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I Nykredit Privat Portef¿lje benytter vi os af en nobelprisbel¿nnet investeringsmetode, og vi v¾lger helt frit blandt

Som ny kunde fr du en individuel helhedsrdgivning,
som giver overblik over bde bolig, pension, frie midler,

de bedste investeringsforeninger og formueforvaltere.
Det har indtil nu givet rigtig gode resultater: Sidste r gav
investeringerne i en portef¿lje med 25% obligationer og
75% aktier f.eks. et afkast p 28,78%. Det var 7,62 procentpoint h¿jere end gennemsnittet p markedet.

investeringer og personforsikringer. Hvis du har en investrbar formue p mindst 500.000 kroner, vurderer vi
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av implantat – ingen garanti för kvalitet«, side
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Procera® Bridge Alumina and Zirconia • Procera® Laminate

Procera® makes it easier to deliver

a beautiful smile
Our world-leading production technique for Procera® Bridges and Laminates ensures precise fit, strength
and unsurpassed lasting beauty. Central to our Easy Esthetics™ concept, Procera® means you can create
beautiful esthetics in far less time than has ever been possible – and with even greater patient satisfaction.
Procera® Laminate
• Strongest laminate available
• Excellent masking capability
• Beautiful results ensured
• Easy and predictable clinical procedure
Procera® Bridge Alumina
• The world’s first and only bridge in densely sintered alumina
• Indicated for the esthetic region
• Alumina’s translucency and transmission of light deliver unsurpassed esthetics
• Cementation of Procera® crowns saves time compared to bonding

© Nobel Biocare AB 2006

Procera® Bridge Zirconia
• Our world-leading production technique gives marginal fit at less than 15 microns
and spans up to 60mm in length
Add the support we offer as part of our commitment to total solutions and, suddenly,
it’s easy for everyone to deliver excellent and Easy Esthetics™.

Visit www.nobelbiocare.com for more information
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Emfysemer med
orofacial genese
En litteraturoversigt
Ib Sewerin
Emfysemer optræder lejlighedsvis som en komplika
tion ved behandling i tandlægepraksis og er i den
forbindelse at betragte som en iatrogen skade.
Tilstanden kan først og fremmest opstå i til
slutning til kirurgiske procedurer, men ses også i
forbindelse med konserverende tandbehandling samt
endodontisk og parodontal behandling. Emfysemer
med orofacialt udgangspunkt kan desuden opstå som
følge af traumer, eller de kan være selvpåførte.
I de fleste tilfælde er denne type emfysemer ufar
lige, men de er ubehagelige for patienterne og giver
anledning til betydelig ængstelse. Der består også en
risiko for alvorlige komplikationer.

E

mfysemer betegner tilstande med en ikke-fysiologisk ophobning af luft i et væv eller et organ. De
forekommer overvejende i hoved-hals-regionen
og i thorax.
Almenmedicinsk ses emfysemer i forbindelse med større thorax-traumer (trafikulykker, arbejdsskader mv.) hvor
luft pga. overtryk presses ind i subcutis eller sjældnere i
mediastinum (1). Desuden ses lokale emfysemer i lungerne
i forbindelse med kronisk obstruktiv lungesygdom (2), og
de kan opstå som komplikationer ved astmatiske sygdomme (3).
Af interesse for tandlæger er emfysemer med udgangspunkt i mundhule og ansigt, og formålet med nærværende
artikel var at gennemgå litteraturen om dette emne.
Terminologi og inddeling
Emfysemer (emphysema (af gr. en- = ind, physan = blæse)) kan
inddeles efter deres lokalisation og udbredelse. Visse emfysemer er rent subkutane. Internt kan de være lokaliseret
para- og retrofaryngealt samt mediastinalt.
Nærværende oversigt omhandler alene emfysemer udgående fra det orofaciale kompleks, og i det følgende anvendes akronymet EOFG (emfysemer med orofacial genese).
EOFG kan ætiologisk inddeles i to hovedgrupper: 1)
iatrogene og 2) non-iatrogene emfysemer.

Mhp. at diagnosticere og forebygge emfysemer er
det vigtigt for tandlægen at kende symptomerne og
at være fortrolig med og undgå de situationer som
kan udløse tilstanden.
I artiklen gennemgås litteraturen om emfysemer
med udgangspunkt i det orofaciale område.

Hyppighed
EOFG er en sjældent optrædende tilstand. Osborn et al. (4)
gennemgik prospektivt 16.127 kirurgiske fjernelser af
tredjemolarer i underkæben og fandt en komplikationsrate
på 11%. Blandt komplikationerne nævnes ikke et eneste
tilfælde af emfysem.
Goldberg et al. (5) analyserede 500 tilfælde af kirurgisk
fjernelse af tredjemolarer i underkæben i privat praksis.
De fandt at komplikationer indtrådte hos 7% af patienterne, men heller ikke i dette materiale noteredes tilfælde af
emfysemer.
Der foreligger imidlertid et stort antal kasuistiske meddelelser, og det er antydet at der forekommer et stort antal
milde tilfælde som tolkes som postoperative ødemer (6).
Tidligere litteratur
Litteraturen omfatter en række oversigtsartikler (7-10) og
en lang række kasuistikker.
Fra dansk side foreligger en oversigt fra 1970 af Lars
Krumholt (11).
Patogenese
Forudsætninger for udvikling af et EOFG er et brud på den
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intakte slimhinde i cavitas oris/nasi, sinus maxillaris eller
oropharynx samt opståen af et atmosfærisk overtryk. Herved kan luft presses ind i de anatomiske spatier og ved
»dissektion« brede sig videre langs fascierne.
Primært kan luften udbredes subkutant. Et emfysem
som udgår fra mundhulen, kan brede sig i dels lateral/superior retning og involvere kinderne og læberne samt
øjen- og tindingeregionen, dels inferior retning og omfatte
den submandibulære og submentale region samt halsen.
Det subkutane emfysem kan yderligere omfatte den nedre
del af halsen og brede sig suprasternalt, klavikulært, aksillært og torakalt.
Emfysemet kan samtidig propagere internt. Det kan ske
såvel facialt som lingvalt for mandiblen til den sublingvale
og submandibulære region og herfra videre pterygomandibulært, para- og især retrofaryngealt langs fasciesystemet (12,13).
Herfra kan der yderligere ske en spredning til alle dele
af mediastinum resulterende i tilstandene pneumomediastinum, pneumothorax og pneumopericardium. Mediastinum afgrænses inferiort af diaphragma, som danner grænse for yderligere propagation.
I visse tilfælde kan udbredelsen følge mere utraditionelle veje, fx via sinus maxillaris og cavitas nasi til spatium
pterygomandibulare og retropharynx (14-16).
Symptomatologi og diagnostik
Subjektivt
Det subkutane (eksterne) EOFG viser sig ved en bløddelshævelse der opstår momentant eller inden for få timer efter indgrebet/traumet. Patienten føler en spænding i vævet, men ingen ømhed og ingen eller højst en let til moderat smerte (14,17).
Ved en faryngeal udbredelse vil opstå symptomer som
dysfagi, odynofagi og ændret stemme (»brassy voice«)(1820), og ved lukning af det Eustachiske rør kan opstå hørenedsættelse (21).
Hvis emfysemet udbredes til mediastinum, føler patienten respirationsbesvær og brystsmerter, specielt retrosternalt (18,21,22).
Klinisk diagnostik
Til det eksterne subkutane EOFG er knyttet et i forbindelse med hævelse patognomonisk tegn: krepitation (»sneboldknitren«).
Ved en mediastinal udbredelse optræder det såkaldte
Hammans symptom (mediastinal crunch), der høres ved stetoskopi af thorax. Den »knasende« lyd høres forstærket
ved systoler og ved eksspiration. Hammans symptom opTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

træder hos ca. 50-80% af alle patienter med pneumomediastinum (19,22,23).
Radiografisk diagnostik
Diagnosen kan gerne stilles ud fra de eksterne kliniske
tegn, men den kan yderligere bekræftes ved røntgenundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan samtidig den interne udbredelse af emfysemet fastslås.
Faciale og cervikale emfysemer kan demonstreres på
konventionelle røntgenbilleder af kraniet og halsen i forskellige projektioner (19,21,24-29) og på panoramaradiogrammer (24,30). Periorbitale emfysemer kan påvises med
Waters projektion (31).
Mediastinal udbredelse og evt. pneumothorax demonstreres ved røntgenundersøgelse af thorax (19,21,25,2729,32-34), hvor lungen ses omgivet af en tynd radiolucent
luftkappe.
En tydeligere fremstilling kan opnås ved CT-skanning
(35), og det er via snittene muligt med stor sikkerhed at
følge propagationsvejen og udbredelsen (20,36-39).
Differentialdiagnostik
Ved hastigt indsættende bløddelshævelser efter injektion
af lokalanalgetica er en allergisk reaktion en nærliggende
forklaring som bør overvejes (21). En allergisk reaktion vil
dog gerne være ledsaget af kardiorespiratoriske symptomer (28,35), men der er rapporteret om dagnostiske forvekslinger og fejlbehandlinger (20,26,40). Der er også rapporter om at initiale emfysemer er fejldiagnosticeret som
almindelige ødemer (41).
Emfysemer er karakteriseret ved at luften i forbindelse
med et pludseligt overtyk presses ind i et væv eller organ.
Luftophobning kan imidlertid også ske ved at der i et sår,
typisk stiksår, sker en vækst af luftproducerende mikroorganismer (42), og forvekslinger mellem emfysemer og gasgangræn er beskrevet (43).
Andre diagnoser som skal overvejes ved forekomst af
emfysemer er 1) hæmatomer og 2) angioneurotiske ødemer (8,12,44).
Behandling
Det ukomplicerede, lokale, subkutane EOFG kræver ingen
behandling og klinger i reglen af i løbet af få dage til en
uge (17,27,28,39). Fra alle sider anbefales dog antibiotisk
dækning til forebyggelse af infektion, og patienten skal
overvåges mhp. udvikling af komplikationer som følge af
spredning.
Patienten skal endvidere advares mod at skabe yderligere intraoralt/-nasalt overtryk ved at nyse, pudse næse mv.,
Faglige artikler

877

Emfysemer

og herunder kan ordination af hostestillende medicin være indiceret (12).
Komplikationer
Spredning
Den alvorligste umiddelbare komplikation består i en propagation af et EOFG til mediastinum, resulterende i tilstanden pneumomediastinum, der yderligere kan kompliceres af et pneumothorax.
Infektioner
Ved EOFG udløst af brug af vandkølede bor er peget på en
alvorlig infektionsrisiko da unitvand i mange tilfælde har
et højt bakterieindhold (28,29,45), Trods den åbenbare risiko er der dog kun rapporteret få tilfælde af infektion
(46,47).
Ved rodbehandling i generel anæstesi af en incisiv i
overkæben hos en 22 mdr. gammel dreng opstod et emfysem der omfattede kinden og den orbitale region. Der
fulgte et seks uger langt sygdomsforløb med abscesdannelse i næsehulen og vævsnekroser (48).
Synsnedsættelse
Et EOFG vil i mange tilfælde brede sig i superior retning
og resultere i et orbitalt emfysem (17,28). Dette kan være
en faretruende tilstand; der er rapporteret om en kvinde
der i forbindelse med fjernelse af en M 2 inf udviklede et
orbitalt emfysem som medførte en varig synsnedsættelse
(35).
Luftvejsblokering
Retrofaryngeal hævelse medfører åndedrætsbesvær og indebærer en risiko for blokering af luftvejene. Der er rapporter om nødvendig anlæggelse af trakeotomi som følge
af EOFG (23,36,49).
Luftemboli
Venøse luftemboli er alvorlige tilstande med en høj mortalitet (50). Der foreligger ikke i litteraturen dokumenterede
beretninger om dødsfald udløst af EOFG, men risikoen
foreligger ved kombinationen: brug af trykluft og åbning
til karsystemet.
En klassisk kasuistik omhandler en ung patient som døde under en rodbehandling (51). Tandlægen havde umiddelbart før tørlagt en rodkanal ved at anvende en luftblæser direkte ned i kanalen. Ved autopsien noteredes et facialt emfysem, og der kunne udtømmes luft fra hjertet. Spekulativt overvejedes om dødsårsagen var dannelse af luft
emboli stammende fra tørlægningen.
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Rickles & Joshi (51) udførte i 1963 nogle klasssiske eksperimenter. De åbnede til pulpahulen i tænder hos hunde og
eksstirperede pulpa. Gennem en kanyle pustedes luft ned
i rodkanalen under varierende omstændigheder. Fire af
syv hunde døde under eksperimentet. Det skete i tilfælde
hvor der blokeredes for en returstrøm. Ved autopsi bekræftedes at dødsårsgen var luftemboli i hjertet og de store
kar.
Davies & Campbell (52) rapporterede om tre dødsfald i
forbindelse med indsættelse af implantater i underkæben i
generel anæstesi, hvor den overvejende sandsynlige årsag
var luftemboli udløst ved brug af luftdrevne bor. Et lignende tilfælde er rapporteret af Dwyer (53); anæstesiologen åbnede til to vener for at tillade luften at undslippe, og patienten overlevede.
Pneumothorax
En hyppig komplikation til et EOFG er opståen af pneumothorax (»lungekollaps«, »sammenfaldet lunge«) bestående i
en luftansamling i pleurahulen (33). Overtrykket i pleura
medfører at mediastinum og hjertet forskydes (34).
I de fleste tilfælde vil lungen udfoldes spontant igen,
men i sværere tilfælde må der anlægges drænage (paracentese) (33,54).
Penumopericardium
En noget sjældnere komplikation til EOFG er pneumopericardium, hvor der ses luftansamling omkring hjertet (54).
Årsager: iatrogene emfysemer
Mange tilfælde af EOFG er af iatrogen karakter.
Oral kirurgi
Luft fra turbinedrevne bor – EOFG ses hyppigst i forbindelse
med kirurgiske procedurer. I Heyman & Babayofs materiale
(10) opstod 33 tilfælde (44%) i forbindelse med ekstraktion/kirurgisk fjernelse af tænder og samtidig brug af luftdrevne bor. Det drejede sig hyppigst om fjernelse af tredjemolarer i underkæben (73%).
En række senere publicerede kasuistikker er af tilsvarende art (27,42,55-57). Der er også rapporteret om udvikling af et facialt emfysem ved brug af turbinebor ved rodresektion (31).
Skylning med H2O2 – I forbindelse med en kirurgisk-endodontisk behandling af en 6÷ skyllede tandlægen med 3%
H 2O2, hvilket udløste et facialt emfysem (58).
Intubering – EOFG ses lejlighedsvis i forbindelse med makTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

sillofaciale indgreb i generel anæstesi (15). Stojadinovic et al.
(59) beskrev to tilfælde af emfysemer ved orale operationer i generel anæstesi hvor patogenesen antagelig var slimhindeperforationer i forbindelse med intuberingen. Anderson et al. (36) beskrev en patient som ved reponering i generel anæstesi af en mandibelfraktur udviklede et omfattende cervikalt emfysem. Den sandsynligste forklaring var at
der ved intuberingen var opstået en slimhindelæsion der
fungerede som indgangsvej for luften.

observérbare læsioner af slimhinden eller dybe parodontale pocher (24,34,40,66-70). Safar (71) beskrev et emfysem
der opstod i forbindelse med fjernelse af et gingivalt overskud på en 7÷, og i ét tilfælde kunne der ikke påvises anden årsag end en dybt nedpresset matrice (67).
Der foreligger sågar en beretning fra en tandlæge som
fik foretaget en rutinemæssig præparation af sin 4÷ og udviklede et faciocervikalt emfysem. Han havde ingen slimhindelæsioner og sunde gingivale forhold (72).

Laserbehandling – Ved laryngoskopi og brug af CO2 laser er
beskrevet en komplicerende forekomst af emfysemer på
0,9%. Hata (60) beskrev et tilfælde af EOFG opstået ved
brug af CO2 laser ved rodresektion af en incisiv i overkæben.

Endodontisk behandling
Der foreligger talrige beskrivelser af emfysemer udløst af
endodontisk behandling (8,31,61,73-76, for oversigt se desuden (44)). Rapporterne omhandler overvejende to risikofyldte situationer: 1) brug af brintoverilte i rodkanaler, og
2) brug af luftblæser i rodkanaler.
Bhat (73) rapporterede et tilfælde hvor tandlægen under
instrumenteringen i en 1+ havde perforeret roden og siden
skyllede med H 2O2, og hvor patienten momentant udviklede et emfysem af overansigtet.

Restaurerende terapi
Det er bemærkelsesværdigt at et EOFG kan opstå uforudset og under helt dagligdags procedurer og i forbindelse
med slimhindelæsioner der almindeligvis vil blive betragtet som helt uskyldige (61,62).
Goorhuis & Rothrok (26) beskrev et tilfælde hvor en 11årig pige udviklede et cervikofacialt emfysem, kompliceret
med pneumomediastinum. Tandlægen havde ved tilpasning af en krone fremkaldt en ubetydelig 5 mm lang læsion ved tungeranden. Under indprøvningen anvendte han
flere gange luftblæser.
En 57-årig mand fik præpareret til en krone i underkæben og udviklede et omfattende emfysem. Indgangsporten
var en 1 cm lang lædering af slimhinden i mundbunden
(63).
En 15-årig pige udviklede et EOFG da hun fik lagt en kl.
I-fyldning. Tandlægen havde aldeles udramatisk lacereret
kindslimhinden, og ved tørlægning af kaviteten opstod
emfysemet (64).
På en amerikansk tandlægeskole skulle en studerende
udføre en kl. V-fyldning i en præmolar i underkæben. Han
blev instrueret i at rouginere gingiva fri i 4 mm dybde. Der
anvendtes rigeligt brug af luftblæser under præparationen,
og patienten udviklede et emfysem der endte med at
strække sig til midt på brystet (65).
Ved præparation af en fortand til jacketkrone hos en 20årig pige udvikledes et facialt emfysem. Patienten følte
ubehag ved at luft fra turbineboret blæste op i næsen. Det
blev antaget at indgangsvejen for emfysemet var en slimhindebrist i cavitas nasi eller i sinus maxillaris (14).
Der er flere rapporter om tilfælde af EOFG i forbindelse
med rutinemæssig præparation til fyldninger i tænder i
underkæben med turbinebor hvor der ikke har foreligget
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

Parodontalbehandling
Ukomplicerede parodontale rutinebehandlinger kan under visse uheldige omstændigheder udløse emfysemer.
En tandlæge anvendte en luftblæser gingivalt på en tand
med en 6 mm poche, hvorefter patienten udviklede et emfysem (77).
Under en modificeret Widman-operation på en underkæbemolar skyllede en tandlæge i ca. to sek. operationsfeltet med en vand-luft-sprøjte, og der udvikledes momentant et facialt emfysem (78). Også tørlægning i forbindelse
med elektrokirurgisk fjernelse af gingiva har udløst emfysemer (67).
Der er tillige flere rapporter om opståen af emfysemer
efter dagligdags tandrensning med ultralydudstyr
(20,79,80). Finlayson & Steven (81) beskrev en patient som
udviklede et facialt emfysem efter tandrensning med Cavi-Jet udstyr. De tilskrev emfysemet at spidsen på udstyret
havde været rettet direkte ned i en dyb poche mellem to
molarer i overkæben.
Også ved rensning af dentale implantater med trykluftbaseret udstyr er set udvikling af emfysemer, fx ved brug
af Prophy-Jet® (82) og Plaquesweep (83).
En semi-iatrogen skade opstod ved at en mand ved hjemmebehandling med water-jet spray udviklede gentagne emfysemer (46).
Årsager: ikke-iatrogene EOFG
Gruppen af non-iatrogene EOFG er karakteriseret ved at
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kunne udløses af meget forskelligartede påvirkninger. Det
er påfaldende at der ved almindeligvis harmløse, mindre
læsioner af mundslimhinden under uforudsigelige omstændigheder kan udvikles emfysemer. Desuden består en
risiko for udvikling af emfysemer i tilslutning til selv
ukomplicerede ekstraktioner (7,11).
Traumer
Ved ansigtstraumer og kæbefrakturer ses undertiden udvikling af emfysemer med ledsagende komplikationer
(16,22,25).
EOFG kan også opstå under mere dagligdags omstændigheder. En syvårig dreng legede med en bagagerem og
anbragte en krog i munden. I forbindelse hermed påførte
han sig en mindre læsion i venstre kind. Han udviklede
herefter et cervikalt emfysem der udbredtes mediastinalt
(19).
En 18 mdr. gammel dreng faldt med en kuglepen i munden. I første omgang noteredes en slimhindelæsion i ganen. I løbet af dagen udvikledes et omfattende emfysem
med pneumomediastinum. Efterfølgende konstateredes en
mindre laceration i pharynx-væggen (84).
Bidlæsioner
Selv ubetydelige læsioner af mundslimhinden kan under
uheldige omstændigheder resultere i et emfysem (17).
Yamada et al. (39) beskrev en 60-årig kvinde som i forbindelse med et bid i kindslimhinden udviklede et emfysem,
som foruden kinden yderligere omfattede regio temporalis
og regio pterygomandibularis. Hun havde ikke foretaget
sig andet end at spile kinden lidt ud da hun med tungen
undersøgte såret.
Selvmutilation
López-Pelés (32) refererede fire tilfælde af cervikale emfysemer der kompliceredes med pneumomediastinum hos
indsatte i et fængselscenter. De påførte sig vha. skarpe og
spidse genstande intraorale bløddelslæsioner og provokerede emfysemer vha. Vasalva-reaktion (forsøg på eksspiration med lukket mund og tillukket næse).
Hosten, nysen, næsepudsning, pusten mv.
Der foreligger en klassisk beskrivelse fra 1870 af et EOFG.
En hornblæser ved marinen havde fået ekstraheret en
tand, og da han kort tid efter blæste mandskabet til spisning, opstod et emfysem (85).
Der er desuden adskillige rapporter om udvikling af
EOFG i forbindelse med dagligdags harmløse påvirkninger (for oversigt se 7). Situationerne omfatter patienter som
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på ukompliceret vis forud havde fået ekstraheret en tand
og kort tid efter hostede, nyste eller pudsede næse. I ét tilfælde medførte kraftig næsepudsning et emfysem der
strakte sig til midt på brystet (7).
En patient udviklede et omfattende emfysem efter et ansigtstraume og efter at have pudset næse. Det formodedes
at der var opstået en læsion af slimhinden i sinus maxillaris der dannede indgangsport for emfysemet. Hypotesen
understøttedes af at emfysemet bl.a. bredte sig retroorbitalt (86).
En patient fik foretaget en punch-biopsi af kindslimhinden. Da han en halv time senere nyste, udvikledes et emfysem (87).
Der er også beretninger om patienter som efter tandbehandling har pustet poser og balloner op, resulterende i et
emfysem (88,89).
Musikudøvelse
En klarinetspiller fik ekstraheret en +6. Han blev af tandlægen udvaret mod at spille samme aften, men han ignorerede advarslen og udviklede et facialt emfysem (7).
Diskussion
Iatrogene EOFG
En række EOFG har åbenbare forklaringer og skyldes brug
af luftdrevne bor og luftblæsere, som hver især har en betydelig kraft. Turbinedrevne bor udløser tryk i størrelsesordenen 20-40 psi (pound per square inch)), og luftblæsere
tryk i størrelsesordenen 12-22 psi (57,65,90,91).
Af de mange kasuistiske meddelelser fremgår at det især
er brug af luftdrevne bor i forbindelse med kirurgiske indgreb i kæberne (spaltning, blotlægning af tænder mv.) som
indebærer en risiko for udvikling af EOFG.
Fra alle sider advares mod handlinger af denne art. I
1992 udstedte American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons en advarsel mod brug af luftdrevne bor i forbindelse med kirurgiske indgreb. De publicerede en liste over
dels elektrisk drevne vinkelstykker, dels luftdrevne vinkelstykker som ikke sender luft ind i operationsfeltet, som
kunne anbefales. Rekommandationen blev godkendt af
ADA Council on Dental Materials, Instruments and Equipment
(92).
Det er også evident at brug af luftblæser og brintoverilte
i rodkanaler er risikofyldt.
På den anden side er det bemærkelsesværdigt at en række EOFG if. beskrivelser i litteraturen opstår som led i dagligdags og rutineprægede procedurer. En luftblæser anvendes jo af tandlægen utallige gange i løbet af en arbejdsdag.
Men i særlige tilfælde vil luft fra en luftblæser kunne sepaTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

rere et formentlig inflammeret pocheepitel fra tanden og
muliggøre luftindtrængen.
Mens visse EOFG således kan imødegås ved at undgå de
kendte årsager, optræder andre på en næsten uforudsigelig
vis. Nogle EOFG må dermed siges at være ansvarspådragende for tandlægen, mens andre må tilskrives tilfældigheder. Det er anført at anlæggelse af kofferdam skulle være et værn mod opståen af emfysemer med parodontal indgangsvej, men der foreligger også en rapport om udvikling
af et subkutant emfysem ved præparation under kofferdam (93).
Semi-iatrogene EOFG
Efter ekstraktioner og andre kirurgiske indgreb i mundhulen må patienter instrueres om at undgå oral trykstigning ved fx hosten, nysen, næsepudsning, blæsning mv.
idet disse handlinger vides at kunne udløse emfysemer.
Behandling
Ved subkutane emfysemer der er begrænset til ansigt og
øvre hals, er der erfaring for at de svinder spontant i løbet
af få dage. Tandlægen bør informere patienten om at henvende sig straks i konsultationen eller søge skadestue hvis
der opstår nye symptomer. Antibiotica er ikke nødvendige,
men patienten bør overvåges.
Hvis et subkutant emfysem har en udbredelse ud over
ansigtet og den øvre hals og omfatter dele af thorax, er der

en betydelig risiko for samtidig intern propagation og opståen af pneumomediastinum og pneumothorax. I disse
tilfælde og ved symptomer som dysfagi, dyspnø, odynofagi, ændret stemme og brystsmerter bør der ubetinget og
omgående ske henvisning til læge/skadestue.
English summary
Emphysema with an orofacial genesis. A literature review
Emphysema sometimes occur as a complication to dental
treatment and must be characterized as an iatrogenic dama
ge.
Emphysema with an orofacial genesis (EOFG) are most
often seen following the use of air-turbine drills in combination with surgical procedures. Furthermore, it may develop from lesions of the oral mucosa due to trauma and
harmless bite-lesions, self-inflicted wounds etc. and due to
sneezing and nose-blowing etc. after extractions.
In most cases EOFG are not serious and disappear spontaneously, but they may spread to the mediastinum, and in
certain cases have fatal consequences.
In order to diagnose emphysema and to prevent their
occurrence the dentist must be familiar with their symptoms and the procedures that may elicit them.
The paper gives a survey of the literature on EOFG.
Litteratur
Litteraturlisten omfatter 93 numre hvoraf 40 gengives I det følgende.
Den fuldstændige litteraturliste kan rekvireres hos forfatteren.
4.

