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Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne.
Oplys disse patienter om, at der er hjælp at hente
med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder
den aktive ingrediens kaliumnitrat eller kaliumklorid,
hvis positive effekt mod isninger i tænderne er dokumenteret i ﬂere kliniske studier. Sensodyne hjælper
efter bare 2 uger – og efter 4 uger siger hele 92%, at
deres isninger er mindsket betydeligt.*
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– Delvis agonistisk virkning: reducerer
rygetrang og abstinenser*
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– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen
ved rygning*

t (PETJLLFSIFETPHUPMFSBODFQSPmM
IPTNFSFFOECFIBOEMFEF
SZHFSF 5

Cham-06-01-32, Januar 2007
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* Tarbet WJ, et al. Clinical Evaluation of a New Treatment for Dentinal Hypersensitivity. J. Periodontol. 1980 sep; 51 (9): 535-540

STYRKEN TIL AT STOPPE

1-3

SENSODYNE
VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED
FØLSOMME
*
TANDHALSE

Ogilvy Healthworld

NYHED TIL RYGESTOP

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

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale),
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modiﬁceret
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering.
For produktinformation og referencer se side X

VARENICLIN

Styrken til at stoppe

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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sikkert supplement til opretholdelse af et sundt tandkød
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hoved- og halscancer
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne
»Van Buchem disease«, side 848, »Nye navne, nyt
design og nye internetsider«, side 868, og
»Tilskud til forebyggelse fredes«, side 874.

8ejmXij_Xm\e[\
f^]X^c`^$m`[\ejbXY\c`^i\[Xbkµi1
C\bkfi#[i%f[fek%E`cj$<i`b=`\_e
8[d`e`jki\i\e[\i\[Xbkµi1
:Xe[%dX^%:cXljAµi^\ej\e#\$dX`c1
Za7[k]$[b%[b%
=X^i\[Xbk`fe1
@ejk`klkc\[\i#kXe[c´^\Gi\Y\e?µijk\[
9`e[jc\m#gif]\jjfi#[i%f[fek%GXcc\?fcdjkilg#
gif]\jjfi#[i%f[fek%=c\dd`e^@j`[fi%
I\[Xbk`feX]¾KXe[c´^\f^jXd]le[½1
I\[`^\i\e[\aflieXc`jk#ZXe[%jZ`\ek%jfZ%Ki`e\
>Xe\i#\$dX`c1k^7[k]$[b%[b#kXe[c´^\#afli$
eXc`jkN`ee`\9if[Xd#\$dX`c1nY7[k]$[b%[b%
8eefeZ\Z\ek\i1
8eefeZ\Z_\]D`Z_X\cC\ekq#\$dX`c1dc7
[k]$[b%[b#D\kk\9cXbFcj\e#\$dX`c1dYf7[k]$
[b%[b#8e\kk\Bf]f\[#\$dX`c1Xb7[k]$[b%[b%
J\bi\kXi`Xk1
K`eX8e[\ij\e#\$dX`c1kX7[k]$[b%[b%
8[i\jj\´e[i`e^\if^]fij\e[\cj\1
C`jY\k_G\[\ij\e=fc[Y\i^#\$dX`c1cg\7[k]$[b%[b%
8[i\jj\1
KXe[c´^\YcX[\k#8dXc`\^X[\(.#gfjkYfbj
(+*#(''+BµY\e_XmeB%K\c\]fe.'),..((#
k\c\]Xo**+/..*'%<$dX`c1kY7[k]$[b%[b%
@ek\ie\k1nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b%
KXe[c´^\YcX[\kl[bfdd\id\[(,eldi\
ic`^k%;`jki`Yl\i\kfgcX^g\ieldd\i1-%)(0%
D\[c\dX];XejbFgcX^jbfekifc%
D\[c\dX];Xejb=X^gi\jj\%
Fgcpje`e^\im\[i%l[XiY\a[\cj\X]
dXeljbi`gk\i#j´ikipb#`e[j\e[\cj\j]i`jk\idm%
bXe]j_fji\[Xbk`fe\e%
>\e^`m\cj\X]Xik`bc\i]iXKXe[c´^\YcX[\kf^
nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b\iblek`ccX[k\]k\i
X]kXc\d\[i\[Xbk`fe\e%
L[^`m\i1;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^%
Kipb1;XkX^iX]%
@JJE1''*0$0*,*

846

59003_TB1107_Indhold.indd 846

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

® Bridge Alumina og Zirconia

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

Procera® gør det lettere at

give smukke smil
Vores Procera®-produkter sikrer en præcis pasform, styrke og et uovertruffet vedvarende æstetisk
resultat. Disse Procera®-produkter er centrale for vores Easy Esthetics™-koncept og giver dig
mulighed for levere smukke æstetiske resultater langt hurtigere, end det tidligere var muligt
– og med endnu større tilfredshed hos patienterne.
Procera® Laminate
,
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Procera® Bridge Alumina
, ' !$!! %!!&"$&$$*%"$&%$'"($&$'!
æstetiske resultater
Procera® Bridge Zirconia

2" "$



, 3%!'&'.!&"!$
!%&/&&(&*$%" !("$%%&$.%$#3&($&"&/%!!$
($&&"$&(!#&!&$ '&'&")™.
Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger
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S

yndromet Van Buchem disease (VBD) er første gang
beskrevet af Van Buchem og medarbejdere i 1954
(1-2), hvor et ældre søskendepar blev beskrevet
med hidtil usete systemiske forandringer af skelettet. Syndromet blev senere konﬁrmeret af Hinkel (3) og er siden beskrevet af ﬂere forfattere bl.a. Dyson (4), Jacobs (5), Fosmoe et
al. (6), Scott & Gautby (7) og Owen (8).
Prævalensen af VBD er lav, færre end 30 tilfælde er i dag
rapporteret (9), heraf er 15 tilfælde beskrevet af Van Buchem
et al. (10) og Van Buchem (11). De ﬂest beskrevne patienter
stammer fra Holland, men der er dog også rapporteret tilfælde fra England, Frankrig og Canada.
VBD klassiﬁceres under gruppen endostal hyperostose
(12-13). Der beskrives primært to typer: VBD samt VBD
type 2 (VBD2; også kaldet Worth type – eller dominant
endostal hyperostose) (14-17). If. Gorlin et al. (18) eksisterer
der en subgruppe til VBD ved navn »pseudo-Van Buchem
disease«.
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Genetik
De to genotyper VBD og VBD2 nedarves forskelligt. VBD,
som progredierer hele livet, nedarves autosomalt recessivt
og kan lokaliseres til gen map locus 17q11.2 (19). VBD2, der
nedarves autosomal dominant, er mildere i sin form, idet
den patologiske knogleforøgelse ophører omkring 20-årsalderen (5,14). VBD2 er knyttet til gen locus 11q13.4 og kan
skyldes mutation i genet LRP5 (20).
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De to typer har mange fælles karakteristika og vil i det
følgende blive beskrevet under ét som VBD.
Knoglemetabolisme
VBD karakteriseres som en intramembranøs ossiﬁkationsdysplasi pga. endostal hypersklerose. Der er tale om en
uligevægt mellem den periostale knogleapposition og den
endostale knogleresorption (12)). Tidligere mente man at
den øgede knoglemasse skyldtes øget produktion af hormonet calcitonin (21), da hormonet hæmmer knogleresorption. Senere blev det anført at den forøgede knogledannelse skyldes mangelfuldt udtryk af genet SOST og
dettes genprodukt sclerostin (22-24). Genotypisk er det nu
bevist at VBD kan associeres med en 52 kb deletion på kromosom 17q12-q21 lokaliseret 35 kb fra SOST genet, som
formodentlig forårsager en nedregulering af transkriptionen af SOST genet (sclerostin), hvorved knogledannelsen
øges (25-27).
Hos de ﬂeste patienter med VBD ses forhøjet serum-alkalisk-fosfatase – men normale værdier af serumcalcium
og uorganisk fosfat (5,18,11,28). Hos VBD2-patienterne ligger serum-alkalisk-fosfatase på et mere normaliseret niveau (14).
Knoglestruktur
Den kontinuerlige knogleapposition medfører forøget
knogledensitet og nedsat frakturrisiko (1,24). I svære tilfælde kan det medullære hulrum tillukkes (18). På trods af
den større mængde kortikal knogle ses den trabekulære
struktur at være sammenlignelig med normal knogle –
dog er bredden og antallet af trabekler større (1,10). Der ses
en normal knoglehelingsevne hos VBD-patienter (29).
Kraniofaciale karakteristika
Neurokraniet fortykkes. Især rammes pars petrosa ossis
temporalis, hvilket kan medføre paralyse af n. facialis (1). I
ansigtsskelettet afﬁceres underkæben mest, idet den kontinuerlige knogleapposition medfører en kvadratisk bred,
ofte prognat mandibel med forstørret kæbevinkel
(1,5,28,30). Dette fænomen kan minde om akromegali,
men der ses ved VBD ingen forstørrelse af hænder, fødder
og tunge eller forhøjet produktion af væksthormon (10,11).
Kraniets omkreds er sjældent større end normalt. Hos nogle ses exophthalmus (18). Bækken og rygsøjle udviser kun
i mindre grad tegn på diffus osteosklerose (3).
Skeletale og røntgenologiske forandringer
Voksenhøjden er normal eller øget – ca. 40% af VBD-patienterne er estimeret til at være over 180 cm i en undersøTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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gelse af Beighton et al. (30). Røntgenologisk ses symmetriske
skeletale forandringer af primært mandiblen samt neurokraniet, her specielt basis cranii.
De korte og lange rørknogler er forstørret ved diafysen,
men oftest uden forstørret diameter (1,3,11,18). Knogleoverﬂaden er ofte ru. Ved thorax kan der ses kortikal fortykkelse af klaviklerne samt ribben (5). Af og til kan der
ses knoglefortykkelse af de proksimale og mediale phalanges af hånd og fod (7).
Odontologiske karakteristika
Der ses som oftest normalt arrangement af tænder (31).
Hos VBD2 ses ofte tori mandibulares (4). Disse eksostoser
kan i værste fald medføre infektioner pga. madophobning
mellem tænder og eksostoser. Dette kan indikere kirurgisk fjernelse (32). Herudover rapporteres ikke om særlige
orale manifestationer. Der kan dog kun gisnes om at tandekstraktioner hos VBD-patienter kan forekomme vanskeligere end hos normale patienter (som set hos patienter med
sklerosteose (33)).
Neurologiske karakteristika
Den øgede knoglevækst kan medføre okklusion af foramina i kraniet med deraf følgende risiko for udvikling af nedsat/mistet syn og hørelse, facial paralyse samt hovedpine
og forøget intrakranielt tryk (1,2,5,11,30,34). Som oftest er
der ingen involvering af kraniets nerver ved VBD2 (5,8),
men den er dog påvist i enkelte tilfælde (35). Sensibiliteten
i underkæben kan påvirkes som følge af okklusion af canalis mandibulae.
Behandling
Dekompressiv kirurgi foretages i tilfælde af tillukning af
foramina og kanaler, fx canalis opticus, og tillukning af
nervus facialis’s forløb i os temporale (11,36). Ligeledes kan
dekompressiv kirurgi med partiel kraniektomi foretages i
tilfælde af forhøjet intrakranielt tryk (18,37). Æstetisk kirurgi kan foretages på mandiblen idet resektion af den
ydre kortikale knogle kan normalisere patientens udseende væsentligt (29,38).
Differentialdiagnostik
Vigtigste differentialdiagnose til VBD er sklerosteose
(31). Generelt er de neurologiske affektioner hos patienter
med sklerosteose langt mere udtalte end hos VBD-patienterne (36). En vigtig forskel er dog at der ved sklerosteose
forekommer gigantisme og abnormitet af hænderne. Ligeledes er en væsentlig forskel at der ved disse patienter
kan ses malokklusioner, og pga. hyperostose af kæberne
=8>C@><8IK@BC<I
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Fig. 1. Præoperative portrætbilleder. A: En face visende tydelig kortikal hyperostose af mandiblen. B:
45˚ proﬁl visende tendens
til frontal bossing samt tydelig kortikal hyperostose
af mandiblen
Fig. 1. Preoperative portrait
photos. A: En face showing
obvious cortical hyperostosis
of the mandible. B: 45˚ proﬁle
showing tendency of frontal
bossing and clearly cortical
hyperostosis of the mandible.

