
tlf. 25 64 70 76
Tandlaegebladet 090818 2009.indd 1
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Kontakt Sjælland / Lolland-Falster
tlf. 21 20 54 45
2009-05-18 11:25:18

790 SERVI CE
KALENDER

Hjertestop i stolen.
Hvad skal jeg kunne?

Dato: 6.10.2009
Foredragsholder: Direktør, speciallæge i
anæstesiologi, DEAA, MPA
Brian Lerche, Glostrup Privathospital.
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Ikke-medlemmer kan deltage mod
betaling af deltagergebyr på kr. 550,Tilmelding for
ikke-medlemmer skal ske på
leif@tdlfagernaes.dk senest
den 25.9.2009
Info: www.dstmk.dk
Ved du nok om keramik?

Dato: 7.10.09, 17-21 med middag
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1,
8700 Horsens
Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen

Henvender sig til tandlæger, der interesserer sig for behandling med fast protetik. Foredraget er på engelsk.
Foredragsholder: dr. odont Per
Vult von Steyern fra fakultet for dentale
materialer, Malmø universitet
Tilmelding sker ved indbetaling på konto: 3627-10332303 senest 20.9.09. Husk
navn på overførelse.
Pris 1.500,00

Teoretisk basiskursus i kirurgisk
implantologi

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

Implantatkirurgi I

Dato: 7.10.9, kl. 9-17
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Per Bergmann
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

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

Kursus i supragingival tandrensning

(Ringsted)

for klinikassistenter

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

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning.
Datoer: 7., 8., 9.10. og 12.11.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

FOKUS – Præparationsteknik

HAR DU STOLEN
LEVERER VI
LÆDERBETRÆKKET
Monteres nemt ved hjælp af en
diskret lynlås. Pris kr. 1.085,-.
Hynder og betræk i læder til bl.a.:
PK22, J39, J16, CH23, Y-Stolen,
CH47, Myren, 7’eren ...

Bevidste klinikejere skaber

(Vallensbæk)

resultater

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

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

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

NobelActive™

2-dages kursus
Datoer: 8.10.09 og 22.10.09
26.11.09 og 10.12.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

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

Dansk Parodontologisk Selskabs

Fås i flere farver.

årsmøde

Mosebo & Co
Leverandør til danske møbelklassikere
www.mosebo-co.dk · Tlf. 27 111 326

Tema: »Når parodontalkirurgi bliver til
kunst«
Dato: 9.-10.10.09
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EQUIA fra GC.
Med perfekt

balance.
”Easy – quick – unique –
intelligent – aesthetic”
Det er hvad EQUIA står for og det
indebærer en helt ny indfaldsvinkel
til fyldningsterapi: fyldninger med
glasionomer har aldrig tidligere været
så æstetiske og translucente, så holdbare
og økonomiske!
GC Fuji IX GP EXTRA og G-Coat PLUS
er det første koncept som kombinerer
hurtig og enkel håndtering, med perfekte
fysiske egenskaber og det er med et æstetiske
resultat som ikke tidligere er set. Det betyder
helt klart, at vi fordobler styrken og på denne
måde dubleres holdbarheden. Dette giver også
optiske egenskaber som ikke er set tidligere med
glasionomer.

GC NORDIC AB
Danish Branch
Dampfærgevej 3
DK-2100 Københamn
DANMARK
Tel. 23 26 03 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Systematisk Parodontologi

Medlemsmøde – fra klagesag til

(opstart)

gabestok (Region Hovedstaden)

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

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

DSOI Årsmøde

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

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

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

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

Dato: 30.10.09, kl. 10-19 og 31.10.09
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Teoretisk basiskursus i protetisk
implantologi

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

Dato: 30.10.09, kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Tema-kursus – Nye tænder på én dag

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

November
Medlemsmøde – fra klagesag til
gabestok (Region Midtjylland)

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

Dato: 3.11.09, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Postoperativ behandling efter
dento-alveolær kirurgi.
Er der noget nyt?