Faktaboks

5.

•	Emfysemer med orofacial genese (EOFG) kan være iatrogene eller non-iatrogene.
•	Iatrogene EOFG ses primært ved
a) brug af turbinebor ved kirurgiske indgreb, og
b) brug af luftblæser og brintoverilte i rodkanaler.
•	Iatrogene EOFG kan også under særlige omstændigheder opstå under dagligdags procedurer som præparation og tandrensning.
•	Non-iatrogene EOFG kan ses ved mindre orale traumer samt ved hosten, nysen mv. efter orale indgreb.
•	Mange EOFG er lokale, men visse spredes internt til
mediastinum og resulterer i pneumothorax.
•	EOFG svinder som regel spontant og uden mén, men
de er ubehagelige for patienten og medfører betydelig ængstelse. Der er latent risiko for alvorlige komplikationer.
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Oraqix TM
– injektionsfri og fleksibel bedøvelse

Injektionsfri lokalanæstesi
i de parodontale pocher
i forbindelse med diagnostiske procedurer og behandlinger såsom dybdemåling,
tandrensning og/eller
rodrensning.

Ny applikationsmåde
Oraqix TM Periodontalgel (lidokain, prilokain) er et nyt produkt som
giver bedre patientkomfort og større behandlingsfleksibilitet.
• hurtig virkning (ca. 30 sekunder)
• varighed i ca. 20 minutter
• appliceres med traditionel dental sprøjte og medfølgende applikator
Oraqix er nemt at applicere, da Oraqix er flydende ved stuetemperatur og
bliver gel ved kropstemperatur. Oraqix appliceres smertefrit i tandkødslommen ved hjælp af en stump applikator som følger med hver ampul. En
cylinderampul indeholder 1,7g Oraqix™ (1 gram gel indeholder 25 mg
lidokain og 25 mg prilokain).
BEMÆRK! Bedste applicering opnås når ORAQIX opbevares ved
rumtemperatur.
For yderligere information: www.laegemiddelstyrelsen.dk
Udlevering fra apotek: Pakning & pris: 20 stk. ampuller a 1,7 g gel: kr. 957,50 inkl. moms.

Dentsply DeTrey
Hovmarksvej 84
DK-8700 Horsens
Tlf. Jylland/Fyn: 20 46 56 80
Tlf. Sjælland: 24 22 36 08

Kontraindikationer og bivirkninger
Oraqix er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed overfor lidocain, prilocain, lokalanæstetika af amidtypen eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Oraqix er kontraindiceret til patienter med kongenit eller idiopatisk methæmoglobinæmi. Oraqix er kontraindiceret til patienter med tilbagevendende porfyri. Der er ikke set bivirkninger, som kunne
tilskrives Oraqix. De hyppigste bivirkninger i alle kliniske forsøg var lokale reaktioner i mundhulen. Hyppigheden og arten af reaktioner var ens for Oraqix og placebo. Hos patienter,
som var eksponeret for Oraqix og placebo var 15 % af de rapporterede bivirkninger milde. I begge grupper var 4 % af de rapporterede bivirkninger moderate. De lokale reaktioner
såsom ømhed, ulceration, irritation og rødme svarer til de symptomer, der sædvanligvis ses efter tand- og rodrensning. Lignende symptomer kan ligeledes være associeret med parodontal sygdom. For yderligere information: www.laegemiddelstyrelsen.dk
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CE-märkning av implantat - ingen garanti för kvalitet
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM, ser med oro på en utveckling där marknadskrafterna styr i högre
grad än det vetenskapliga, kliniska grundlaget, apropå debatten om kvaliteten på orala implantat

Stig Karlsson

I

svenska medier debatteras i dag kliniska kvalitéer på
orala implantat, vetenskap och beprövad erfarenhet/
faglig forsvarlighet, evidensbaserad vård samt CE-märkning. Begrepp som i mycket berör varandra men ändå
svåra att klart definiera. Mot dessa begrepp står ibland
marknaden som kräver snabb och kostnadseffektiv lansering av nya produkter.
I det senaste har debatten kretsat kring nya koncept för
behandling av våra patienter med orala implantat. Detta är
en behandlingsform med förväntat lång varaktighet, men
som är kostnadskrävande både för patient och samhälle.
Från företagens sida finns en naturlig strävan att nå marknaden så fort som möjligt med en ny produkt. Något som
inte alltid är i överensstämmelse med vad jag som tandläkare och patient kan kräva av produkten.
CE-märkning/Food and Drug Administrationgodkännande
En CE-märkning och/eller godkännande av Food and Drug
Administration (FDA) i USA innebär inte med automatik att
ett implantat/metod genomgått djurstudier eller klinisk
prövning på patient före introduktionen på marknaden. I
sin ansökan om godkännande av en produkt/metod hänvisar producenten i många fall till liknande produkter som
redan finns tillgängliga, och som använts kortare eller
längre tid.
I Europa skall implantatet uppfylla EU-direktivets »Väsentliga krav« där det under »Allmänna krav« (punkt 1)
står att läsa:
»Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att
de när de används under avsedda förhållanden och för sitt avsedda
ändamål inte äventyrar patienternas, användarnas eller i förekommande fall andra personers kliniska tillstånd eller säkerhet, och
under förutsättning att riskerna med att använda produkterna är
godtagbara med tanke på fördelarna för patienten och är förenliga
med en hög hälso- och säkerhetsnivå.«
Vidare under punkt 3:
»Produkterna skall uppnå de prestanda som tillverkaren angivit
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och vara konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sådant
sätt att de är lämpliga för en eller flera av de funktioner som avses i
artikel 1.2 a i enlighet med tillverkarens specifikation.«
Genom att lämna en »EG-försäkran om överensstämmelse« bekräftar tillverkaren att kraven är uppfyllda. I USA
(FDA) är motsvarande förfarande, att produkten uppfyller
kraven om »Substantially Equivalent«. Vilket har innebörden, att godkännande kan baseras på tidigare publicerade
kliniska data av en liknande produkt och/eller metod. Någon kontrollerad klinisk prövning av den aktuella produkten är således inte nödvändig.
Sett till alla modifikationer som introduceras kontinuerligt både vad gäller ytor, design och metoder för implantatens installation och funktion kan det ifrågasättas om detta är tillräckligt med hänsyn till patientsäkerheten.
Under olyckliga omständigheter kan konsekvensen bli,
att patienten är deltagare i en klinisk prövning, utan att
vara medveten eller informerad om detta. Detta är inte
heller i överensstämmelse med vårt begrepp; Vetenskap
och beprövad erfarenhet/faglig forsvarlighet.
Socialstyrelsens syn
Vad innebär då detta begrepp som många talar om men få
konkretiserat? Nedanstående är ett citat av svenska Socialstyrelsens syn på det hela;
»Följande 5 punkter har sedan länge ansetts konstituera begreppet
vetenskap och beprövad erfarenhet.
- forskning och metodutveckling
- aktuell grundutbildning
- föreskrifter och allmänna råd
- HSAN-beslut som inte undanröjts i domstol
- egen utbildning, kompetens och erfarenhet.
En något modernare syn på begreppet framgår nedan.
1. Enligt 2 kap. 1 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall den som tillhör hälso- och sjukvårdsperTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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sonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och
omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Kraven gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal.
2. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 2 kap. 5
§ lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.
Det är således hälso- och sjukvårdspersonalen själva som är ansvariga för hur de utför sina arbetsuppgifter (min markering) men
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan i efterhand t.ex. fastställa om en viss behandling var i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet eller inte. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har även till uppgift att ta ställning till om personen
skall tilldelas en varning eller delegitimeras av denna anledning.
Enligt prop. (1993/94:149 s.63 och 118) är vetenskap närmast
vad kollektivet eller snarare ledande företrädare för olika discipliner vid en viss tid och en viss ort anser vara vetenskap. Beprövad
erfarenhet är sådana metoder som på motsvarande sätt fortfarande
tillämpas och anses vara ändamålsenliga.
En på vetenskaplig grund vilande hälso- och sjukvård måste
kontinuerligt ompröva de metoder som används och utnyttja sådana vetenskapliga framsteg som innebär förbättringar vid omhändertagandet av patienterna”. Slut citat.
Reklam? Evidensbaserad vetenskap?
Det är således du som tandläkare som i slutänden är ansvarig för den behandling du ger. Detta ställer stora krav
på oss som tandläkare när vi skall introducera nya implantat eller metoder i vår behandlingsarsenal. Kravet på evidensbaserad information ser jag som helt väsentlig, men
den kan ibland drunkna i den reklam som översvämmar
oss. Ibland kan det också vara svårt att skilja på vad som är
reklam och evidensbaserad vetenskap.
En producent av orala implantat distribuerade nyligen
en skrift, som uppgavs vara ett supplement till en veten
skaplig tidskrift. Den innehöll artiklar som i positiva ordalag beskrev utfallet av behandling med ett visst implantat.
Denna tidskrift, European Journal for Dental Implantologists,
existerar inte! Artiklarna i supplementet är inte refereegranskade och når inte upp till lägsta evidensnivå. Produkten är sannolikt framtagen och utgiven av producenten, således är det en reklambroschyr. För en lekman kan
det vara svårt att värdera denna typ av information, men
bli misstänksam när materialet inte uppger ansvarig utgivare eller redaktion, inget årtal för utgivning, inga sidanvisningar och inte finns upptagen i PubMed. Det kan ockTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

så ifrågasättas om denna typ av information innehåller
kontrollerade oberoende studier.
I ett annat fall redovisar inte samme producent data som
är negativa för produkten, och selekterar därmed informationen till användaren. Därmed ges ett felaktigt intryck av
tillförlitligheten och patientsäkerheten kan riskeras.
Vanligt är också att uppge hur många tusentals patienter
som behandlats med ett visst implantat eller metod. Detta
är en fullkomligt ointressant information såvitt man inte
också redovisar utfallet av behandlingen.
Personligen ser jag med oro på en utveckling där marknadskrafterna styr i högre grad än det vetenskapliga/kliniska grundlaget. Det är dock min förhoppning, att producenter och användare i dialog kan föra utvecklingen fram
åt på ett sätt som främjar våra patienters bästa.
Glöm inte, det är du som har det slutgiltiga patientansvaret, oavsett terapi!
Frågor att ställa
Slutligen några frågor du bör ställa inför valet av nytt material eller/och metod;
- Är produkten CE-märkt?
- Finns kontrollerade refereebedömda publicerade studier
för det aktuella materialet/metoden, och i så fall hur
många (se i PubMed)?
- I nnehåller artiklarna enstaka fallpresentationer? Bortse
från dem.
- Vilka är resultaten och är de entydiga?
- Hur lång är uppföljningstiden?
- Har några oönskade effekter noterats?
Författar
Stig Karlsson, professor, institutchef
NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer,
P.O. Box 70, NO-1305 Haslum, Norge

Korrespondens:
Telefon +47 67 51 22 03; e-mail: slk@niom.no.
Artiklen er tidligere publiceret i Tandläkartidningen 2006;
98: 68-70.
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Tandpasta med triclosan/copolymer
- et nyttigt supplement til opretholdelse af et sundt tandkød
I fortsættelse af artiklen i Tandlægebladet 2006 nr. 3 om »Risker och nytta med triklosan i tandkräm« af Edwardsson

et al. bringes hermed en oversigt udarbejdet af ledende videnskabelige medarbejdere ved Colgate Technology Center
Anthony R. Volpe og Daniel Bagley

S

kandinaviske tandlæger har ved forskellige lejligheder
diskuteret de gavnlige virkninger og sikkerheden af
triclosan i tandpasta. Der er også blevet sat spørgsmålstegn
ved om reduktion af gingivitis er et relevant klinisk mål. I
det følgende er redegjort for relevansen, virkningen og
sikkerheden ved anvendelsen af en triclosan-holdig tandpasta.
Gingivitis - en væsentlig risikofaktor
Gingivitis beskrives ofte som en »reversibel« tilstand fordi
tandkødet med en god, daglig mundhygiejne kan bringes
tilbage til sin normale, sunde tilstand. Men hvis dette ikke
sker, kan gingivitis udvikle sig til mere alvorlige parodontale lidelser.
Det er vigtigt at overveje om patienter selv kan vurdere
om de har gingivitis, og om de selv kan afgøre om den kan
afhjælpes ved en forbedring af deres mundhygiejne, eller
om den vil udvikle sig til parodontose?
Baseret på såvel egne som andre tandlægers erfaringer
synes det klart at patienter generelt ikke er i stand til at
foretage den vurdering. Den eneste måde hvorpå patienter
kan stille diagnosen, er ved at blive gjort opmærksom på
det under et tandlægebesøg.
De logiske forholdsregler patienter derfor må tage, er at
behandle gingivitis som en alvorlig risikofaktor for den
parodontale tandsundhed. Selvom det er almindeligt anerkendt at ikke al gingivitis udvikler sig til parodontitis, bør
tilstanden af forsigtighedshensyn behandles som potentielt skadelig.
Det er ikke nogen usædvanlig strategi når det drejer sig
om helbredsmæssige risikofaktorer. Gingivitis er helt klart
en sådan risikofaktor hvad angår mere alvorlige tandkødslidelser og bør derfor behandles som sådan.
Behov for at supplere den mekaniske plakfjernelse
Der er ingen tvivl om at den mekaniske plakfjernelse er
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essentiel i forebyggelse af de fleste tand- og mundsygdomme. Erfaringer viser imidlertid at det er vanskeligt for alle
patienter at opnå en tilstrækkelig mekanisk plakfjernelse
til at kontrollere bl.a. gingivitis. Hvis dette ikke var tilfældet, ville der helt sikkert være en meget lav forekomst af
gingivitis. Tværtimod bekræfter data fra bl.a. World Health
Organization at gingivitis ligesom caries stadig forekommer i stor udstrækning over hele verden (1-3).
Ethvert behandlingsmæssigt tiltag som er med til at forbedre den mekaniske plakfjernelse, kan være værdifuldt,
idet det hermed forebygger gingivitis og derigennem reducerer risikoen for mere alvorlige parodontale lidelser.
Triclosan/copolymers rolle i forebyggelse af
tandkødsproblemer
En metode til at øge effekten af den mekaniske plakfjernelse er at anvende en tandpasta med et antibakterielt middel som hjælper med at fjerne eller kontrollere plak og
forebygge gingivitis.
Et sådant antibakterielt middel er triclosan, der er et
bredspektret stof som har været anvendt i en lang årrække
i forbrugerprodukter. Triclosan er et meget nyttigt stof i
tandplejeprodukter fordi det har et bredt virkningsspektrum over for mundhulens bakterier og er foreneligt med
de øvrige ingredienser i tandpasta.
For at øge triclosans binding til tænder og tandkød er
det kombineret med copolymer. Alle detaljer vedr. forskningen, kemien, mikrobiologien og de omfattende in vitroog in vivo-undersøgelser som er foretaget med en triclosan/
copolymer tandpasta, er publiceret i en specialudgave af
The Journal of Clinical Dentistry fra 2005 (4).
Klinisk dokumentation af virkningen af en triclosan/
copolymer tandpasta
Der er foretaget en række langvarige, dobbeltblinde og
uafhængige kliniske undersøgelser over hele verden som
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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dokumenterer virkningen af en triclosan/copolymer tandpasta på plak og gingivitis (5-17).
Alle undersøgelser er afholdt i overensstemmelse med
de højeste anerkendte videnskabelige standarder, og data
og resultater fra undersøgelserne er omhyggeligt gennemgået og accepteret af lovgivende myndigheder og professionelle organisationer over hele verden. Resultaterne er vist
i Tabel 1 (18).
Derudover er data fra seksten kliniske plak-/gingivitisundersøgelser blevet gennegået i en systematisk og statistisk analyse efter metoder og principper i Cochrane Controlled Trial Register Medline Evidenced-Based. Resultatet af
denne Cochrane-analyse viser at en tandpasta med triclosan/copolymer reducerer plak med 23% og gingival blødning med 49% i forhold til en kontroltandpasta (19).
Forfatterne af denne systematiske Cochrane-gennemgang
konkluderer endvidere:
»Forsøgene i den systematiske gennemgang blev afholdt i syv
lande og omfattede ikke-overvåget brug af en tandpasta hos voksne
med eksisterende plak og gingivitis. Da opretholdelse af et effektivt
plakkontrolniveau er en vigtig del af et hvilket som helst program,
som er udformet til at forebygge og kontrollere sygdomme i tandkødet, kan fundene generaliseres til populationer i hele verden.«

»Det kan konkluderes at denne systematiske gennemgang tyder
på at en tandpasta indeholdende triclosan/copolymer giver et mere
effektivt niveau af plakkontrol og tandkødssundhed end en konventionel fluortandpasta.«
Ud over den veldokumenterede effekt mht. tandkødssundhed foreligger der også klinisk dokumentation for at daglig
brug af en triclosan/copolymer tandpasta i et langvarigt
anti-cariesforsøg øger en standardfluortandpastas evne til
at reducere forekomsten af caries (20).
Triclosan og antibakteriel resistens
I ingen af alle de undersøgelser der til dags dato er publiceret om risikoen for udvikling af antibiotisk resistens pga.
triclosan, er der påvist tegn på ændring eller stigning i resistensmønstret hos bakterier der lever i naturen. Det skyldes at bakterier i det naturlige miljø i modsætning til bakterier i laboratoriet har mange udfordringer – fx at de skal
finde næringsstoffer og passende vækstbetingelser samtidig med at de skal konkurrere med mange andre organismer. Selv om det ikke udelukker at der kan udvikles resistens uden for laboratoriet, er det en klar indikation at det
ikke forekommer som en selvfølge i naturen.

Tabel 1. Et resume af 13 seksmåneders kliniske plak-/gingivitis-studier med triclosan/copolymer tandpasta.
Forfattere

År

Garcia-Godoy et al. (5)
1990
		
Bellet-Cubells et al. (6)
1991
Deasy et al. (7)
1991
Mankodi et al. (8)
1992
Denepitiya et al. (9)
1992
Bolden et al. (10)
1992
Palomo et al. (11)
1994
Triratana et al. (12)
1993
Lindhe et al. (13)
1993
Deyu et al. (14)
1997
Allen et al. (15)
2002
Mankodi et al. (16)
2002
Triratana et al. (17)
2002

Lokalisation

Antal personer

Den dominikanske
108
republik
Spanien
108
USA
121
USA
294
USA
145
USA
306
Guatemala	  98
Thailand
120
Sverige
110
Kina
153
USA
110
Skotland
109
Thailand
124

Plakreduktion (%)

Gingivitisreduktion (%)

÷58,9

÷30,1

÷24,9
÷32,3
÷11,9
÷18,4
÷17,0
÷12,7
÷32,9
÷31,2
÷16,1
÷29,9
÷18,7
÷34,9

÷19,7
÷25,6
÷19,7
÷31,5
÷29,0
÷24,1
÷18,8
÷26,6
÷24,3
÷21,4
÷22,2
÷25,7

Tabellen er gengivet fra Panagakos et al. (20). Der er anvendt Quigley-Hein Plaque Scoring Index og Loe-Sillness Gingival Scoring Index til
måling af hhv. plak og gingivitis.
Alle plak- og gingivitis-indices blev målt i direkte sammenligning med en kontroltandpasta uden triclosan/copolymer. Alle plakog gingivitis-reduktioner var statistisk signifikante. Samtlige kliniske studier var dobbeltblinde, uafhængige og blev udført i henhold til gældende videnskabelige forskrifter.
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I 2002 gennemgik EU-Kommissionens Videnskabelige
Styrekomité (SCC) og Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP) muligheden for udvikling af resistens
ved brug af triclosan. De konkluderede at triclosan er sikker hvad angår risikoen for udvikling af resistens (21,22).
Siden 2002 er der foretaget en række nye videnskabelige
undersøgelser som alle støtter denne konklusion.
Triclosans sikkerhed for mennesker
Efter oral indtagelse hos mennesker metaboliseres triclosan
hurtigt til glucuronid- og sulfatkonjugater og udskilles i
urinen (23, Lucker 1990 (upublicerede data)). Triclosans hurtige konjugering til mere vandopløselige metabolitter, som
nemmere udskilles, tyder på at triclosan ikke bioakkumuleres i kroppen efter brug af triclosanholdige tandplejeprodukter. Dette bekræftes i et antal publicerede kliniske, farmakokinetiske studier, som afprøvede forskellige grader
for eksponering, varighed (helt op til ét år) og under vidt
forskellige forhold. Disse studier viste entydigt at triclosan
nedbrydes hurtigt, udskilles i urinen og ikke bioakkumuleres i mennesker (24, Barnes 1991 (upublicerede data)).
Studier viser at triclosan såvel som andre stoffer som
indtages, kan findes i minimale spormængder i brystmælk
og blod. Prækliniske videnskabelige undersøgelser viser at
de spormængder der kan påvises i blod og brystmælk, er
sikre. Baseret på prækliniske sikkerhedsdata for triclosan i
forhold til det indhold der er påvist i blod og modermælk,
har triclosan stadig en meget stor sikkerhedsmargen.
Triclosans miljøsikkerhed
Forsøg med bionedbrydelighed i laboratorier og rensningsanlæg viser at triclosan ikke har nogen negativ effekt på
spildevandsbehandlingsprocesser i niveauer man forventer i spildevand (25-29). Efter rensningsanlægget kan sporkoncentrationer af triclosan nå overfladevandet, hvor det
reduceres yderligere gennem bionedbrydning, bundfældning og fotonedbrydning (30,31).
Triclosans økotoksicitet er vurderet vha. forskellige arter. Alger er identificeret som de mest sensitive vandorganismer, mens triclosans toksicitet over for daphnier og fisk
er lavere. Der er observeret fund af triclosan i fisk – i deres
ekskretionsorganer, hvor de udskilles hurtigt efter ophørt
eksponering (32-36).
Når koncentrationer af triclosan i udstrømmende spildevand og i faktiske monitorerings-studier vurderes sammen med data om den fortsatte, hurtige nedbrydning og
yderligere reduktion af triclosan i disse systemer, synes
påvirkningen af fisk, hvirvelløse arter og karplanter ikke
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at udgøre nogen risiko. Baseret på de foreliggende oplysninger forventes triclosan ikke at have nogen negativ indvirkning på miljøet.
Sammenfatning
Relevans & virkning
• Gingivitis forekommer i populationer over hele verden
og kan udvikle sig til alvorlige parodontale lidelser og efterfølgende tab af tænder.
• Selvom det er almindeligt anerkendt at ikke al gingivitis
udvikler sig til parodontitis, bør tilstanden af forsigtighedshensyn behandles som potentiel skadelig.
• A lmindelige menneskers rutinemæssige mekaniske
plakfjernelse er åbenbart ikke tilstrækkelig til at fjerne
eller kontrollere plak.
• En triclosan/copolymer tandpasta er klinisk dokumenteret til at give statistisk signifikant og kliniske betydningsfulde
fordele mht. kontrol af bl. a. plak og gingivitis.
Sikkerhed
• I 2002 konkluderede EU-Kommissionens to videnskabelige komitéer at triclosan er sikker hvad angår risikoen
for udvikling af resistens. Der er siden 2002 publiceret
adskillige undersøgelser der alle støtter denne konklusion.
• Prækliniske videnskabelige undersøgelser viser at de
spormængder der kan påvises i brystmælk og blod, er
sikre.
• Triclosan bioakkumuleres ikke i mennesker.
• Undersøgelser af triclosans miljømæssige aspekter viser
at triclosan er sikkert for miljøet i de mængder der anvendes i dag.
Generel konklusion
De data som præsenteres ovenfor, bekræfter at de potentielle risici ved at bruge en tandpasta med triclosan opvejes
af de gavnlige virkninger for brugerne. Vi mener derfor at
en triclosanholdig tandpasta er et nyttigt, effektivt og sikkert supplement til opretholdelse af et sundt tandkød for
en lang række brugere.
Vi vil naturligvis konstant holde øje med at balancen
mellem fordel og risiko opretholdes, og vi vil fortsat støtte
yderligere forskning på området for at sikre at brugerne får
de mest optimale muligheder for at opretholde en sund
mund.
Litteratur
1.