A

B

kan det være vanskeligt at ekstrahere tænder (31,33).
Sklerosteose og VBD nedarves begge autosomalt recessiv
og nye undersøgelser tyder på de er allele gener (27). Af
andre differentialdiagnoser til VBD kan fx nævnes adult
osteopetrose (Albers-Schönbergs sygdom), progressiv
diafyseal dysplasi (Camurati-Engelman’s disease), generaliseret hyperostose med pakydermi (Uehlinger 1943) og
akromegali (2,3,5,12,37).
<^\kgXk`\ekk`c]´c[\
En 28-årig kvinde henvistes i 2000 fra plastikkirurgisk afdeling til Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Århus
Universitetshospital, mhp. æstetisk korrektion af ossøse
forandringer i underkæben samt en funktionel behandling
af symptomer fra muskler og kæbeled grundet malokklusion (Fig. 1).
Dispositioner
Tilsvarende fortykkelser forekom hos moder og bedstemoder, mens to søstre var uafﬁcerede.
Opvækst/pædiatri
Patienten oplyste at den monstrøse kæbeudvikling begyndte tidligt i barndommen. For ca. 10 år siden blev udredning for knoglesygdom på knoglemedicinsk afdeling
forsøgt uden resultat. De massive forstørrelser af underkæben påvirkede patienten psykosocialt.
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Knoglemedicinsk
Patienten henvistes fra Kæbekirurgisk afdeling videre til
knoglemetabolisk udredning. Medicinsk afdeling, Århus
Amtssygehus, stillede på baggrund af røntgenundersøgelse af columna vertebralis, knoglebiopsi og CT-skanning af
kraniet diagnosen: Van Buchem disease. Biokemiske parametre viste normale forhold med normalt S-calcium, fosfat, PTH og vitamin D-metabolitter. Røntgenundersøgelse
af columna, kraniet, bækken samt lange rørknogler viste at
der formodentlig var tale om diffus osteosklerose af typen
Van Buchem disease. Knoglebiopsi fra crista iliaca viste
osteosklerose såvel kortikalt som trabekulært (dog består
ca. ¾ af denne af kortikal knogle) med nedsat knogleremodulering og akkumulering af ældre knogle. CT-skanning
viste øget knogletæthed samt monstrøs bilateral forstørrelse af corpus mandibulae strækkende sig til angulus mandibulae. Desuden sås let forandring af basis cranii og af os
temporale samt diffus forstørrelse og forøget knogletæthed af os occipitale, parietale samt frontale (Fig. 2A).
Otologisk og oftalmologisk
Normal hørelse og umiddelbart vurderet normalt syn.
Kraniofacialt
Vurderet på CT-skanning sås neurokraniet fortykket og
kraftigt med let prominerende frontale partier. I ansigtsskelettet var mandiblen mest påvirket, og panoramaradioTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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Fig. 2. Præoperative røntgenbilleder.
A: Lateral cefalometrisk røntgenoptagelse visende ekstrem kortikal
knogledannelse langs basis mandibulae. B: Panoramaoptagelse visende
monstrøs kortikal knogledannelse

A

B

graﬁ viste udtalt knogleapposition under basis i begge sider (Fig. 2B).
Tyggemuskler og kæbeled
Patienten havde smerter i muskler og kæbeled bilateralt.
Odontologisk
Der sås aplasi af ÷5, samt dybt bid med dorsal tvangsføring
og ligebid ved muskulær kontaktposition. Pars og processus alveolaris viste multiple tori. Kæbevæksten skønnedes
inden for normalværdierne; malokklusionen var dentoalveolært betinget.

Fig. 2. Preoperative radiographs. A:
Lateral cephalometric radiograph before
surgery showing extreme cortical bone formation at mandibular base. B: Panoramic
radiograph showing monstrous cortical
bone formation

ner. Med knoglefræsere og osteotomer blev den bukkale
fortykkede knogle løsnet og fjernet, hvorefter der yderligere blev reduceret og kontureret med acrylfræser. Via den
lingvale adgang blev de kraftige tori fjernet.
Afsluttende suturering med interdentale suturer. Der
blev under og efter operationen givet profylaktisk penicillin samt vanlig analgetisk behandling.
Det postoperative forløb var ukompliceret, dog med
nedsat sensibilitet i venstre underlæbe. Der var ikke behov
for fjernelse af bløddele (Fig. 4).
Genetisk udredning
Under udarbejdelsen af denne artikel afklaredes, hvorvidt

Neurologisk
Patienten plagedes af hovedpine jævnligt, men havde ingen tegn på facialisparalyse. Hun angav normal sensibilitet
i ansigtet.
Kæbekirurgisk behandling
Med brug af ansigtsrøntgen, CT-skanning og diagnostisk
model blev der planlagt konturering af den voluminøse
mandibula. De funktionelle gener blev behandlet med bidfunktionel terapi og ortodonti.
På model (3D-rekonstruktion (Fig. 3)) fremstillet ud fra
CT-skanning blev der foretaget en simuleret reduktion af
den fortykkede bukkale knogle på mandiblen, og ud fra
dette blev det vurderet at indgrebet kunne foretages via en
intraoral operationsprocedure. Det blev besluttet ikke at
foretage reduktion af knoglefortykkelsen medialt på mandibel-corpus (på nær tori), da dette ville indebære løsning
af hele mundbundsmuskulaturen.
I generel anæstesi blev der foretaget kirurgisk frilægning af mandibula med bukkale og lingvale randincisioTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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Fig. 3. 3D-model (stereolitograﬁsk animationsmodel) af patientens mandibel sammenlignet med en »normal« mandibel.
Fig. 3. 3D-model (stereolithographic animation model) of the patient’s
mandible compared to a »normal« mandible.
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patienten havde VBD eller VBD2. Klinisk-genetisk afdeling på Århus Sygehus fandt frem til et laboratorium i Antwerpen som kunne undersøge blod for mutation i LRP5genet, som er muteret ved den dominante form af VBD
(Worth type/VBD2) (20,16). Undersøgelsen påviste mutation i genet LRP5 hvorved det bekræftedes at patienten havde den dominante form af VBD (Worth type/VBD2). Dette
resultat stemmer ﬁnt overens med symptomerne behandlet i det beskrevne patientforløb.
I dag, godt fem år efter operationen, oplyser patienten at
hun er tilfreds med resultatet og ikke længere oplever den
samme fornemmelse af paræstesi af n. alv. inf. i venstre side af underlæben, men snarere en form for dysæstesi. Endvidere føler hun ingen symptomer som følge af neurologisk involvering, hvilket er typisk for VBD2.
Pga. den betragtelige knoglereduktion er der fortsat
mindre bløddelsoverskud submentalt som vil kunne afhjælpes ved en let liposuktion.
;`jbljj`fe
VBD er en uhelbredelig sygdom (14), og en evt. kirurgisk
behandling kan sigte mod at reducere forhøjet intrakranielt tryk eller være en kosmetisk korrektion af knogledeformiteter (som i det beskrevne patientforløb). Dødelighed
hos VBD patienter som følge af forhøjet intrakranielt tryk
er dog meget sjælden (29).
Forud for en operativ korrektiv behandling bør det over-

vejes at anvende profylaktisk antibiotika under og efter
forløbet idet foramina i knoglevævet er formindsket, hvorved blodperfusion mindskes medførende evt. infektionsrisiko/osteomyelitis (39). Der er dog ikke rapporteret tilfælde af osteomyelitis efter operation af mandiblen hos VBDpatienter (28), og endvidere viser en rapport fra 1999 at det
ikke er nødvendigt at anvende antibiotika i forbindelse
med omfattende tandbehandling (ekstraktioner, endodonti, dentoalveolær kirurgi) hos raske patienter med endosteal hyperostose (VBD2) (40).
Da VBD progredierer gennem hele livet i modsætning til
VBD2, kan det blive nødvendigt med ﬂere operative indgreb over tid. Der er beskrevet en del patienter med VBD2
som har undergået kosmetisk kirurgisk korrektion af mandiblen (lign. vort patienttilfælde) med et meget tilfredsstillende resultat uden tegn på recidiv fulgt ved lang tids kontrol (29,38).
Operationsteknisk kan den intraorale incision foretrækkes for at undgå et ekstraoralt ar. Dette indebærer dog en
ekstra risiko for kontaminering, hvorfor postoperativt
antibiotikaregime anbefales (28). Det er dog også muligt at
kombinere en intraoral incision med en submental incision, hvorved det bliver lettere at korrigere knogledeformiteter med mindre risiko for at lædere n. mentalis (29).
Forskning er godt på vej til at afsløre, hvorledes genetiske mutationer fører til dysregulering af sclerostin i
VBD og andre skleroserende knoglesygdomme – en vi-

Fig. 4. Postoperative
portrætoptagelser. A: En
face. B: 45º proﬁl visende
tydelig reduktion af basis
mandibulae.
Fig. 5. Postoperative portrait
photos. A. En face. B: 45º
proﬁle showing clearly visible
reduction of the mandibular
base.

A
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den som på længere sigt kan få afgørende betydning for
at kunne bekæmpe andre knoglesygdomme som fx osteoporose.
Prognosen for begge typer af VBD er forholdsvis god,
idet de ﬂeste patienter kan forvente en normal levetid. Især
patienter med VBD2 (Worth type) har den bedste prognose, idet den patogene knogledannelse ophører efter puberteten (28).
Foto af patienten er med tilladelse fra patienten gengivet uden anonymisering.

<e^c`j_jlddXip
Van Buchem disease. Diagnostic disentanglement and treatment of
a suspected case in a young female
Van Buchem disease (VBD) is a rare syndrome that belongs
to the group of craniotubular bone dysplasias. VBD is characterized by osteosclerosis of the skull, mandible, clavicles
and ribs and by hyperplasia of the diaphyseal cortex of the
long and short bones – the main reason being an imbalance between the periostal bone formation and the endostal bone resorption.
VBD is inherited as an autosomal recessive disorder
caused by a genomic deletion of a long-range bone enhancer which misregulates sclerostin causing osteoblastic
hyperactivity.
Craniofacial ﬁndings develop slowly but usually become
apparent at the end of puberty. The most striking ﬁnding is
a wide and thickened mandible with an obtuse angle, almost suggesting acromegaly. The endosteal hyperostosis
can cause encroachment of cranial nerves leading to facial
nerve palsy, optic atrophy and perceptive deafness from
nerve pressure. Surgical treatment aiming decompression
has been attempted.
VBD also exists in a slightly different milder type (VBD
type 2 or benign form of Worth). This disorder is inherited
as an autosomal dominant disorder and is often caused by
a mutation in the LRP5 gene. In the present article the diagnostic disentanglement and maxillofacial surgical treatment of a young female with VBD type 2 is described.
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Ordstyrer: Professor Palle Holmstrup, Københavns Tandlægeskole
Forventet sluttidspunkt

Praktiske oplysninger:
r Arrangementet er gratis, og hele teamet er velkommen
r Tilmeldingsfrist: onsdag den 3. oktober
r Pladserne fordeles efter ”først-til-mølle” princippet
r Dørene lukkes præcis, tilmeldingen er bindende
og skal ske via e-mail til: line.arboe@saralee.com
r Arrangementet afholdes i Dronningesalen, Den Sorte Diamant,
Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K

Læs mere på www.zendium.dk
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F

orfatterne til artiklen i Eur J Prosthodont Restor Dent (1)
var 19 protetikere fra 13 lande*. De var alle inviterede
til Afdeling for Protetik, Tandlægeskolen i Købehavn, for
en diskussion omkring situationen vedrørende protetikspecialet og uddannelsen. Mødet fandt sted i maj 2003. Bag
invitationen stod European Prosthodontic Society (EPA). De
inviterede var udvalgt på baggrund af at de skulle repræsentere lande med et speciale, lande med en organiseret
uddannelse, men uden formelt speciale, og lande uden såvel speciale som uddannelse.
EPA havde i mange år arbejdet for at udbrede specialet
ud over Europa. Baggrunden var en overbevisning om at
specialet bidrager til at fremme udviklingen af patientbehandlingen inden for fagområdet, øge interessen blandt
praktiserende tandlæger og sætte fokus på forskning og
den akademiske del af fagområdet.
I\jlckXk&[`jbljj`fe
Antal/statistik
taal//st
stat
atis
isti
is
t ik
Ud over hele verden har 50 lande et formelt etableret speciale i protetik.
Nitten lande inden for EU har et formelt (af myndighederne) anerkendt speciale i protetik (Tabel 1). Af disse var
Kroatien, Finland, Polen, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien repræsenteret ved mødet. Kroatien var det førla nd i E
u op med et anerkendt speciale, etableret 1970.
ur
ste land
Europa
Polen er det land som har de ﬂeste specialister i protetik,
ca. 1.800. Belarus og Serbien & Montenegro er de lande der
har ﬂest specialister i forhold til antal praktiserende tandgeer,, dvs.
dvs
d
vs.. lavest
lave
la
ve ratio (Tabel 1).
læger,