Dato: 3.11.2009
Foredragsholdere: Professor, dr.odont,
Søren Schou, Afd. for Kæbekirurgi og
Oral Patologi, Århus Tandlægeskole
og professor dr.odont Søren Hillerup,
Afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Københavns Tandlægeskole
og Rigshospitalet.
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Ikke-medlemmer kan deltage mod
betaling af deltagergebyr på kr. 550,Tilmelding for
ikke-medlemmer skal ske på
leif@tdlfagernaes.dk senest den
23.10.2009.
Info: www.dstmk.dk
Implantatkirurgi 2

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

Medlemsmøde – fra klagesag til

Avanceret knogleopbygning

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

gabestok (Region Syddanmark)

Dato: 10.-11.11.09, kl. 8-17 og 8-16
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Thomas Kofod
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

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

Syddansk Medicinhistorisk Selskab

Symposium

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

Dato: 6.11.09
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Diverse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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FOKUS – Plast i kindtænder

Hvordan ændrer sygdomsmønsteret

(Aalborg)

sig i G rønland?

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

Epidemiologisk transition fra Bertelsen
til Inuuneritta.
Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008,
kl. 19.30
Sted: Aarestrup Auditoriet,
Odense Universitetshospital.
Målgruppe: Alle interesserede
Form: Foredrag
Underviser: Peter Bjerregaard
Kursusledelse: Bernard Jeune

794 SERVI CE
KALENDER

Akutte medicinske tilstande

Implantatkirurgi 2

FOKUS – Plast i kindtænder

(Viborg)

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

(Fredericia)

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

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

Avanceret Kirurgi
Medlemsmøde – fra klagesag til
gabestok (Region Sjælland)

Dato: 11.11.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Halberstadt og Palle
Holmstrup
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Start i praksis (Sorø)

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

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

Konference – Adfærd og motivation

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

Offentlig kursusdag

Dato: 18.11.09, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Dorthe Holm og
Henrik Leslye
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FbWaWjf

 

Kyoto

Dato: 23.11.09-1.12.09
Arrangør: Tandlægeforeningen samt
Our World
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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Tandlægeforeningens syreskalaplakat med
mad- og drikkevarer er lige til at hænge op
på klinikken. Den måler 25x70 cm og kan
erhverves for 30 kr. plus porto og ekspeditionsgebyr. Er du interesseret, kan du
kontakte Tandlægeforeningens Forlag
på tlf. 70 25 77 11 eller mail
info@tandlaegeforeningen.dk
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FOKUS – Plast i kindtænder
(Vallensbæk)

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

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

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

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

Dato: 27.11.2009
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk
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December

2010

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik
(Horsens)

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

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

Dato: 3.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Salg eller informeret
samtykke (Århus)

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

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

Januar
FOKUS – Salg eller informeret samtykke (Vallensbæk)

Dato: 7.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

796 SERVI CE
KALENDER

Billund – kursus

FOKUS – Kirurgisk Endodonti

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

(Tåstrup)

Dato: 26.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Maj
FTI2010 – International Dental
Conference

Dato: 27.-29.5.10.
Sted: Florence, Italy
Info: www.ftidental.com

Februar

September

Norsk Forening for Odontofobi

ESMD 2010 Congress

(NOFOBI)

Seeing is believing
Dato: 16.9.10-18.9.10
Sted: Vilnius, Lithuania
Info: www.esmd2010.com,
info@esmd2010.com

Basal Oral Implantologikursus

Dato: 15.1.10 kl. 9-18, 16.1.10
kl. 8.30-15 samt 24.3.10 kl. 9-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Merete Aaboe,
Søren Schou, Simon Storgård Jensen,
Peter Kohberg og Flemming Isidor
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 5.2.10-7.2.10
Sted: Danskebåten fra Oslo til København
Arrangør: NOFOBI
Info: Tannlege Pål Ellingsen (NOFOBI)

Marts
FOKUS – Kirurgisk Endodonti

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

(Tåstrup)

Fordi du kan få den originale
Valplast fleksible protese

for kun

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

Dato: 18.3.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Vidste du, at du selv
kan opdatere dine
medlemsoplysninger?
– Log ind på TDLNET og klik på dit navn.
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Det bedste til dine tænder
4E0ES TANDBRSTER RENGR DINE TNDER BLIDT OG EFFEKTIVT
+OMFORT KVALITET OG KLASSISK DESIGN