The World Oral Health Report. Conquering, suffering and
enriching humanity. Geneva, Switzerland: WHO; 2003.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

orientering

2. 	Oral health in America. A report of the surgeon general. United
States Public Health, Washington, DC, USA; 2000.
3. 	Sheiham A, Netuveli G. Periodontal diseases in Europe.
Periodontol 2000 2000; 29: 104-21.
4. 	Volpe AR, Petrone ME, Devizio W, Davies RM, Proskin HM.
A review of plaque, gingivitis, calculus, and caries clinical efficacy studies with a fluoride dentifrice containing triclosan and
PVM/MA copolymer. J Clin Dent 1996; 7 Suppl.
5. Garcia-Godoy F, Devizio W, Volpe AR, Ferlauto RJ, Miller JM.
Effect of a triclosan/copolymer/fluoride dentifrice on plaque
formation and gingivitis. Am J Dent 1990; 3: S15-26.
6. Bellet-Cubells A, Bellet-Dalmau L, Petrone ME, Chaknis P,
Volpe AR. The effect of a triclosan/copolymer/fluoride dentifrice on plaque formation and gingivitis: A six month clinical
study. J Clin Dent 1991; 2: 63-9.
7. Deasy MJ, Singh SM, Rustogi KN, Petrone DM, Battista G,
Petrone ME, et al. Effect of a dentifrice containing triclosan and
a copolymer on plaque formation and gingivitis. Am J Dent
1999; 13: 12-9.
8. Mankodi S, Walker C, Conforti N, DeVizio W, McCool JJ, Volpe
AR. Clinical effect of a triclosan containing dentifrice on plaque
and gingivitis. Clin Prev Dent 1992; 14: 4-10.
9. Denepitiya JL, Fine D, Singh S, Devizio W, Volpe AR, Person P.
Effect upon plaque formation and gingivitis of a triclosan/copolymer/fluoride dentifrice. Am J Dent 1992; 5: 307-11.
10. Bolden TE, Zambon JJ, Sowinski J, Ayad F, DeVizio W, Volpe
AR, et al. The clinical effect of a dentifrice containing triclosan
in a sodium fluoride/silica base on plaque formation and gingivitis. J Clin Dent 1992; 4: 125-31.
11. Palomo F, Wantland L, Sanchez A, Volpe AR, McCool JJ,
Devizio W. The effect of three commercially available dentifrices containing triclosan on supragingival plaque and gingivitis.
Int Dental J 1994; Supp 1: 75-81.
12. Triratana T, Tuongratanaphan S, Kraivaphan P, Rustogi KN,
Volpe AR. The effect on established plaque formation and gingivitis of a triclosan/copolymer/fluoride dentifrice. J Clin Dent
Assoc Thailand 1993; 43: 19-28.
13. Lindhe J, Rosling B, Socransky SS, Volpe AR. The effect of a
triclosan containing dentifrice on established plaque and gingivitis. J Clin Periodontol 1993; 20: 327-34.
14. Deyu, H, Jincai Z, Huchun W. Efficacy of a triclosan/copolymer dentifrice in the control of plaque and gingivitis. China J
Stomatolog 1997; 11: 332-35.
15. Allen DR, Battista G, Petrone DM, Petrone ME, Chaknis P,
Devizio W, et al. The clinical efficacy of Colgate Total Plus
Whitening toothpaste in control of plaque and gingivitis. J Clin
Dent 2002; 13: 59-64.
16. Mankodi S, Lopez M, Smith I, Petrone ME, Chaknis P, Devizio
W, et al. Comparison of two dentifrices with respect to efficacy
for the control of plaque and gingivitis and with respect to tooth
staining. J Clin Dent 2002; 13: 228-33.
17. Triratana T, Rustogi KN, Volpe AR, Devizio W, Petrone M,
Giniger M. Clinical effect of a new liquid dentifrice containing
triclosan/copolymer on existing plaque and gingivitis. J Am
Dent Assoc 2002; 133: 219-25.
18. Davies R, Ellwood RP, Davies GM. The effectiveness of a toothTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

paste containing triclosan and PVM/MA in improving plaque
control and gingival health. J Clin Periodontol 2004; 31: 102933.
Mann J, Carmela K, Triol C, Sintes J, Petrone M, Volpe AR,
et al. The comparative anticaries efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan and 2.0% copolymer in a 0.243% sodium
fluoride/silica base and a dentifrice containing 0.243% sodium
fluoride/silica base. J Clin Dent 2001; 12: 71-6.
Panagakos F, Volpe AR, Petrone ME, DeVizio W, Davies R,
Proskin H. A comprehensive review of the clinical benefits of
triclosan/copolymer dentifrice. J Clin Dent 2005; XVI Suppl.
European Commission. Health & consumer protection directorate general Directorate C – scientific opinions. Opinion
on triclosan resistance – adopted by the Scientific Steering
Committee at it’s meetings of 27-28 June 2002.
SCCNFP/0600/02, final. Opinion of the Scientific Committee
on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for
Consumers. Opinion concerning triclosan adopted during the
21st plenary meeting of 17 September 2002.
DeSalva SJ, Kong BM, Lin Y-J. Triclosan: A safety profile. Am J
Dent 1989; 2: 185-96.
Bagley DM, Lin Y-J. Clinical evidence for the lack of triclosan
accumulation from daily use in dentifrices. Am J Dent 2000; 13:
148-52.
Federle TW, Kaiser SK, Nuck BA, 2002. Fate and effects of
triclosan in activated sludge. Environ Toxicol Chem 2002; 21:
1330-37.
McAvoy DC, Schatowitz B, Jacob M, Hauk A, Eckhoff WS.
Measurement of triclosan in wastewater treatment systems.
Environ Toxicol Chem 2001; 21: 1323-29.
Sabaliunas D, Webb SF, Hauk A, Jacob M, Eckhoff WS.
Environmental fate of triclosan in the river aire basin. UK Water
Res 2003; 37: 3145-54.
Boettcher J. Inhibition of oxygen consumption. Ciba-Geigy;
1990 OECD 209.
Marks K, Crapo KC, Ziegenfuss PS, Marks PJ. Effects upon D14C-glucose uptake by sludge organisms. Roy F. Weston Inc;
1999.
Morrall D, McAvoy D, Schatowitz B, Inauen J, Jacob M, Hauk
A, et al. Field study of triclosan loss rates in river water (Cibolo
Creek, TX). Chemosphere 2004; 54: 653-60.
Singer H, Muller S, Tixier C, Pillonel L. Triclosan: occurrence
and fate of a widely used biocide in the aquatic environment:
Field measurements in wastewater treatment plants, surface
waters, and lake sediments. Environ Sci Technol 2002; 36: 49985004.
Orvos DR, Versteeg DJ, Inauen J, Capdevielle M, Rothenstein
A, Cunningham V. Aquatic toxicity of triclosan. Environ Toxicol
Chem 2002; 21: 1338-49.
Drottar KR, Krueger HO. Triclosan: A 96-hour toxicity test with
the freshwater algae. Wildlife International Ltd; 1998.
Drottar KR, Krueger HO. Triclosan: Toxicity mitigation by humic acid during a 96-hour toxicity test with the freshwater algae. Wildlife International Ltd; 1999.
Boettcher J. Report on the bioaccumulation test (OECD 305C)
of triclosan. Ciba-Geigy Ltd.; 1991.
Faglig orientering

889

orientering

36. Schettgen C, Schmidt A, Butte W. Variation of accumulation
and clearance of the predioxin 5-chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy)-phenol (Irgasan DP300, Triclosan) with the pH of water.
Organohalogen Compounds 1999; 43, 49-52.

Forfattere
Anthony R. Volpe, DDS, MS, Vice President, Scientific Affairs, og
Daniel Bagley, PhD, DABT, Worldwide Director of Product Safety
Colgate Palmolive Company

Bivirkninger
Gingivitis
Tandpasta

890

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

Hygiejne fra W&H
TA-98LC – turbine for W&H kopling

TA-98LCM - turbine for KaVo MULTIflex® kopling

Verdens bedste Lisa gør alt for at du
kan få sterilt gods på en enkel og
smidig måde.
Lise er udelukkende udstyret med
klasse B program. Så er du altid sikker
på sterilt gods.

WA-56 LT - blåt 1:1 vinklstykke

Lisa kan kompletteres med
Demin 20, automatisk
vandpåfyldning via filter.

WA-99 LT - orange 1:5 opgearingsvinkelstykke
for FG-bor

WP-64M - profylaksevinkelstykke 4:1
for YOUNG gummikopper

W&H Dispo, profylakse engangshoved

Lisa Mseal 12 foliesvejser

Mandal Allé 8B
DK-5500 Middelfart
Danmark

Telefon:
Telefax:
E-mail:
Web:

+45 6441 4142
+45 6441 7799
info@whnordic.dk
www.wh.com

faglige møder

Til IADR »down under«
At finde en enkelt forsker var som at finde en enkelt fisk ved Great Barrier Reef - blandt over 4.000 forskere i
Brisbane

Peter Østergaard

I

ADR (den samlende odontologiske forsknings verdenskongres i International Association for Dental Research)
foregik i Brisbane på Australiens østkyst i de sidste fem
dage af juni.
I konkurrence med det fantastiske Great Barrier Reefs
maritime flora – det er her filmen »Find Nemo« starter – og
de dykkermuligheder der byder sig en times flyvetur fra
konferencehallen i hovedstaden i staten Queensland, så
var salene fulde af forskere. Konferencen i Brisbane var
samtidig det første store arrangement i Pan-Asian-Pacific
IADR. Der var over 4.000 forskere samlet til udveksling af
forskningsresultater og networking om dagen samt faglig
gossip og kanapéer om aftenen.
- »Vi er en samling af odontologiske forskere i verdens
største humane værksted, nemlig i det australske-asiatiske
område«, sagde IADR-præsident-elect Stephen Boyne, Austra
lien, ved konferencens åbningsceremoni.
- »Vi har de rigeste og de fattigste. Det mest befolkningstætte og de største afstande over havet og på land
mellem mennesker. Og samtidig de mest forskellige kulturer til at binde os sammen i det pan-australske-asiatiske-område.«
Det bakkede IADR-præsident Takayuki Kuroda fra Japan
op om. Med sin underfundige og afslappede stil holdt han
åbningskonferencens ceremonier og applauser nede på en
time. Fra vor del af verden fik både Dorthe Holst, Norge, og
Poul Erik Pedersen, WHO, priser for deres mangeårige internationale forskningsindsats. Senere fik også ph.d.-studerende Anja W. Dynesen fra Tandlægeskolen i København en
pris som lovende forsker inden for spytforskning.
Over 2.000 postere
Mængden af forskningspræsentationer var stor. I fem dage
var der over 500 orale præsentationer og over 2.000 forskningsplakater, hvor meningen var at forskerne skulle få respons på deres fremlægninger. Ikke alle var lige parate til
at tage uddybende eller kritiske spørgsmål da denne didaktiske teknik kræver en vis demokratisk respektløshed i
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den akademiske »mutual admiration club«, som IADR godt
kan virke som.
Også dansk forskning var repræsenteret. Ved dette første pan-australske-asiatiske møde er der mange repræsentationer fra de asiatiske lande i forhold til fx USA og Europa. Samtidig er konferencen også en mulighed for de
australske-asiatiske lande til at vise flaget og måske rekruttere kolleger. På opslagstavler i ankomsthallen fiskede både asiatiske og australske fakulteter efter kvalificerede forskere og praktiserende tandlæger. Der er muligheder overseas og down under.
Erfaringer »overseas«
Eli Schwarz, der efter en dansk karriere først tog til en professorstilling i Hongkong, siden blev direktør for IADR, er
nu rektor og professor på Sydney Dental University og vil
godt høre nyt fra Danmark og give lidt af sin erfaring videre.
»Jeg forstår at de danske tandlægeskoler er økonomisk
trængte. Men jeg håber ikke at de går ned med flaget uden
at forsøge at skaffe midler fra erhvervslivet«, sagde Eli
Schwarz, der deltog som både forsker og chairman ved flere
seancer. Han har også erfaringer med IADR som organisation, der svarer til den situation som DTF er i fra 2007
(uden eksklusivparagraffen).
»I IADR som organisation måtte vi simpelthen udvikle
servicer der gjorde IADR mere konkurrencedygtig og inter
essant for de kolleger der er vor målgruppe, nemlig forskerne. Der er jo mange andre steder hvor forskerne kan
tilbydes at publicere og at få modspil. Der findes mange
særforeninger der matcher den enkelte forskers specielle
behov. Men IADR er netop organisationen der samtidig
kan tilbyde en world-wide og bred tilgang til odontologisk
forskning så der kan komme input til netop den specielle
gren som den enkelte forsker dyrker i odontologien«, sagde Eli Schwarz og vinkede til endnu en prominent forsker
der havde valgt at deltage i IADR i Brisbane. Næste år holdes IADR i New Orleans, hvor havet også er tæt på ...
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»If we know what we are doing, we wouldn’t call it
research, would we?«
Citat: Albert Einstein.

At overskue en IADR-konference:
Et resumé af en IADR-konference er mere et fravalg
af forskningsresultater end et overblik
I modsætning til FDI-konferencer, som kan sammenlignes
med et verdensårskursus, hvor forskere og klinikere beretter til klinikere, så er en IADR-konference mere en forskningsformidling mellem forskere. En IADR-konference
dækker både grundforskning samt laboratoriemæssig og
klinisk forskning.
IADR-programmet omfatter alle odontologiske fags hovedområder, ligesom FDI-konferencer gør. Men emnerne
er oftest kun de små delområder som forskerne afdækker
år for år. Så inden for et delområde er dét der præsenteres,
ofte mere en afspejling af den enkelte forskers egen udvikling end selve fagområdets udvikling. Så den egentlige
forskningsfront er meget ujævn, og som tilskuer forekommer det ofte temmelig kalejdoskopisk hvad der føres evidens for. Forskningsresultater til en IADR-konference kan
sammenlignes med små pixel der efterhånden i den rette
forskningsmæssige sammenhæng danner et mønster, ja,
måske et billede der giver mening. Og derfra kan forskerne så drage nogle diagnostiske, kliniske eller præventive
konsekvenser for en given sygdom. Et eksempel kan være
hvorledes Peter Svensson, Tandlægeskolen i Århus, som
chairman ved flere IADR-konferencer, inkl. IADR 2006,
kan lægge forskningsmønsteret til rette for andre forskere.
Et andet eksempel er hvorledes en del af parodontose-problematikken forsøges afdækket med de få danske af de ca.
500 parodontose-relaterede indlæg på dette års IADR.
Parodontosen og kroppen
Som en slags parodontitis-forskernes grå eminence deltog
Palle Holmstrup i alle de nedennævnte præsentationer. Målet var både at kortlægge parodontittens systemiske rolle
og at hindre lokalt tandtab. I sin orale præsentation søgte
Carla Pontes Andersen at afdække hvorvidt parodontitis influerer på den generelle sundhedstilstand, specielt prædiabetes - konkret ved at undersøge om parodontitis påvirker
den prædiabetiske situation for prædiabetiske rotter som
er karakteriseret ved hyperinsulinæmi, dyslipidæmi og
moderat hypertension. Resultaterne har vist at prædiabetes er en aggraverende faktor for parodontitis, og at par
odontitis resulterer i en forringelse af rotternes prædiabeTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

tiske tilstand. Herved er vist at parodontitis kan spille en
forværrende rolle i progressionen af prædiabetes til diabetes. Altså et indicium på at parodontitis aggraverer en systemisk sygdom og omvendt.
Lars K. Sørensen er på samme spor. Hans præliminære resultater viser at en lokal parodontitis-behandling har effekt på cirkulerende leukocytter, særligt monocytter, idet
deres antal reduceres, ligesom cellernes genaktivering ændres. Derfor har en parodontitis-behandling også en generel effekt ud over den længe kendte lokale effekt i tændernes støttevæv.
Aktivering og deling af T-lymfocytter er afgørende for efterfølgende produktion af antistoffer mod bakterier. Tanja
Skuldbøl viste at T-lymfocytter fra patienter med aggressiv
parodontitis tilsyneladende reagerer dårligere på parodontale
patogener end T-lymfocytter fra raske kontrolpersoner.
En central medspiller i immunforsvaret er Mannosebindende Lectin (MBL), der binder sig til kulhydratstrukturer på mikroorganismer. Anne Havemose-Poulsen viste at
mangel på MBL ses hos juvenile arthritis-patienter, og at
patienter med lave MBL-mængder har øget parodontal inflammation, registreret som blødning ved pochemåling.
Kroppen og kræft
Systemiske medicinske behandlinger kommer i højere
grad til at påvirke tandbehandlinger. I Australien og USA
er bisphosphonat-behandling nærmest en helt almindelig
medicinsk forebyggende behandling af osteoporose hos
ældre kvinder. Og danske praktiserende tandlæger kan
også møde disse patienter i dagligdagen. Morten Schiødt og
hans kolleger beskrev otte patienter der havde været i kemoterapi samtidig med en bisphosphonat-behandling for
at behandle multiple myelomer efter brystcancer. Osteonekroser er en vigtig bivirkning ved behandling med både
bisphosphonat og kemoterapi. Desværre responderer osteo
nekroser i disse behandlinger ikke på antibiotika. Der
konkluderedes at kirurgisk behandling kun må udføres
hvis blodcelletallet er normalt, og det anbefaledes at behandle sådanne patienter konservativt og kun på kirurgiske afdelinger. Der er behov for yderligere forskning på
området, og information til alment praktiserende kolleger
om anamnestisk at tjekke for både bisphosphonat-behandling og kemoterapi inden selv simple kirurgiske indgreb,
fx ekstraktioner.
De henvisende tandlæger kan ikke altid være sikre på at
en biopsi og en frikendelse for malignitet i præmaligne læsioner hos en patient er en reel frikendelse - selvom bio
psien udføres af en erfaren kirurg. Palle Holmstrup svarede
selv på spørgsmålet: »Er biopsier troværdige?« at uventede
Faglig orientering
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karcinomer findes i 7% af de præmaligne tilstande som
ved en biopsi findes uden karcinom. Desuden synes de
præmaligne læsioners prognose efter den kirurgiske behandling ikke at være afhængig af om der var dysplasi eller ikke i læsionerne. Biopsiernes histologiske diagnose
var identisk med diagnosen på det fulde eksstirperede
præparat i 46% af tilfældene.
Cand.odont. Mette Moeslunds poster handlede også om
histologiske undersøgelser. I Erik Dabelstens regi har hun
histologisk vurderet hvorledes malignt transformerede
epitelceller ofte er associeret med ændret udseende af celleoverfladekulhydrater. Hun konkluderede at celleoverfladekulhydrater er vigtige for tumorcellernes invasive vækst.
Dette kræver mere forskning, som måske kan præsenteres
på en kommende IADR-konference.
Nogle tendenser
Over hele kloden stiger gennemsnitslevealderen så befolk-

ningen over 60 år, kaldet 60+, bliver stadig større. Det betyder at denne stadig større del af befolkningen, der bl.a. lever
længere med mere medicinforbrug i den sidste del af livet,
får mere mundtørhed. 60+ får dermed caries i deres tandsæt,
som ellers er holdt raske så længe de selv var rørige. WHO’s
Poul Erik Petersen pointerede at den stadigt stigende ældrebefolkning behøver øget forskningsmæssig opmærksomhed.
Uanset alder skiller nogle grupper sig ud med dårligere
oral sundhed pga. handikap, systemiske sygdomme, afvigende adfærd eller dårlige psykosociale vilkår. Samtidig
ønsker den raske del af befolkningen stadig mere æstetiske
og tandbevarende løsninger, hvilket også smitter af på de
krav som de med dårlig oral sundhed har til deres tænders
udseende og funktion.
Samfund og menneskesyn
Ved at følge temaet ældretandpleje tegnede der sig en klar
tendens vedr. de lande som har en offentlig sektor via en

Fig. 1. Logo fra IADR-konferencen 2006 med kænguru
i gult skilt og skitse over
Australien.
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tilstrækkelig skat. Disse lande kan nemlig investere i udvikling af de ældres tandpleje, enten via offentlige overenskomster med de praktiserende tandlæger eller en offentlig tandpleje med brugerbetaling. Bl.a. USA står i en
vanskelig situation med lav skat og store uligheder i samfundet, så flere foredragsholdere fremførte at de etisk havde svært ved at løfte ældretandplejen for andre end den
gruppe af borgere der kunne betale sig fra alt.
Det viste sig at mange af de resultater og erfaringer som
bl.a. australske forskere præsenterede, harmonerede mere
med skandinaviske forhold. Dette gjaldt bl.a. valg af fyldningsmaterialer, hvor man var positive over for både amalgam og glasionomer, samtidig med at der foregår en omfattende forskning i plastmaterialer og glasionomer. I flere
sammenhænge skinnede de samfundsmæssige forhold
igennem på den måde forskningen er lagt an på. Og også
her matcher den ligefremme australske mentalitet den
skandinaviske, hvilket også kronprins Frederik har gode erfaringer med. Flere australiere gav udtryk for at de var glade for at deres prinsesse Mary havde fundet en mand der
har deres menneskesyn.
Caries og det orale miljø
En anden klar tendens i den vestlige verden i hele kron-

prinseparrets levetid er anvendelse af fluor i tandpasta.
Dette har medført færre tandproblemer for disse generationer, men også mere dental fluorose. Dette kunne Alan Richards, Tandlægeskolen i Århus, fremvise med en poster
der sammenlignede Ole Fejerskovs og Anders Thylstrups undersøgelse fra 1978. Posteren viste at i løbet af de seneste
20 år er dental fluorose signifikant øget hos førskolebørn
som følge af et generelt større forbrug af tandpasta. Men
der er stadig børn der udsættes for omsorgssvigt mht. fluortandpasta. Bl.a. fremlagde de engelske forskere E. Treasure og R.A. Brown fra Cardiff Universitet epidemiologiske
erfaringer med UK-guidelines for fissurforsegling. I UK anbefales at børn med dmft på 3 eller derover systematisk
skal have deres første permanente molarer fissurforseglede. Bortset fra at de engelske tandlæger ikke helt fulgte forskrifterne, så viste forskerne vedr. DMFT i M1 at der var
mere end fire gange flere cariesfrie, når forskrifterne blev
fulgt.
Til at update cariesdiagnostik fremlagde Ann Wenzel resultater for forskellige digitale metoder. De intraorale receptorer og Accuitomo-CBCT gav lige gode diagnostiske
resultater, mens NewTom-CBCT var noget ringere til cariesdiagnostik.
Efterhånden fokuseres der en del på salivas funktion.

Fig. 2. Metalkænguruer på
fortovene i Brisbane sørgede
for at ingen glemte at IADRkonferencen var i Australien.
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Dels hele sessioner på IADR og flere stande med tyggegummi- og tabletprodukter, dels en større forskerflok fra
København understregede dette. Ved sin orale præsentation gav Allan Bardow et samlet billede af caries-spyt-situationen. Dels er der evidens for at et lavere spytflow - dvs.
mundtørhed på mindre end 20 ml spyt/min. - giver en tre
gange så høj cariesprogression end ved mere spytflow.
Dels tyder det på at cariesrisikoen kommer af protein-profilen i spyttet, men det behøver yderligere undersøgelser.
Sammen med laborant Jette Lykkeå har han forbedret undersøgelsesmetoden for proteinindholdet af saliva.
Op og ned for spyttet
Spytkirtelbestrålede cancerpatienter er i særlig risiko for
tanderosion. Derfor har Thorbjorg Jensdottir i samarbejde
med Toms Fabrikker undersøgt slik modificeret med kalcium. Hun viste at spytkirtelstrålebehandlede cancerpatienter får reduceret deres potentielle tanderosion ved at
sutte denne slik. Kalciummodificeret slik anbefales derfor
til at reducere mundtørhed for strålebehandlede, da denne
slik ikke øger erosionen at tænderne. Kemoterapi er også
kendt for at forårsage noget mundtørhed, men Siri Beyer Jensens undersøgelse viste at spytflowet vender næsten tilbage
til det normale niveau efter et år.
Anne W. Dynesen havde undersøgt en anden risikogruppe
for tanderosion, nemlig kvinder med bulimi. Disse kvinder har et lavere spytflow end raske kvinder. Tanderosionen kan givetvis blive accelereret med en kombination af
lavt spytflow og selvinduceret opkastning. En anden cariesrisikogruppe, psykisk syge, har både mundtørhed og adfærd imod sig. Peter Østergaard præsenterede hvorledes den
psykiske sygdom afspejler en forskellig ringere tand
sundhed for hhv. skizofrene og affektive patienter.
Omvendt er overdrevne savleproblemer hos børn med
den sjældne sygdom cerebral palsy blevet normaliseret af Eigild Møller. Han har med Sundhedsstyrelsens godkendelse
injiceret Botox® i de submandibulære kirtler hos fem børn
med god effekt og uden bivirkninger.
Idéen er udviklet sammen med Merete Bakkes behandling af mandibulære muskelforstyrrelser med samme Botox®, hvilket hun præsenterede på konferencen. Merete
Bakke gennemgik desuden under en anden seance en flerårig opfølgningsundersøgelse af hvorledes patienter med
kroniske kæbeledsproblemer, selv efter reduktion af sym
ptomerne, har en reduceret tyggeevne.
Forfatter
Peter Østergaard, tandlæge, MPH
fagjournalist, e-mail: poe5860@gmail.com
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ANKYLOS Implantat System
®

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

DENTSPLY Friadent Denmark
Industrivej 19 · DK-4000 Roskilde · Phone: +45 46 75 00 32

internationale publikationer

Internationale
publikationer
I 2004 startede Tandlægebladet en sektion med det formål
løbende at holde kollegerne orienteret om arbejder som
danske odontologiske forskere publicerer i internationale
fagtidsskrifter og i internationale fagbøger. Sektionen indledtes i nr. 15 med en fortegnelse for 2004, som omfattede
101 titler, og den blev fulgt op i Tandlægebladet 2005, med
hhv. 22, 40, 35 titler, samt i Tandlægebladet 2006 nr. 7 med
66 titler og nu med yderligere 63 titler.
Fortegnelsen illustrerer den betydelige forskningsaktivitet og det omfattende internationale forskningssamarbejde
som bl.a. udøves af ansatte på tandlægeskolerne, men den
omfatter også arbejder udført af forskningsinteresserede
praktiserende kolleger.
Der kan hentes abstrakter af de fleste artikler på Pubmed database www.panbib.ku.dk.
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7. Andreasen JO, Barrett EJ, Kenny DJ. Is anti-resorptive regenerative therapy working in case of replantation of avulsed teeth?
Dent Traumatol 2005; 21: 344-6.

898

8. Bakke M, Thorsen NM, Bardow A, Dalager T, Thomsen TE,
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zendium prisen 2006
tildeles ...

lektor Hanne Hintze, dr. odont., ph.d.,
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet

Vi tænker i nye baner, og zendium prisen overrækkes derfor på AROS Aarhus Kunstmuseum.
Denne eftermiddag kombinerer vi odontologi og kunst. Hanne Hintzes foredrag har følgende titel:

Tand- og kæberadiologen – et nyttigt bekendtskab for dig?
• Savner du hjælp til diagnostik af et radiologisk fund?
• Er du i tvivl om hvilken røntgenprojektion, der er mest velegnet til en given udredning?
• Har du behov for henvisning af patienter til specialundersøgelser (fx scanografi, tomografi, CTskanning)?
• Har du brug for opdateret information om radiologiske procedurer, herunder lovkrav, apparatur,
fremkaldekemi, diagnostisk sikkerhed, strålehygiejne o.lign.?
Foredraget vil fokusere på ovennævnte spørgsmål og vil blive underbygget af kasuistikker fra praksis.
Du inviteres desuden til verdenspremiere på det
unikke møde mellem kunst og racerbiler.

Dette særlige program løber af stablen
onsdag den 1. november 2006.
Sted: AROS Aarhus Kunstmuseum
Tid: Kl. 17.00

Hanne Hintze holder samme foredrag som en
gæsteforelæsning på Københavns Universitet,
Panuminstituttet, Haderup Auditoriet, indgang
fra Blegdamsvej 3 B. Efter forelæsningen byder
zendium på en festbuffet.

Denne gæsteforelæsning løber af stablen
onsdag den 8. november 2006.

Sted: Københavns Universitet, Panuminstituttet
Tid: Kl. 17.30
Arrangementet er gratis, og hele teamet er velkommen. Tilmeldingsfrist mandag den 16. oktober
kl. 12.00. Billetterne fordeles efter ”først-til-mølle princippet”. Læs mere på www.zendiumfagfolk.dk
Tilmelding er bindende og skal ske via e-mail til: line.arboe@saralee.com

Styrker mundens eget forsvar

internationalt forskningsnyt

■ ■ HYGIEJNE
Chiu WK, et al. A comparison of post-operative complications
following wisdom tooth surgery performed with sterile or clean
gloves. Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 174-9.

■ ■ Radiologi
Crow HC, et al. The utility of panoramic radiography in
temporomandibular joint assessment. Dentomaxillofac Radiol
2005; 34: 91-5.

Postoperative komplikationer ved brug af enten rene
eller sterile handsker til kirurgisk visdomstandsfjernelse
En sammenligning af kirurgisk visdomstandsfjernelse udført med rene eller sterile handsker viste ingen statistisk
signifikant forskel i forekomst af post-operativ smerte og
akut inflammation. Der var dog flere patienter med
postoperative komplikationer i gruppen opereret med rene handsker. De rene handsker opfyldte en række standardkrav til fremstilling, og ved åbningen af en ny kasse
blev de parvis pakket i sterilt papir. En mindre mikrobio
logisk undersøgelse af den bakterielle kontaminering af
handskerne før det kirurgiske indgreb viste et lavt antal
bakterier på alle rene handsker, herunder sporedannende
bakterier. Til sammenligning fandtes kun en enkelt, også
sporedannende bakterie, på en steril handske. Det er
uklart fra artiklen om de mikrobiologiske data stammer
fra handsker før eller efter at operatøren har taget dem på.