* Bengt Öwall (formand), Flemming Isidor, Danmark; Richard Welfare
(sekretær), John Hobkirk, Storbritannien; Pavlos Gareﬁs, Gregory
Polyzios, Grækenland; Wieslaw Hedzelek, Polen; Vjekoslav Jerolimov,
Kroatien; Asbjörn Jokstad, Norge; Krister Nilner, Mats Kronström,
Sverige; Timo Nähri, Finland; Regina Mericske-Stern, Schweiz; Ignace
Naert, Belgien; Atýlla User, Tyrkiet; Warner Kalk, Pieter van der Kuij,
Adriaan Zonnenberg, Holland; Jürgen Setz, Tyskland.
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Forholdet mellem befolkning og antal specialister i protetik varierer meget. Fra ca. 9.000 indbyggere per protetikspecialist i Estland til ca. 600.000 i Tyrkiet. For de lande
som har haft specialet i forholdsvis lang tid, kan man antage at antallet er det som passer bedst til landet, i Kroatien
(1970) 27.000, i Polen (1974) 21.000, og i Sverige (1982)
45.000.
Flere lande har udannelsesprogrammer svarende til det
som kræves for en specialistuddannelse, men har ikke den
formelle godkendelse af specialet. Af sådanne lande med
universitetsbaserede uddannelser var Belgien, Norge ogTyskland repræsenteret ved mødet.
Antallet af lande med speciale i protetik er stigende, ligesom antallet af odontologiske specialer er stigende. En
del lande har forholdsvis mange.
Hvad er et speciale?
FDI har angivet at specialisering »will strengthen the integrity
and cohesiveness of the profession as long as the welfare of the patients remains as the focal point« (2).
FDI har også listet en del principper:
 Et speciale skal være rettet mod et tydeligt sundhedsmæssigt behov.
 Et speciale udvikles bedst i et samarbejde mellem regulerende myndigheder samt faglige og uddannelsesorganer.
 Specialet skal reguleres af legale, forfatningsmæssige eller faglige myndigheder.
 Specialet skal baseres på et formelt uddannelsesprogram.
 En specialist skal ikke være forhindret i at udøve hele
spektret af odontologien.
I de ﬂeste lande har specialisten (specialtandlægen) ret til
selv at afgøre om vedkommende kun vil arbejde inden for
specialet eller derudover også vil arbejde som generalist. I
et enkelt land, Belgien, som dog kun har speciale i ortoTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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donti og parodontologi (oral og maksillofacial kirurgi er et
medicinsk speciale), skal en specialist begrænse sin virksomhed til specialet.
Det er forbudt at benævne sig specialist (specialtandlæge) hvis man ikke har den formelt godkendte kompetence.
Dog har man i ﬂere lande eksempler på at tandlæger i annoncer må kalde sig specialuddannede eller kan markere
sig med visse behandlingsområder som fx æstetisk tandpleje, implantater etc. I Norge, Tyskland og Italien har
tandlæger lov til at annoncere med at være specialistuddannet, også selvom et formelt speciale ikke ﬁndes.
Protetikspecialets indhold
Specialfagområdet er sjældent deﬁneret, hvorfor det er det
universitære, prægraduate indhold der tjener som retningslinje.
Fast og aftagelig konventionel protetik samt implantatbehandling er altid inkluderet. Dentale materialer og gerodonti blev nævnt af nogle repræsentanter som naturlige dele. Bidfunktion/klinisk oral fysiologi er i de ﬂeste europæiske lande en del af protetikken. I Sverige og Finland er dette
et separat speciale. I Finland er det dog formelt en subdisciplin af en mere generel specialistuddannelse i klinisk odontologi, men der må annonceres med speciale i bidfunktion.
Kæbeprotetik (maksillofacial protetik) indgår altid.
Specialets navn er oftest protetik/oral protetik, men bliver også benævnt »restrorative dentistry« eller »reconstructive
dentistry«.
Lloyd, med erfaring fra USA, hvor specialet i protetik
blev indført i 1948, skriver om specialer i odontologi ﬂg.:
»designation of a specialist is more than just a label given to a group
of dentists who share a philosophical and clinical commonality. It
represents recognition, by the profession as a whole, of a discrete
and distinct body of knowledge, the distinction of which beneﬁts the
general public. It takes considerable evidence to examine speciality
status, and we should do all we can to promote it«. (3).
Udviklingen af specialer
Flere lande, måske især dem med en stor offentlig tandpleje, har erfaring med at de som leder den offentlige tandpleje presser på for at få etableret ﬂere specialer for derved
lettere at kunne vurdere tandlæger som skal ansættes på
specialklinikker. Eksempler herpå er Island, Polen, Sverige
og Storbritannien. Det er også blevet fremført at et veletableret speciale er en beskyttelse af patienterne mod »hjemmelavede« specialister med tvivlsom kompetence.
Tandlægeskolerne i ﬂere lande har også presset på udviklingen mod ﬂere specialer for derved lettere at kunne
ﬁnde kvaliﬁcerede kliniske lærere.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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Tabel 1. Lande i Europa med speciale i protetik, antal specialister og
antal tandlæger per specialist. Tallene er fra januar 2005.

Nation

Albanien
Belarus
Bosnien-Herzegovina
Estland
Finland
Island
Kosovo
Kroatien
Litauen
Letland
Makedonien
Polen
Serbien & Montenegro
Slovakiet
Slovenien
Storbritannien
Sverige
Schweiz
Tyrkiet

Protetikspecialister
102
600
63
54
97
6
52
164
5
220
121
1.808
327
59
35
643
198
56
117

Ratio tandlæger:
protetikspecialister
20
10
13
19
33
43
13
13
340
12
12
18
10
52
40
52
39
71
146

Det har også vist sig at specialistorganisationerne er vigtige høringspartnere i planlægning og andre principielle
spørgsmål. Etablering af et speciale medvirker derfor til at
hæve niveauet inden for fagområdet og for tandlægestanden som helhed.
Ulemper med et speciale
Der har været og er i en del lande en modstand mod et
speciale i protetik fordi protetikken historisk set betragtes som en del af den almindelige kliniske odontologi.
Dette har mere og mere ændret sig igennem årene, og såvel den diagnostiske, prognostiske som tekniske udfordring inden for protetikken er nu blevet så avanceret at
den er på lige fod med de veletablerede specialer i ortodonti og kirurgi.
Fra de lande hvor der er blevet indført et speciale i protetik, rapporteres stor tilfredshed med dette, også selvom
der tidligere har været modstand.
Uddannelse/formalia
De ﬂeste uddannelsesprogrammer omfatter tre år på heltid
inden for faget. Nogle enkelte lande har ﬁreårs programmer. Mange kræver at de som skal indgå i en specialistud=8>C@>FI@<EK<I@E>

857

11/09/07 9:21:37

FI@<EK<I@E>

dannelse, har minimum to års erfaring fra klinisk tandlægevirksomhed.
Programmernes indhold er varierende. Der er således
ikke noget krav om at der skal være en europæisk standard. Dette er også forholdet i de medicinske og odontologiske specialer (ortodonti og oral og maksillofacial kirurgi), der er »EU-autoriserede«.
De ﬂeste lande har deres specialistuddannelser ved universiteterne, men fx Storbritannien og Sverige har uddannelser ved andre større klinikker som er godkendt af myndighederne.
Autorisation gives af en myndighed, et ministerium eller tilsvarende, og i enkelte tilfælde er autoriseringen overdraget til fx en tandlægeforening. Specialistautorisation er
et tillæg til den almene autorisation og kan ikke fjernes separat. Er der tale om at fratage autorisation inden for specialet bliver resultatet at hele autorisationen mistes.
Bfebclj`fe\i
Et speciale inden for odontologi skal bygge på samme principper som inden for medicin, dvs.:
 at der er et behov for særlige kvaliﬁkationer, udstyr og
tekniske resurser,
 at der er specielle risici med behandlingerne som gør
dem uegnede for den almindeligt praktiserende tandlæge, og
 at der er et reduceret patientvolumen som gør at behandlingerne bør koncentreres til specialister for at få en tilstrækkelig høj standard og erfaring.

2. http://www.fdiworld.org/federation/asset/statements/ENGLISH/
specialisation/specialisation_in_dentistry.pdf
3. Lloyd P. We’re loosing our identity. J Prosthodont 2001; 10:
71-2.
4. Öwall B, Friskopp J, Smith Aandahl L, Widström E. Specialisering
och specialistutbildning inom tandvården i Norden. I: Holmstrup
P, red. Odontologi 2005. København: Munksgaard Danmark;
2005.

=fi]Xkk\i\
Bengt Öwall, professor emer., odont.dr.
Afdeling for Oral Rehabilitering, Odontologisk Institut, Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Flemming Isidor, professor, dr.odont.
Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Protetik, aftagelig
Protetik, fast
Uddannelse

For den avancerede protetik er dette relevante aspekter
som gør fagområdet lige så velbegrundet for et speciale
som de nuværende, ortodonti samt oral og maksillofacial
kirurgi. Den avancerede protetik har i dag en meget stor
betydning for såvel funktionelle som psykologiske forhold
for patienterne. Den aldrende population giver yderligere
et øget behov for særlig kompetence.
Der er ingen steder hvor specialet har givet anledning til
en konkurrencesituation, men det tjener derimod som et
supplement til den almene tandpleje, og initiativet til at
henvise til en specialist ligger altid hos den tandlæge som
patienten søger.
Forholdene i Norden vedr. specialer inden for odontologien er beskrevet i en artikel af Öwall et al. i 2005 (4)
C`kk\iXkli
1. Öwall B et al. Specialisation and specialist education i prosthetic
dentistry in Europe. Eur J Prosthodont Restor Dent 2006; 14: 10510.
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HVORDAN KAN MAN STIMULERE FORNYET VÆKST
AF VÆV OG SKABE MERE STABILITET?

Med Straumann® Emdogain PLUSen kombi-pakning med både
Emdogain og Straumann® Bone
Ceramic- til større defekter
Stabiliserer
Regenererer tabt væv
Let at bruge
Få mere information på
www.straumann.com/emdogainPLUS
Eller kontakt Lighthouse Medical.

Med Straumann® Emdogain PLUS har du løsningen, i sammenhæng med PA-kirurgi, hvor
mekanisk støtte og regeneration af forskellige
vævstyper ønskes.
Emdogains stimulerende og forudsigelige
regeneration af intraosseøse defekter er
videnskabeligt dokumenteret

FORPLIGTET TIL AT GØRE MERE
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Lighthouse Medical
Lighthouse Medical ApS · Stæremosen 56 · 3250 Gilleleje · Tlf. 48 28 56 46

59003_TB1107_s859.indd 859

11/09/07 9:21:59

BFII<JGFE;8E:<

KXe[gXjkXd\[ki`ZcfjXe&Zfgfcpd\i\i\kepkk`^k#\]]\bk`mkf^
j`bb\ikjlggc\d\ekk`cfgi\k_fc[\cj\X]\kjle[kkXe[bµ[

A

rtiklen »Triclosan – en onödig risk« af Edwardsson et
al., som blev bragt i Tandlægebladet 2007 (8), giver et
unøjagtigt og misvisende billede af betydningen af tandkødsproblemer og af vort produkt, Colgate Total.
I modsætning til forfatternes holdning mener vi at gingivitis og andre tandkødsproblemer er et udbredt tandsundhedsproblem i befolkningen. Desuden er det klinisk
bevist at Colgate Total imødegår/inﬂuerer på disse problemer med dens patenterede triclosan/copolymer-formel, lige som sikkerheden ved brug af Colgate Total er dokumenteret ved omfattende videnskabelig forskning der er blevet
gennemgået og understøttet af eksperter i hele verden.
En klinisk-epidemiologisk undersøgelse blandt voksne i
Danmark udgivet af Tandlægeskolen, Københavns Universitet, i 2004 (1) konkluderer at mere end 90% af den
voksne befolkning har tandkødsproblemer. I henhold til
WHO (2) og en stigende enighed blandt forskere globalt (3)
er der endvidere en bevist sammenhæng mellem tandsundhed og den generelle heldbredstilstand.
Mere end 35 studier og kliniske undersøgelser understøtter sikkerheden og virkningen af Colgate Total. Disse studier,
udført af Colgates videnskabsfolk og andre forskere, har alle
nøje fulgt de accepterede videnskabelige standarder for såkaldte peer reviews af uafhængige medicinske og videnskabelige eksperter. I tillæg er studier der understøtter Colgate Total, blevet gennemgået af offentlige regulerende myndigheder som har vurderet at Colgate Total er sikker og effektiv.
Uafhængige instanser bekræfter at anvendelsen af Colgate er Total er sikker. Heriblandt følgende:
 8
 da\ViZIdiVaZg\dY`ZcYiV[YZcVbZg^`Vch`ZFood and
Drug Administration (FDA) og er den eneste tandpasta i
USA der er registreret som et lægemiddel.
 :JÉh `dhbZi^`Y^gZ`i^k! YZg `g²kZg Zc c³_Z h^``Zg]ZYhvurdering før et produkt introduceres på markedet, har
speciﬁkt vurderet og tilladt at triclosan er sikker og effektiv i tandpasta op til 0,3% (4)- den procentmængde,
som anvendes i Colgate Total.
 :JÉh k^YZch`VWZa^\Z `db^i [dg [dgWgj\ZgegdYj`iZg
(SCCP) konkluderede i deres seneste rapport fra 2006
(5), at »der på nuværende tidspunkt ikke er nogen evidens for
udvikling af klinisk resistens eller krydsresistens ved brug af
triclosan i kosmetiske produkter«.
860
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 H88E ]Vg ZcYcj ^``Z deYViZgZi YZgZh ]jbVcZ h^``Zghedsrapport. Den vil inkludere en gennemgang af stuY^ZgeWgnhib²a`#9VYZiiZdbgYZWaZkWZanhiV[:JÉh
k^YZch`VWZa^\Zhing^c\h`db^iHH8^'%%'![VcYi`db^iZcViig^XadhVc^Wgnhib²a`]jgi^\iZa^b^cZgZh[gV`gdepen. Industrien samarbejder med EU med at få opdateret
denne rapport. Vi har tillid til at nye data vil fortsætte
med at underbygge den tidligere rapport om at triclosan
er sikker at anvende i kosmetiske produkter.
 :
 ihkZch`dkZgk\c^c\hhijY^ZejWa^XZgZi^'%%++`dckluderede at »nuværende niveauer af triclosan ikke forventes
at give anledning til nogen miljømæssig påvirkning«. Overvågningsstudier foretaget i EU og i USA viser i tillæg at
triclosan ikke er et miljømæssigt problem i spildevandsanlæg eller i overﬂadevand.
Den omfangsrige videnskabelige og regulatoriske dokumentation viser således tydeligt at tandpasta med triclosan
er et nyttigt, effektivt og sikkert supplement til opretholdelse af et sundt tandkød.
Vi er fortsat imødekomne over for en dialog med forfatterne om videnskaben og den kliniske dokumentation bag
Colgate Total og sætter pris på at vi kan kommentere artiklen på denne måde.
C`kk\iXkli
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Krustrup U. Clinical-epidemiological study of oral health among
adults in Denmark 2000-2001 (PhD Thesis). 2004.
Petersen PE, Ogawa H. A review: Strengthening the prevention of periodontal disease: The WHO Approach. J Periodontol
2005; 76: 2187-93.
Petersen PE. Oral health – General health interrelationships: Health
policy implications. Inside Dent 2006; 2 Special Issue 1: 1-5.
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_
dir.htm. Directive 76/768/EEC, Annex VI part 1 entry #25
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committess/04_sccp/docs/
sccp_o_073.pdf
http://www.ivl.se/rapporter/pdf/B1700.pdf

Anthony R. Volpe, DDS, MS, og
Daniel Bagley, PhD, DABT
Colgate-Palmolive Technology Center

Tandlægebladets redaktion anser hermed den faglige diskussion om triclosan for foreløbigt afsluttet.