Besøg vores WEBSHOP
www.tand-profylakse.dk
Made in Sweden
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798 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

Behandlin gscentre
C olosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Cone-Beam skanning.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Klinikken H ausergården
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 T andlægeC enter
Laserunderstøttet tandbehandling
Implantatklinik og tandkirurgi
Scanora® Conebeam 3D X-ray
system
Frederiksgade 2, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
E-mail: psh@psh-tand.dk
www.psh-tand.dk
Klinikchef: Peter Steen Hansen
Master of Science – Lasers in
Dentistry

Bidfun ktion
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
Karin F ejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
L ene Baad-H ansen, ph.d.
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
L one N yhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen R osby
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
H ans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

Børnet and ple je
L one T angø
Anne G ro H olst H ansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

D ent al og maksill of acial radiol ogi

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

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

Impl ant ater
F yn
A J & I Johansen, O dense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
Tlf. 66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk
C entrum T andlægerne O dense og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

A alborg Implantat C enter
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. H
 enny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa T andlægeklinik
& 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
A arhus, T dl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark
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Århus Implantat C enter
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Brædstrup Implantat Center I/S

KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
H erning Implantat C enter
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast. Tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande. Tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
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Implantatcenter Nord
F rederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup T andlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra med
knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat C enter
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
L one N yhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

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

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

Jørgen R ostgaard
H enrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
F lemming H arder
N ino F ernandes
Erik H jørting-H ansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Kibo G ruppen

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 G otfredsen
Lægehusets Tand- og Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.dk
Københavns
Implantat C enter®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:	Jan Bjerg
Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
L ars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels G ersel/Malene H allund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
O le D onatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11

800 SERVICE
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Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Specialtandlægerne
Ph.d. O le Schwartz og
Ph.d. T homas Kofod
Alt indenfor Tand-, Mundog Kæbekirurgi Alle typer
implantater og rekonstruktioner, herunder immediate
fuldkæbebroer.
Lyngby Implantat|Center
Lyngby Hovedgade 27, 3 sal
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 01 90/Fax 45 87 45 01
info@lyngbyimplantatcenter.dk
Henvisningsblanket hentes på:
www.lyngbyimplantatcenter.dk
Storstrøms
Implantat C enter
O le Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
T orben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Vibeke T aaning
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

Mo bil i mpl ant at behandlin g
Poul L ester
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
Kir ur gi
F yn
Klinik for T and-, Mund- og
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl.,
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.
Jylland
A alborg Implantat C enter
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
A arhus, T dl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Brædstrup Implantat
C enter I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

F reksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens T horn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kjellerup T andlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen
L ambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297,
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
L eif F agernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin D ahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
N iels R intza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul T herkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose

Vejle C entrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
Sjælland
F lemming H arder
N ino F ernandes
Erik H jørting-H ansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar C aspersen
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 C enter®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete A aboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

SERVICE 801
KOLLEGIALE HENVISNINGER

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K.
Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater

Vibe R ud
T homas F oldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30

Natashia Ingemarsson-Matzen

N ar kose

Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels G ersel/Malene H allund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
O le D onatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
O le 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

F yn
F aaborgklinikkerne
F yns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.clinics.dk team@clinics.dk
Jylland
A arhus, T dl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, T rinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
L eif F agernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57 – 58 75 52 16 16
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Sjælland

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Søren H illerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
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Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Kalundborg T andlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
Københavns
Implantat C enter®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

L one L ange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete A aboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
N iels Berner
F rits Esmark
Kaj H ansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
O le Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

O r t odonti
F yn
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
F isketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk
Jylland

T andlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk

Allan D erry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00/Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

T andlægerne i C arlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk

L isbeth N ielsen, Phd.
Michael H ald N ielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

T andlægerne i G l. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
T andplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Anne G rethe T erp
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
C arsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti

O ral his t o pat ol ogi
O ral Patologisk L aboratorium

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

Elisabet H øjensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
H ans Peter H arbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti

802 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

Klavs F isker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68			
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
L ise H alkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May L ise H egrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Janne G rønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti
Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50 – 40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