Det diagnostiske udbytte af panoramarøntgen for
vurdering af kondylforandringer er yderst begrænset
I artiklen vurderes observatør-reproducérbarheden for radiologisk bedømmelse af kondylens morfologi samt forekomsten af kondylforandringer ved kæbeledsdysfunktion.
100 journaler på patienter (45 med og 55 uden dysfunktion) behandlet på en hospitalstandklinik udvalgtes tilfældigt. På alle patienter forelå et panoramarøntgenbillede.
Tre uafhængige observatører bedømte højre og venstre
kondyl mhp. følgende forandringer: osteofyt, erosion, affladning, sklerosering, konkavitet og subkortikal opklaring. Interobservatør-reproducérbarheden for de enkelte
forandringstyper var yderst beskeden, og forekomsten af
kondylforandringer var ikke forskellig hos individer med
og uden dysfunktion, uanset alder og tandstatus.
Konklusion: Forandringer af kondylmorfologien er ikke
indikator for eller en afgørende årsagsfaktor til kæbeledsdysfunktionen.

Ellen V.G. Frandsen

Hanne Hintze

■ ■ TANDLÆGESKRÆK
Vika M, et al. Dental and medical injections: prevalence of selfreported problems among 18-yr-old subjects in Norway. Eur J
Oral Sci 2006; 114: 122-7.

■ ■ CARIOLOGI
Kooistra S, et al. Radiographic versus clinical extension of Class
II carious lesions using an F-speed film. Oper Dent 2005; 30: 71926.

Frygten for injektionen ved lokalanalgesi kan medføre
fravalg af nødvendig tandbehandling
Det er velkendt at tandlægeskræk er en væsentlig årsag til
udeblivelse fra tandbehandling samt at utilstrækkelig
smertekontrol er en væsentlig årsag til udvikling af
tandlægeskræk. I artiklen vurderes forekomsten af sub
jektive gener ved injektion i forbindelse med lokalanalge
si, vaccinationer, blodprøver o.l. og hvorledes disse gener
kan medføre fravalg af en nødvendig behandling. Under
søgelsen inkluderede 1.385 spørgeskemaer fra 18-årige
norske gymnasiaster omhandlende tidligere oplevelse af
frygt, smerte, ubehag og besvimelse ved injektion ved
lokalanalgesi, blodprøver og vaccinationer. Undersøgelsen
viste at 16-19% havde oplevet kraftig frygt og smerte ved
sidste injektion, og 7% ville fravælge en nødvendig tandbe
handling pga. frygten for injektionen ved lokalanalgesi.

Dybden af approksimale carieslæsioner undervurderes
ved radiologisk undersøgelse
Formålet var at sammenligne dybden af approksimale carieslæsioner vurderet på røntgenbilleder med den »sande«
dybde. Materialet bestod af standardiserede røntgenbilleder optaget med F-speed film af 62 carieslæsioner i permanente tænder hos 28 patienter henvist for restaurering. Den
radiologiske cariesdybde bedømtes ud fra en 8-punkts
dybdeskala strækkende sig fra »ingen læsion« til »læsion
dybere end 2 mm i dentinen«. Læsioner med forskellige
dybder blev siden slået sammen til to grupper: »fortrinsvis
lille dybde« og »fortrinsvis stor dybde«. Den »sande« dybde bedømtes på kliniske fotos optaget under trinvis udboring i forbindelse med restaureringen. Resultaterne viste at
dybden af læsioner tilhørende begge grupper underestimeredes ved den radiologiske bedømmelse. Omfanget af
underestimeringen var ikke forskelligt for præmolarer og
molarer eller for over- og underkæbetænder.

Thomas Jensen

Hanne Hintze
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■ ■ ENDODONTI
Suter B, et al. Probability of removing fractured instruments from
root canals. Int Endod J 2005; 38: 112-23.

■ ■ PRÆPARATIONSUDSTYR/-TEKNIK
Pong ASM, et al. Discharge of lubricant from air turbine
handpieces. Br Dent J 2005; 198: 637-48.

Frakturerede rodkanalinstrumenter kan som regel
fjernes fra rodkanalerne
Forfatteren fjernede 84 ud af 97 frakturerede instrumenter
(87%). Forudsætningen var et operationsmikroskop for at
at se den okklusale brudflade. Metoden var at grave en
rende rundt om den okklusale del af det frakturerede instrument og derefter prøve at løsne det med ultralyd. Hvis
dette ikke lykkedes, blev en kanyle sat ned om instrumentet og låst fast med en Hedstrømfil inde i kanylen. Tidsforbruget varierede fra under 30 min til over 90 min. Halvdelen af de frakturerede instrumenter var i de mesiale kanaler på underkæbemolarer. Roterende instrumenter (NiTi
og Lentulo) havde signifikant flere frakturer i kurvede kanaler end andre instrumenter. I almen praksis har man ikke operationsmikroskop og kan ikke fjerne instrumenter
der er frakturerede nede i kanalerne. Men med lup og godt
lys kan man regne med at fjerne de instrumenter der stikker op i kronepulpakammeret således at man kan se brudfladen.

Olie fra vinkelstykker kan have indflydelse på bondingen
mellem plast og tand
Vinkelstykker med luftturbine spraysmøres normalt i forbindelse med autoklavering. Egentlig overskudsolie fjernes før brug, men en vis mængde olie vil blive sprayet ud
mod boret når vinkelstykket anvendes. Mængden er størst
i starten, men efter 40 min.s uafbrudt drift er oliemængden stadig betydelig. Selv små mængder olie på tandoverfladen kan mindske bondingen mellem tand og plast. Problemet er størst når der benyttes selvætsende bonding
systemer hvor der ikke er selvstændig ætsning og sprayrensning af tandoverfladen. En kavitetsoverflade der er
kontamineret med olie, kan renses med sæbe. Tandpasta
indeholder sæbe og er et godt valg. Det er muligt helt at
undgå problemer med olie-kontaminering hvis der vælges
et vinkelstykke der ikke kræver smøring. Disse vinkelstykker har normalt keramiske lejer.
Carsten Langemark

Jørgen Buchgreitz

■ ■ ORAL FYSIOLOGI
Ahlberg K, et al. Reported bruxism and restless legs syndrome in
media personnal with or without irregular shift work. Acta
Odontol Scand 2005; 63: 94-8.

■ ■ SPYTKIRTELFYSIOLOGI
Flink H, et al. Influence of the time of measurement of
unstimulated human whole saliva on the diagnosis of
hyposalivation. Arch Oral Biol 2005; 50: 553-9.

Bruksisme kan være tegn på utilfredshed
Undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse hvor 750
medarbejdere med uregelmæssigt skifteholdsarbejde på
en finsk radio-/tv-station samt kollegaer på dagvagt (kontrolgruppe) blev spurgt om alder, køn, utilfredshed med
arbejdstider, rygning samt bruksisme og »urolige ben-syndrom« (RLS). Besvarelsesprocenten var 58,3. Bruksisme
havde en positiv sammenhæng med medarbejdere der var
utilfredse med arbejdstider. Der blev ikke fundet nogen
forskel mellem grupperne mht. RLS. I henhold til den logistiske regression havde yngre medarbejdere – som var
utilfredse med arbejdstider og som havde RLS – en positiv
sammenhæng med bruksisme, og ældre medarbejdere
med bruksisme havde en positiv sammenhæng med RLS.
Artiklens konklusion: Bruksisme kan være tegn på stress
og utilfredshed, mens RLS kan påvirke søvnen og derved
forstærke bruksismen.

Standardiseret og fast tidsinterval for måling af den
ustimulerede helspytsekretion er afgørende ved
diagnostik af hyposalivation
Sialometri indgår som en central undersøgelse ved udredning af patienter med mundtørhed og høj cariesaktivitet. I
nærværende undersøgelse indgik 108 personer fordelt på
tre grupper (meget lav (≤0,10 ml/min.), lav (0,1-0,2 ml/
min.) og normal ustimuleret helspytsekretion (>0,2 ml/
min.) De fik målt deres spytsekretion kl. 7.30 og kl. 11.30.
Hos alle var den ustimulerede helspytsekretion højere kl.
11.30 end kl. 7.30. Hos 70% af deltagerne, der som udgangspunkt havde hyposalivation (dvs. ≤0,10 ml/min.), var spyt
sekretionshastigheden kl. 11.30 højere end grænseværdien
på 0,10 ml/min.
Forfatterne konkluderer at måletidspunktet har betydelig indflydelse på diagnosen hyposalivation. Måling af den
ustimulerede spytsekretion bør foretages på et fast tidspunkt eller i et afgrænset tidsinterval om morgenen.

Liselotte Sonnesen

Anne Marie Lynge Pedersen
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KEC$Õpke`e^jbXY\i]file[i`e^
Som det fremgår af artiklen »TNL i nyt samarbejde«
på side 918 i dette nummer af Tandlægebladet, har
TNL (Tandlægernes Nye Landsforening) besluttet at
ﬂytte sammen med Den Danske Dyrlægeforening
og Jordbrugsakademikerne i et fælles sekretariat.
Der er tale om en beslutning truffet af TNL’s hovedbestyrelse og formidlet til DTF i form af en pressemeddelelse.
I DTF’s hovedEn fælles tandlægeforening
bestyrelse undrer
vil kunne udgøre en slagvi os dels over at
kraftig enhed og levere en
TNL ikke har søgt
solid opbakning til tandfællesskab med
plejen i Danmark.
DTF, dels over at
TNL i stedet har
slået sig sammen med to ikke-tandplejefaglige organisationer. Vor forundring skal især ses i lyset af at
der forud for TNL’s pressemeddelelse var planlagt et
fælles møde for DTF’s og TNL’s hovedbestyrelser,
hvortil TNL bl.a. havde bedt om at få drøftet »forudsætninger for etablering af en fælles tandlægeforening bestående af minimum to selvstændige delforeninger«.
TNL’s hovedbestyrelses beslutning kommer ikke
bare bag på os i DTF’s hovedbestyrelse. Den har også
vist sig at have signalværdi over for ganske almindelige tandlæger uden poster i den fagpolitiske inderkreds. Mange DTF-medlemmer har givet udtryk for
at TNL’s hovedbestyrelse nu klart og tydeligt har
signaleret at TNL ikke vil være med i én stor fælles
tandlægeforening. Det er der mange DTF-medlemmer der ærgrer sig over, ikke mindst fordi der mange
steder på lokalt plan er et rigtig godt samarbejde mellem TNL- og DTF-medlemmer.

Mange af DTF’s medlemmer har i årevis set frem
til dannelsen af en fælles forening. En fælles tandlægeforening vil kunne udgøre en slagkraftig enhed og
levere en solid opbakning til tandplejen i Danmark.
Selv om det i mange år har været et politisk mål for
DTF at skabe en fælles tandlægeforening, har vi ikke
taget nogen større organisatoriske eller domicilmæssige initiativer til at forberede dannelsen af en sådan
fælles forening. Vi mener at første skridt må være at
der er et fælles ønske om en fælles forening – og at
man derefter i fællesskab beslutter hvordan en sådan
skal bygges op.
At TNL nu slår sig sammen med Den Danske Dyrlægeforening og Jordbrugsakademikerne, så TNL’s
medlemmer er på vej til at skulle betjenes af sekretariatsmedarbejdere, der skiftevis rådgiver skovridere,
svineavlskonsulenter og tandlæger – det må vi se
som TNL’s hovedbestyrelses egen beslutning, og den
må vi tage til efterretning.
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Om få måneder bliver antallet af
kommuner i Danmark reduceret fra
271 til 98. I mange tilfælde slår man
klinikkommuner og praksiskommuner sammen, og det betyder nye tider
for de ansatte på de kommunale klinikker og for de privatpraktiserende
tandlæger der i dag behandler børn
for kommunen – og i nogle tilfælde
også for brugerne af den kommunale
tandpleje.
Hvad forandringerne mere præcist
kommer til at indebære, er dog endnu
uvist i hver fjerde af landets kommuner. Det viser en undersøgelse blandt
de nye storkommuner som Tandlægebladet har foretaget.

-bfddle\i]fikj´kk\id\[Xc
Y\_Xe[c`e^`gi`mXkgiXbj`j
)bfddle\i[ifgg\iY\_Xe[c`e^`
gi`mXkgiXbj`jf^Yc`m\ii\e
bc`e`bbfddle\
I\[Xbk`fe\ekX^\i]fiY\_fc[]fi
\mk%]\acf^´e[i`e^\i%Le[\ijµ^\c$
j\e\i]fi\kX^\k`d`[k\eX]Xl^ljk#
f^j`[\ebXe]fi_fc[\e\ef^c\
jk\[\i_Xm\´e[i\kj`^%
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På trods af at der altså endnu hersker
udbredt usikkerhed mange steder,
tyder undersøgelsen dog også på at
mange kommuner ikke ændrer ved
organiseringen af børnetandplejen
selv om praksiskommuner og klinikkommuner slås sammen. Indtil videre
har 12 kommuner valgt at køre videre
med en kombination af kommunale
og private klinikker, og det bliver

sandsynligvis også løsningen i mange
af de kommuner der endnu ikke har
besluttet sig. Det var indtrykket da
Tandlægebladet ringede rundt.
Kun to kommuner har indtil videre
besluttet at ﬂytte de børn der i dag
behandles på private klinikker, over
på den nye storkommunes kommunale klinikker. Det drejer sig om Holbæk og Struer.
Ep\biXmk`ckXe[c´^\ie\
På trods af at mange kommuner altså
tilsyneladende ender med at bevare
samarbejdet med de private klinikker, kan det meget vel betyde nye
tider for de privatpraktiserende tandlæger der behandler børnene. Nogle
kommuner vil nemlig lave aftaler
med udvalgte klinikker mens andre
planlægger at stille nye krav til de
privatpraktiserende tandlæger der
behandler kommunens børn. Q
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Bornholm
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Lars Krumholt er overtandlæge i Svendborg Kommune. I den ny
Svendborg Kommune indgår Gudme og Egebjerg, som hidtil har
været praksiskommuner.
Fremover skal den kommunale tandpleje organiseres som en
kombination af kommunale og et antal private klinikker med frit
valg mellem disse. Ingen nuværende brugere bliver tvunget til at
skifte tandlæge, de kan fortsætte »tiden ud«, men antallet af private
samarbejdspartnere skal ellers skæres kraftigt ned. Det skal ske ved
en prækvaliﬁkationsrunde.

Svendborg

¾

I har opsagt BUT-aftaler med 75 klinikker,
og nu skal privat praksis søge om at få lov
at være med. Hvad lægger I vægt på mht.
jeres fremtidige samarbejdspartnere?
– Når jeg beder om en prækvaliﬁkation, forventer jeg at få seriøse og professionelle tilbagemeldinger. Vi ønsker at samarbejde med klinikker
som er specielt interesserede i børneog ungdomstandpleje, og vi forventer
at lande på et sted i mellem 10 og 20
aftaler.

Hvad er dit overordnede mål med organiseringen?
– Det afgørende er at den nye store
kommune bliver en enhed, også på
tandplejeområdet. Folk skal behandles ens uanset hvor i kommunen de
bor, og det skal være evidens og videnskab der bestemmer, ikke bare:
»vi plejer«.

GiXbj`jkXe[gc\a\ejcµa]\j`?fcY´b
Marianne Riis er privatpraktiserende tandlæge i Regstrup ved
Holbæk samt tandlægekonsulent
i Jernløse Kommune, der i dag er
praksiskommune.
Det er besluttet at de ca. 1.200
børn som Jernløse Kommune i
dag får behandlet i privat praksis, fremover skal behandles på
kommunale klinikker når kommunen fra 1. januar 2007 sammen med ﬁre klinikkommuner
bliver til Ny Holbæk Kommune.
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Hvad mener du om at man sløjfer behandlingen af børn i privat praksis i den nye
storkommune?
– Jeg synes først og fremmest det er
synd for børnene. Medmindre forældrene betaler 35% af regningen, står
de over for et tandlægeskift som de
ikke selv har valgt, og det er ærgerligt. Desuden er det dårlig service at
der bliver så lang transporttid til
tandlægen for mange af børnene.

Hvad betyder det for din praksis?
– Jeg behandler ca. 400 børn på min
klinik, og jeg vil være ked af at miste
dem. Ikke fordi jeg forventer at komme til at mangle patienter. Men jeg
har jo haft mange af børnene fra de
var små, og det er rigtig ærgerligt
hvis de skal ﬂytte pga. en beslutning
som politikerne i kommunen har
truffet af ideologiske grunde. Gennemsnitsprisen er nogenlunde den
samme i alle kommunerne, dog med
en tendens til at den er en smule lavere i Jernløse.
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Poul Pedersen er overtandlæge i den nuværende Haderslev Kommune, som efter sammenlægningen vil omfatte Haderslev, Vojens,
nogle mindre sogne samt Gram.
Her skal den kommunale tandpleje fremover varetages af både
kommunale og private klinikker. Den private klinik i Gram sørger
for kommunal tandpleje i dét område, og kommunale klinikker
tager sig af resten af kommunen.

Haderslev

Hvorfor har I valgt kombinationsløsningen?
– Jeg tror vi har fundet en god måde
at gøre det på. Langt den største del
af børnene i Gram går til tandlæge i
den private praksis dér. Derfor er det
naturligt for os at etablere samarbejde med den klinik, og vi er indstillet
på et tæt samarbejde med »de nye
kolleger«.
Hvordan forestiller du dig at samarbejdet
mellem de kommunale klinikker og den
private klinik skal fungere?
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Hvordan vil du sikre ensartet service og
kvalitet?
– Gennem samarbejde og kommunikation.

=FKF1J¥I<ED8;J<E

Der vil jo stadig være frit valg. Forventer
du ikke at nogle vælger at lade deres børn
blive i privat praksis?
– Det kan man da ikke udelukke,
men det betyder jo alligevel noget for
mange at man selv skal betale 35% af
regningen. Politikerne overvejer godt
nok stadig om man skal refundere
hele regningen, men jeg er ikke så
optimistisk mht. udfaldet. Jeg ved at
den nye storkommune mangler penge, og man er bange for at det skal
blive for dyrt hvis man giver totalt og
reelt frit valg.

– Jeg vil gøre en stor indsats for at
etablere et fagligt fællesskab imellem
de kommunale klinikker og den
private klinik. Vi har allerede et kalibreringskursus på bedding som
tandlægerne i Gram vil blive inviteret med til.

Holbæk

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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På Forbrugerrådets blad TÆNK’s hjemmeside kan man via en database sammenligne tandlægepriser. Servicen
kalder TÆNK for »Skru bissen på«.
Prisoplysningerne trækker TÆNK fra
den fælles offentlige sundhedsportal,
sundhed.dk, hvor over halvdelen af
Danmarks private tandklinikker har
lagt priser på udvalgte ydelser ud.
Det er i strid med ophavsretslovene,
mener sundhed.dk og opfordrer nu
TÆNK til at nedlægge databasen.
Det handler if. direktør for sundhed.
dk Morten Elbæk Petersen bl.a. om at
tandlægerne skal kunne stole på at
sundhed.dk tager ordentligt vare på
de oplysninger som tandlægerne lægger ud på portalen.
– I TÆNK’s prissammenligningsservice er priserne på tandlægernes ydelser taget ud af en sammenhæng. På
sundhed.dk ser patienterne prislisterne sammen med forskellige serviceoplysninger fra den pågældende tandlæge, og det giver et mere fyldestgørende
billede, siger Morten Elbæk Petersen.
Han understreger at udgangspunktet for at tandlægernes prisoplysninger
er at ﬁnde på nettet, er aftalen om
sygesikringsoverenskomsten mellem
Amtsrådsforeningen/Danske Regioner
og tandlægerne.
Sundhed.dk planlægger at invitere
TÆNK til et yderligere dialogmøde
om sagen.
910
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Hvad er forskellen på at være ansat
privat og offentligt? Hvad skal man
huske at spørge om til jobsamtalen?
Og hvilke krav kan man stille til løn
og arbejdsvilkår?
Er man nyuddannet og jobsøgende, er der masser af hjælp og råd at

hente i kort overskuelig form på
DTFnet under overskriften »Gode
råd til nyuddannede!«.
Klik ind på medlemsnettet på
DTFnet og bliv bedre rustet til den
første jobsøgning.

K`cbXdgdf[[ifgflk
Den 11. okt. 2006 er det international tandplejerdag. I den anledning har Dansk Tandplejerforening valgt at sætte dropout på dagsordenen under
overskiften Don’t drop out –
drop in.
Som et led i kampagnen
distribueres i uge 41 25.000
go-cards via 400 udvalgte
caféer og biografer i landets ﬁ re største byer.
Materiale til kampagnen kan downloades på
www.tandplejerforeningen.dk/tandplejerdag.
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=FKF1N@EE@<9IF;8D

I Sverige agter regeringen helt at forbyde brugen af
amalgam fra 1. januar 2007. Men planen møder
modstand både fra den internationale tandlægesammenslutning, FDI, og EU.
If. det svenske tandlægeblad, Tandläkartidningen,
skriver FDI i en henvendelse til Sveriges miljøminister, Lena Sommestad, at et amalgamforbud hverken er nødvendigt eller ønskværdigt. FDI råder den
svenske regering til at betænke sig mht. at forbyde amalgam i Sverige da FDI
ikke mener at der ﬁ ndes acceptable og omkostningseffektive alternativer.
Og fra FDI´s side mener man ikke at miljøhensyn er tilstrækkelige til at
forbyde materialet.
Også fra EU møder forbudet modstand.

Jm\ejbmXc^bXdgm`j\ik´e[\i
Uanset hvilke partier der kan samle
ﬂertal efter det svenske rigsdagsvalg den 17. september 2006, kan
svenskerne se frem til lavere tandlægeregninger.
Tænder og tandsundhed har været på dagsordenen i den svenske

valgkamp, og partierne har kappedes om at love bedre tandplejetilbud til befolkningen.
Både Socialdemokraterne og de
borgerlige partier varsler store tilskud til tandlægeregninger over en
vis størrelse, og alle partier vil styrke den forebyggende tandpleje –
dog på forskellig vis.

DXibXekÕ\i\
Y\jµ^\i;K=g
e\kk\k
Stadig ﬂere brugere klikker sig
ind på DTF’s to hjemmesider DTFnet og www.tandlaegebladet.dk.
På begge sider ses en markant
stigning i antallet af besøgende
de seneste 12 mdr.
På DTFnet var der 17.570 besøgende i juli 2005, mens næsten
dobbelt så mange (29.464) klikkede sig ind på siden i juli 2006.
5.879 besøgte www.tand laegebladet.dk i juli 2005 – i juli 2006
lå tallet på 8.092 besøgende.

=FKF1N@EE@<9IF;8D

9c\^e`e^d\[cpj
bXem´i\jbX[\c`^
Tænder bliver ikke hvidere af at blive
bleget med lys end uden . Og blegning
med lys kan være sundhedsskadelig.
Det udtaler NIOM efter at have undersøgt en række blegeprodukter
med tilhørende lamper.
Det stærke blå lys fra lamperne er
hårdt ved øjnene, og patienterne kan
blive udsat for lysdoser som overskrider de anbefalede grænseværdier,
konkluderer NIOM.
Læs mere om sagen på
www.tandlaegebladet.dk
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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I-348-62-V0-30

Endodonti instrumenter fra Sirona –
Kvalitet der bogstavelig talt går
i dybden.