Gingivitis
Lægemidler
Tandpasta
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I

e t tidligere nummer af Tandlægebladet (2007; 111(2)) blev
hoved-hals-cancerpatienternes problemer belyst ud fra
forskellige vinkler som tilsammen kunne give det indtryk
at behandlingsforløbene generelt ikke fungerer. Derfor
denne orientering.
Igennem ﬂere år, siden de respektive loves ikrafttræden, har
patienterne i det tidligere Vestsjællands Amt, nu Sygehus Vest,
via kæbekirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus, Region Sjælland,
haft følgende forløb som kan genﬁndes på www.sundhed.dk:
Dag 0: Cancerdiagnosen er stillet enten i otologisk afdeling
eller i kæbekirurgisk afdeling, og patienten kommer til svar.
Ved strålebehandling må der ikke foreﬁndes betændelsestilstande omkring tænderne, dvs. at der som udgangsppunkt
ikke må være dybe cariesangreb som ikke kan behandles
med amalgam- eller plastfyldninger, og der må ikke være parodontitis med pocher over 5 mm, ligesom der ikke må være
nogen synlig betændelse omkring tænderne på røntgenbilleder. I kæbekirurgisk afdeling undersøges patienterne for sådanne tilstande, dels klinisk og dels med røntgenfotografering (panoramarøntgenbillede og intraorale røntgenbilleder).
Foreligger nogen af de nævnte tilstande inden for områder af kæberne som vil blive strålebehandlet, skal tænderne bortopereres på kæbekirurgisk afdeling, hvilket gøres
ved en særlig kirurgisk teknik.
Folketinget har vedtaget økonomisk støtte til at disse patienter som har fået fjernet tænder som en nødvendig forudsætning for at kunne blive strålebehandlet, kan få foretaget nødvendig protetisk behandling vederlagsfrit efter
afsluttet strålebehandling, enten i form af helproteser, delproteser eller i sjældnere tilfælde kroner og broer. Administrativ stillingtagen hertil varetages af Primær Sundhed,
Region Sjælland, 4180 Sorø. Kæbekirurgisk afdeling udfærdiger en attestation for de tandfjernelser der har været
nødvendige som forbehandling til strålebehandlingen. Attestationen bliver af kæbekirurgisk afdeling sendt til Primær Sundhed og til egen tandlæge, ligesom patienten selv
får udleveret en kopi. Protesebehandling må først påbegyndes efter godkendelse fra lægerne på den strålebehandlende afdeling. Dette vil normalt være 3-6 mdr. efter
afsluttet strålebehandling. Et andet forhold er at der i årene
efter strålebehandling, trods god mundhygiejne, kan opstå
øget cariesaktivitet. Også her har folketinget vedtaget at
der kan ydes økonomisk støtte, og patienterne bliver fra
kæbekirurgisk afdeling orienteret om disse regler og får et
862
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eksemplar med af det regelsæt der gælder for denne økonomiske støtte fra Region Sjælland.
Tre væsentlige forhold som forudsætning for økonomisk støtte:
 6ieVi^ZciZc]VgdegZi]daYiZc\dYbjcY]n\^Z_cZd\]Vg
passet tandlægebesøgene.
 6iYZgZgiVaZdbWZinYZcYZiVcYegdWaZbZg#
 6iYZg]dhZ\ZciVcYa²\Z[dgZa^\\ZgZc[jaYhi²cY^\gZ\^strering af patientens tandforhold før strålebehandlingen med angivelse af evt. proteser, fyldninger, parodontal status mv. Dette udgør grundlaget for at Primær
Sundhed sidenhen kan afgøre om der foreligger nye skader, eller om det drejer sig om skader som var til stede
før strålebehandlingen.
For at tilgodese dette samlede behandlingsforløb fremsender kæbekirurgisk afdeling derfor efter aftale med patienten allerede på forundersøgelsestidspunktet kopi af journalen dels til lægerne på strålebehandlingsafdelingen på
Rigshospitalet, dels til egen tandlæge. Røntgenbilleder
overføres elektronisk til Rigshospitalet og fremsendes på
en cd-rom til egen tandlæge sammen med journalkopien. I
det videre behandlingsforløb står strålebehandlingsafdelingen og kæbekirurgisk afdeling i løbende kontakt i et nøje koordineret behandlingsforløb.
Såfremt der i årene efter strålebehandlingen bliver behov for tandekstraktioner, vil arbejdsgangen for patienter
der er strålebehandlet på Rigshospitalets hoved- og halsonkologiske afdeling, være at egen tandlæge kontakter lægerne dér på telefon 35 45 35 45 og får oplyst om de planlagte ekstraktioner/operationer ligger i strålefelterne. Dette foregår i praksis ved at patientens journal ﬁndes frem,
hvorefter en læge fra hoved-hals-onkologisk afdeling ringer tilbage til tandlægen så sagen kan blive afklaret i det
enkelte tilfælde. Hvis det påtænkte indgreb ligger i strålefelterne, skal behandlingen foregå på sygehus på kæbekirurgisk afdeling. Uden for strålefelterne kan ekstraktioner
og operationer foregå hos egen tandlæge.
Det ovenfor beskrevne forløb er udarbejdet i samarbejde med lægerne, hoved- hals-onkologisk afdeling på Rigshospitalet.
Bjarne Roed-Petersen, overtandlæge, specialtandlæge, Tand-, mundog kæbekirurgi, Slagelse Sygehus, Sygehus Vest, Region Sjælland
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne
får tæv.
Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer 7.

Referencer: 1. Charles et al. J Am Dent Assoc 2001; 32:670-5. 2. DePaola et al. J Clin Periodontol 1989;
16:311-5. 3. Lamster et al. Clin Prev Dent 1983; 5:12-16. 4. Overholser et al. J Clin Periodontol 1990;
17:585-79. 5. Gordon et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. 6. Charles et al. J Clin Periodontol 2004;
31:878-84. 7. Minah et al. J Clin Periodontol 1989; 16:347-52. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Som du kan se både på forsiden og inde i dette
nummer af Tandlægebladet, har din forening fået
nyt udseende. Foreningen og Tryghedsordningerne
har i fællesskab fået en ny visuel identitet. Brevpapir, kuverter og hjemmesider udskiftes til nyt design i dag, og i løbet af nogle måneder vil foreningen og Tryghedsordningerne på alle måder fremtræde med en fælles og langt mere klar proﬁl.
Nu vil en del kolleger nok spørge, hvorfor vi lige
pludselig tager så drastisk et skridt. Svaret er, at det
gør vi heller ikke lige pludselig. Vi har anvendt det
samme logo og den samme typograﬁ siden 1984.
Det er i sig selv usædvanligt, at en professionel interesseorganisation som DTF bliver ved med at benytte det samme logo i så lang en periode.
Der er da også mange kolleger, der gennem årene
har taget DTF’s visuelle identitet op til diskussion.
Mange har sagt, at vi trænger til at børste støvet af
os og prøve noget nyt. Og et rundspørge har vist, at
mange kolleger ikke kan forbinde symbolet Apollonia med hverdagen som tandlæge.
Der er mange overvejelser og følelser forbundet
med, hvordan man ønsker at fremtræde. Derfor har
det været en langvarig og meget grundig proces at
nå frem til det design, som vi
nu kan præsentere. Faktisk
– Der er mange
udarbejdede en arbejdsgruppe
overvejelser og
allerede i 2001 et oplæg til en
ny visuel identitet, men denfølelser forbundet
gang valgte hovedbestyrelsen
med, hvordan
alene at foretage nogle mindre
man ønsker at
tilpasninger. I begyndelsen af
fremtræde
2006 gik DTF og Tryghedsordningerne så i gang med et større analysearbejde, og kommunikationsvirksomheden Bysted A/S blev udvalgt til at bistå.
Vort ønske var at opnå en mere ensartet
og moderne visuel identitet, der i højere
grad end tidligere signalerer, at alle de
forskellige dele af DTF tilhører én og
samme familie. Vi endte derudover
efter mange og lange diskussioner med
at gå efter en løsning med et navnetrækba-

seret logo. Vi gjorde dermed som mange andre organisationer, fx apotekerne. Og det gjorde vi, selv
om det medførte et farvel til tandlægernes skytshelgen Apollonia som det bærende element i foreningens logo.
Jeg synes selv, at beretningen om Apollonia er
fascinerende. Men historien er drabelig, og tangen i
hånden på Apollonia virker hverken tidssvarende
eller tillidvækkende. Jeg mener ikke, at det kan være i en moderne tandlægestands interesse at skulle
kendes på tangen og den blodige fortælling om
kvinden, der selv kastede sig ind i bålet efter at
have fået slået alle sine tænder ud.
Det kan være svært at vænne sig til noget nyt, og
jeg forventer da heller ikke, at samtlige DTF-medlemmer jubler over foreningens og Tryghedsordningernes nye visuelle identitet fra første sekund. Men
når man ønsker at være fremsynet og moderne, skal
man en gang imellem skifte spor. Det har vi gjort
nu.
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at
vi i forbindelse med introduktionen af den nye
identitet har skiftet kaldenavn fra Dansk Tandlægeforening til det mere mundrette »Tandlægeforeningen«. Vi hedder stadig ofﬁcielt Dansk Tandlægeforening. Men da vi beﬁnder os i Danmark, har vi fundet det unødvendigt at betone i daglig tale, at foreningen er dansk. Og så er vi jo foreningen for alle
tandlæger.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

=F

KF
1 ?
<E
I@

J
B
¥I

TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 7 · 111 · N R . 11

<E

864

J<
E



59003_TB1107_Samfund.indd 864

12/09/07 7:38:39

 

  
    

59003_TB1107_Samfund.indd 865

12/09/07 7:38:39

KXe[c´^\YcX[\kj[\YXkj`[\i
;\YXkj`[\ie\\iYe\]fil[m\bjc`e^X]jpejglebk\ifd]fi\e`e^\ejm`ib\f^jkXe[jgfc`k`jb\]fi_fc[%Jpejglebk\if^`e[c´^g[\YXkj`[\ie\jki]fi
`e[j\e[\i\ej\^\ei\^e`e^f^bXe`bb\fg]Xkk\jjfdm´i\e[\[´bb\e[\kXe[c´^\jkXe[\ejf^KXe[c´^\]fi\e`e^\ejjpejglebk\i%I\[Xbk`fe\e
]fiY\_fc[\ij`^i\kk`cXk]fibfik\fd]Xe^ji`^\`e[c´^%;\k\idlc`^kgnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b[`i\bk\Xkbfdd\ek\i\[\\eb\ck\Xik`bc\i`
KXe[c´^\YcX[\k%;\jl[\e^µim`fgd´ibjfdgwY\ekd\[c\dj]fild#[\iÔe[\jgK;CE<Kk`[c`^\i\d\[c\dje\kk\kg;K=e\k %
wY\ekd\[c\dj]fild\iY\ek]fibfdd\ekXi\if^jpejglebk\ijfddXej\cmbXec´^^\[`i\bk\ge\kk\k%
I\[Xbk`fe\e