H elen T orkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Michael H olmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
L one Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul H enrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren H aldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandregulering.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke H alborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Par odont al behandlin g
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44/Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
C harlotte R eumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
H arry F jellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

F yn
D orte Kaarup-C hristensen,
D r.med.dent.
Morten Kaarup-C hristensen,
D r.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i
parodontologi

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter
I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40
Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi

Jess G raabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen H ørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
L ars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
L one F orner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00

Sjælland
Anne H avemose-Poulsen,
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09
F inn H olm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Jan Bjerg Andersen
H enrik H olm
Malene H alliday
F rancesco Martelli
– Microbiologiske og genotypebestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontalbehandling
– Kirurgisk parodontalbehandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk

Susanne D alsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

Pr oteti k
F yn
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik
Jylland
L one N yhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik
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Sjælland
Kirsten C hristensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
T orben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

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

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

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

T andl æges kræ k
Maj-Britt L iliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
R ikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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

ANNONCER

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

804 SERVICE
TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP

Kreds 2

Kreds 6

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

C laus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86

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

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

andlægernes
ryghedsordninger

KRISEHJÆLP

Kreds 1
D an Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
C harlotte G roule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
N iels-H enrik H eller
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
D orte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel F ogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

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

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

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

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

Kreds 9
L ars R asch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

T

H

T
L

andlægeforeningen

T

Kreds 3

Michael R asmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

ena edegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

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

E

Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer
IOGT
alkolog
Birgit Juul N ielsen
man-to 10-17, fr 10-14
Tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17
alkolog Jørgen Byrgesen
Tlf. 61 10 72 05
www.iogt.dk
Ved stemningslidelser
PsykiatriF onden
Anne Marie Kahr Nielsen
Tlf. 39 25 25 19
PsykiatriF ondens
Erhvervsrådgivning
Tlf. 39 25 25 10
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

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

39 46 00 80

:)

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...
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SERVICE 805
STILLINGER

Stillin ger til bydes
STILLINGSANNONCER

Privat ansættelse
Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf.
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75
pr. spaltemm, stillinger søges kr.
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for annoncer
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 11: 7/9
udkommer 23/9
Annoncer til TB 12: 28/9
udkommer 14/10
Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges på baggrund af annonceteksten i bladet
– altså uden at man skal søge
oplysninger andre steder. Kravet
til stillingsopslag er at annoncen
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested
– korrekt stillingsbetegnelse
– ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er
mindsteprisen, hvad der svarer til
betalingen for 110 mm, når der
henvises til en hjemmeside på
internettet.
Benyt Tandlægeforeningens
standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette
lønmodtagerne om vilkårene for
ansættelsesforholdet. Ved brug af
Tandlægeforeningens standardkontrakter er der sikkerhed for at
lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk
vejledning opfordrer Tand
lægeforeningen parterne til at
rette henvendelse til Tandlæ
geforeningens sekretariat inden
kontrakten underskrives.
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T andlægeassistent søges
Til centralt beliggende klinik
i Århus søges omhyggelig og
samvittighedsfuld tandlæge til
vikarstilling fra 1/1 2010 t.o.m.
31/7 2010.
Stillingen er 30 timer om ugen
med mulighed for fastansættelse efter endt vikartid.
Kommunikation, respekt, ansvarlighed, succes og humor
er vores nøgleord i det daglige
samarbejde både sammen og
for vores patienter. Vi er et
team med 4 tandlæger, 3 tandplejere og 7 klinikassistenter.
Vi har et godt miljø både
fagligt og socialt, vi arbejder
aktivt med uddelegering af
arbejdsopgaver til klinikassistenter/tandplejere. Alle
klinikassistenter laver patientbehandling, f.eks. provisorier,
tandrensninger og starter
nødbehandlinger. To af klinikassistenterne tager sig særligt
af behandling med grind care
for vores bruxisme-patienter.
Vi arbejder med elektronisk
journal (dental suite) og digital røntgen (digora). Klinikken
udfører stort set alle former
for tandbehandlinger, herunder implantater, større protetiske rekonstruktioner samt
æstetisk tandpleje.
Vi søger en kollega med teamspirit, som kan skrive under på
vores nøgleord, har lyst til at
arbejde visionært, meget gerne
med interesse i parodontologi/
kirurgi, og har lyst til at indgå i
et længerevarende samarbejde.
Vi glæder os til at høre fra dig
senest d. 15/9.
Send eller mail ansøgning til:
Tandlægerne ved rådhuset
Sønder Allé 3,
8000 Århus C
Tlf: 86123340
tandlaegerneraadhuset
@mail.dk