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

Units
Instrumenter

Sironas produkter forhandles
af Oriola Danmark A/S –
www.oriola.dk

Hygienesystemer
Røntgensystemer
CEREC

Til en sikker og effektiv udrensning af rodkanaler
anbefaler vi SIRONiTi og SIROEndo. Endovinkelstykket SIRONiTi kan monteres direkte på din units eksisterende mikromotor og har indbygget retrorotation
og mekanisk torquekontrol. Den elektroniske endounit, SIROEndo, er verdens første fuldt integrerede
endounit med indbygget apexfinder, der altid er ved
hånden. SIROEndo indeholder et bibliotek med alle
kendte nikkeltitanium filsystemer – og biblioteket
kan opdateres på få sekunder når der kommer nye
filer på markedet. Den integrerede apexfinder i
SIROEndo sørger for at standse motoren automatisk
ved apex og den digitalt styrede torquekontrol sætter motoren i bakgear når det maksimale vridningsmoment for filen nås. Derved reduceres risikoen
for filfraktur væsentligt. SIROLaser afrunder rodbehandlingen ved en effektiv bakteriereduktion i såvel
rodkanal som i de svært tilgængelige dentintubuli.
Hvis du er interesseret i at øge din effektivitet ved
rodbehandlinger så kontakt en af vores produktspecialister for en besøgsaftale.
Du kan få mere information på www.sirona.dk
eller ved at kontakte Kristian Sandrini på tlf.
41 19 49 09 eller Jens Laursen på tlf. 22 61 90 51.
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KXe[c´^\id^\ie\Yc\^\
<bjkiX9cX[\kj_`jkfi`\fdXkkXe[c´^\iYil^\i]fijbiXgg\Yc\^\d`[c\i_fc[\i`bb\%KXe[c´^\id^\ie\Yc\^\
k´e[\id\[d`[c\i[\i_Xi_µa\Yi`ekfm\i`ck\bfeZ\ekiXk`fe\i%;\kgi´Z`j\i\iki\jkpi\cj\iel`\e]´cc\jl[d\c[`e^

Ki`e\>Xe\i
Den 29. august kunne man i Ekstra Bladet læse at tandlæger bleger patienternes tænder med ulovlige blegemidler. Avisen citerede Lægemiddelstyrelsen, som på
det tidspunkt oplyste at tandblegemidler højst måtte
have en brintoveriltekoncentration på 6% (hvilket i parentes bemærket faktisk ikke er trådt i kraft endnu.
Grænsen er stadig 0,1%, men EU påtænker at hæve den
til 6% senere på året).
Som bekendt anvender tandlæger ved klinikblegning væsentlig højere koncentrationer til at gøre tænderne hvide. Det skulle if. Ekstra Bladet og Lægemiddelstyrelsen altså være forbudt.
Siden har Lægemiddelstyrelsen imidlertid skiftet
mening og fastslår nu sammen med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen at det er helt lovligt. De tandblegemidler som tandlæger bruger, kategoriseres nemlig
ikke som kosmetisk udstyr, og grænsen på 6% er kun
gældende når der er tale om de såkaldte »over-thecounter«-produkter, som bruges til hjemmeblegning
eller ved blegning foretaget uden autoriseret behandler – fx på en skønhedsklinik.
De tandblegemidler som tandlæger bruger, kategoriseres derimod som kemiske produkter, og her er ingen
maksimumgrænser for brintoveriltekoncentrationen.
Tandlæger kan dermed fortsætte med at blege patienternes tænder – uanset metode – hvis det er led i
en behandling og det journalføres som sådan.
Gif[lZ\ek\ie\lk`c]i\[j\
Til gengæld er producenterne utilfredse over de tre
styrelsers udmelding om at blegemidlerne opfattes
som kemiske produkter. Her er CE-mærkning nemlig
ikke tilladt, og de blegeprodukter som producenterne
sælger i de ﬂeste andre lande, er CE-mærkede.
De tre danske styrelser har således valgt at håndtere
blegeprodukter på en anden måde end i nogle andre
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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;\e)0%Xl^ljk)''-jbi\m<bjkiX9cX[\kXkkXe[c´^\i
Yc\^\ilcfmc`^k%;\kgXjj\i`bb\#]XjkjciC´^\d`[[\cjkpi\c$
j\e#Jle[_\[jjkpi\cj\ef^D`caµjkpi\cj\eel`]´cc\jjbXY

EU-lande, hvor produkterne uden problemer CE-mærkes
når de bruges af tandlæger.
Producenterne planlægger nu at gå til ombudsmanden da
de mener at der er sket en procesretslig fejl i de tre styrelsers tolkning. Q
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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KXe[c´^\jkXe[\e\ijfd
EpXeXcpj\]iXFYj\im\i;XedXib^µifgd\[dpk\efdXk[Xejb\kXe[c´^\ifdkXc\je\^Xk`mk`d\[`\ie\%;f^
bXe;K=m´i\d\i\jpec`^`d\[`\Y`cc\[\k]fiYc%X%XkelXeZ\i\aflieXc`jk\ijjbi`m\i`\ifdgi`je`m\Xl\k`;XedXib

@[XJk\`e`Zb\
Observer Danmark har gennemført
en analyse af den danske tandlægestands medieomtale i månederne
april til juni i år. Rapporten tager
afsæt i en analyse af 851 avisartikler
og nyhedsindslag om tandlæger og
tandpleje, og desuden bliver DTF’s
medieomtale sammenlignet med omtalen af udvalgte organisationer, såsom Dansk Sygeplejeråd, Danmarks
Apotekerforening og Den Almindelige Danske Lægeforening.
Gfj`k`md\eY\^i´ej\kfdkXc\
If. analysechef Jan Wie eksisterer der
to myter inden for tandlægefaget.
– Den første handler om at pressen
hele tiden langer ud efter tandlægerne. Den påstand kan vi godt mane i
jorden. Omtalen af de danske tandlæger er overvejende positiv, og under
en tiendedel af den samlede omtale
har en negativ karakter. Den anden
myte hedder at Dansk Tandlægeforening som forening er usynlig, hvilket der er mere hold i, fortæller analysechef Jan Wie.
DTF’s synlighed i medierne er
nemlig begrænset sammenlignet
med de andre udvalgte organisationers. Foreningen har i perioden udtalt sig i 32 artikler, mens eksempelvis Dansk Sygeplejeråd er helt oppe
på 302 artikler. If. Jan Wie vil et realistisk mål for DTF være 10-20% me-

914
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re positiv omtale af foreningens arbejde og synspunkter, men heller
ikke mere eftersom tandpleje trods
alt aldrig vil komme til at spille samme rolle på mediernes dagsorden
som fx sygepleje.
Jfd\eFg\c8jkiXÆgc`[\c`^d\e
lj\o\k
Omtalen af tandlægestanden og DTF
i medierne ligger omfangsmæssigt på
linje med eksempelvis omtalen af
Topdanmark og Nykredit. Omfattende mediestudier viser at 10% af en
virksomheds omtale sædvanligvis er
negativ. Tandlægestandens omtale er
således lidt mere positiv end gennemsnittet for danske virksomheder.
– Omtalen af tandlægestanden er
meget stabil. Den ligger på et godt og
roligt niveau. Hvis jeg skal bruge en
sammenligning som de ﬂeste kan
forholde sig til, så vil jeg sammenligne tandlægestanden med en nyere
Opel Astra. Den kører upåklageligt
og kommer gennem synshallen uden
anmærkninger. Den er pålidelig og
slidstærk, og man ved hvad man har.
Dermed også sagt at den hverken er
sexet, aggressiv eller lynhurtig, udtaler Jan Wie.
9µie\kXe[gc\a\d\jkfdkXck
Børnetandpleje står som det emne
der optager pressen mest. Det udgør

20% af den samlede omtale og er
samtidig også det emne der får mest
positiv omtale. Især bringer de lokale
medier mange gode historier om børnetandpleje. Samtidig formår de offentligt ansatte tandlæger at vise faget
fra dets bedste side. De fremstår engagerede, kompetente og fungerer
som rådgivere når de udtaler sig om
børnetandpleje.
E\^Xk`mfdkXc\X][Xejb\gi`j\i
I den anden ende af skalaen ligger
tandlægernes akilleshæl: diskussionen om priser. Hver syvende artikel
handler om tandlægernes priser, og
knap halvdelen af disse er negative.
Medierne angriber prisdiskussionen
på tre niveauer: konkurrencen fra
udlandet, den uigennemsigtige prissætning i Danmark og den manglende offentlige støtte til tandlægeregningen. Især diskussionen om konkurrencen fra udlandet optager journalisterne. Jan Wie kommenterer det
således:
– Dansk Tandlægeforening har for
mig at se spillet for defensiv en rolle i
forhold til udlandsproblematikken og
optræder for beskyttende over for de
danske tandlæger. Det er vigtigt at
man i disse globale tider hilser konkurrencen fra udlandet velkommen,
men samtidig sørger for at komme
klart igennem med hvad de danske
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d\ejfc`[Fg\c8jkiX
tandlæger kan tilbyde i forhold til de
udenlandske tandlæger, og hvilke
faldgruber der kan være ved at tage
til eksempelvis Tyrkiet, vurderer Jan
Wie og fortsætter:
– I forhold til de uigennemsigtige
priser i Danmark er min anbefaling at
DTF gør en indsats for at tydeliggøre
og forklare forholdene omkring prissætningen og eventuelt indgå en alli-

ance med Forbrugerrådet om at arbejde på et mere gennemsigtigt system,
foreslår Jan Wie.
Opsamlende vurderer analysechefen at det generelt ser godt ud for den
danske tandlægestand.
– Jeg synes egentlig at tandlægerne
generelt kan være tilfredse med den
behandling som pressen giver. Der er
naturligvis altid noget at arbejde vi-

dere med, men du ﬁnder andre virksomheder og brancher som er langt
mere udsatte, eksempelvis DSB, Københavns Lufthavne og ejendomsmæglerbranchen, slutter Jan Wie fra
Observer Danmark. Q
Ida Steinicke, analytiker,
Observer Danmark

=fidXe[`;K=JljXee\8e[\ij\ejbfdd\ekXi
– Er du overrasket over rapportens konklusioner?
Ikke umiddelbart. Men
faktisk tror jeg at det kommer bag på mange tandlæger at standen får så megen
positiv omtale som undersøgelsen her viser. Mange
oplever at tandlæger altid
=FKF1?<@E<G<;<IJ<E
hænges ud i medierne. Det
dokumenterer undersøgelsen her i alt fald er forkert.
– Priser og behandling i udlandet er det der trækker de negative historier. Kan du forstå at medlemmerne er irriterede over
altid at læse og høre om hvor billige tandlæger er i udlandet?
Ja.
– Hvad vil I gøre ved det?
DTF’s opgave er at informere patienterne om at hos
deres egen tandlæge her i Danmark får de tryghed,
kontinuitet og sikkerhed. Og vi skal have det budskab
ud at hvis man går regelmæssigt til tandlæge og får
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tingene lavet hen ad vejen, så ender man ikke med et
kæmpe behandlingsbehov.
– Betyder det at DTF’s medlemmer vil se færre af denne type
historier i avisen fremover?
Nej, det forventer jeg ikke. Der er en prisforskel mellem danske tandlæger og visse af vore udenlandske
kolleger. Det er et faktum, og de patienter der går efter
det billigste, vil blive ved at tage til fx Polen. Og journalisterne vil blive ved at skrive om det. Det bliver
ikke anderledes. Men vi prøver at komme igennem
med vore budskaber og derigennem nuancere debatten. Det gør vi via bl.a. kronikker og debatindlæg.
– Planlægger I konkrete initiativer som følge af Observers
undersøgelse?
Vi bliver nødt til at blive bedre på prisgennemsigtigheden. Og det handler ikke kun om at lægge priser på
nettet. Vi skal blive bedre til at forklare patienterne at
når vi vil se dem før vi giver det endelige pristilbud, er
det for at give dem den bedst mulige individuelle rådgivning baseret på vor undersøgelse. Q

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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DXib\[j]µi`e^jdXk\i`Xc\k]fi
EfY\c;`i\Zk
Ud over at sætte spørgsmålstegn ved
den videnskabelige dokumentation
for NobelDirect reklamerer Nobel
Biocare med at implantaterne:
- er enkle at anvende og derfor egnede for uerfarne operatører,
- modvirker marginalt knogletab,
- kan kombineres med minimal
kirurgi,
- kan præpareres som en naturlig
tand.

EfY\c;`i\ZkgjkXe[Yp
<]k\i\ebi`k`jbiXggfikjXkk\EfY\c9`fZXi\`Xl^ljkXc
dXib\[j]µi`e^X]`dgcXekXkjpjk\d\kEfY\c;`i\Zk`Y\if

N`ee`\9if[Xd

I 2005 ﬁk den svenske Lægemiddelstyrelse, Läkemedelsverket, anmeldelser om uventede reaktioner ved
behandling med implantatsystemet
NobelDirect. Et antal implantater
havde måttet fjernes, og radiologisk
havde man fundet større knoglesvind
omkring NobelDirect implantater
end man fandt i et referencemateriale.
Derfor bad Läkemedelsverket en
ekspertgruppe om at vurdere forholdene omkring produktet, og det har
nu resulteret i en kritisk rapport der
medfører at Nobel Biocare fra august
indstiller markedsføringen af NobelDirect i nogle par måneder.
Km`mcjfdm`[\ejbXY\c`^
[fbld\ekXk`fe
I rapporten til Läkemedelsverket har
eksperterne, professor emer. PerOlof Glantz, professor Björn Klinge
og docent Per Åstrand, vurderet den
videnskabelige dokumentation omkring NobelDirect. Dokumentatio916
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nen får karakteren: varierende af
karakter og af svingende videnskabelig værdi.
Eksperterne anser generelt studierne for at være pålidelige, men de
stiller et stort spørgsmålstegn ved en
artikel af Siepenkothen, Clauder &
Mehlau (2006) – en artikel som Nobel
Biocare anvender i markedsføringen
af NobelDirect. Artiklen er if. rapporten til Läkemedelsverket publiceret i
et af Nobel Biocare initieret tillæg til
European Journal for Dental Implantologists.
European Journal for Dental Implantologists er et tidsskrift som er eksperterne ubekendt. Det er et tidsskrift de
ikke har kunnet ﬁnde i National Library of Medicine eller ved søgning i
PubMed.
Og det er en artikel som, if. Läkemedelverkets eksperter, ikke opfylder
de videnskabelige krav, og hvis troværdighed der kan sættes spørgsmålstegn ved.

Ekspertpanelet har if. rapporten ikke
fundet dokumentation for nogen af
påstandene. Tværtimod anfører de at
kombinationen af »ﬂapless surgery« og
en uerfaren operatør kan indebære
risiko for komplikationer. Og hvad
angår påstanden om at implantatet
kan præpareres som en naturlig tand,
stiller eksperterne sig tvivlende pga.
risikoen for vævsskader i forbindelse
med mekanisk bearbejdning af et
vævsforankret metallisk implantat.
Eksperterne konkluderer overordnet at NobelDirect implantater ikke
har de fordele som angives i Nobel
Biocares produktdokumentation.
=fi[\c\e\m\[EfY\c;`i\Zk
Läkemedelsverkets rapport fortæller
at Nobel Biocare i ﬂere studier dokumenterer at NobelDirect implantater
kan fungere på forventet tilfredsstillende måde som protetisk retentionselement hos et stort antal patienter.
Lc\dg\ie\m\[EfY\c;`i\Zk
Läkemedelsverkets ekspertpanel har
imidlertid i deres granskning fundet et
uventet stort antal NobelDirect implantater med radiologisk bedømt knogletab på omkring 3 mm eller derover,
bedømt efter 12 mdr.
Läkemedelsverkets rapport bedømmer ikke langtidsprognosen for implantaterne, men den påpeger at tidlige
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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knogletab omkring dentale implantater
er klare negative fund fordi sådanne
tab kun i sjældne tilfælde er reversible.
Eksperterne konkluderer overordnet at det er åbenbart at det knogletab som optræder i forbindelse med
NobelDirect, er mere omfattende end
man kunne forvente.
Bfebclj`fe
Rapporten konkluderer ﬂg.:
– NobelDirect implantater kan i
den aktuelle korte observationstid
fungere tilfredsstillende. Men hos
nogle patienter er knogletabet større
end man kunne forvente. Det procentuelle antal patienter med »for stort«
knogletab er større end forventet,
især set i forhold til de fordele som
Nobel Biocare markedsfører implantaterne med.

– Produktinformationens angivne
fordele savner dokumentation, og
informationen må revideres så den
bliver korrekt.
Det er eksperternes opfattelse at
NobelDirect ikke bør markedsføres
inden revisionen er foretaget. De mener også at implantater af typen NobelDirect bør anvendes med stor forsigtighed indtil Nobel Biocare kan
præsentere acceptabel videnskabelig
dokumentation for generelt gode behandlingsresultater. Q
Kilde: Läkemedelsverket

EF9<C;@I<:K
KXe[`dgcXekXk\kEfY\c;`i\Zk
gif[lZ\i\jX]EfY\c9`fZXi\%
EfY\c;`i\Zk\i\kfe\$g`\Z\
`dgcXekXkX]k`kXe%;k[\iYc%X%

www.tandlaegebladet.dk følger vi op
på NobelDirect-sagen.

X[jb`cc\iEfY\c;`i\Zk]iX[\k
bfem\ek`fe\cc\`dgcXekXk#\iXk[\k
`]%gif[lZ\ek\ebXeY\cXjk\j

Læs i øvrigt S. Karlssons artikel
»CE-märkning av implantat – ingen
garanti för kvalitet« s. 884.

[`i\bk\\]k\i`e[j´kk\cj\%

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

•
•

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

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

Statsautoriserede revisorer
www.pwcglobal.com/dk/tandlaege
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KEC`epkjXdXiY\a[\
=iXijjb`]k\kÕpkk\iKECjXdd\ed\[[pic´^\ie\f^afi[Yil^j$
XbX[\d`b\ie\%=fidXe[CXij?µm\e_f]]X]m`j\iXk[\kep\j\bi\kX$
i`Xkj]´cc\jjbXYl[jbp[\i\e]i\dk`[`^]lj`fed\cc\dKECf^;K=

Ki`e\>Xe\i

Den 1. januar 2007 ﬂytter TNL sit
sekretariat til Østerbro. Her skal man
dele lokaler med Den Danske Dyrlægeforening og Jordbrugsakademikerne, der allerede i dag bor sammen i
fælles lokaler.
De tre parter forbliver selvstændige
organisationer både politisk, organisatorisk og økonomisk. Formålet er at
give bedre service til medlemmerne,
skriver TNL i sin pressemeddelelse.
Tandlægebladet har spurgt TNL’s
formand, Lars Høvenhoff, om det nye
fællesskab.
– Hvad er det konkret I skal samarbejde
med dyrlægerne og jordbrugsakademikerne om når I ﬂytter sammen med
dem?
Vi får bl.a. fælles reception og it-betjening. Og så planlægger vi et samarbejde mellem de juridiske konsulenter på de områder hvor reglerne er de
samme for alle tre faggrupper, fx
funktionærloven og barselsorlovsregler. Vi ser det som en styrkelse af
TNL’s sekretariat der i dag er ret sårbart fordi der er så få ansatte.
918
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– Tror du ikke jeres medlemmer ville
synes at det havde været mere oplagt om
I havde søgt samarbejde med DTF der
organiserer deres kolleger?
Vort mål er stadig én tandlægeforening. Det har dette ikke ændret på.
Men så længe vi ikke kan garantere
medlemmerne at de kan bibeholde
de muligheder og rettigheder de har
i dag, vil vi ikke fusionere. Vi vil
have en søjleopdelt forening så offentligt ansatte tandlæger fx er sikret
udtale- og forhandlingsret. Når DTF
er villig til det, er vi klar til at indlede
drøftelser om én tandlægeforening.
Og det har vort nye samarbejde med
dyrlægerne og jordbrugsakademikerne ikke ændret på. Her er tale om
et sekretariatssamarbejde der skal
forbedre medlemsservicen her og nu
– ikke andet.

dage om ugen og en privat klinik to
dage, med fordel kunne få varetaget
deres interesser hos os. Det bliver jo
ekstra interessant her i forbindelse
med eksklusivaftalernes bortfald.
– Hvad betyder det for jeres grundholdning om at tandpleje bør varetages af
det offentlige?
Vi mener fortsat at dansk tandpleje
skal organiseres i to sektorer. Men vi
mener at børne-unge-tandplejetilbuddet, omsorgstandplejen og specialtandplejen er bedst organiseret i
kommunalt regi. Desuden mener vi at
der er en række uløste tandplejeproblemer i det danske samfund. Dem
skal vi løse – gerne i samarbejde med
privat praksis.
I »DTF mener« på s. 904 kommenterer DTF’s formand, Susanne Andersen, TNL’s nye samarbejde. Q

– Har I planer om at organisere privatansatte tandlæger?
Det kan man ikke afvise. Man kunne
fx forestille sig at tandlæger der er
ansat på en kommunal klinik tre
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– Kan min arbejdsgiver
mig at

pålægge
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en tidligere

Tetric® EvoCeram
Nano-optimeret modellerbart

ansat tandlæges arbejde uden at jeg

keramisk materiale

får betaling for det?
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En ansat tandlæger ringede for
nylig ind og spurgte DTF om det
virkelig kunne passe at arbejdsgiveren kunne pålægge ham at
udføre omlavninger gratis?
En patient som har fået en treleddet bro udført på klinikken,
henvender sig fordi broen er gået
i stykker. Klinikken yder to års
garanti på kroner og broer. Det
er en af klinikkens tidligere ansatte tandlæger der har udført
behandlingen.
»Nu vil min chef have mig til
at udføre garantiomlavningen –
og derudover trækker han mig
samtidig for teknikomkostningerne i mit provisionsgrundlag.
Det synes jeg ikke er rimeligt.
Må han det?«, spørger tandlægen.

DTF svarer:

Det kan som udgangspunkt
ikke pålægges den ansatte
tandlæge at omlave andre
tandlægers behandlinger
vederlagsfrit/gratis, og den
ansatte skal heller ikke dække eventuelle teknikomkostninger ved sådanne omlavninger.

Klinikejeren kan naturligvis godt
beslutte at en behandling skal
omlaves – fx i forbindelse med
en ydet garanti til patienterne –
men må i disse tilfælde selv udføre omlavningen.
Alternativt kan klinikejeren
lade den ansatte tandlæge udføre
omlavningen mod at betale den
ansatte for den tid der anvendes
(fx med en gennemsnitlig timeløn der beregnes med udgangspunkt i den ansattes normale
indtjening).
Charlotte Prip,
konsulent, cand.jur.,DTF
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Hvor mødte I hinanden?
Hans: Vi var faktisk »naboer« på
Tandlægeskolen i Århus. Vi arbejdede
altid ved siden af hinanden ved patientbehandling fordi vore navne
begynder med »b«, Bitsch og Boysen.
Men vi kendte ikke rigtigt hinanden
dengang. Det blev først et parforhold
nogle år senere da vi mødtes hos en
fælles studiekammerat.
Har I nogensinde overvejet at arbejde
sammen?
Bodil: Nej, egentlig ikke. Vi har altid
syntes det var dejligt at gå til hver sit
arbejdssted om morgenen og om aftenen fortælle om dagens oplevelser. Er
det ikke rigtigt, Hans?
Hans: Jo, og så har vi brugt det at
Bodil har været i den kommunale
tandpleje og jeg i den private sektor
til at få indsigt i hinandens forskellige
fagområder.

920

53460 TB1106 s904-949.indd 920

Hvad har været fordelene ved at være gift
med en fagfælle?
Bodil: Vi ﬁk en god forståelse for hinandens arbejdsvilkår og de problemer og udfordringer der ligger i et
andet arbejdsområde.
Har I snakket om tænder og arbejde over
aftensmaden?
Bodil: Ja, det har vi helt sikkert! Og
nogle gange måske også lidt for meget. Vi har en søn, og var der én ting
han ikke skulle være, så var det tandlæge. Ha ha …, han har tydeligt sagt at
han ﬁk rigeligt af at høre på os.
Ulemper?
Hans: Der er jo måske en fare for at
det bliver for meget fagsnak, men det
synes jeg nu ikke er sket for os. I vor
omgangskreds er tandlæger ikke i
ﬂertal, og det giver en modvægt og
bredde i »verdensopfattelsen«.
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Hvordan mødte I hinanden?
Jens: Det var både meget romantisk
Janne: Ja, og meget kompliceret.
Jens: Vi var begge med på en faglig
tur til London med Specialtandlægeforeningen. Tilfældigt kom vi til at
sidde ved siden af hinanden en aften
i teatret. Og så var det sket. I pausen
listede vi ud og drak gin og tonic og
håbede at ingen så os.
Så det var kærlighed ved første blik?
Jens: Ja, i den grad.
Janne: Men det hele var ikke så ligetil. Jens havde familie og arbejdede
på Rigshospitalet, mens jeg var under
videreuddannelse i Århus. Efter turen
til London skiltes vi uden at vide
hvad der skulle ske, men inden længe
søgte vi sammen igen, og efter halvandet år var vi gift!

skelig størrelse i det offentlige og
mange steder ikke velset. Vi ﬁk nys
om to gode stillinger på Kæbekirurgisk afdeling på Esbjerg Sygehus, og
de syntes godt om den pakkeløsning
vi tilbød.
Hvad er fordelene ved at arbejde sammen?
Jens: Uforbeholden faglig kritik. Der
bliver ikke lagt ﬁngre imellem. Man
ender med ikke at kunne undvære
hinandens mening. Det er meget
skærpende.
Der bliver ikke for meget snak om arbejde
derhjemme?
Jens: Det er sjovt og spændende at
diskutere faglige ting, men vi er gode
til at trække grænserne og ﬁnde tid
til børn og til hinanden. Der er professionel tid, familietid og kærestetid.

Hvordan er I endt i Esbjerg?
Janne: Vi havde stor fornøjelse af at
arbejde sammen på Rigshospitalet,
hvor jeg havde gjort min uddannelse
færdig. Ægtepar er imidlertid en van-
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Hvor mødte I hinanden?
Martin: Vi boede begge to på tandlægekollegiet i Århus. Og jeg havde
budt Marianne op til dans til en del
fester på skolen og sådan … hun bed
ligesom ikke rigtig på (begge griner).
Men så en dag lykkedes det.
Hvordan er det at have klinik sammen?
Martin: Jamen, for os er det rigtig
godt. Det er en fordel at man kender
hinanden så godt, og som ægtepar
har man jo nok tit den samme indstilling til mange ting. Det er godt når
man driver klinik sammen.
Marianne: Når man har haft en rigtig
lortedag, så forstår den anden det. Og
kan så måske lige tage sig lidt ekstra
af dét der skal gøres derhjemme. Det
synes jeg er en stor fordel.

924
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Bliver det aldrig for meget at have klinik
sammen med den man er gift med?
Marianne: Hm … nej, sådan synes jeg
ikke jeg tænker på det. Faktisk kan
jeg en gang imellem have det sådan at
når jeg har sagt farvel til børnene om
morgenen, så glæder jeg mig helt til
at komme ind på klinikken og snakke med Martin.
Martin: Det eneste er at man måske
godt indimellem kan savne én at læsse af på når man kommer hjem fra
arbejde. Sådan kan vi ikke rigtig bruge hinanden, for mine problemer på
klinikken er jo på en måde også Mariannes problemer.
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Andersen

Kaffebuffet med brød, juice og frugt
Velkomst ved DTF’s formand, Susanne

0%*'$0%+, Festligt indslag ved standup-komiker
Omar Marzouk
0%+,$('%*' Konsulent og tolk Esma Birdi: »Kulturforståelse
og kommunikation«
Kultur, religion og opdragelse har indﬂydelse på hvordan
danskere med fremmed etnisk baggrund opfatter det danske samfund. Denne opfattelse er ikke altid den samme
som danskernes. Det bevirker at der kan opstå misforståelser, eller at budskabet bliver fortolket anderledes end
det var tiltænkt.
('%*'$((%'' Sundhedschef Ingelise Hansen: »Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter generelt og med fokus på tandpleje
og tandsundhed«
Når man læser de nationale sygeligheds- og sundhedsundersøgelser, mangler der vigtig information. Etniske minoriteter indgår nemlig ikke. Det betyder manglende
grundlag for overordnet at udvikle strategier og gennemføre sundhedsplanlægning for hele befolkningen. Derfor
er en arbejdsgruppe bestående af forskere og praktikere i
fællesskab gået i gang med at udvikle et redskab til at tegne en sundhedsproﬁ l af etniske minoriteters sundhedsforhold.
((%''$((%*' Lektor, ph.d. Lisa Bøge Christensen: »Etniske
minoriteters anvendelse af tandplejesystemet«
Afviger etniske minoritetsgrupper fra den øvrige befolkning med hensyn til brug af tandplejesystemet? Dette
samt andre spørgsmål vil blive nærmere belyst vha. nyere
data der viser hvorledes forskellige befolkningsgrupper,
herunder etniske minoritetsgrupper, gør brug af tandplejeydelser der er dækket af sygesikringsoverenskomsten.
Spørgsmålet vil desuden blive sat i relation til erfaringer
fra andre lande med varierende tandplejesystemer.