F[fekfcf^`jb@ejk`klkYip[\i`bb\d\[;K=
At kommunikation er en af de sværeste discipliner i nutidens vidensamfund, bliver ganske tydeligt, når man
læser artiklen »Tandlægeskolen i København bryder med DTF« i augustnummeret af Tandlægebladet. Artiklen har skabt stor undren såvel blandt
Odontologisk Instituts (OI’s) ledelse
og medarbejdere som blandt en stor
del af medlemmerne af den danske
tandlægestand. Med en placering som
forsidehistorie måtte man forvente, at
såvel journalisten som den citerede
DTF-medarbejder, Ole Marker, havde
gjort deres forarbejde noget bedre.
Artiklen indeholder ﬂere faktuelle
fejl samt tolkninger, som der efter
institutledelsens opfattelse ikke er
belæg for. Dette kunne have været
undgået, hvis man havde gjort sig
den ulejlighed at kontakte de relevante personer.
Vi vil med dette indlæg forsøge at
fjerne den misinformation, som artiklen har været medvirkende til at
udbrede blandt medlemmerne af den
danske tandlægestand.
¥ejb\i;K=\kjXdXiY\a[\6
OI ønsker fortsat at samarbejde med
DTF. I Tandlægebladet i maj 2007
siger institutleder Lone Schou: »Overordnet set handler det om, at vi skal
samarbejde mere. Både med hinanden og med vor omverden.« Dette
866
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indbefatter i høj grad også de faglige
organisationer, såvel DTF som TNL.
Det er korrekt, at vi har opsagt samarbejdsaftalen med DTF. Opsigelsen
skyldes væsentligt, at den gamle aftale indeholdt elementer, som ikke er
forenelige med det regelsæt, som er
gældende for hele universitetsområdet. Selve opsigelsen skete ultimo maj
efter et forudgående møde med bl.a.
DTF’s formand, Susanne Andersen.
Resultatet af dette møde blev opsummeret af institutleder Lone Schou og
sendt til formanden, Susanne Andersen.
Brevet indeholdt følgende punkter:
1. Den hidtidige samarbejdsaftale er
ophørt. 2. I perioden til vi får en ny
aftale, vil DTF ikke kunne indgå nogen aftaler direkte med OI’s ansatte
uden forudgående accept fra institutleder Lone Schou. 3. KU udarbejder
udkast til en ny samarbejdsaftale,
som fremsendes til DTF. 4. DTF fremsender en liste over de aftaler vedr.
efteruddannelses- og kursusaktiviteter, der tidligere er indgået med OI’s
medarbejdere, men endnu ikke afholdt.
DTF’s opgørelse blev først sendt
lang tid efter artiklen i Tandlægebladet og først efter, at formanden blev
rykket for den. Den reviderede samarbejdsaftale blev derimod afsendt
fra Lone Schou 26. juli, altså inden

artiklen i Tandlægebladet. Af følgebrevet fremgår det, at der er tale om
et forslag, og at vi lægger op til en forhandling. Vi har i øvrigt ultimo
august modtaget en invitation fra
DTF til et møde, hvor vi forventer, at
vi skal forhandle en ny aftale på
plads.
F[fekfcf^`jb@ejk`klkjkpib\i
\]k\il[[Xee\cj\e
OI har gennem længere tid og som en
del af instituttets formålsparagraf
udbudt forskningsbaserede efteruddannelseskurser for færdiguddannede tandlæger. I takt med den øvrige
udvikling og forandring, der sker
også inden for vores fagområde, er
det naturligt, at der også sker en udvikling af Tandlægeskolens Efteruddannelse.
Som en del af denne udvikling afholder Tandlægeskolens Efteruddannelse den 29.-30. august 2008 den
første af forhåbentlig mange årlige
kongresser primært for tandlæger i
Danmark. OI har som mål, at instituttets efteruddannelsestilbud til de
danske tandlæger bl.a. kommer til at
omfatte nyheder som modulbaserede
masteruddannelser, alumni society
og en årlig kongres.
Som det med tydelighed fremgår af
ovenstående, ønsker OI samarbejde
til gavn for den fortsatte udvikling af
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kompetenceniveauet hos de danske tandlæger. Tandlægebladets
artikel er derfor noget misvisende,
når den fremstiller DTF som OI’s
konkurrent. Virkeligheden er måske snarere den omvendte, nemlig
at OI nu – af DTF – opfattes som
en konkurrent til DTF’s forretning.
I øvrigt kan det oplyses, at institutleder Lone Schou har kunnet
kontaktes hele sommeren.
Med venlig hilsen
Lone Schou
Institutleder
Odontologisk
Institut
Jens E. Jørgensen
Efteruddannelseschef
TKU-Efteruddannelse

JmXik`cCfe\JZ_flf^A\ej<%
Aµi^\ej\e]iXKXe[c´^\YcX[\k
På Tandlægebladets redaktion beklager vi, at Odontologisk Institut (OI) er
utilfreds med artiklen »Tandlægeskolen i København bryder med DTF«,
som blev bragt i Tandlægebladet
9/2007.
Fra redaktionens side har vi tidligere forholdt os til OI’s kritik af artiklen. Kort tid efter det pågældende
nummers udgivelse sendte institutleder Lone Schou en klage over artiklen til DTF’s formand. Klagen blev
videresendt til Tandlægebladets daværende ansvarshavende redaktør, Ib
Sewerin, som i et svar til Lone Schou
bl.a. skrev:
»Som redaktør har jeg ikke haft
grund til at betvivle rigtigheden af
udtalelser fra en ansvarlig embedsmand i DTF. Tilsvarende har jeg ikke
haft grund til at betvivle at journalist
Winnie Brodam på sædvanlig vis har
fået artiklen godkendt af sin kilde og

hermed også »tonen«. Jeg er ikke enig
i at artiklen er gjort til en forsidehistorie og har fået en »fremtrædende
placering«; den er i sin opsætning
særdeles neutral og rent informativ.«
Derudover har vi fra redaktionens
side kun en enkelt kommentar: Det
undrer os, at man på Odontologisk
Institut oplyser over for Tandlægebladet, at Lone Schou er på ferie, når det
ikke er rigtigt. Når man på Odontologisk Institut får en henvendelse fra en
journalist, der udtrykkeligt oplyser,
at hun ringer for at få en kommentar
fra Lone Schou til en artikel i Tandlægebladet – hvorfor i alverden svarer man så i telefonen, at Lone Schou
ikke træffes på grund af ferie, hvis
hun i virkeligheden er på arbejde?
Tandlægebladet
Claus Jørgensen
Administrerende redaktør

JmXik`cCfe\JZ_flf^A\ej<%Aµi^\ej\e]iX]fidXe[\e
Lone Schou og Jens E. Jørgensen henviser i deres debatindlæg til, at Odontologisk Institut ved Københavns
Universitet sendte et brev med en
revideret samarbejdsaftale den 26.
juli, »inden artiklen i Tandlægebladet«. Vi modtog brevet ti dage efter
Tandlægebladets redaktionelle deadline, så artiklen var aﬂeveret til trykning.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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Den reviderede samarbejdsaftale
blev sat på dagsordenen for det første
hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien. På dette møde, som blev afholdt den 16.-17. august, blev samarbejdsaftalen behandlet. Efter behandlingen i hovedbestyrelsen vil Tandlægeforeningen drøfte aftalen med OI.
Tandlægeforeningen er interesseret
i at samarbejde med Tandlægeskolen

i København, men vi skal have fundet en samarbejdsform, som er til
gavn for Tandlægeforeningens medlemmer – herunder også de medlemmer, der er ansat på Tandlægeskolen i
København.

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen
C<;<IF>;<98K
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Nye navne, nyt udseende
og nye internetsider
:cXljAµi^\ej\e
Dansk Tandlægeforening bliver i daglig tale nu til »Tandlægeforeningen«,
og samtidig får foreningen og Tryghedsordningerne et nyt, fælles og mere tidssvarende udseende både på
tryk og på internettet.
Onsdag den 19. september er fastsat til at være »skiftedag«. Den er
dagen, hvor Dansk Tandlægeforening og DTFs Tryghedsordninger i
fællesskab får ny såkaldt visuel identitet.
Den nye visuelle identitet indebærer forandringer på mange fronter. De
vigtigste er følgende:
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Eksempel på folder i nyt design.
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 Dansk Tandlægeforenings kaldenavn ændres til Tandlægeforeningen. Indtil videre hedder foreningen
dog juridisk set fortsat Dansk Tandlægeforening.
 DTFs Tryghedsordningers kaldenavn ændres til Tandlægernes
Tryghedsordninger. Det ofﬁcielle
navn er dog fortsat DTFs Tryghedsordninger indtil generalforsamlingen i november 2007, hvor der er
stillet forslag om en formel ændring
af navnet.
 Tandlægeforeningen og Tandlægernes Tryghedsordninger får et nyt
fælles logo.
 Tandlægeforeningen og Tandlægernes Tryghedsordninger går over til
skriften Cholla i stedet for skriften
True Optima.
 Brevpapir, kuverter, fakturaer, annoncer og udstillingsmaterialer
med nyt logo og ny typograﬁ introduceres med det samme. Andre
publikationer i det gamle design
udfases løbende og erstattes af publikationer med det nye udseende.
 Tandlægebladets »hoved« på forsiden er ændret med udgangspunkt i
det nye design.
 Foreningens internetside www.dtfnet.dk bliver til to adskilte internetsider, www.tandlaegeforeningen.dk,
som vil være rettet mod offentligheden, og www.tdlnet.dk, som vil træde i stedet for det hidtidige med-

lemsnet på DTFnet. Man skal være
medlem af Tandlægeforeningen for
at kunne få adgang til tdlnet.dk.
 Tryghedsordningernes
hjemmeside hedder fremover
www.tdl-tryghed.dk.
DXe^\]fiY\i\[\cj\i
De mange forandringer har været
længe undervejs. Faktisk har Dansk
Tandlægeforenings visuelle udtryk
været fastholdt uændret siden 1984.
Allerede i slutningen af 1990’erne
konstateredes det, at tryksager og
publikationer fra Dansk Tandlægeforening ikke havde noget ensartet udseende. Når man modtog materiale
fra Dansk Tandlægeforening, kunne
man ikke altid umiddelbart se, hvem
afsenderen var. Men hovedbestyrelsen besluttede i 2001 at afstå fra at gå
i gang med en egentlig redesign-proces. I stedet valgte man at nøjes med
at foretage nogle mindre justeringer
af foreningens graﬁske identitet.
I 2006 besluttede DTF’s hovedbestyrelse og DTFs Tryghedsordningers
bestyrelse så at igangsætte et større
udredningsarbejde, som skulle føre
frem til en ny, fælles og mere tidssvarende visuel identitet. Der blev nedsat
en arbejdsgruppe, som indgik en
samarbejdsaftale med en af landets
mest anerkendte kommunikationsog designvirksomheder, Bysted A/S.
Det skete, efter at arbejdsgruppen
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havde afsøgt, hvilke virksomheder der bedst kunne bistå foreningen og Tryghedsordningerne med
opgaven.
Inden Bysted gik i gang med at
tegne logoforslag, indhentede
virksomheden input både fra
arbejdsgruppen og fra en række
tandlæger, som Bysted lavede
telefoninterviews med.
– Vi kunne udlede, at Tandlægeforeningens medlemmer ønskede, at foreningen skulle rykke sig
fra at være historisk og afsenderorienteret i sit udtryk til at være
mere moderne og modtagerorienteret. Arbejdsgruppen var enig i
disse ønsker, som har udgjort en
rød tråd i den kreative proces hos
os, siger senior kommunikationsrådgiver Ulla Hovgaard Ramlau
fra Bysted.
Ulla Hovgaard Ramlau lægger
vægt på, at en ny visuel identitet
ikke bare er en overﬂade, som
»smøres ovenpå« uden hensyntagen til organisationens visioner,
mål og strategier.
– Vi har i hele vores samarbejde
med Tandlægeforeningen og
Tryghedsordningerne betonet, at
en ny identitet skal underbygge
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Tandlægeforeningens strategi og
værdier. En visuel identitet skal
derudover være entydig i alle medier. Og så skal det være nemt og
ressourcebesparende at håndtere
et nyt design i dagligdagen, siger
Ulla Hovgaard Ramlau.
Arbejdet med at nå frem til en
ny visuel identitet har strakt sig
over halvandet år, og der har været afholdt mange møder, ligesom
Bysted, Tandlægeforeningen og
Tryghedsordningerne har haft
langvarige overvejelser om, hvilken løsning der er den rigtige.
Tandlægeforeningens formand,
Susanne Andersen, er spændt på,
hvad kollegerne synes om den
nye visuelle identitet.
– Logoer og design er noget, vi
alle har en mening om. Det er i
høj grad en smagssag. Jeg forventer da heller ikke, at samtlige kolleger jubler over foreningens og
Tryghedsordningernes nye visuelle identitet fra første sekund.
Men vi fremstår nu med en klarere proﬁl — som én stor familie.
Og når man ønsker at være fremsynet og moderne, skal man en
gang imellem skifte spor. Det er
det, vi har gjort nu, siger Susanne
Andersen. ■

Det bærende element i den nye visuelle identitet for Tandlægeforeningen
og Tandlægernes Tryghedsordninger
er det fælles nye logo (se ovenfor).
Logoet er designet af Bysted A/S.
Tandlægebladet har bedt designer Jan
Nielsen fra Bysted om at beskrive
logoet.
– Der er tale om et specialtegnet
navnetræk med en innovativ og dynamisk brug af små og store bogstaver. Det er et logo med stor gennemslagskraft, som dog dæmpes lidt af
den dybe blå farve. Den blå farve
giver et roligt og troværdigt udtryk.
Den røde streg fungerer ligesom et
udråbstegn, der skaber opmærksomhed og giver karakter. De sammenﬂettede g’er understreger ordet forening og signalerer sammenhold og
samarbejde, forklarer Jan Nielsen.
Kaldenavnet »Tandlægernes Tryghedsordninger« kommer ifølge Jan
Nielsen til at fremstå tydeligt som et
såkaldt sub-brand til venstre for stregen.
– Ved at vælge et navnetrækbaseret
logo har Tandlægeforeningen og
Tryghedsordningerne fulgt en trend,
som vi ser blandt mange andre virksomheder og organisationer, fx Danske Bank og apotekerne, siger Jan
Nielsen. ■
cj
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DTFnet bliver til to nye
hjemmesider