T andlæge/cand.odont.
– Nakskov
Til travl praksis i Nakskov søges
tandlæge/cand.odont. ca. 30
timer ugentligt. Tiltrædelse efter
aftale.
Vi er i forvejen 3 tandlæger,
½-dags tandplejer og 7 klinikassistenter, som vil byde dig velkommen i en hyggelig, men travl
provinspraksis. Klinikkerne er
moderne med alt i udstyr, digital
røntgen og elektronisk journal.
Vi udfører alle former for tandpleje med stor vægt på en individuel og serviceorienteret behandling af den enkelte patient.
Har du lyst til at arbejde i disse
rammer, 1½ times kørsel fra
København og i naturskønne
omgivelser med gode og billige
boliger, så send os et par ord om
dig selv.
Tandlægerne i Sønderport
Uffe Sørensen
Tina Klausen
Bent Søndergaard
Søndergade 42
4900 Nakskov
Tlf: 54920177
Mail: soenderport@os.dk

ANNONCER

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Gå ind påtdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”

Sjælden mulighed
På vores klinik i Århus har vi pr.
1.9. eller snarest derefter brug
for en selvstændig, engageret og
kvalitetsbevidst tdl. Arb.tiden
vil ligge på 25-30 t/uge, og vi er
meget fleksible vedr. arb.tidens
tilrettelæggelse. »Århus« er del i
et samarbejde mellem tre meget
innovative klinikker (se www.
dentcare.dk). Klinikken er fuldt
digitaliseret med OTP samt en
indarbejdet tandplejer-funktion.
Vi lægger meget stor vægt på,
at vores patienter altid vil blive
tilbudt den mest optimale løsning, og vi forventer derfor, at
du vil deltage i den oplæring/
uddannelse, der skal til for altid
at kunne leve op til allerhøjeste
standard. Er du interesseret i
at høre mere, skal du sende din
ansøgning til helsengreen@
dentcare.dk

806 SERVICE
STILLINGER

ans ættelse

www.tdl-tryghed.dk
Pension

O

ffentlig

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






:)

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

Leder med bid i til Randers Kommune
Vil du være vores nye leder af tandplejen i Randers Kommune og dermed være med til at præge udviklingen af tandplejen i Danmarks
7.-største kommune – så har du chancen nu! Tandplejen i Randers
søger ny leder pr. 1.11.2009.
Tandplejen i Randers:
• indeholder 23 behandlings- og forebyggelsesklinikker, herunder
en midtbyklinik med OR samt en fuldt udbygget og velfungerende
tandreguleringsklinik.
• rummer ca. 85 ansatte, som er fordelt i 5 team.
• Ca. 21.000 årlige behandlinger af børn og voksne.
Der er p.t. planer om at bygge et nyt sundhedscenter, hvor der vil være
tæt samarbejde med regionen samt private aktører. Sundhedscenteret
forventes færdigt efteråret 2011. Tandplejens centralklinik og tandregulering bliver en del af det nye center, og du vil kunne være med til at
sætte dit præg på det nye sundhedscenter.
Du referer til sundhedschefen og vil indgå som en del af et velfungerende ledelsesteam på tværs af sundhedsplejen, tandplejen, rehabiliteringsenheden samt sundhedsfremmeenheden. Et team, hvor du kan
hente inspiration, få sparring, og hvor det forventes, at du bidrager med
tanker og holdninger til den samlede indsats på sundhedsområdet.
Randers Kommune er en værdibaseret organisation, som læner sig op
ad et ledelsesgrundlag med 5 værdier. Sundhedsplejen er organisatorisk indplaceret i sundheds- og ældreforvaltningen. Randers Kommunes ledelsesgrundlag finder du på www.randers.dk under personale,
politikker og aftaler.
Vi forventer, at du:
• Er skarp på ledelse, visionær og udviklingsorienteret
• Har engagement i en fortsat god udvikling af den kommunale
tandpleje
• Er en god rammesætter og driftsleder, der er handlekraftig
• Ser personalets trivsel og udvikling som en vigtig del af din arbejdsopgave