((%*'$()%'' Cand.scient. i folkesundhed og freelanceunderviser Maria Kristiansen: »Etniske minoriteters møde med tandplejen«
Etniske minoritetspatienter opleves af nogle sundhedsprofessionelle som vanskelige at møde på tandklinikken. I
oplægget beskriver Maria Kristiansen nogle af de problemstillinger der kan opstå i mødet mellem tandplejen
og borgere med etnisk minoritetsbaggrund – set fra såvel
personalets som patienternes synspunkt.
()%''$(*%'' Frokost og kaffe
(*%''$(+%(, Workshopper (se evt. nærmere beskrivelse på
DTFnet)
(+%(,$(+%+, Kaffebuffet med kage, juice og frugt
(+%+,$(,%)' Opsamling fra workshopper
(,%)'$(,%,' Integrationskonsulent Fahmy Almajid: »Fra
siwak-kvisten til tandpleje i Danmark«
I de ﬂeste lande som herboende ﬂygtninge og indvandrere kommer fra, er det i nyere tid blevet betragtet som ekstravagant at gå til tandlæge. Det er noget man kun gør når
skaden er sket. Det er en vane og tradition som kan ændres hvis både børn og forældre involveres.
(,%,'$(-%'' Afrunding på dagen
Mødeleder: Sundhedschef Gregor Gurevitsch fra Nordborg
Kommune

K<D8;8>
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SOP (Selskab for Odontologisk Praktik) har altid gerne villet være på forkant med udviklingen. Men det er nu
ikke derfor at man allerede i 2006
fejrer 40-året for selskabets stiftelse
for 39 år siden i 1967.
Hvor misforståelsen er opstået, og
hvordan det er sket, er ikke lige til at
sige, men SOP´s formand, Grethe
Winkler, tager det i stiv arm: Festen
var bestilt og invitationerne trykt da
det manglende år blev opdaget.
Derfor fejrer man jubilæum på forskud, og Tandlægebladet følger trop og
trykker jubilæumsartiklen, ligeledes
et års tid for tidligt.
=µijkd\[[\kep\
Perioden sidst i 1960´erne, hvor SOP
blev stiftet, var på mange måder omvæltende for odontologisk praktik:
Airrotoren vandt frem, den ﬁrhændige tandpleje blev indført, og så kom
patienten ned at ligge. Initiativtagerne til SOP mente dengang at der var
behov for et forum hvor man kunne
lære »alt det man ikke lærte på skolen«.
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Det formål er stadig overordnet for
foreningen sammen med ønsket om
altid at være på forkant med udviklingen, forklarer Grethe Winkler.
– I SOP sætter vi en ære i hele tiden at være nytænkende. Man kan
måske sige at vi ikke er så »belastet«
af tungt evidensbehov. For os gælder
det først og fremmest om tandlægens
personlige udvikling, og om hvordan
vi bedst servicerer vore patienter. Og
så er kvalitet vort nøgleord, siger
SOP’s formand.
@em`kXk`fek`c[\le^\
Kvalitet er også kendetegnende for
SOP´s arrangementer. To gange årligt,
den først weekend i hhv. marts og oktober, mødes medlemmerne til »fag og
fest«.
– Vi starter altid vore kurser fredag
med »udstillernes fem minutter«, fortæller Grethe Winkler.
– Derefter afvikles hovedkurset som
er et emne der bliver belyst fra ﬂere
vinkler så vi afdækker et helt område.
Fredag aften afvikles festmiddagen,
og også på det punkt er der lagt vægt

på kvalitet. På den efterfølgende halve
kursusdag, lørdag, bliver der plads til
indlæg om mere praktiske ting som fx
edb og digital røntgenteknik, og så går
SOP´erne på klinikvandring.
– Vi ser en masse spændende og
dejlige klinikker, og det er inspirerende at se hvordan andre har indrettet sig, siger Grethe Winkler, der betragter SOP som en slags kæmpestor
kvalitetscirkel hvor man kender hinanden rigtig godt, og hvor man kan
»tale lige ud af posen«, uden ﬁne fornemmelser.
– Det udvikler at være sammen. Jeg
har selv været med i 16 år, og såvel
den sociale del som den faglige er
væsentlig for mig. Men det er også
vigtigt at SOP giver et fællesskab
hvor man altid har en kollega som
kan give et godt råd.
Ikke mindst af den grund mener
Grethe Winkler at SOP er et godt tilbud også til helt unge tandlæger. De
vil blive modtaget med åbne arme. Q
Læs mere om SOP på foreningens
hjemmeside: www.sop-net.dk.
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I juli afholdt The American Cancer
Society den 13. verdenskonference
om tobak i den nyligt røgfrie amerikanske hovedstad Washington DC.
Konferencen var logisk nok placeret i
forlængelse af den årlige verdenskonference om kræft.
Det overordnede mål for konferencen var at bygge bro mellem forskere
og praktikere: »Bridging the gap: Trans-
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forming knowledge into action«. Tobakskonferencens mål stræbte noget højere, hvilket fremgik af overskriften
»Building capacity for a tobacco-free
world«.
4.500 repræsentanter fra 139 lande
deltog.
Næste verdenskonference om tobak afholdes i Mumbai i Indien i starten af 2009.
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Tandlæger har pligt til at oplyse patienter om tobakkens skadevirkninger. Det var budskabet fra læge, MPH,
Michael Fiore, fra University of Wisconsin da han talte på verdenskonferencen.
– I har ikke gjort jeres pligt som
sundhedsprofessionelle hvis en patient forlader jeres klinik uden at I
som tandlæger ved om det er en ryger eller ikkeryger. Hvis det er en
ryger, skal I også vide om vedkommende går rundt med ønsket om at
holde op med at ryge, sagde Michael
Fiore.
Undersøgelser viser at tandlæger
nævner de samme barrierer verden
over for at skaffe sig disse informationer om deres patienter. »Jeg har ikke
tid«, »mine patienter vil ikke høre om
det« og »jeg kan alligevel ikke hjælpe« er de typiske årsager tandlæger
nævner for ikke at tale med patienterne om rygning.
– Tandlæger bør vide at patienter
som er blevet spurgt ud om deres
rygevaner hos tandlægen, tilkendegiver at de har fået en grundigere undersøgelse. Og alle dem der svarer at
de er ikkerygere, bør advares mod
passiv rygning, sagde Michael Fiore.
KXe[c´^\ij`e[jXkj`JZ_n\`q
Tandlæge Christoph A. Ramseier fra
University of Michigan mente at et paradigmeskifte er på vej inden for tandplejen.
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– Jo ﬂere medarbejdere der er i
klinikken, desto mere tobaksrådgivning ydes patienterne. Jo yngre tandlægen er, desto hyppigere spørges
patienten om tobaksbrug. En fjerdedel af schweiziske tandlæger tilbyder
i dag assistance i forbindelse med
rygestop, fortalte han.
I Schweiz indledte man i 2001 et
projekt, »Smoking-interventions in dental
practices in Switzerland«, under en national rygestopkampagne. Der gennemførtes base-line-dataindsamling i
2002, og umiddelbart derefter udsendtes en trykt vejledning med en
kort rådgivning om rygning samt
rygestop til alle landets tandlæger og
tandplejere. Desuden indførte tandlægeskoler undervisning af tandlæger
og tandplejere i rygestoprådgivning. I
den schweiziske efteruddannelse
blev jævnligt udbudt kurser om rygning og rygestop.
Efter tre år blev tiltaget evalueret,
og resultaterne var bl.a. at rygeprævalensen blandt tandlæger, tandplejere
og klinikassistenter var faldet med
3%. Hyppigheden af journalisering af
patienters rygestatus var forøget fra
54% til 66%. Tandplejens personale
spurgte oftere til unges tobaksbrug
(39% vs. 29%), spurgte oftere til patientens ønske om at holde op med at
ryge (73% vs. 64%), tilbød oftere
hjælp (25% vs. 17%) og anbefalede
oftere nikotinsubstitution (35% vs.
17%).

Læs mere på: www.dental-education.ch/smoking.
¾KXe[gc\a\e`df[kfYXb½`Jm\i`^\
Siden 1992 har tandplejepersonalet i
Sverige haft sin egen forening »Dentistry against tobacco«. Foreningen har
nu mere end 400 medlemmer fra hele
Sverige som enten er tandlæger, tandplejere eller klinikassistenter. Foreningen har til formål at øge opmærksomheden i tandplejeprofes
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sionen vedr. behandling af tobaksbrugere i tandplejen.
Læs mere: www.dentistryagainsttobacco.org.
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Sociolog John M. Garcia fra University
of Toronto i Canada fortalte om »The
Smoke-Free Ontario Strategy«. Tiltaget
har til formål at reducere rygning i
staten. Ud over at offentlige steder og
arbejdspladser har været røgfrie siden maj 2006, indgår der bl.a. i strategien at tandlæger ydes honorar for at
henvise rygere til Canadas telefoniske Quit-line.
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Befolkningen går til tandlæge oftere
end de går til læge. Derfor spiller
tandlæger en afgørende rolle i tidlig
opsporing af kræft og andre tobaksrelaterede sygdomme. Det var bud-

skabet fra tandlæge, MPH Nolwenn
Regnault fra Harvard School of Dental
Medicine i Boston.
Inspireret af studier i USA som viser at tandlæger og læger kan opnå
rygestoprater på 10-15%, havde Nolwenn Regnault undersøgt hvordan
det ser ud med tandlægers indsats i
relation til tobaksforebyggelse i
Frankrig.
Undersøgelsen pegede bl.a. på at
der var behov for at undervisning i
tobaksforebyggelse blev indbygget i
både den præ- og postgraduate tandlægeuddannelse, at der blev udviklet
klare retningslinjer for hvordan tobaksafhængighed kan behandles i
tandlægepraksis, og at der var behov
for honorering af ydelser i tandlægepraksis vedr. tobaksforebyggelse. Q
Birthe Cortsen,
tandlægefaglig konsulent, DTF

=`e[Õp[\cj\gXej´kk\cj\jfm\i\ejbfdjk\ie\
;K=fg]fi[i\id\[c\dd\ie\k`cXk
bfdd\d\[`eglkk`c]fi_Xe[c`e$
^\ie\fdfm\i\ejbfdjk\id\[
bc`e`bg\ijfeXc\k

I foråret 2007 skal DTF forhandle
overenskomster om de ansattes lønog ansættelsesforhold med såvel HK
som Dansk Tandplejerforening og
Tandteknikerforeningen, og Forhandlingsudvalget for Klinikmedarbejdere
(FK) har derfor vanen tro bedt såvel
kredsene som PTO om at komme
med forslag til hvilke krav der skal
rejses over for modparterne.
932
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På sit seneste møde har udvalget
imidlertid besluttet at man ved de
forestående forhandlinger som noget
nyt vil opfordre DTF’s medlemmer til
direkte at orientere udvalget om hvilke ønsker og krav man har til de
nævnte overenskomster.
Udvalget skal derfor opfordre de
medlemmer der er arbejdsgivere for
ansatte i én af de ovennævnte medarbejdergrupper, og som har gjort sig
nogle tanker om de eksisterende
overenskomster, om enten at komme
med konstruktive konkrete forslag til
overenskomstkrav eller delagtiggøre
udvalget i mere generelle overvejelser
om overenskomsternes indhold.

Krav og ønsker kan fremsendes til
DTF, enten via mail til Jannie Arge på
ja@dtf-dk.dk eller ved almindeligt
brev senest mandag den 2. oktober
2006. Udvalget vil herefter drøfte de
indkomne bidrag på sit møde den 11.
oktober 2006.
For en ordens skyld skal udvalget
gøre opmærksom på at der – da der
jo er to overenskomstparter til forhandlingerne – ikke kan gives løfte
om at alle ønsker/krav kan blive imødekommet. Q
Jannie Arge,
cand.jur., konsulent i DTF
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+IRURGI I ,AS 6EGAS
n UDVID DIT KIRURGISKE KOMPETENCEOMRÌDE
$ELTAG I ET SPNDENDE  DAGES PRAKSISRELEVANT KURSUS OM IMPLANTATBEHANDLING OG ANDEN
DENTOALVEOLR KIRURGI HOS PROFESSOR !NDERS .ATTESTAD I ,AS 6EGAS
+URSET ER RETTET MOD DE TANDLGER SOM GERNE VIL BLIVE BEDRE TIL DE KIRURGISKE TEKNIKKER $U VIL FÌ
FRA LET TIL MODERAT ERFARING INDEN FOR SIMPEL DENTOALVEOLR KIRURGI SOM FX FJERNELSE AF LETTERE
VISDOMSTNDER +URSETS MÌL ER AT GIVE DELTAGEREN BAGGRUND FOR AT UDVIDE SIT KOMPETENCEOMRÌDE
TIL OGSÌ AT OMFATTE SIMPLERE IMPLANTATBEHANDLINGER OG ANDEN DENTOALVEOLR KIRURGI SÌSOM
FJERNELSE AF TORUS MANDIBULARIS PLASTIK AF ALVEOLARPROCESSEN OG FJERNELSE AF MODERATE TIL VANSKE
LIGERE VISDOMSTNDER
+URSET ER OPDELT I

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

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

4ILMELDING
TIL KURSUSSEKRETR ,ENE 3EVERIN PÌ TELEFON     DIREKTE PÌ     ELLER FAX
TILMELDINGSBLANKETTEN PÌ     3IDSTE FRIST FOR BINDENDE TILMELDING ER  JAUNUAR 
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Årets generalforsamlinger i DTF’s
kredse løber af stablen i den kommende tid.
Det store emne bliver den nye
kredsstruktur. For at DTF’s kredse
kan modsvare de nye kommuner og
regioner, lægger hovedbestyrelsen op
til en række relativt begrænsede ændringer af de nuværende kredsstrukturer i DTF.
Bi\[j\Y\jki
Bl.a. foreslår hovedbestyrelsen at de
nuværende kredse bevares med fuld

suverænitet. Valg til DTF’s repræsentantskab sker fortsat på kredsgeneralforsamlingerne, og kredsene har fuld
økonomisk suverænitet. Kredsene
bliver dog ændret geograﬁsk nogen
steder i landet som følge af de nye
regioner.
For at kunne modsvare de nye regioner lægger hovedbestyrelsen op til
at man opretter fem nye regionsråd
der består af hele repræsentantskabet.
Regionsrådenes opgave bliver at udpege medlemmer til regionale samarbejdsudvalg, medlemmer til regiona-

le tandlægenævn der tager sig af klagesager, ligesom vagtordninger kommer til at ligge i regionsrådenes regi.
Af andre emner som man kan forvente vil blive diskuteret på de kommende kredsgeneralforsamlinger, er
bl.a. bortfaldet af eksklusivaftaler;
ﬂere steder skal man diskutere vagtordninger, og tandlægeetik er også på
dagsordenen i et par af kredsene. Q
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Disse og mange andre spørgsmål som har betydning
for din hverdag, kan du få indﬂydelse på som medlem
af udvalget for privatansatte tandlæger i DTF, PATU.
Udvalget består af ni privatansatte tandlæger (en
repræsentant fra hver kreds) som mødes 3-4 gange om
året.
Sidsel Fogh er formand for PATU og desuden medlem af DTF’s hovedbestyrelse hvor hun taler de privatansatte tandlægers sag. Hun håber på at nye PATUrepræsentanter vil melde sig på banen på kredsgeneralforsamlingerne.
– Arbejdet i PATU kræver ikke specielt meget, og
man har faktisk stor indﬂydelse på forhold der vedrører ens arbejde. Vi er midt i en spændende tid med
masser af muligheder for at påvirke tingene. Bl.a. betyder ophævelsen af eksklusivaftalerne at DTF står over
for at skulle gøre endnu mere for sine privatansatte
medlemmer. Hvad det skal være, kan man få indﬂydelse på som medlem af PATU, lyder opfordringen fra
Sidsel Fogh.
I øjeblikket mangler PATU repræsentanter fra Fyn
(4. kreds), Sønderjylland (6. kreds) og RingkøbingViborg Amters Tandlægeforening (9. kreds). Så hvis du
er ansat tandlæge og har lyst til at være med i PATU,
skal du møde op på den kommende generalforsamling
i din kreds og melde dig på banen. Du kan også kontakte din lokale kredsformand eller PATU’s formand,
Sidsel Fogh. Q
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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Jpdgfj`ld)''-1

=Xjkgifk\k`b
If[jk`]k\i#b\iXd`b#gcXjk#ÔY\i]fi$
jk´ibe`e^#`dgcXekXki\k`e\i\k]Xjk
gifk\k`b#X]kipbjkX^e`e^ÆJpdgf$
j`ld)''-jXdd\e]Xkk\if^fg[X$
k\i\i[\eep\jk\m`[\e

=c\dd`e^@j`[fi

Den faste protetik udvikler sig løbende. Materialer forbedres, og nye kommer til, og dermed bliver det muligt
også at ændre behandlingsmetoder
og at indføre helt nye måder at gøre
ting på. Programmet til årets symposium dækker fagområdet fast protetik
meget bredt med både kliniske og
materialemæssige aspekter.
=Xjkgifk\k`b#_mfiei6
Undersøgelser har vist at der er en
markant forskel mellem hvor mange
tænder midaldrende danskere og
svenskere har, og ikke mindst på
hvordan de manglende tænder er
erstattet. I Danmark har langt ﬂere
mennesker aftagelige proteser, og ud
over at det har stor betydning for
livskvaliteten, kan det også få betydning for resttandsættets prognose.
Den problemstilling belyses på
Symposium, og i samme forbindelse
936
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diskuteres indikationerne for at gennemføre behandling med fast protetik.
MXc^X]if[jk`]k
At forsyne en rodbehandlet tand med
krone vil ofte forbedre dens prognose, men hvornår skal man så anvende
rodstifter? Hvilken type skal det være, og hvordan skal præparationen
være udformet?
Der er sket mange ting på det område siden de ﬂeste danske tandlæger
afsluttede tandlægeuddannelsen – nu
kan de opdatere deres viden på Symposium 2006.
Ep\dXk\i`Xc\iÆjkµii\
k\be`b]µcjfd_\[
Med indførelse af ætsteknik og plastmaterialer i odontologien åbnede der
sig en række nye behandlingsmuligheder i fast protetik. Samtidig har nye
keramikmaterialer givet nye muligheder for at fremstille kosmetisk pæne facader, indlæg, kroner og broer.
Disse behandlinger er generelt set
mere teknikfølsomme end de gammelkendte metoder, og det er vigtigt
at kende til fordelene og ulemperne
så man vælger behandling på de rette
indikationer.
Et af de nyere materialer er den
ﬁberforstærkede plast som giver mu-

lighed for at fremstille provisoriske
og semipermanente løsninger på en
helt ny måde. I visse sammenhænge
kan de indgå i hvad man normalt vil
kalde permanente løsninger. Dem
kan man høre om på symposiet.
DXk\i`Xc\j`bb\i_\[
Også inden for de mere traditionelle
områder af protetikken som fx metaller sker der udvikling. Eksempelvis
er titan ved at vinde indpas som påbrændingslegering, også når der ikke
er tale om implantatbehandling.
Titan er bl.a. kendetegnet ved sin
store vævsvenlighed, og materialernes toksiske og allergene egenskaber
er noget man som tandlæge skal være
opmærksom på. Symposiet sætter
fokus på de potentielt mere negative
virkninger af materialer og metoder,
aspekter som måske vil blive et stigende problem.
9XjXck#d\ed\[ep\Ôe\jj\i
På symposiet vil der ikke kun blive
omtalt nye materialer og teknikker –
også gammel lærdom vil blive opfrisket: Hvordan skal præparationen se
ud?, hvordan tager jeg et godt aftryk?,
hvordan registrerer jeg mest hensigtsmæssigt de okklusale relationer?,
hvordan skal okklusionen udformes?,
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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og hvordan kommunikerer jeg med
tandteknikeren?
¤kje`e^\if^jc`[#\kjk`^\e[\
gifYc\d
Med den stigende alder i befolkningen
og når tænderne bevares højt op i årene, bliver omfattende tandslid et stadig større problem. Problemet forstærkes af at forbruget af sure læskedrikke
stiger sådan at sliddet accelereres.
Patienterne skal behandles protetisk – symposiet viser hvordan.

tetik, stiger. Det skal ses i lyset af stigende bevågenhed omkrig disse behandlinger, men også af at indikationsgrundlaget udvider sig efterhånden som både de kirurgiske og protetiske teknikker bliver bedre.
På Symposium er der en hel session
om implantatretinerede kroner og
broer. På denne session vil der også
være et foredrag om kobling af tand
og implantat i samme konstruktion.
Det er en behandlingsmetode der af
mange anses for at være kontroversiel.

@dgcXekXkepk
Antallet af patienter der bliver behandlet med implantatretineret pro-

9if\i\ijkX[`^Xbkl\cc\
Selv om mange patienter er bedst
tjent med at få protetiske erstatninger
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der retinerer på implantater, vil der
stadig være både biologisk og økonomisk indikation for at fremstille ætsbroer og ekstensionsbroer.
Symposium levner også plads til
foredrag om den del af protetikken. Q
Flemming Isidor, professor, dr.odont.,
Tandlægeskolen i Århus, ansvarlig for det
faglige program på Symposium 2006

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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K8E;C¤><<K@B
;\kk\\i[\eXe[\eX]Ôi\Xik`bc\i_mfiKXe[c´^\YcX[\kgi´j\ek\i\i\e\k`jb
gifYc\djk`cc`e^]iX_m\i[X^\egkXe[bc`e`bb\e

:Xj\1

JbXcdXeXck`[`e]fid\i\
gXk`\ek\ifd[\eY\[jk\
Y\_Xe[c`e^jdlc`^_\[6
Harald Nygaard er en rar ældre
mand. Han kommer troligt på klinikken hver gang han får et tilkaldekort:
banker på døren, stiller de snavsede
sko lige indenfor, trasker på strømpesokker hen til stolen, lægger sig og
siger: »Ja, der er jo nok knækket lidt
siden sidst«. Han har dårlige tænder –
og han har dårligt råd.
Klinikassistenterne kan fortælle at
det står skralt til med økonomien, og
at Nygaards kone stadig er syg. Der er
ikke tvivl om at +6 trænger til en krone, men tandlægen kender Nygaard

og ved at han ikke vil ofre på sine
tænder. Svaret vil lyde: »5.000 kr.!?
Det har jeg slet ikke råd til«.
Tandlægen fornemmer klart at Nygaard er træt af at høre om kroner, så
det bliver til endnu en lap: en glasionomerfyldning af de rigtigt store.

BXedXe[\k6
BXedXeX]_\ejpe
k`cgXk`\ek\ele[cX[\Xk`e]fi$
d\i\fdXcc\[\Y\_Xe[c`e^j$
dlc`^_\[\i[\i\i6

K8E;C¤><8
@CCLJKI8K@FE<I1G<IE@CC<BA<C;J<E
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Ja, det kan man godt.
Hvis man kender sine patienter
godt. Man kan endda efter min
mening være nødt til det. Jeg har
selv været ude for adskillige tilfælde hvor jeg har fornemmet at
mine gentagne, dyre behandlingsforslag har været lige ved at
afholde patienter fra overhovedet
at komme til tandlæge.
Når man har haft en patient
igennem mange år og gentagne
gange har forsøgt at sælge opti-

male behandlinger og har mødt
en klar afvisning, så mener jeg
godt at man som tandlæge kan
droppe de dyre behandlingsforslag.
Kort sagt: Patienterne bliver
trætte af at høre om de dyre behandlinger, de bliver trætte af at
skulle afværge behandlingsforslagene, og jeg kan blive træt af
helt nyttesløst at fortælle om
dem.

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

13/09/06 11:40:23

K8E;C¤><9
Nej, det mener jeg bestemt ikke at
man kan.
Patienten skal træffe et informeret valg, og det kræver at alle behandlingsforslag bliver præsenteret – og selvfølgelig først og fremmest de optimale.
Som tandlæge skal jeg ikke bedømme hvordan patienten vil prioritere sine penge, og jeg skal hel-

ler ikke overveje om patienten har
råd eller ej.
Jeg har min faglighed, og den
gælder tænder. Det er det faglige
der er det centrale. Det økonomiske er ikke mit bord. Jeg vil endda
gå så vidt som til at sige om patienter der ikke er motiverede for optimale behandlinger, at jeg foretrækker at de ﬁnder en anden tandlæge.

<K@JBJ<K

Begge tandlæger
risikerer i virkeligheden at krænke
patientens ret til
selvbestemmelse

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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Lektor i medicinsk etik Peter Rossel
har følgende kommentar til det etiske
dilemma
– Begge tandlæger risikerer i
virkeligheden at krænke patientens ret til selvbestemmelse:
– Tandlæge A fordi hun fratager patienten mulighed for at vælge. Hun siger at hun har »fornemmet« at dyre behandlingsforslag
har afholdt patienter fra at komme igen. I etiksprog er det udtryk
for klokkeklar paternalisme.
– Tandlæge B mener modsat at
patienten skal træffe et informeret valg. På den måde risikerer
tandlæge B at krænke patientens
ret til at frabede sig information –
en ret som patienter faktisk har,
også juridisk set.

– Hvordan undgår man så at
krænke patienten i denne situation?
Hvis tandlægen ved at patienten ved tidligere tandlægebesøg
ikke har villet ofre penge på en
krone, er der jo ikke umiddelbart
grund til at informere om den
mulighed. Til gengæld skal patienten informeres om at lappeløsningen ikke er en optimal behandling, og at der ikke er garanti for hvor lang tid lappeløsningen
holder. På den måde giver tandlægen patienten muligheden for
at bede om mere information –
patienten gives mulighed for at
træffe et informeret valg, men
tvinges ikke til det.

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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8ej´kk\cj\X]\c\m\i
?mX[jbXc[l_ljb\g_m`j[lgcXec´^^\iXkXej´kk\\ebc`e`bXjj`jk\ek\c\mgbc`e`bb\e6

Før du ansætter eleven, skal du huske
at klinikken skal godkendes som
praktiksted. Dette gøres ved at rette
henvendelse til den skole hvor eleven
skal være tilknyttet. Her kan de orientere nærmere om hvilke krav der
stilles til klinikken i forhold til oplæring etc.
Når du har fundet den helt rigtige
elev, skal der udarbejdes en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er en
940
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formular som du får udleveret fra
skolen, og den skal udfyldes og underskrives af begge parter inden uddannelsesforløbet påbegyndes.
Det er vigtigt at du i uddannelsesaftalen påfører at overenskomsten
for tandklinikassistenter mellem
DTF og HK/Privat er gældende idet
du ellers kan blive mødt med et krav
om betaling for mangelfuld uddannelsesaftale.