AXeJka\ie\

Efter otte år lukker hjemmesiden
www.dtfnet.dk ned. I stedet går to
nye hjemmesider i luften den 19. september – én, der primært er rettet
mod patienter og offentlighed, og én,
der er forbeholdt medlemmer af
Tandlægeforeningen.
De to nye hjemmesider er:
www.tandlaegeforeningen.dk, der erstatter den åbne del af DTFnet, og
w ww.tdlnet.dk, der bliver det nye
medlemsnet.
Med den nye opdeling bliver det meget tydeligere at se, hvad der er henvendt til primært patienter, myndigheder, journalister og offentligheden
i øvrigt, og hvad der er forbeholdt
Tandlægeforeningens medlemmer.
De nye hjemmesiders design udgør
en integreret del af Tandlægeforenin870

59003_TB1107_Samfund.indd 870

gens og Tryghedsordningernes nye
fælles visuelle identitet. Designet er
udarbejdet af Bysted A/S, og ﬁrmaet
Netmester har bistået med programmering, funktionalitet mv.
Som følge af skiftet til de to nye
hjemmesider blev der allerede den 10.
september foretaget en ændring af
samtlige af Tandlægeforeningens
medlemmers brugernavne til foreningens medlemsnet (tidligere medlemsnettet på DTFnet – nu TDLNET). Det
betyder, at de tidligere brugernavne,
der begyndte med et M, ikke har
kunnet benyttes siden 10. september.
Når du skal logge dig på TDLNET,
skal du i stedet benytte det brugernavn, der står nederst i det brev, som
du modtog umiddelbart før den 10.
september. Din adgangskode er ikke
ændret.
I forbindelse med omlægningen fra

DTFnet til de to nye hjemmesider er
alle medlemmers hidtidige e-mailabonnementer blevet nedlagt.
Når TDLNET går i luften den 19.
september, får du mulighed for gratis
at tilmelde dig en ny og bedre abonnementsløsning. Du skal i givet fald
efter den 19. september selv sammensætte dit nye abonnement på
TDLNET.
Det meste af det eksisterende indhold fra DTFnet vil være at ﬁnde på
TDLNET, men der kan i overgangsfasen mangle enkelte sider. Hvis du
konstaterer, at der mangler informationer, eller hvis du har spørgsmål til
de nye hjemmesider, er du meget velkommen til at sende en mail til undertegnede på js@dtf-dk.dk. ■
Jan Stjerne, webredaktør,
Tandlægeforeningen
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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Sølv og Guld Wash Materialer

Farvel til
Apollonia
Det nye logo for Tandlægeforeningen og Tryghedsordningerne er et
moderne navnetræk-logo uden symbol. Det indebærer, at både foreningen og Tryghedsordningerne nu i
logo-sammenhæng siger farvel til
tandlægernes skytshelgen Apollonia.
De ﬂeste tandlæger vil græde tørre tårer over afskeden med Apollonia. Det mener i hvert fald seniorkommunikationsrådgiver Ulla Hovgaard Ramlau fra Bysted A/S, som
har skabt det nye logo.
– Inden vi gik i gang med at udarbejde oplæg til det nye logo, gennemførte vi interviews med en række tandlæger for bl.a. at få et indtryk
af, hvad de mente om det gamle.
Tilbagemeldingerne fra tandlægerne
om det hidtidige logo var, at det
virkede lidt gammeldags, og at det
udtrykte en ældre organisation, der
ikke helt var i takt med tiden. Nogle
mente endda, at Apollonia repræsenterede noget forkert i forhold til,
hvad de gerne ville være kendt for,
fortæller Ulla Hovgaard Ramlau.
Bysted spurgte også tandlægerne
om deres forhold til historien bag
Apollonia.
– Det viste sig, at de ﬂeste ikke
kendte historien. De kendte heller
ikke grunden til, at DTF brugte hende som symbol. Vi nåede frem til
den konklusion, at Apollonia mere
blev forbundet med en stillestående,
indadvendt organisation end en
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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udadvendt og dagsordensættende,
siger Ulla Hovgaard Ramlau.
Den indtil nu anvendte udgave af
Apollonia blev tegnet af arkitekt
Adam Linneballe i 1984. Linneballes udgave af Apollonia med det
tilhørende navnetræk »Dansk Tandlægeforening« sat med skriften True
Optima har ikke været ændret i 23
år.
Apollonia er tandlægernes skytshelgen. Ifølge sagnet led Apollonia
martyrdøden i Alexandria i 249. Det
skete, da der udbrød en forfølgelse
af kristne i byen, hvor hun var
kendt som en from ældre dame.
Apollonia blev pågrebet af en vred
menneskemængde, og en mand gav
hende et hårdt slag i ansigtet, så alle
hendes tænder røg ud. De vrede
mennesker ville kaste Apollonia på
bålet, hvis hun ikke ville afsværge
sin kristne tro. Apollonia lod, som
om hun ville føje dem, men hun bad
en kort bøn og sprang selv ind i bålet.
I middelalderen begyndte der at
dukke relikvier op, der mentes at
stamme fra den hellige Apollonia.
Det var gerne tænder eller dele af
hendes kæbe. Folk bad Apollonia
om lindring for tandpine. Hun afbildes gerne som en ung kvinde med
enten en tang i hænderne eller en
halskæde, hvori der hænger én eller
ﬂere af hendes tænder. ■
cj
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Fikf[fek`jbY\_Xe[c`e^bXe
^`m\Xcc\i^`

C`eb[`^m`[\i\k`c_\c\KXe[cbXik`[e`e^\ejXik`b\cg
nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b%

Tre ud af ﬁre billeder i ungdomsmagasiner viser tænder, som er hvidere end den hvideste farve på tandlægens farveskala.
Det viser en engelsk undersøgelse, som peger på,
at mediernes gengivelse af tandfarve kan have betydning for de unges selvopfattelse.
Undersøgelsesmaterialet var et udvalg af ungdomsmagasiner, rettet imod 9-16-årige piger. I bladene blev alle billeder, som indeholdt fotos af fortænder, undersøgt, og fortændernes farve blev bedømt efter to forskellige tandfarveskalaer. Tænderne
i magasinerne viste sig imidlertid at være så hvide,
at man måtte indføre et ekstra trin på farveskalaerne: hvidere end den lyseste.
Undersøgelsen konkluderer, at ungdomsmagasiner ikke giver reelle billeder af teenageres tandfarve, og den stiller spørgsmålet: Hvordan indvirker
det forhold på unges selvopfattelse?

=FKF1N@EE@<9IF;8D

Ortodontisk behandling med bånd, brackets og buer, som
indeholder nikkel, kan give allergiproblemer. I Tandläkartidningen nr. 7/2007 præsenteres en ny norsk/ﬁnsk
undersøgelse, der viser, at hver anden ortodontist inden
for de sidste fem år har oplevet bivirkninger blandt deres
patienter. I halvdelen af tilfældene var bivirkningerne så
alvorlige, at de påvirkede den fortsatte behandling.
Det er ekstraorale ﬁkseringer, der hyppigst giver problemer. En forklaring kan være hudkontakten fra nikkelindholdet i apparaturet. Det ser nemlig, ifølge undersøgelsen, ud til, at allergiske reaktioner lettere opstår i hud end
på slimhinde.
Det er svært at forudse, hvilke patienter der vil reagere
på apparaturet, og selv en positiv epikutantest behøver
ikke at betyde, at patienten ikke kan tåle fx en bue med
indhold af nikkel.

Le^[fdjdX^Xj`e\i
¾Yc\^\i½k´e[\ie\

C`eb[`^m`[\i\k`cle[\ijµ^\cj\eg
nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b

Lc`^_\[`kXe[gc\a\]fiYil^
Den mest trofaste bruger af tandplejen i Danmark er en yngre gift kvinde af dansk oprindelse, med høj uddannelse og høj indkomst. I alt fald hvis man kigger på statistikken.
Et studie, som publiceres i European Journal of Oral Sciences, viser, at Danmark har
en social slagside, hvad angår forbrug af tandplejeydelser.
Undersøgelsen, som omfatter oplysninger om 10 % af befolkningen, er foretaget af
lektor Lisa Bøge Christensen, som konkluderer, at det danske sundhedssystem endnu
ikke fungerer på en måde, der retter op på ulighederne.
C`jX9µ^\:_i`jk\ej\e
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Jk´ibjl^$le[\ijµ^\cj\g
kiXgg\ie\

9Xij\ck`cj\cmjk´e[`^\

Tidligere på året iværksatte Tandlægeforeningen en
undersøgelse af de mulige skadelige dampe i forbindelse med fremstilling og udboring af amalgam- og plastfyldninger. Formålet er at afklare, om der er behov for
processug (stærksug), og dermed om Arbejdstilsynets
krav om kontrolanordninger er berettiget.
Undersøgelsens resultater er nu lige på trapperne, og
Tandlægeforeningen holder møde med Arbejdstilsynet
i midten af september. Her forventer Tandlægeforeningen en afklaring af, om tilsynet opretholder kravet om
kontrolanordningerne på klinikkernes stærksug.
Umiddelbart efter mødet kan man læse om udfaldet
på TDLNET (tidligere medlemsnettet på DTFnet). Vi
følger også op i næste nummer af Tandlægebladet.

=FKF1N@EE@<9IF;8D

Snart slipper selvstændige måske for selv at skulle
ﬁnansiere hele deres barselsorlov. I løbet af efteråret
vil familie- og forbrugerminister Carina Christensen (K) arbejde for at lave en aftale, der sikrer, at
selvstændige på barselsorlov får en ydelse på linje
med andre grupper på arbejdsmarkedet.
Det skriver Politiken.
Ministeren er opmærksom på,
at der er en række udfordringer forbundet med at ﬁnde
en løsning. Bl.a. er det
endnu uafklaret, om
det bliver en frivillig
ordning, eller om den
skal være obligatorisk
for alle.

;`XY\k\jgXk`\ek\il[m`bc\ic\kk\i\if[ZXi`\j
Type 2-diabetes er en signiﬁcant risikofaktor for udvikling af rodcaries, men ikke for koronal caries. Det viser et
studie i tidsskriftet Community Dentistry and Oral Epidemiology.
Endvidere er konklusionen, at parodontitis hos diabetes 2-patienter skal behandles på et tidligt stadium for at
reducere risikoen for udvikling af rodcaries.
I studiet indgik 105 type 2-diabetespatienter og 103 ikke-diabetespatienter.
C´jd\i\fdle[\ijµ^\cj\egnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11

59003_TB1107_Samfund.indd 873

K8E;C¤><F>J8D=LE;

873

12/09/07 8:49:17

@CCLJKI8K@FE1CCLJKI8

874

59003_TB1107_Samfund.indd 874

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11

12/09/07 7:39:05

Tilskud til
forebyggelse fredes
DXe^\kXe[i\eje`e^\if^bfekifc$I;LË\idXe^c\ijle[_\[j]X^c`^`e[`bXk`fe#f^k`cjbl[[\kblee\d\[]fi[\cÕpkk\j
fm\igG8$Y\_Xe[c`e^\i#cp[\iXeY\]Xc`e^\e`epl[i\[e`e^]iX@e[\ei`^j$f^Jle[_\[jd`e`jk\i`\k%D\egfc`k`b\i\g
km´ijX]gXik`\iX]m`j\i%G\e^\e\k`cG8$gXk`\ek\ie\dÔe[\j\kXe[\kjk\[#cp[\i[\kjXdjk\dd\e[\

Ki`e\>Xe\i

Det er muligt at hjælpe de trængte patienter med aggressiv parodontitis inden for rammerne af det nuværende
sygesikringstilskud – uden at det går
ud over tandsundheden. Det kræver
blot, at man ﬂytter en del af tilskuddet
til tandrensninger over på PA-ydelserne. Ønsker man endnu ﬂere midler til
PA-patienterne, kan man med fordel
sætte indkaldeintervallerne i voksentandplejen op ved at sløjfe ydelsen
»kontrol-RDU« (kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse).
Det er konklusionerne på en netop
offentliggjort udredning fra Sundhedsstyrelsen med støtte fra en ekspertgruppe nedsat af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. Udredningen
belyser ikke muligheden for tilskud
til protetisk rekonstruktion, da udgifterne til dette, ifølge indenrigs- og
sundhedsministeren, vil være for store til, at det ligger inden for rammerne
af det pågældende udredningsarbejde
at belyse.
Til trods for Sundhedsstyrelsens
entydige anbefalinger afviser politikere fra ﬂere partier at fjerne midler til
de forebyggende behandlinger. Patienter med aggressiv parodontitis skal
have støtte, men pengene må ﬁndes et
andet sted, lyder udmeldingen fra
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11
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sundhedsordførerne i de borgerlige
partier på Christiansborg, der som
bekendt har ﬂertallet i øjeblikket.
=fidXe^\kXe[i\eje`e^\i
I udredningen fra arbejdsgruppen er
konklusionen ellers klar: Der er ingen
faglig indikation for mange af de tandrensninger, der hver dag foretages ude
på tandklinikkerne. Ikke at man helt
skal fjerne tilskuddet til tandrensninger, men man kan, ifølge udredningen,
med fordel nøjes med at give tilskud til
tandrensninger i forbindelse med RDU
– og ikke ved kontrol-RDU, som det
gøres i øjeblikket.
Endvidere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man individualiserer indkaldeintervallerne i voksentandplejen,
på linje med, hvad man har gjort i børnetandplejen. Tandsundheden er nu så
god, især blandt yngre voksne, at der
ikke er nogen grund til, at man pr.
automatik indkaldes hvert halve år. For
de ﬂestes vedkommende er det tilstrækkeligt at blive undersøgt med et
eller to års mellemrum, mener Sundhedsstyrelsen.
Ydelsen »kontrol-RDU« fremmer,
ifølge udredningen, at tandlæger indkalder patienter til rutinetjek væsentlig
oftere, end det er nødvendigt. Derfor
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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kunne ydelsen med fordel sløjfes,
anbefaler udredningen.
@e^\e^Xe^gafi[
På trods af de entydige anbefalinger
går formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Birthe Skaarup (DF,)
ikke ind for at røre ved tilskuddet til
de forebyggende behandlinger.
– Vi har et unikt system i Danmark, og det har vist sig at virke. Så
det går jeg ikke ind for, at man piller
ved. Der skal nye penge til, for patienter med aggressiv paradentose
skal hjælpes, siger hun til Tandlægebladet.
Næstformanden i udvalget, Preben
Rudiengaard, (V) er enig.
– Det er meget muligt, at Sundhedsstyrelsen her siger, at det ikke