• Har økonomisk overblik
• Er motiveret til at indgå i en konstruktiv samarbejdsrelation med relevante samarbejdspartnere samt de øvrige dele af sundhedsafdelingen
• Har gode kommunikative og analytiske evner
• Har erfaring med og interesse i ledelse
Vi tilbyder:
• Indflydelse på udviklingen af den kommunale tandpleje.
• Højt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, som har fokus på
tandpleje på højt kvalificeret niveau og med fokus på forebyggelse.
• Et godt og velfungerende dynamisk lederteam på sundhedsområdet,
hvor faglig sparring er en del af hverdagen.
• Mulighed for at sætte præg på sundhedscenteret og dets samlede
aktiviteter.
• Stor indflydelse på egen udvikling.
Yderligere oplysning kan hentes ved at kontakte sundhedschef Lene
Jensen, tlf. 89 15 12 00, eller på hjemmesiden
www.tandplejen.randers.dk.
Har ovenstående inspireret dig så send din ansøgning til:
Randers Kommune
Sundhed og ældre
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Att. Lene Jensen.
Ansøgningsfrist: 14.9. kl. 12.00.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge stillingen.
Supplerende oplysninger kan indhentes hos sundhedschef Lene
Jensen, tlf. 89 15 12 00.
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SERVICE 807
STILLINGER, KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN

KØ B OG SALG

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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


Humanitært arbejde
- Vietnam og Cambodja
Tandsundhed Uden Grænser søger tandlæger, tandplejere, tandlægestuderende (som har bestået 8. sem.) og
tandplejerstuderende (som har bestået 4. sem.), der vil
arbejde frivilligt og ulønnet for at fremme tandsundheden i
nogle af verdens fattigste lande.
Projektuger:
Vietnam og Cambodja: Uge 1-2 i januar 2010.
Du kan vælge at arbejde i enten en eller to uger. Hvis du
vælger at arbejde i to uger, vil du komme til at arbejde i
både Vietnam og Cambodja.

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

Hvad kræves der for at deltage?
1. Du skal interessere dig for tandsundheden i verdens
fattigste lande.
2. Du skal være medlem af TUG.
3. Du skal udfylde og indsende en ansøgning samt bilag
inkl. Certiﬁcate of Good Standing eller dokumentation
for bestået teoretisk og praktisk undervisning inden
ansøgningsfristen.
4. Du skal afse tid før afrejse til praktiske gøremål, bl.a.
skal du selv sørge for at booke din rejse, have vaccinationerne og rejseforsikring i orden.
5. Du skal deltage i det obligatoriske introkursus den 1.
november 2009 i København.
6. Du skal i fællesskab med dine medrejsende skrive en
rejsebeskrivelse samt sende 10 billeder fra projektet,
der skal være TUG i hænde senest ﬁre uger efter hjemkomst.
Økonomi
Projektdeltagerne betaler selv udgifter til rejse og ophold.
Læs mere om betingelserne på www.tug-dk.org.

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

ANNONCER

Ansøgningsskema og bilag sendes elektronisk til:
E-mail: tug@tug-dk.org
Mærket »Ansøgning«
Alle bilag skal indscannes i høj kvalitet
Ansøgningsfrist: 15. september 2009
Ansøgningsskemaet og ﬂere informationer om projekterne
kan ﬁndes på TUGs hjemmeside: www.tug-dk.org.
Stillingsannoncer i farver bliver set...
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808 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

d o ater

v



A

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

k

LEVERANDØRHENVISNINGER

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

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)
39 46 00 80

Ban ker

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen

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

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

ANNONCER

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

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

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

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

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

SAVNER
DU EN
NÆRVÆRENDE
BANK?