Når uddannelsesaftalen er underskrevet af begge parter, skal den returneres til skolen.
Mfbj\e\c\m\i
Hvis eleven er over 25 år, er der måske mulighed for at der kan laves en
aftale med Arbejdsformidlingen (AF)
om at hun ansættes som voksenelev.
Hvis en sådan aftale indgås, skal vokseneleven have den til enhver gælTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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dende takst for løntrin b1 under hele
forløbet. Kontakt AF for ﬂere oplysninger.
Le[\i\c\mk`[\e
Når eleven starter, er der en gensidig
prøvetid på tre mdr. hvor begge parter
kan ophæve uddannelsesaftalen med
dags varsel og uden begrundelse.
Dette gør sig dog ikke gældende hvis
eleven er gravid eller i fertilitetsfremmende behandling. Hvis eleven skal
på skoleophold i prøvetiden, medregnes skoleperioden ikke i prøvetiden.
Der skal foreligge en uddannelsesplan for eleven inden prøvetiden udløber. Uddannelsesplanen skal sikre
at man får gennemgået det faglige, og
at såvel elev som arbejdsgiver løbende kan holde styr på hvor langt man
er kommet i forløbet.
Eleven kan ikke have en arbejdstid
der er under 32 timer ugentligt. Hvis
helt særlige forhold, fx elevens sygdom, gør sig gældende, kan Det Faglige Udvalg for Tandklinikassistenter
(FUTKA) give tilladelse til at eleven
arbejder mindre end 32 timer per
uge, mod at den samlede uddannelsestid forlænges tilsvarende.
Der sker ikke en reduktion i lønnen for deltidsbeskæftigede elever
med en arbejdstid på mellem 32 og 37
timer ugentligt. I forhold til indplacering på løntrin henvises der til overenskomstens § 25 stk. 2. Der er mulighed for refusion fra ArbejdsgiverTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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nes Elevrefusion (AER) efter hver
skoleperiode.
En elev skal ikke have pension medmindre der er tale om et revalideringsforløb i samarbejde med kommunen.
Der er specielle regler for ferie og
elever. Der henvises til Tandlægebladet nr. 7/2006 hvor disse regler er
beskrevet.
Elever har ret til feriefridage på samme vis som uddannede klinikassistenter.
Der er mulighed for at aftale forlængelse af uddannelsesaftalen, fx hvis eleven har været fraværende pga. barsel
eller sygdom i en periode der overstiger 10% af uddannelsesaftalen.
Km`jk\i
Når prøvetiden er udløbet, er uddannelsesaftalen uopsigelig medmindre:
- parterne er enige om ophævelse (i
så tilfælde skal der rekvireres en
ophævelsesblanket på skolen som
begge parter skal underskrive),
- én af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller
- en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig
eller senere brister.
I de to sidste tilfælde skal man være
opmærksom på at der skal reageres
hurtigt.
Ved tvister der ikke kan løses mellem parterne, skal tvistigheden i før-

ste omgang indbringes for DTF og
HK, der vil søge at løse sagen. Såfremt sagen ikke løses mellem foreningerne, indbringes den for Det
Faglige Udvalg for Tandklinikassistenter (FUTKA) hvor man vil forsøge
at nå til enighed. Opnås enighed ikke, kan sagen ende i Tvistighedsnævnet. En afgørelse fra Tvistighedsnævnet kan i sidste ende indbringes for
domstolene.
<]k\i\c\mk`[\e
Når elevtiden er slut, ophører ansættelsesforholdet automatisk, dvs. man
skal ikke give eleven en formel opsigelse.
Hvis eleven fortsætter efter endt
elevtid på klinikken, ydes der ferie
med løn som for det øvrige personale,
ligesom ansættelsesancienniteten
tæller fra elevtidens start. Det vil få
betydning for opsigelsesvarslet hvis
man senere skal afskedige pågældende. Det betyder desuden at hun skal
have ferie med løn, og at lønnen under ferie skal være den hun har som
færdiguddannet.
Er du i tvivl om reglerne for elever,
er du altid velkommen til at kontakte
DTF’s Front Ofﬁce, eller tjek FUTKA’s
hjemmeside:
www.futka.uddannelsesnaevnet.dk
Isabel Brandt Jensen,
områdechef, Front Ofﬁce
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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DTF’S VISION 2010

2010

;\ee\Xik`b\c\i[\eki\[a\l[X]]\d_mfiKXe[c´^\YcX[\k_XiY\[k
d\[c\dd\ie\X];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\bfdd\ek\i\[\dc[\e_XijXk
]fiXke[\k`m`j`fe\i[\ik`cjXdd\el[^µiM`j`fe)'('%

?Xee\?Xjkilg#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\1

¾;K=jbXcjk`cc\Õ\i\biXmk`cd\[c\dd\ie\½
VISION
D\[c\djbXYX];K=\i\k
bmXc`k\kjjk\dg\c
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj
_fm\[Y\jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1

=FKF1DFIK<EE@CJJFE

Q Medlemmer i DTF har tilbud
om at være omfattet af foreningens kvalitetsstyringssystem og
viden om fordelene herved.
Q Medlemmerne accepterer at
skulle leve op til et sæt faglige og
adfærdsmæssige retningslinjer.
?Xee\?Xjkilg?? #-)i#bc`e`b\a\i`?µilg_Xm#Jp[Xcjl[\e]fi
Jµe[\iYfi^#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\j`[\e)'''

– Hvad mener I med at det skal være et
kvalitetsstempel at være medlem af DTF?
HH: I hovedbestyrelsen drøfter vi i
øjeblikket forskellige muligheder for
hvordan DTF mere aktivt kan stille
krav til de tandlæger der er medlemmer af foreningen. Et af de områder
hvorpå man kan forestille sig det bliver aktuelt, er etikområdet, dvs. opførsel over for patienter, ansatte og
kolleger samt på efteruddannelsesområdet.
– Betyder det at medlemmerne inden for
nærmeste fremtid kan forvente at der stilles nogle konkrete krav til dem hvis de vil
fortsætte som medlemmer af foreningen?
HH: Det er jo ikke en ny diskussion,
men den er aktualiseret af at medlemskab af DTF bliver frivilligt, dvs. når
942
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eksklusivbestemmelserne forsvinder.
Når det er sagt, så ﬁndes der jo allerede krav. Bl.a. har vi etiske og kollegiale retningslinjer som man må forvente
at medlemmerne følger. Og for nylig
blev vi enige om ofﬁcielt at anbefale at
en tandlæge som minimum efteruddanner sig 30 timer om året.
– Men det du nævner her, er anbefalinger
og ikke krav?
HH: Det er rigtigt, og det skal nok
skærpes. Men jeg forestiller mig nu
ikke at DTF skal rende rundt og tjekke at medlemmerne lever op til kravene. Der må et langt stykke hen ad
vejen være tale om selvjustits.
– Det må vel alligevel betyde at DTF på et
tidspunkt må ekskludere medlemmer der

ikke lever op til kravene? Ellers giver det
vel ikke så meget mening?
HH: Det er noget af det vi i øjeblikket
diskuterer. Men der er mange overvejelser man er nødt til at gøre sig i den
forbindelse. En eksklusion vil få vide
konsekvenser for det enkelte medlem
bl.a. pga. engagementet i Tryghedsordningerne, som relateres til medlemskabet af DTF.
– Hvad angår kvalitetssikring på
tandklinikkerne: Nu har DTF i fem år
forsøgt at overbevise tandlægerne om at
de skulle lade sig kvalitetssikre. Under 20
klinikker har fulgt anbefalingen. Hvorfor
bliver I ved?
HH: Uanset om vi vil eller ej, er der et
krav fra myndighederne på vej. Den
Danske Kvalitetsmodel skal først indføres i Sygehussektoren og derefter
hos udøvere i primærsektoren, som
omfatter bl.a. læger og tandlæger. Vi
forventer at kravet træder i kraft om
4-6 år.
Hvis det allerede er besluttet at det bliver et
myndighedskrav, hvad er der så at gøre?
HH: Lige nu arbejder DTF på at få
indﬂydelse på hvad det bliver for et
system som tandlægerne får påbud
om at benytte. Det er vigtigt for os at
det bliver et system som er tilpasset
de forhold der gør sig gældende på en
tandklinik, frem for et standardsystem der fx bruges på sygehuse eller
hos lægerne. Og så lægger vi vægt på
at det bliver økonomisk og praktisk
overkommeligt at indføre for tandlægerne.
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G;K=e\kbXe[lj\Xcc\m`j`fe\i#dcf^jkiXk\^`\i]fi;K=ËjXiY\a[\[\bfdd\e[\Ôi\i%

;fik\A\gg\$A\ej\e#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\1

¾DXe]i`e^\e`e[Õp[\cj\_m`j
dXeYXi\Yifbb\ij`^½
– Hvad får medlemmerne ud af at DTF
arbejder for bedre oral sundhed i befolkningen?
DJ: Oral sundhed har stor betydning
for livskvalitet. Det er derfor helt naturligt at DTF i høj grad fokuserer på
dette område til gavn for befolkningen. For medlemmerne betyder dét
arbejde at de får indﬂydelse på ting
der vedrører dem selv og deres dagligdag.
DJ: Seneste eksempel er sagen om
tilskud til patienter med aggressiv
parodontitis. Her har DTF gjort en
stor indsats for at påvirke politikerne
på Christiansborg, bl.a. via medierne.
Og hvis det bærer frugt – som det
heldigvis er ved at se ud til – kan
tandlægerne tilbyde behandling med
tilskud til patienter der tidligere ikke
havde råd.

– Hvad opnår I med denne uformelle
kontakt?
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11
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– Kan du give eksempler på at DTF selv
har taget initiativ?
DJ: I DTF mener vi fx ikke at den nuværende jus-ordning sikrer at cand.
odont.erne er tilstrækkeligt rustede.
Og veluddannede tandlæger er jo en

forudsætning for god oral sundhed.
Vi har derfor ﬂere gange forsøgt at få
Sundhedsstyrelsen til at revurdere
jus-ordningen, men uden held.
DJ: Nu arbejder DTF i stedet sammen med tandlægeskolerne og TNL
på et konkret forslag til hvordan en
ny jus-uddannelse kunne se ud. Vi
ved ikke om det fører noget med sig.
Det kan vise sig at være spildt arbejde. Men den risiko må man være villig til at løbe. Man får ingen indﬂydelse hvis man bare brokker sig. Indﬂydelse kræver en konstruktiv indsats.
Og resultatet bliver at man på længere sigt styrker sin position som seriøs
og saglig medspiller når der skal
træffes beslutninger der vedrører
tandplejen.

VISION
;\k\i;K=Ëjm`j`feXkj`bi\Y\]fcb$
e`e^\ec`mjbmXc`k\k`]fidX]Y\[jk
dlc`^fiXcjle[_\[
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1
Q9\]fcbe`e^\e_Xi\e^f[fiXc

=FKF1DFIK<EE@CJJFE

– Nu nævner du aggressiv parodontitis.
Hvordan vil I i øvrigt arbejde for at befolkningen får en bedre oral sundhed?
DJ: Når man skal påvirke lovgivning,
skal man ind i processen meget tidligt
eller selv tage initiativer. Det hjælper
ikke altid blot at komme med et høringssvar når en ny lov er færdig. For
at komme tidligt med i forløbet holder
vi fx jævnlige møder med bl.a. politikerne i folketingets sundhedsudvalg,
og på sekretariatsplan dyrker vi relationerne i relevante ministerier, Sundhedsstyrelsen, KL osv.

DJ: DTF skal være en forening der
bliver set som en vigtig sparringspartner når der skal træffes beslutninger på tandlægeområdet. Sådan en
status kommer ikke af sig selv. Det
kræver løbende kontakt og samarbejde med relevante aktører, fx Christiansborg-politikere og i Sundhedsstyrelsen. Det kræver også at man som
organisation kommer på banen med
konstruktive forslag frem for blot at
sidde og surmule på sidelinjen.

jle[_\[_\c\c`m\k%
Q;K=XiY\a[\i]fiXkkXe[jle[_\[
Xej\j]fiXkm´i\\eeXklic`^[\cX][\e
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GiXbj`j
Soheila A. Nielsen har overtaget
Elisabeth Fiigs klinik på adressen
Hvidovrevej 130 A, 2650 Hvidovre
pr. 1. august 2006.
Lone Bastholm Hentzer og Ulrik Hentzer har overtaget Gorm Johansens klinikandel på adressen Provstevænget 1,
8464 Galten pr. 1. august 2006.

?fc^\i9X^^\i$Jµi\ej\efm\iiXbk\9X^^\iJµi\ej\eGi`j\e

)''-k`c9`ik_\D\cj\e#f^C`j\$Cfkk\B`ib\mXe^Ôb\eX]

Anne Palgaard har overtaget Vibeke
Triers patientkartotek og åbnet klinik
på adressen Lyngby Hovedgade 17, 1.
tv., 2800 Kgs. Lyngby pr. 1. august
2006.

kXc\ekgi`j\ie\k`cpe^i\]fijb\i\

=fie\dd\gi`j\ik`c
F[fekfcf^`jb@ejk`klk
`wi_lj
Professor Birte Melsen modtog d. 1. september Bagger Sørensen Prisen 2006 på 500.000 kr. Birte Melsen ﬁk prisen for
banebrydende, sundhedsvidenskabelig indsats på højeste
internationale niveau.
Birte Melsen er forfatter til mere end 300 videnskabelige
arbejder, og hun har i høj grad præget udviklingen inden
for det daglige arbejde med kompliceret tandregulering og
med implantatbehandling.
Birte Melsen er æresmedlem af syv udenlandske ortodontiske selskaber, og hun er tidligere hædret med en
række nationale og internationale priser.
»Et internationalt fyrtårn inden for ortodontien«, sådan
blev Birte Melsen beskrevet ved overrækkelsen, og Tandlægeskolen i Århus blev betegnet som væksthus for ortodontien. Med prismodtageren som primus motor.
Den Bagger-Sørensenske guldregn ramte også den yngre
generation af århusianske forskere. Forskningsadjunkt,
ph.d. Lise-Lotte Kirkevang modtog en af tre Bagger Sørensen Fondens Talentpris for Yngre forskere.
Lise-Lotte Kirkevang ﬁk prisen for sit videnskabelige
arbejde til belysning af hyppighed af og årsager til apikal
parodontitis.
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Thomas Hedegaard har overtaget
Charlotte Martens Ljungmanns klinikandel på adressen Storegade 3 B,
8382 Hinnerup pr. 1. september 2006.

8ej´kk\cj\i
Elisabeth Fiig hos Soheila A. Nielsen,
2650 Hvidovre.
Sascha Rosenbaum hos Jan Rosenbaum, 2610 Rødovre.
Maria Storgaard hos Jette Nykjær og
Jette Søndergaard, 9600 Aars.

=µ[j\cj[X^\
),%j\gk\dY\iÆ(,%fbkfY\i)''*'i
Malene Jørgensen, København N,
30. september.
Annemette Munk, Ikast, 1. oktober.
Trine Palmelund, Sverige, 6. oktober.
Simon Kold, Herning, 7. oktober.
Anne Lind Christiansen, Åbyhøj,
12. oktober.
Rasmus Frich, Frederiksberg,
12. oktober.
Line Søndergård Lauritzen, Århus C,
12. oktober.
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Anne Mette Sørensen, Ørbæk,
13. oktober.
Anne Cathrine Nyholm, Valby,
14. oktober.
Marian Allon, København NV,
14. oktober.
+'i
Thomas Rahbek Jønsson, Charlottenlund, 25. september.
Dorthe Oredsen, Grenå,
26. september.
Anna Margrethe Birk, Kibæk,
27. september.
Rolf Frederiksen, Tyskland, 1. oktober.
Tina Sørensen, Aarup, 3. oktober.
Tina Winkel Svendsen, Frederiksberg
C, 4. oktober.
Andreas Stavropoulos, Risskov,
4. oktober.
Janek Dalsgaard Jensen, Højbjerg,
4. oktober.
Gitte Flensborg, Frederikssund,
8. oktober.
Charlotte Boe Mortensen, Højby Sjælland, 13. oktober.
Tina Kjær Rasmussen, Nørre-Snede,
15. oktober.
Karin Folmer, Esbjerg, 15. oktober.
,'i
Henrik Ehlers-Hansen, Virum,
25. september.

Mogens Bøhlke, Aabenraa, 3. oktober.
Michael Due Jensen, Ballerup,
7. oktober.
-'i
Vedel Sandmann, Hjørring,
25. september.
Marianne Juhl, København NV,
5. oktober.
Bjarne Neumann-Jensen, Aalborg,
6. oktober.
Dagmar Ellekilde, Odense NØ,
7. oktober.
Inge-Lise Gjede, Thisted, 12. oktober.
Jørn Borup, Karup, 13. oktober.
.'i
Flemming Wiedbrecht, Rødby,
10. oktober.
Svenn Ohm, Odense NV, 12. oktober.

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning

.,i
Ib Heinrichsen, Hurup Thy,
26. september.
Erik Holst, Odense M, 10. oktober.
/'i
Jørgen Ole Vorting, Vejle, 6. oktober.
Svend Ovesen, Væggerløse, 8. oktober.
0'i
Ellen Holst-Knudsen, Hellerup,
8. oktober.

NU

forsendelser
hver dag!
E8ME<
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PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20
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Arrangør: International Expodental
Info: www.expodental.it

tlf. + 45 98 92 02 60 eller Tandlæge
Kim Sperly + 45 33 14 56 50

D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(+)
Tid: 25.9.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
*i[8eelXc:fe^i\jjf]k_\
<lifg\XeJfZ`\kpf]<jk_\k`Z
;\ek`jkip
Dato: 29.-30.9.2006
Sted: København, Marriott Hotel and
Congress Center
Arrangør: ESED & API-GROUP
v. Bo Ilskjær (+45 2590 1212)
Info: www.esed-online.com
Kontakt: Tandlæge Allan Chor

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

Bc`e`bb\eji\^ejbXYf^bfekiXbk\i
Dato: 6.-7.10.2006
Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,
6000 Kolding
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 9.10.2006
Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel,
Ved Stranden 14-16, Aalborg
Arrangør: Nordjysk Tandlægeforening
Info: Formand for Kreds 7
Majbritt Jensen,
e-mail: majbritt.jensen@dtf-dk.dk
tlf. 98 10 20 86
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,ANGTIDSHOLDBAR STETIK FORUDSTTER AT BÍDE BLDTVV
OG HÍRDTVV ER SUNDT &OR AT OPNÍ DETTE ER DER BRUG
FOR ET HELHEDSSYN PÍ IMPLANTATBEHANDLING n OG ET
IMPLANTATSYSTEM SOM ER INSPIRERET AF NATUREN
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Gifk\k`jbY\_Xe[c`e^X]´c[i\
Y\kXe[\[\gXk`\ek\i%M%=c\dd`e^
@j`[fi
Dato: 26.10.2006 kl. 17.30
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen
tlf. 39 63 51 71)
F[fekfcf^`jbI`bjjkddX
Dato: 26.-28.10 2006
Sted: Stockholmsmässan, Älvsjö/
Stockholm, Sverige
Arrangør: Svenska TandläkareSällskapet
Info: www.tandlakarforbundet.se
;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 27.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus
II)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 28.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus I)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(+*
Tid: 30.10.2006, kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Cfe^k\id\]]\Zkjf]dXo`ccXip
\ogXej`feXe[dXe[`YlcXin`[\e`e^
XeXcpq\[Yp9aib¡j`dgcXek
d\k_f[
Dato: 30.10.2006 og 31.10.2006
Sted: 30.10.2006 kl. 19.30 TandlægeskoTA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 11
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len, Københavns Universitet,
31.10.2006 kl. 19.30 Tandlægeskolen,
Aarhus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99

Efm\dY\i
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 1.11.2006
Sted: Restaurant Bangs Have, Maribo
Arrangør: Lolland-Falsters og Møns
Tandlægeforening
Info: Kreds 3: Tandlæge Allan Bo
Svendsen, e-mail: abs@tandlaegeallanbosvendsen.dk
B´ic`^_\[jc\[\cj\Æ_mX[\i[\k
Æ^`m\i[\ki\jlckXk\i6=`e[\j[\i
f^j^f[c\[\cj\gjp^\_lj\6
Dato: 1.11.2006 kl. 19.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
JkXik`giXbj`j
Dato: 3.-4.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
.k_B`\c:fg\e_X^\eJpdgfj`ld
ÆD\kXcc]i\`\I\jkXliXk`fe\e
Dato: 4.11.2006
Sted: Kiel
Arrangør: Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein
Info: uchtmann@mkg.uni-kiel.dk
- fax: +49 431 597 4084
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 6.11 i Fredericia og 13.11.2006 i
Roskilde

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

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

www.oelgod-construction.dk
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Sted: 6.11: Hotel og Konferencecenter
Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000
Fredericia, 13.11: Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Jpdgfj`ld)''-Æ=Xjkgifk\k`b
Dato: 10.-11.11.2006
Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter
Arrangør: Colgate og DTF
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
JkXik`giXbj`j
Dato: 17.-18.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

TRYKSAGER · LASERKORT

?mX[bXeY`[jb`ee\i_a´cg\d\[6
M%G\k\iJm\ejjfe
Dato: 21.11.2006
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen
tlf. 39 63 51 71)
Alc\dµ[\%¾Alc`Ile[\kie½
Dato: 24.11.2006 kl. 18.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
8;=Æ=i\eZ_;\ekXc8jjfZ`Xk`fe
8eelXc:fe^i\jj
Dato: 21.-25.11.2006
Sted: Paris
Arrangør: French Dental Association
Info: www.adf.asso.fr

???-L3

???-L3

???-L3

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

– Vi sender gerne vort store tryksagskatalog, med over 50 forskellige laserkortmotiver og andre tryksager,
til klinikken.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens
Tlf. 7561 8800
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E\nKfdf^[`^`kXc\jkl[`\df[\cc\i%
Ep\[`X^efjk`jb\_a´cg\d`[c\i`
kXe[$#dle[$f^b´Y\b`ili^`f^`
fikf[fek`
Dato: 27.11.2006 og 28.11.2006
Sted: 27.11.2006 kl. 19.30 Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
28.11.2006. kl.19.30 Tandlægeskolen,
Aarhus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
og Dansk Selskab for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99
eller Søren Schou, tlf. 99 32 35 51.

;\Z\dY\i
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(++
Tid: 11.12.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

)''.
AXelXi
Ki\Xkd\ekGcXee`e^F]K_\
:fdgc\oGXk`\ek
Expert Course In Implant Dentistry
Tid: 22.-25.1.2007
Sted: The Pankey Institute – Florida
Info: berechsen@3implant.com
@;J)''.
32nd International Dental Show
Tid: 20.-24.3.2007
Sted: Cologne-Germany
Info: www.ids-cologne.de
Efi[`Z$9Xck`Zd\\k`e^feFiXc
D\[`Z`e\
Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska
Sällskapet
Henv. Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se
Info: www.soms.se

TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 11

13/09/06 11:40:40

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

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

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

D`[c\ik`c]fijbe`e^`
Xck\ieXk`m\ik`c[pi\]fijµ^
Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet opslår hermed midler til
forskning og i udvikling af alternativer til forsøg på dyr. Den samlede bevillingssum er på

1 million kroner
For at komme i betragtning til støtte er det ikke nok, at forskningen
foregår uden anvendelse af forsøgsdyr. Forskningen skal reelt bidrage til at erstatte dyreforsøg med andre metoder.
Ansøgningsfrist 1. november 2006.
Flere oplysninger, bl.a. om ansøgningsskema, fås ved henvendelse til
Forsøgsdyrenes Værns sekretariat, tlf. 33 32 00 16 (9.30-15.00).
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Forsøgsdyrenes Værn & Alternativfondet
Øster Søgade 32
1357 København K.

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

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

www.forsoegsdyrenes-vaern.dk
*LU[YVKVU[(:
+HTWM¤YNL]LQZHS
2¥ILUOH]U
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kollegiale henvisninger

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

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

Sjælland
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

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

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

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

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

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

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

ANNONCER

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

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

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

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

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

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

servicesider
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Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
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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. 3834 0133
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Mobil implantatbehandling
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
Tove Thrane og Peter Gade
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk

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

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

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

Sjælland
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
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Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jylland

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

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

954

Nils Gregers Nielsen
Bisgaardgade 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 04 64
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

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

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

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

Lone Sander Ph.D
Mette Kjeldsen Ph.D
Mette Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21

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

Jylland

Rodbehandling

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

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

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

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

Sjælland

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

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

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

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

Protetik
Fyn

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

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

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

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

ANNONCER

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

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

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

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

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

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

Kreds 2

Kreds 6

Kreds 9

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

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

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

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

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

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

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

Kreds 3

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

DTFs Tryghedsordninger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DTF

Kreds 7

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

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

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

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

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

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

ANNONCER

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

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

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 12: 25/09 udkommer 11/10
Annoncer til TB 13: 16/10 udkommer 01/11
Annoncer til TB 14: 06/11 udkommer 22/11

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

Benyt DTF’s standardkontrakter
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at
underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved brug af DTF’s standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer DTF
parterne til at rette henvendelse til DTF’s sekretariat inden kontrakten underskrives.
Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Og her er den så!!!
Annoncen, der får det til at
krible i fingrene på dig! Nu er
vejen banet for det fedeste job.
1500 patienter ligger klar til dig
og sikrer god omsætning og
spændende behandlinger. Du
skal på fuld tid samarbejde med
nogle af landets driftigste tandlæger i vores 2 klinikhuse. Du
har hvad der skal til, for det har
vi – i perfekte rammer og med
en hverdag der får de fleste op
på dupperne!
Tiltrædelse og løn efter aftale.
Skriv til:
Faaborgklinikkerne & Fyns Implantatcenter
www.clinics.dk
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Tandplejer/tandlæge søges
til klinik i city
Pr. 1.11.06 søges tandplejer eller
tandlæge til barselsvikariat 2-3
dage ugentligt i minimum ½ år.
Klinikken er nok landets mest
moderne med alt i udstyr og
består af 4 beh.rum, undervisningslokale, OPG-rum etc. I alt
325 kvm.
Stor patienttilgang, hvorfor stillingen evt. kan udviddes.
Tandlæge Bloch
Dr. Tværgade 6, 2, 1302 K
Tlf: 3314 9390,
E-mail: j.bloch@mail.dk

Tandlæge til udfordrende job
Vi er en klinik i Ringkøbing
med 5 tandlæger, 1 tandplejer
samt 9 klinikassistenter der 1.
januar 2007 overtager tandklinikken i Hvide Sande (nu 1
tandlæge og 2 klinikassistenter).
Vi søger derfor en rutineret
tandlæge der vil finde det udfordrende at være den gennemgående »figur« i Hvide Sande til
en deltids/fuldtidsstilling – dvs
en tandlæge hvis primære ansvarsområde vil være på denne
klinik. Vi forventer der dagligt
skal være 2 behandlere, idet
tandlægerne i Ringkøbing på
skift skal arbejde i Hvide Sande.
Vi har i forvejen en del patienter fra Hvide Sande og vil
gerne tilbyde dem behandling i
nærområdet.
Jobbet kan eventuelt indebære
arbejde på begge klinikker.
Begge steder er der både børneog voksenpatienter.
Klinikkerne vil være samkørt
med elektronisk journalføring
og digital røntgen.
Vi udfører alle former for tandbehandling – inkl. implantatbehandling – og leder efter en
kollega der prioriterer alsidigt
arbejde, uformel omgangstone,
godt samarbejde, godt fysisk og
psykisk arbejdsmiljø, medindflydelse og tid til patienterne
højt.
Kontakt os venligst for yderligere information.
Tandlægerne Nygade 43 Aps
Nygade 43
6950 Ringkøbing
tlf. 9732 0017
v. Susanne Birkelund
(tlf. 9733 7325)
og Henrik Sommer
(tlf. 9732 3343)