876
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har nogen sundhedsmæssige konsekvenser at fjerne penge fra forebyggelsen. Men det har ingen gang på
jord rent politisk. Vi snakker om forebyggelse, forebyggelse og forebyggelse, så det bliver der ikke noget af.
Finansministeren må til lommerne,
siger Preben Rudiengaard.
Han vil arbejde for, at der bliver
afsat 200 mio. kr. til parodontitis-patienterne på den kommende ﬁnanslov.
8^^i\jj`mG8bXe`bb\X]^i´ej\j
Tilskuddet bliver i givet fald ikke
koncentreret om de patienter, der har
sygdommen i sin aggressive form.
Det er nemlig tvivlsomt, om den almindelige privatpraktiserende tandlæge altid vil kunne skelne mellem

den kroniske og den aggressive parodontitis, mener Preben Rudiengaard.
Og her er han på linje med Sundhedsstyrelsens udredning, hvoraf det
fremgår, at man ikke entydigt kan
skelne imellem de to former. Det betyder, at man i givet fald vil bruge de
ekstra penge til at øge de eksisterende tilskud til parodontalbehandling
og kirurgisk parodontalbehandling.
Det har ikke været muligt at få en
kommentar fra indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen,
men af det følgebrev, som han har
udsendt i forbindelse med udredningen, fremgår det, at han til trods for
ekspertgruppens konklusioner ikke
på nuværende tidspunkt har planer
om at skære i tilskuddet til de forebyggende behandlinger. ■
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'OD HYGIEJNE ER RODEN TIL EN SUND KLINIK

-IELES OPVASKE OG DESINFEKTIONSMASKINER SIKRER
HYGIEJNEN MED ENKLE OG EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE
s
s
s
s
s
s

&JERNER ALLE URENHEDER VED RENGRING OG TERMISK DESINFEKTION SÍ
OPTIMAL RENHED OPNÍS FR AUTOKLAVERING
3IKRER PATIENTER OG MEDARBEJDERE MOD SMITTE
-ULIGHED FOR RENGRING AF ALLE SLANGER OG SUG
 TEMPERATURFLERE OVERVÍGER KONSTANT AT OPVASK OG TERMISK
DESINFEKTION GENNEMFRES KORREKT
&LEKSIBEL INDRETNING MED STORT UDVALG AF KURVE OG INDSATSER
/PTIMALT VASKERESULTAT HVER GANG

2ING OG HR MERE OM FORDELENE MED -IELE I KLINIKKEN

¾
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EpY\b\e[k^µi\cj\1

Ep\kXe[c´^\ijbXcY\_Xe[c\
Y[\Yµief^mfbje\
Jle[_\[jjkpi\cj\ejb´ig\ibiXm\e\k`cepl[[Xee\[\kXe[c´^\i%Alj\ijkXkk\jX]\ejbXc[kklielj

Ki`e\>Xe\i
Nyuddannede tandlæger skal have
erfaring med behandling af både
børn og voksne for at kunne få tilladelse til selvstændigt virke. En ny
bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen skærper kravene til den kliniske
erfaring, som tandlæger skal have i
det, der tidligere hed jus-perioden.
Ifølge den nye autorisationslov,
,3får man tildelt titlen tandlæge, den
dag man dimitterer fra tandlægeskolen. Det, der tidligere hed jus, og som
gav autorisation, erstattes nu af en
såkaldt turnus, efter hvilken man får
»ret til selvstændigt virke«.
I løbet af turnus skal den nyuddannede tandlæge optjene 1.440 timer på
en tandklinik. Er man ansat hos en
privatpraktiserende tandlæge, hvor
man behandler voksne patienter, skal
mindst 360 af arbejdstimerne dog som
noget nyt optjenes via behandling af

8lkfi`jXk`fej$`[
8lkfi`jXk`fefgejjfdef^\kepk
Xcc\i\[\m\[Y\jk\kkXe[c´^\$
\bjXd\e%8lkfi`jXk`fej$`[jbXc
Yil^\jm\[l[jbi`me`e^X]i\Z\gk\i
f^l[jk\[\jX]Jle[_\[jjkpi\cj\e%
?Xi[l`bb\df[kX^\k\kXlkfi`jXk`$
fej$`[#jbXc[lj\cm_\em\e[\[`^k`c
Jle[_\[jjkpi\cj\e%
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børn, og arbejder man omvendt i den
kommunale tandpleje, skal man minimum have 360 timers erfaring med
behandling af voksne patienter.
Bi´m\igcXec´^e`e^
Via bl.a. et høringssvar udarbejdet i
samarbejde med TNL har Tandlægeforeningen forsøgt at påvirke udformningen af den nye bekendtgørelse.
Sidsel Fogh Pedersen er formand for
Privatansatte Tandlægers Udvalg (PATU) i Tandlægeforeningen, og hun ser
muligheder i den nye bekendtgørelse.
– I første omgang kan det måske
opleves som et besværligt irritationsmoment, at man skal have erfaring
med behandling af både børn og
voksne for at få ret til selvstændigt
virke. Men man kan jo også se det
som en mulighed for at indhente en
erfaring, man ellers ikke ville have
fået, til glæde for både den nyuddannede og dennes chef, siger Sidsel
Fogh Pedersen.
Bjørn Haulrig, der er formand for
Tandlægeforeningens Sygesikringsforhandlingsudvalg, medgiver, at der
stilles nye krav om planlægning til
både de nyuddannede tandlæger og
de klinikker, som ansætter dem.
Han mener dog godt, at det kan
lade sig gøre, også selv om den nyuddannede ikke får ansættelse hos en
privatpraktiserende tandlæge i en
praksiskommune, hvor børnepatien-

terne jo så at sige kommer af sig selv.
Det kræver blot lidt planlægning.
– En måde, hvorpå man kan opfylde kravet, er fx ved at arbejde to dage
på en kommunal klinik og tre dage i
privat praksis det første år. En anden
måde kunne være at tage tre måneders orlov fra det sted, man er ansat,
for i den periode at behandle på en
anden klinik og på den måde få erfaring med den patientgruppe, som
man »mangler«, siger Bjørn Haulrig.
Sundhedsstyrelsen præciserer, at
man ikke kan leve op til kravet om
behandling af børn blot ved at behandle 16-17-årige under fritvalgsordningen. Omvendt tæller behandlingen af omsorgspatienter med i voksengruppen.
K`[j]i`jkgÔi\i
Som noget nyt stilles der krav om, at
man optjener de 1.440 timer inden for
ﬁre år. Der kan dog dispenseres i tilfælde af fx værnepligt eller orlov.
Ordningen træder i kraft for tandlæger, der dimitterer fra tandlægeskolen
efter den 1. september 2007. De tandlæger, der blev færdige her i sommer,
er således ikke omfattet. Personer, der
har bestået eksamen som cand.odont.
før 1. januar 2007, vil heller ikke blive
omfattet af den nye bekendtgørelse og
skal søge om ret til selvstændigt virke
efter de gamle regler. ■
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8dXc^Xdl[]Xj\jp[\ic`^\i\
=i\dfm\ijbXcgcXjkXem\e[\j`Õ\i\kpg\iX]]pc[e`e^\i%Jle[_\[jjkpi\cj\e
bfdd\id\[ep\XeY\]Xc`e^\ik`cp[\ic`^\i\l[]Xje`e^X]XdXc^Xd

Ki`e\>Xe\i
Af miljømæssige årsager er det generelt forbudt at bruge kviksølv, dog
med enkelte undtagelser. Én af dem
er anvendelsen af sølvamalgam til
tandfyldning i blivende kindtænder,
hvor der er slid på tyggeﬂaden.
Årsagen til undtagelsen er, at man
hidtil har vurderet, at plast ikke har
været tilstrækkeligt holdbart til netop

Elysee Dental
din ideelle partner,

den type fyldninger. Men plastmaterialerne er blevet bedre, og Sundhedsstyrelsen mener nu, at plast, især
i førstegangsfyldninger, i mange tilfælde vil være, hvad de kalder »en
fuldgod løsning«.
Derfor kommer Indenrigs- og
Sundhedsministeriet nu med en anbefaling til Miljøministeriet om at

udvide indikationen for brug af plast
i kindtænder. Fremover er det ikke
tilstrækkeligt, at der er slid på tyggeﬂaden. Amalgam kan fremover kun
anvendes, hvor der er:
bVc\aZcYZbja^\]ZY[dgi³ga²\ning
kVch`Za^\i^a\²c\Za^\]ZYV[`Vk^iZi
heZX^Zahidg`Vk^iZi
hidgV[hiVcYi^acVWdiVcY#
Hvornår denne yderligere udfasning
af amalgam træder i kraft, og hvorledes de konkrete sygesikringstilskud
bliver, er endnu uvist, men Tandlægebladet følger sagen. ■

=FKF1N@EE@<9IF;8D

hvis du forventer
imponerende & præcis
design, fremstillet
af udsøgte råvarer,
til glæde for dig
og dine patienter!

Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge
din start hos os.
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Sølv og Guld Wash Materialer
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silikoneharenkontaktvinkelpåkun10grader
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arbejdstid(5-60sekunder)
 +Pfærrepræparationer–jomindreafbindingstid.
t Fremragende læsbarhed af kanterne
 o3DEFFEKTisølvogguldkorrekturfarver.

Regular Body
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Territory Manager Denmark
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EN ÆRA SLUTTER
8iY\a[jY`\e@YJ\n\i`e]ficX[\iKXe[c´^\YcX[\k
\]k\i(-i`YcX[\kjka\e\jk\

DXi`Xee\9fd

En æra sluttede, da sidste nummer af
Tandlægebladet gik i trykken. Bladet
var det sidste, som docent, dr.odont.
Ib Sewerin havde ansvaret for.
Efter 16 år i Tandlægebladets tjeneste vil den 74-årige redaktør nu koncentrere sin ildhu for sprog og formidling af faglig viden i bøgernes verden.
Som redaktør af sundhedsvidenskabelige bøger fra Gads Forlag og forfatter
til et særnummer om Tandlægebladets
historie vil han fortsat udføre den redaktionelle proces, som han er så begejstret for og gennemfører med en
sjælden akkuratesse.
– Det har aldrig været en pligt for
mig at redigere Tandlægebladet. Jeg
elsker også selv at skrive, at gennemsøge litteraturen og at bygge en artikel op. Ja, også korrekturen holder
jeg af, fortæller Ib Sewerin med et
smil her på det kontor på Tandlægeskolen, som han beholdt efter sin
pensionering for ﬁre år siden.
Pensioneringen ﬁk ikke Ib Sewerin
til at vende cyklen hjem til villaen i
Hellerup for at hellige sig haven og et
otium i lænestolen. Det kunne ikke
falde ham ind. Han kan hver morgen
882
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ses foroverbøjet på cyklen på Nørre
Allé – hvis man er så tidligt ude som
han. Typisk mellem syv og halv otte.
Ligesom Ib Sewerin arbejdede videre, da han faldt for aldersgrænsen
på Tandlægeskolen, vil han nu fortsætte andre steder.
– Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg arbejder altid, også om
aftenen og i weekenden. Min kone
forstår mig ikke, for jeg læser ikke
som andre en skønlitterær bog på
sengekanten. Jeg tager hellere en korrekturlæsning med i seng, fortæller
han fra sin plads foran computeren og
mellem loftshøje reoler fulde af bøger.
Ud over sin redaktørtjans for Gad
regner Ib Sewerin med fortsat at undervise ph.d.-studerende i at skrive
videnskabelig litteratur og studerende i tandlægekunstens historie.
FdmXe[i\e[\i\kjbi`me`e^
Det er altså en kæmpe kapacitet, som
Tandlægebladet siger farvel til. Det
tjener i høj grad til Ib Sewerins ære,
at bladet måned for måned er udkommet med pletfri faglige artikler, siden
han i 1991 indtrådte som medlem af