www.sparnord.dk

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

Henning Jensen
96 80 25 68
hej@riba.dk

Mette Ostersen
96 80 25 73
mko@riba.dk

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

Stillingsannoncer i farver bliver set...
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SERVICE 809
LEVERANDØRHENVISNINGER

dent all abora t orier

lidt friskere - lidt hurtigere

Storkøbenhavn

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

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

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

www.supradent.dk

Sjælland

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

D anPars D entallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

F yn

Mogens L arsen
D entallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230 Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk

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

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

Medlem af
Danske Dental Laboratorier

NDC

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

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

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

Fugl
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INSTRUMENTER
HYGIE JNE

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

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

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

810 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Klini k- og kont orin vent ar

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

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

Kunst & Klinik design

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

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

Ko mpressorer

www.pro-visuel.dk

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

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

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

e ision

14:40:00

v

R

BienAir.indd

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

www.pwcglobal.com/dk

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

ANNONCER

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b
Klini kuds t yr
– indretnin g

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

Scanline

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

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

Indryk selv din stillings
annonce både i blad og
på net.
Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«
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SERVICE 811
LEVERANDØRHENVISNINGER

Revisionscentret

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på

for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

Få bonus
på sund fornuft

www.colgateprofessional.dk

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

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

JTA DENTAL salg & service ApS
- det handler om tillid
er ice & re ara tion

Vikarser vice

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

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

p

v

S

JTA DENTAL salg & service ApS
- mere end god service...

Eurocard til
reduceret pris

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

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

KaVo Specialisten

7JLBSCVSFBVFU
GPSLMJOJLBTTJTUFOUFS
-BOETELLFOEF
7JLBSTFSWJDF

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Udstyr
Klinikindretning
Rådgivning
Røntgenautoriseret
Instrumenter

Udstyr
Rådgivning
Reparation af:
Instrumenter
www.dentsupport.dk
Hekafor reparation
Planmeca
KaVo
m.m.
Specialværksted
af roterende
instrumenter
Klinikindretning
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Reparation
af: 92 54 00
Røntgenautoriseret
Telefon:
44
Klinikindretning
Specialværksted
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Som medlem af Tandlæge
foreningen kan du få
Eurocard Classic,
Eurocard Guld og/eller
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.
Ring til Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere
om tilbudet.
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E-mail: jta@jtadental.dk
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Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
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Et stærkt alternativ!
Din direkte
kontakt til
Heka online
Planmeca
KaVo m.m.
fordelagtige dentalindkøb
Øv

www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
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2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
andbørster og tandstikkere
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Statoil
fyringsolie
til dit hjem
www.statoil dk

i farver bliver set...

TANDLÆGEBLADET 2009 · 113 · NR. 10

Statoil
kundekort
til dig

8:08:12

Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler

Stillingsannoncer
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Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Eurocard,
Holst
Vej 5,
Eurocard,H.J.
Park
Allé 292
2605
www.eurocard.dk
2605Brøndby,
Brøndby, www.eurocard.dk
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NÆSTE NUMMER

Skj ul t fo rstopp el se
er å rsag til då rlig å nd e
Ny forskning viser, at
årsagen til dårlig ånde ofte
skal findes længere nede
end mundhulen.
Læs mere i næste nummer
af Tandlægebladet

Illustration: Gitte Skov

H1N1

Sundhedsstyrelsen forudser, at op mod
halvanden million danskere må lægge
sig med influenza A (H1N1) i løbet
af efteråret. Hvordan skal tandlæger
forholde sig i forbindelse med den
yderst smitsomme sygdom?
Læs mere i næste nummer af Tandlægebladet

Tandlægebladet nr. 11 udkommer den 23. september 2009

Find den faglige artikel, du søger efter!
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan finde faglige artikler, der har været publiceret
i Tandlægebladet siden nr. 11/1996.
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Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at ﬁnde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.

APIKAL KAVITETSPRÆPARATION
VED RETROGRAD RODFYLDNING
TANDSUNDHEDEN I USA HALTER

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44
TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD DANISH DENTAL JOURNAL
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Planmeca Tlf.:2041 5254
Plandent Tlf.: 4366 4444
Dentronic Tlf.: 8610 4122
Fiskers Dental Tlf.: 43611844
Vestjydsk Dental Tlf.: 9742 4044
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