Roskilde
Tandlæge/cand.odont. med jus
søges.
I forbindelse med vores store
ombygning og snarligt generationsskifte søges en frisk tandlæge/cand.odont. med jus.
Vi kan tilbyde ansættelse 3
dage om ugen som en start,
men der vil være mulighed for
at stillingen kan udvides til 5
dage hvis det ønskes, da vi står
foran et snarligt generationsskifte. På sigt vil der blive mulighed for et partnerskab, hvis
kemien og interessen er der.
Vi er en travl almen tandlægepraksis med 2 tandlæger og
så dig som den 3 tandlæge. Vi
har 3 store, moderne klinikker,
hvor vi efter ombygningen skal
implementere Al-Dente edbsystem samt digital røntgen.
Vi har p.t. 4 søde og energiske
klinikassistenter ansat, som vil
hjælpe dig i gang.
Hele teamet er ofte på kurser
sammen, men også hver for sig,
således at vi hele tiden er ajour
med udviklingen.
Vi har et bredt klientel af patienter og udfører derfor de fleste behandlinger, så der er rige
muligheder for at komme hele
vejen rundt inden for faget,
herunder implantologi.
Hvis dette lyder som noget for
dig, så kontakt os snarest på
telefon 4635 0210, eller send os
en ansøgning.
Tandlægerne
Morten Sørensen og
Per Pless-Schmidt
Allehelgensgade 2
4000 Roskilde

ANNONCER

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

servicesider
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Aalborg/Klarup
Tandlæge efterlyses!
Eftersom vi har for mange patienter til 2 tandlæger på fuld tid
og deroveni har stor tilgang af
nye, har vi behov for en tandlæge hurtigst mulig.
Vi kan tilbyde min. 20 timer
med gode muligheder for fuld
tid i løbet af et års tid.
Klinikken ligger i et dejligt stort
klinikhus der lige er renoveret
fra A-Z og nu up to date med
digitalrøntgen og elektronisk
journal.
Vi er to mandlige kompagnoner
og p.t. 3 klinikassistenter med
en stille og rolig omgangstone.
Vi forventer at du er omhyggelig og omgængelig og har lyst
til et spændende og varieret
arbejde.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Tandlægerne i Klarup
Hellasvej 8, 9270 Klarup
Tlf. 9831 9240
Carlo Pedersen (privat) 9838
3827
Steen Petri Petersen (privat)
9831 8337
Tandlægeassistent søges
Da vores assistent har valgt nye
udfordringer og flytter udenbys,
kan vi tilbyde deltidsstilling på
ca. 25 timer i alsidig praksis. Klinikken har stort patientunderlag
og stabil tilgang.
Tandlægerne i Tilst
Torstilgårdsvej 12
8381 Tilst
Tlf. 8624 1280

ANNONCER

Tandlæge med ambitioner
Vi søger en ambitiøs, erfaren og
fagligt kompetent kollega der vil
være med til at drive udviklingen
i en moderne, travl klinik i Trekantområdet. I starten som ansat
– og med mulighed for at blive
en af vore partnere. Vi udfører
alle former for behandling, herunder avanceret implantatkirurgi
og store, faste rekonstruktioner.
Vi er en af landets førende klinikker inden for hygiejne og kvalitet
– en position vi værner om ved
løbende at gennemføre efteruddannelse for alle medarbejdergrupper samt kolleger i branchen. Klinikken påbegynder en
ISO-certificering september 2006.
Klinikken er fuldt digitaliseret.
Vi har en stor, fast kundebase,
men oplever samtidig god tilgang af nye kunder, som værdsætter vores høje kvalitet og
individuelle behandling – og
vores ambition er at blive de
bedste inden for kundeservice.
Vi er centralt placeret i Vejle
bymidte med gode parkeringsforhold. Byen og oplandet byder
på et stort kundegrundlag som
giver basis for klinikkens fortsatte udvikling.
Har du spørgsmål til stillingen/
perspektiverne, er du velkommen til at kontakte Pia Vorting,
7582 0426. Ansøgning beder vi
dig sende til jla@vorting.dk eller
pr. brev til:
TandlægeCenter Vorting
Dæmningen 37, 7100 Vejle
senest fredag den 29. september.
TandlægeCenter Vorting (www.
vorting.dk) er en af landets førende klinikker med hensyn til
kvalitet, hygiejne og service. Vi
tilbyder kun moderne, sikre og
gennemprøvede behandlinger,
herunder større rekonstruktioner med implantater eller kroner
og broer. Vi arbejder amalgamfrit. Vi er p.t. 15 ansatte – med
planer om at vokse yderligere.
Vi betragter vore patienter som
kunder – vi er til for dem! Derfor gør vi vores bedste for at leve
op til deres forventninger – eller
overgå dem – hver gang!

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
Stillingskontrol:
Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.
Stillinger mærket med ✱
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1.
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.

NY BILLUND
KOMMUNE
NY BILLUND KOMMUNE
TANDLÆGE/FILIALLEDER
Den kommunale Tandpleje søger tandlæge/filialleder
ved
Tandplejen,
Vestre Skole, Grindsted fra den 1.
TANDLÆGE
/ FILIALLEDER
november 2006.

Den kommunale Tandpleje søger tandlæge / filia
Grindsted, fra den 1. november 2006.

Arbejdstiden er 35 timer ugentligt.

Ny Billund Kommune skal betjene 6400 børn og unge.
Arbejdstiden
er 35fordelt
timerpåugentligt.
Vi
er 27 medarbejdere
6 klinikker, der er
indrettet med elektronisk journal og digitalt røntgen.
Ny Billundvaretages
Kommune
skal betjene
6400 børn og ung
Ortodontien
i samarbejde
med specialtandklinikker, der er indrettet med elektronisk journal og
lægekonsulent.

samarbejde med specialtandlægekonsulent.

Vi forventer
• 
tandlæge, der har erfaring
Vien
forventer
• er fleksibel og har gode samarbejdsevner
• er fagligt engageret med et positivt menneskesyn

∞

en tandlæge, der har erfaring

∞

et godt arbejdsmiljø

∞

en tandpleje med fokus på den faglige udvik

Vi tilbyder:
∞ er fleksibel og har gode samarbejdsevner
• et ∞
godter
arbejdsmiljø
fagligt engageret med et positivt mennesk
• teamtandpleje med høj grad af forebyggelse og tidlig
indsats
Vien
tilbyder:
• 
tandpleje med fokus på den faglige udvikling og
løbende uddannelse

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende over∞ teamtandpleje
med for
højNyLøn.
grad af forebyggelse
enskomst,
herunder principperne
Vil du vide mere: Kontakt overtandlæge Margit Lassen,
på tlf. 7531 0355 eller uml@grindsted.dk.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende ove

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

Ansøgningen
bedes mærket: »520«.
Løn.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. oktober 2006 kl.
Vil du vide mere: Kontakt overtandlæge Margit Lass
10.00. Ansættelsessamtaler afholdes uge 43.

uml@grindsted.dk.

Ansøgningen sendes til Grindsted Kommune, PersonaAnsøgningen
bedes
mærket:
"520".
leafdelingen,
Jorden
Rundt 1,
7200 Grindsted.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. oktober 2006 k
958
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Ansættelsessamtaler afholdes
uge 43

Ansøgningen sendes til Grindsted Kommune, Person
Grindsted.

stillinger

Ny Frederikssund Kommune
Specialtandlæge

Ny Sønderborg Kommune
2 tandlæger/cand.odont.er søges til Ny Sønderborg Kommune
med tiltrædelse 1. januar 2007. Den ene stilling kan besættes
snarest.
Der er mulighed for både fuldtids- og deltidsstillinger.
Syv kommuner – Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg,
Sundeved, Sydals og Sønderborg, alle med kliniktandpleje
– sammenlægges 1. januar 2007 og omfatter 17.500 børn og
unge og 500 omsorgspatienter.
Vi er 18 tandlæger og specialtandlæger. Samlet er der 61 ansatte.
Tandplejen indgår som udførerenhed under nydannet Fagcenter
Sundhed.
Du kan være med til at sætte dit præg på udviklingen frem til
succes i den store nye Sønderborg Tandpleje. Der ligger mange
nye, spændende udfordringer.
Har du lyst til at vide mere, kontakt afdelingsleder Gregor Gurevitsch 7345 1390.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
Ansøgningsfrist 5. oktober 2006. Ansættelsessamtaler afholdes
uge 41.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Fagcenter Sundhed,
Sønderborg Rådhus, 6400 Sønderborg

Søges snarest 14 timer ugentligt til ortodontiklinikken i
Frederikssund
Vi tilbyder
• Samarbejde med engageret personale inklusive 2
specialtandlæger.
• Nyrenoveret klinik.
• Elektronisk journal og aftalebog, digitalrøntgen og
cephalometri snart i hele kommunen.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger
Fås hos: O
 vertandlæge Christian Lund, tlf.4731 2265
(clund@frederikssund-kom.dk) eller
specialtandlæge Sanna Einersen tlf.4731 4003
(SE@frederikssund-kom.dk)
Ansøgningsfrist
Ansøgningen sendes til:
Frederikssund Kommunale Tandpleje
Odinsvej 2, 3600 Frederikssund,
att. overtandlæge Christian Lund, eller
pr. mail: clund@frederikssund-kom.dk
Senest 10. oktober 2006.
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Kæbekirurgisk Afdeling
– Købehavns Amts
Universitetshospital Glostrup
Tandlægevikarer
Babyboom: Barselsvikariater som tandlæge, ledige
til besættelse i januar 2007, i Herlev Kommunale
Tandpleje. Stillingerne er placeret i børne- og ungdomstandplejen. Vi forventer to fagligt og socialt
engagerede personer. Stillingerne aflønnes iht.
gældende overenskomst - Ny løn. Ansøgningsfrist
den 25. oktober med morgenposten.
Rekvirer stillingsopslag på telefon 4452 6300
eller læs det på www.herlev.dk

Tandlæge
Bornholms kommunale Tandpleje
søger snarest muligt en tandlæge/
cand.odont. med interesse for
børn- og ungetandpleje og omsorgstandpleje.
Tandplejen omfatter ca. 9000 børn og unge og ca. 250
ældre.
Tandplejen driver 4 klinikker, der er nyligt renoverede.
Vi har elektronisk aftalebog, journal m.m. samt digitalt
røntgen.
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem
KL og Tandlægernes nye Landsforening/DTF efter ny
løns principper.
Flere oplysninger fås hos overtandlæge Kirsten Tolstrup på 5692 7522 eller på: www.brk.dk/tandplejen.
Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes senest d. 20.10.06 til:
Bornholms Regionskommune
Tandplejen
Aakirkebyvej 25 C, 3700 Rønne

Specialtandlæge i ortodonti på
Kæbekirurgisk Afdeling – Købehavns Amts
Universitetshospital Glostrup
Ved Københavns Amtssygehus i Glostrup er en
deltidsstilling ledig pr. 1. november 2006.
Vi søger en specialtandlæge i ortodonti på deltid
8-12 timer ugentlig efter aftale.
Specialtandlægen kommer til at indgå i et fagligt
inspirerende og udfordrende tværfagligt miljø
med kæbekirurger og 3 andre ortodonter. Arbejdet består i for- og efterbehandling af ortodontisk
kirurgiske patienter, operationsplanlægning, konferencer og undervisning.
Afdelingen er en travl arbejdsplads med 28
Information
medarbejdere,
stort patientflow, høj kvalitet,
om amtet: videre- og efteruddannelse samt godt
forskning,
www.kbhamt.dk
arbejdsmiljø.
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres på
morsch01@glostruphosp.kbhamt.dk
Læs om afdelingen på: www.kaebekirurgi.dk
Løn i henhold til gældende overenskomst samt ny
løn.
Ansøgningsfrist: 25. september 2006 kl. 12.00.
Samtaler 26.9.-28.9.06.
Nærmere oplysninger: Morten Schiødt tlf. 43 23
32 08.
Information

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)
39 46 00 80
960

Ansøgning
om amtet: stiles til:
www.kbhamt.dk
Ledende
overtandlæge, dr.odont. Morten Schiødt
Kæbekirurgisk Afdeling
Københavns Amts Universitetssygehus Glostrup
2600 Glostrup
Information
om amtet:
www.kbhamt.dk
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OVERTANDLÆGE
Børne- og Ungdomstandplejen
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje
søger ny overtandlæge pr. 1. december 2006 eller snarest
derefter.
Børne- og Ungdomstandplejen har ansvaret for ca.
85.000 børn og unge. Tandplejen er opbygget med en
central ledelse og administration, en generel sektor organisering i 5 distrikter, der hver ledes af en distriktstandlæge samt tandreguleringssektor.
I Børne- og Ungdomstandplejens centrale ledelse indgår,
ud over overtandlægen, viceovertandlægen, en økonom
og en personaleansvarlig ekspeditionssekretær.
Den generelle tandpleje varetages på 35 klinikker og 2
mobile enheder. Tandregulering finder sted på 4 større
klinikker, der hver ledes af en specialtandlæge.
En stor del af klinikkerne er nyindrettede inden for de
seneste år, og Børne- og Ungdomstandplejen er for tiden
ved at indføre elektronisk patientjournal og digital røntgen.
Vi er ca. 300 ansatte og er en del af Københavns
Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, der med ca.
18.000 medarbejdere er Kommunens største forvaltning.
Organisatorisk er Børne- og Ungdomstandplejen placeret som en del af forvaltningens kontor Sundhed og Miljø.
Ansvarsområder
Overtandlægen er økonomisk og faglig ansvarlig for
Børne- og Ungdomstandplejens drift og udvikling.
Overtandlægen indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens ledelsesteam i Kontoret for Sundhed og Miljø.
Til uddybning af ansvarsområderne kan nævnes
• Ansvar for den strategiske udvikling af Børne- og
Ungdomstandplejen, fagligt og organisatorisk
• Styring af Børne- og Ungdomstandplejens budget på
knap 120 mill. kr.
• Varetagelse af de administrative og personalemæssige
opgaver der er knyttet til stillingen
• Direkte ledelsesansvar i relation til Børne- og
Ungdomstandplejens centrale ledelsesteam, de 5 distrik
ter og 4 specialtandlægeledere.

Kvalifikationer
Vi forventer, at den kommende overtandlæge har
• lyst og evner til at stå i spidsen for den fremtidige
udvikling af Børne- og Ungdomstandplejen
• uddannelse/erfaring inden for ledelse, økonomi og it
• evne og vilje til at uddelegere (Børne- og Ungdomstandplejen arbejder efter LEON-princippet)
• solid faglig baggrund og indsigt i tandlægefaglige problemstillinger
• visioner, engagement og gennemslagskraft, internt og
externt
• gode samarbejdsevner, er åben og dialogskabende
• godt kendsskab til kommunal forvaltning, overenskomster, love og regler.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til distriktstandlæge Britta Gersner, tlf. 3322 0488
og kontorchef Marie Thun, tlf. 3366 4140.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen
på www.kk.dk.
Ansættelsesforhold
Aflønning mv. aftales i henhold til aktuel overenskomst
med den relevante faglige organisation.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
Ansøgningsfrist
Mandag den 23. oktober 2006 kl. 12.00.
Vi forventer, at ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 45
og 46. I slutfasen af ansættelsesforløbet vil der blive tilknyttet en konsulent.
Ansøgning
vedlagt relevant bilag sendes til
kontorchef Marie Thun
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Islands Brygge 37
2300 København S

www.kk.dk
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www.ku.dk

Skolechef
Stillingen som skolechef ved Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere, Københavns Universitet er ledig til besættelse pr.
1. februar 2007 eller snarest muligt derefter.
Stillingen
Hovedområderne i skolechefstillingen er følgende:
• den overordnede ledelse af SKT-KU
• ansvar for udvikling og gennemførelse af skolens undervisning
• ansvar for økonomi, administration, personaleledelse, personale- og organisationsudvikling
• varetagelse af samarbejde og forhandling med bl.a.
offentlige instanser, de odontologiske uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer
• skolens profilering og markedsføring.
Personen
Ansøgeren skal have en lang, videregående uddannelse.
Det er et krav, at ansøgeren har ledelseserfaring og/eller
ledelsesuddannelse. Det er en fordel at ansøgeren har en
tandlægeuddannelse.
Ved bedømmelsen lægges bl.a. vægt på, at ansøgeren har
kompetencer, der tilgodeser de arbejdsopgaver, der ligger i
stillingsbeskrivelsen for skolechefen, herunder:
• evne til at samarbejde
• administrativ erfaring
• erfaring med overordnet uddannelsesplanlægning
• erfaring med kvalitetsudvikling/kompetenceudvikling
• gode forhandlings- og formuleringsevner
• evne til at udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø
• dokumenteret interesse for uddannelse.
Stillingen besættes på overenskomstvilkår med udgangspunkt i lønramme 37, for tiden ca. kr. 475.000 årligt. Hertil
kommer et tillæg, der kan forhandles. Både løn og tillæg er
pensionsgivende med 17,1%.

962

Stillingens ansættelsesområde er Undervisningsministeriet
med tilhørende institutioner.
Detaljeret stillingsbeskrivelse kan rekvireres på telefon +45
3532 6851.
Alle kvalificerede - uanset alder, køn, race, religion eller
etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
Ansættelsen besluttes af rektor efter indstilling fra sagkyndigt udvalg og skolerådet.
Ansøgningen
mærket journal nummer 211-0070/06-7710 med CV sendes til: Rektor, Københavns Universitet, Postboks 2177,
Nørregade 10, 1017 København K
Ansøgningsfrist senest fredag den 10. november 2006
kl. 12.00.

Om SKT
Uddannelsesinstitutionen Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere (SKT), Københavns Universitet er beliggende på
Panum Instituttet, hvor SKT samarbejder med de øvrige
uddannelser. Tandplejeruddannelsen er en videregående
uddannelse medens Klinikassistentuddannelsen er en
erhvervsuddannelse. For tiden færdiguddannes årligt ca. 50
tandplejere på den 21/2-årige tandplejeruddannelse, der
giver ret til autorisation til selvstændig tandplejervirksomhed
og ca. 220 tandklinikassistenter. Til skolen er der for tiden
knyttet et personale på ca. 70 årsværk, hvoraf ca. 35 er
lærere. Det årlige budget er på ca. kr. 42 mio. Oplysninger
om skolen kan findes på: www.skt.ku.dk. Der forhandles i
øjeblikket om at overføre skolen fra Københavns Universitet
til et Center for Videregående Uddannelser.
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Udlandet

Køb og salg

Switzerland
We, a Swiss company owing
several dental clinics, are searching for our very modern dental clinic in Switzerland near the
lake of Geneva an orthodontist
with formal training and experience.
Requirements: French speaking.
Able to work alone and to organize the clinic and staff (three
treatment units).
Experience in orthodontics.
Willing to work in the clinic for
a longer period (at least 4 to 5
years).
We offer: High salary and commission.
An excellent working place
with a helpful and friendly staff
(dental hygienists and dental
assistants).
Only medical task, no paper
work.
Top equipment.
The clinic is in a town near the
lake of Geneva and near several
ski resorts, in the heart of the
Swiss Alps.
Inquiries to be made to:
Via e-mail: bo.assval@bluewin.ch
Via phone : 0041.27.3226345
Offers have to be addressed to
the above mentioned e-mail address or to:
Beatrice Oberer
CEO, Assvalsdj,
Pratifori 14, CH-1950 Sion
Reference: Elisabeth Rinaldi,
Danish dentist
Phone number: 0041 24 481 29 81

Praksis til salg i Norge
Grunnet overgang til ny jobb
selges veletablert praksis på Gol
i Hallingdal.
To behandlingsrom med Prostyle units, digitalrtg. og intraoralkamera.
Nytt datautstyr i 2004.
Dentica tannlegeprogram.
Gol ligger ca. midt mellom Oslo
og Bergen, 30 km fra vintersportsstedet Hemsedal.
Henv. Hallvard Ulsaker,
Tlf.: +47 3207 7655
Mobil: +47 4588 6209
E-mail: halul@start.no
Vejle Amt
Klinikpartnerskab købes
Halvpart i velfungerende og
teknisk moderniseret klinik
søges af frisk, engageret og omhyggelig 33-årig tandlæge.
Henv.: mbo@astralis.dk.
Sydfyn
Klinik på Sydfyn sælges.
God parkering.
Billet mrk. 670
Modtager TB's annoncecenter
Ledige lokaler
Igangværende tandlægeprakis
har to ledige lokaler til f.eks
tandlæge eller anden behandler.
Central beliggenhed på Frederiksberg mellem Rådhus og
Frb. center. Metro og bus lige til
døren.
Medbring selv klientel.
Henvendelse på tlf. 3886 9425
eller fax 3886 9424.

Stillinger søges
Job søges
Venlig, meget motiveret tandlæge med over 30 års erfaring i
egen praksis med dentallaboratorium søger straks fuldtidsstilling i dansk praksis på Lolland,
Falster (Nykøbing), Møn eller
sydlige Sjælland. Har erhvervet
dansk autorisation som tandlæge fra Sundhedsministeriet.
J.-H. Schröder
Tlf. & fax:+494371-5747
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Køb og salg, brugtbørsen

Køb og salg

Vi kan tilbyde en klinikandel på Svendborgs havnefront
med muligheder for naturoplevelser ved skov og sejlads i
det bedste farvand. Klinikken er på 450 m2 og indeholder 6
behandlingsrum udstyret med bl.a. digital røntgen og OP,
et stort venteværelse, en stor personalestue, kontorer m.m.
q
a
a

q
a
a

q
a

q
a

a

Lidt om dig
Du drømmer om en klinik med en rar og udfor
drende hverdag.
Vi kan tilbyde en klinik hvor afslappet omgangstone
og godt humør er i højsædet.
Vi kan tilbyde en absolut toptunet klinik med faglig
opbakning til alle behandlinger på nær ortodonti. Vi
garanterer dig mindst 1000 aktive patienter.
Dine kolleger og dit personale skal være sparrings
partnere.
Vi er for tiden 8 klinikassistenter, 2 tandplejere og 4
tandlæger.
Vores personale er fagligt højt kvalificeret og yder på
alle områder stor hjælp i hverdagen.
Lidt om os
Vi forventer du løbende udvikler og ajourfører dig

fagligt.
Du deltager i kurser - gerne sammen med os. Du har
team-spirit, og dit format lader ikke bagateller styre
din hverdag.
Vi forventer, at du påtager dig ledelse og ansvar.

Du har evner (eller erhverver dig disse) og lyst til at
bruge den nødvendige tid til at klinikken ledes og udvikles på bedste og mest effektive måde.
Kan du genkende ovenstående – send senest d. 11. oktober et par ord mærket »partner« til
Tandlægerne i det Gule Pakhus
Havnepladsen 3 B
5700 Svendborg
eller på e-mail: gulepakhusoj@get2net.dk

MPE Administration A/S
Holme Møllevej 39, 8260 Viby J
Tlf. 86 11 59 11

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

DentalMæglerne
Købmagergade 2, 1150 København K, tlf. 3337 9616
E-mail: JensenTine @ Netscape.net

Køb/salg klinikker

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

Brugtbørsen
Brugt klinikudstyr
Teknikudstyr for tandlægen,
som vil selv. Horisontalslynge
(Degussa), udbrændingsovn,
metalcuvetter, kulsmeltedigler,
støbestifter, gasbrænder til
flaskegas mv. sælges samlet for
4.000,00 kr.
Henv. tlf. 6615 1244.

ANNONCER

Tandlæge ved Det sydfynske øhav

Klinikker Udlejes

I sydlige bydel af Århus v/Jyllands Allé/Chr. X's Vej, har vi
påtænkt at opføre et lægehus/klinikker indenfor sundhedssektoren i et plan på ialt ca. 400-600 m2, med gode parkeringsforhold.
Indretning kan ske efter nærmere aftale med den enkelte lejer
og efter behov.
De er velkommen til at rette uforpligtende henvendelse hertil,
såfremt det umiddelbart kunne have Deres interesse.

www.dtftryghed.dk
Pension

:)
39 46 00 80
964

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk
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Ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!

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

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

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

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

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

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

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

www.klinikfinansiering.dk

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

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

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

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

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

Sjælland

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

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

www.sparnord.dk

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

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

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

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

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

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

servicesider
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SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

Fyn

WWWLARSEN DENTALDK

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

Fugl

-/'%.3 ,!23%.
$ENTALLABORATORIUM !3
"
>ÀÊ V ÃÊ6iÊ£ÈÓä
xÓÎäÊ"`iÃiÊ
/v°ÊÈÈ£ÎÊ{änn

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

Dentalopvaskemaskiner

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

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

Instrumenter

 ,- 6
©ÀÀi}>`iÊÎÊ
È£ääÊ>`iÀÃiÛ
/v°ÊÇ{xÓÊxÇx

iÌÊÀ}Ì}iÊÃo

Midtjylland
Klinik- og kontorinventar

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

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

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Nordjylland

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

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

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

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

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

Toftebo 14 • 3500 Værløse
Brånemark
SystemTM

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

966

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

www.prorep.dk

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 11

LEVERANDØR henvisninger

Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års erfaring.
Møde- og tilkaldekort. PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

Klinikudstyr

Units · Klinikindretning
Digital udstyr · Dental service

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

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

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

Vi forhandler units, klinikindretning, stole, lamper,

Kompressorer

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

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

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

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Revision
XO CARE DANMARK A/S tlf 43 270 270

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

www.xo-care.dk

Scanline

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

www.pwcglobal.com/dk

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

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revisionscentret
for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

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

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Vi skaber rammerne for velvære
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Service & reparation

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

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

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

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

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

- mere end god service...

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

a
s

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

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

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

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

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

www.dentsupport.dk

Tandplejemidler

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

Øvrige

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

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

Tandbørster og tandstikkere

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

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

JTA

Dental salg
og service ApS

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

• Vikarer til hele
København og
Sjælland
• Lidt billigere

Salg
Service
Klinikindretning

TePe
– Dansk Tandprofylakse

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

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

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem

07/0

Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler
www.statoil dk

Få bonus
på sund fornuft

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

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

968
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Du er ikke
gennemsnitlig.














Hvorfor skal dit
afkast s v¾re det?
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F mulighed for st¿rre afkast
I Nykredit Privat Portef¿lje benytter vi os af en nobelprisbel¿nnet investeringsmetode, og vi v¾lger helt frit blandt

Som ny kunde fr du en individuel helhedsrdgivning,
som giver overblik over bde bolig, pension, frie midler,

de bedste investeringsforeninger og formueforvaltere.
Det har indtil nu givet rigtig gode resultater: Sidste r gav
investeringerne i en portef¿lje med 25% obligationer og
75% aktier f.eks. et afkast p 28,78%. Det var 7,62 procentpoint h¿jere end gennemsnittet p markedet.

investeringer og personforsikringer. Hvis du har en investrbar formue p mindst 500.000 kroner, vurderer vi

53460 TB1106_omslag_45mm.indd 2
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gerne, om der er mulighed for at optimere din ¿konomi.
L¾s mere p privatportefoelje.dk eller ring p 70 10 29 67
og aftal et uforpligtende m¿de.
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