bladets fagredaktion. I 1995 blev han
faglig-videnskabelig redaktør, og i
2004 ﬁk han som 71-årig føjet titlen
som ansvarshavende til jobbeskrivelsen.
Pletfri er artiklerne blevet, fordi Ib
Sewerin er en omvandrende retskrivningsordbog, og fordi han ikke helmer, før den videnskabelige faglighed, sproget og referencelisten er helt
på plads. Så mens op mod hver anden
dansk tandlæge kender Ib Sewerin
fra undervisningen i radiologi på
Tandlægeskolen, så kender skribenterne af de faglige artikler ham på
hans præcise rettelser og gode råd til,
hvordan teksten kan drejes.
– Når jeg selv skriver, elsker jeg
hele den proces, når en tekst bliver
til. Fra begyndelsen ved man jo ikke,
hvordan det hele skal struktureres,
men så ﬁnder det sin form og står til
sidst dér som et ﬂot pyntet juletræ
juleaften, siger Ib Sewerin.
Tandlæger er som bekendt travle
folk, så de faglige artikler er bestemt
ikke kommet ﬂydende i en lind
strøm.
– Vi er på Tandlægebladet ikke i
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den samme gunstige situation
som Ugeskrift for Læger, der kan
sortere i artiklerne. Vi er taknemmelige for det, der kommer, siger
Ib Sewerin, som ikke har tøvet
med at sætte sig ind i nyt stof og
anbringe sig ved tastaturet, så
Tandlægebladet kunne opretholde
sit sidetal og ambitionsniveau.
=fiel]k\em`e[\ifm\i_a\ik\k
Bladet er standens ansigt udadtil,
og det er vigtigt at holde det akademiske niveau højt, mener Ib
Sewerin, som til hver en tid vil
kæmpe mod den ifølge ham konstant lurende fare for, at tandlægerne glider for meget i retning af
»kosmetikbranchen«.
Derfor vil mange også huske
den energi, hvormed han i 31 år
– frem til 1995 – fór omkring i
Bella Center som primus motor
for tandlægernes Årskursus. Da
han startede som organisator af
januarkurserne, som de da hed,
havde efteruddannelsen en anden
struktur end i dag. Januarkursus
(senere Årskursus) var efteruddannelsens ﬂagskib, hvor op til
46 % af landets tandlæger deltog.
Der kunne være 1.500 tilhørere
til et enkelt foredrag.
Ib Sewerin indrømmer, at han
– hvis hjertet skulle tale – snildt
kunne have fortsat som redaktør
af Tandlægebladet. Men med fornuften ved han, at det ikke ville
være rationelt.
– I min alder er der jo en vis
risiko for en blodprop. Det er fornuftigt at skifte redaktør nu, siger
han og tilføjer:
– Der er da heldigvis brug for
mig andre steder. ■

Marianne Bom,
freelancejournalist
884
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VIDSTE DU, AT …

J\n\i`e imponerede
sine studerende på
Tandlægeskolen år
efter år ved at lære
deres navne den første
undervisningsdag.
Simpel memo-teknik,
siger han. Aftenen før
lærte han listen af navne udenad. Ved det første møde koblede han
navnet sammen med
en association, som
han ﬁk ved at se den
studerende. Hvor svært
kan det være?
J\n\i`ehar fundet en
ny dyreart, Nigrolocula roentgenata = mørkekammerdyret. Det
skrev han om i et aprilnummer i en »faglig«
artikel i Tandlægebladet 1995;99:264-5. Her
kan man se fotos af de
små dyr, som forsvinder, når man tænder
lyset i mørkekammeret. Heldigvis lader de
sig indfange på røntgenbillederne.
J\n\i`ehar en veludviklet humoristisk
sans. Til ﬂere julefrokoster på Tandlægeskolen har han lagt
kollegerne ﬂade af
grin, fx ved at holde
tale om kampen for at

få toiletpapir ud af de
store runde stålbeholdere, hvor rullen gerne
snurrer rundt uden
ende indeni.
J\n\i`e er en grundig
mand, der kræver tålmodige layoutere. Det
er set, at korrekturen
af det layoutede blad
er gået igennem otte
faser. Deraf tilnavnet
»den røde blyant«.
J\n\i`ej detaljesans
har positivt betydet, at
Tandlægebladet har få
fejl – færre end Ugeskrift for Læger. I hvert
fald i den konkrete
måned, hvor Sewerin
jublende talte fejl op i
de to blade.
J\n\i`ehar sikret, at
de nordiske tandlæger
ikke blev vildledt af
forkerte referencer i de
årlige fællesnordiske
temanumre. Når redaktøren af Den norske tannlegeforenings
Tidende havde redigeret temanummeret og
adskillige øjne læst
korrektur, sendte hun
referencelisterne til
tjek. Sewerin fandt fejl
hver gang.

J\n\i`e er én gang i
sit liv kommet for sent
på arbejde. I 1961 sov
han over sig og måtte
ned i en telefonboks på
gaden og beklage. Han
sagde ikke: – Jeg gør
det aldrig mere. Men
det kunne han have
sagt.
J\n\i`e er hulebygger.
Gardinerne blev rullet
for, eller vinduerne
plastret til på de skiftende kontorer på
Tandlægeskolen. Men
ovenlys generer åbenbart ikke. For nu har
Sewerin et kontor, der
kun har vinduer i loftet, og de er ikke dækket til. Eller var stigen
for kort?
J\n\i`e har i sit kontors halvmørke været
mere produktiv end de
ﬂeste. 259 står der på
hans liste over publicerede artikler, og nummeret på den næste –
260 – var ved redaktionens slutning skrevet
på. Klar til en ny titel.
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G-CEM fra GC.

GC EUROPE N.V.
Head Ofﬁce
Tel. +32.16.39.80.50
info@gceurope.com
www.gceurope.com

G-CEM er en dualhærdende selvbondende resinbaseret
universalcement i kapsler. Materialet er designet til adhæsiv
cementering af helkeramiske, MK, og kompositbaserede
restaurationer. Med CAD-CAM og alle de andre metalfrie
erstatninger i tankerne, er G-CEM udviklet med henblik på at
kombinere forbedret håndtering ved selvbonding, sammenlignet
med konventionelle cementer. Meget gode mekaniske egenskaber,
adhæsion og overlegen æstetik får man med i købet.

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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8]je`k+1

Fgg\`_fm\[\kj\ia\^af
jkX[`^d`^j\cmjfd

studerende
Receptionen er stor og lys, og der er højt
til loftet. Tandklinikken på Gentofte Skole ser ved første øjekast professionel og
strømlinet ud, men miniaturestole, spejle
i børnehøjde og et træ pyntet med aﬂagte
sutter vidner om, at her er plads til børn.
Ved et bord sidder 13-årige Magnus
og venter. Han er Christines sidste patient inden frokost
– Går det godt... hvordan har tænderne det? spørger hun, mens han sætter sig
til rette i stolen.
Det bløder lidt, når han børster tænder, fortæller han, og så tror han nok, at
han har nogle huller.
– Det må vi jo kigge på, siger Christine og begynder at undersøge ham, mens
hun sludrer lidt med både ham og klinikassistenten. Det er kun lidt over en

EXme1:_i`jk`e\Efi[b`c[
=µ[k1(0.0
L[[Xee\cj\1
Epl[[Xee\kkXe[c´^\]iX
KXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme
=X^c`^\]Xmfi`kk\i1
B`ili^`f^gifk\k`b

uge siden, hun startede på tandklinikken i Gentofte, og alt er stadig nyt og
lidt overvældende.
– Jeg blev kastet lige ud i det og havde
patienter allerede den første dag. Jeg var
vildt træt, da jeg kom hjem. Jeg havde
simpelthen været så koncentreret, at jeg
var helt skeløjet. Jeg havde det nærmest
ligesom efter én af de store skriftlige
eksaminer, griner Christine.
– Siden da er det som om, jeg har fået
et ekstra skud energi. Jeg får et kick efter en produktiv dag, hvor jeg har udrettet noget, fortæller hun.
Selv om der er meget nyt at forholde
sig til, er det sjovt, synes hun. Indtil videre er alt gået rigtig godt. De ﬂeste
børn og deres forældre går glade derfra,
som hun siger.

@ek\i\jj\i1
Jb`#JbX^\e#dX[#Yµ^\i#cµY\kli\#
blejkdXc\ij\cm #[i`ebjd\[
m\e`e[\ie\`n\\b\e[\e
9fi1
?\cc\ilg

Maj 07

Juni 07

August 07

September 07

:`m`cjkXe[1
B´i\jk\d\[:_i`jkfg_\i
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– Det er en fed fornemmelse, men
også en ny rolle, som jeg lige skal
vænne mig til. Oppe i hovedet ser jeg
jo stadig mig selv som studerende.
Men sådan er det ikke for patienterne
eller mine kolleger. For dem er jeg jo
bare tandlæge, og det er egentlig først
nu, hvor jeg sidder med arbejdet og
ansvaret, at jeg forstår, at jeg har fortjent min titel siger hun.
?lcc\i`d´cb\k´e[\i
En af de største forandringer i forhold
til skolen oplever Christine er, at man
har en klinikassistent.
– Når jeg skal lave plast, så er det
hele bare klar. Man kan koncentrere
sig om patienten og behandlingen.
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Det er egentlig først
nu, hvor jeg sidder med
arbejdet og ansvaret,
at jeg forstår, at jeg har
fortjent min titel

Det er virkelig skønt, siger hun og
understreger, at en god klinikassistent er guld værd – især når man er
ny.
Hun har også en vejleder på klinikken, som hun kan spørge, hvis hun er
i tvivl om noget. Det er en del af jusordningen. Noget af det sværeste er at
vurdere caries i mælketænder: skal
man behandle invasivt eller henhol-

dende? Det kræver en vis erfaring at
vurdere.
Også Magnus’ tandkød har Christine lige brug for et par ekstra øjne
på, og hun kalder på Anne Marie. Der
er lidt blødning, og hun vil lige være
sikker på, at hun ikke overser noget.
De bliver enige om, at han skal
bruge tandtråd, børste grundigt, og så
i øvrigt tilses igen om et par uger.
Huller var der ingen af, og Christine kan sende Magnus hjem med en
ny tid til tjek. Derefter er det lige tid
til en hurtig frokost, inden eftermiddagens patienter venter.
Dette var sidste gang vi fulgte Christine
Nordkild i denne omgang.
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Se vores sortiment af specialprodukter på vores
hjemmeside www.dansktandprofylakse.dk
Eller ring efter brochure og vareprøver.

TePe SuperNova en
unik tandbørste med
børstehår i 2 niveauer,
som gør den effektiv,
behagelig og skånsom
for tandkødet

Dansk Tandprofylakse
  $   $  #  !$""" #
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Forkortet produktinformation for
Champix® (vareniclintartrat)
Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg
Indikationer: Rygeophør hos voksne.
Dosering*: Behandlingen startes efter følgende
skema: Dag 1 – 3: 0,5 mg 1 gang dagligt. Dag 4
– 7: 0,5 mg 2 gange dagligt. Dag 8 – resten af behandlingen: 1 mg 2 gange dagligt. Den samlede
behandlingsperiode er 12 uger.
Nedsat nyrefunktion: Mild til moderat nedsat nyrefunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Svært
nedsat nyre-funktion: 1 mg 1 gang dagligt efter 3
dages dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt).
Nedsat leverfunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig.
Børn: Anbefales ikke til børn og unge under 18 år.
Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for
det aktive stof eller over for et eller ﬂere af
hjælpestofferne.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr.
brugen*: Dosisjustering kan være nødvendig hos
patienter, der samtidig anvender theophyllin,
warfarin og insulin. Der bør udvises forsigtighed
ved behandling af patienter med psykiatriske
lidelser (f.eks. depression), da rygeophør kan
resultere i en forværring af lidelsen. Der er ingen
klinisk erfaring med behandling af patienter med
epilepsi med Champix. Lægen bør informere patienten om, at man kan opleve irritabilitet, rygetrang, depression og/eller søvnløshed efter endt
behandling og lægen bør overveje nødvendigheden af aftrapning.
Interaktioner*: Der er ikke set lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning.
Graviditet og amning*: Champix bør ikke anvendes under graviditet.
Det vides ikke om vareniclin udskilles i modermælk hos mennesker. Beslutningen om hvorvidt
amning skal fortsættes/standses eller hvorvidt
behandling med Champix skal fortsættes/standses bør tage højde for fordele for barnet ved amning sammenlignet med rygeophør for moderen.
Traﬁkfarlighed: Champix kan i mindre eller
moderat grad påvirke evnen til at føre bil eller
betjene maskiner, da der kan forekomme svimmelhed eller søvnighed under behandlingen.
Bivirkninger*: Rygeophør er, hvad enten det
gennemføres med eller uden behandling, forbundet med forskellige symptomer, f.eks. dysfori og nedsat sindstilstand, søvnløshed, irritabilitet, frustration, angst, koncentrationsbesvær,
rastløshed, nedsat hjerterytme, øget appetit og
vægtøgning. I de kliniske forsøg er der ikke
skelnet mellem hvorvidt bivirkningerne var forbundet med nikotinophør eller den anvendte
forsøgsmedicin. Kliniske forsøg omfatter omkring 4.000 patienter, der blev behandlet med
Champix i op til 1 år. Bivirkningerne var milde
til moderate og forekom typisk inden for den
første uge af behandlingen. Meget almindelige
bivirkninger 10%): Kvalme, hovedpine, drømmeforstyrrelser,
søvnløshed. Almindelige
bivirkninger (1% og 10%): Øget appetit,
søvnighed, svimmelhed, smagsforstyrrelser,
opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet abdomen, maveubehag, dyspepsi, ﬂatulens, mundtørhed, træthed. Der kan desuden i usædvanlige tilfælde (0,1% og 1%) forekomme
atrieﬂimren og brystsmerter. Der er efter markedsføring rapporteret om myokardieinfarkt
hos patienter, der anvendte vareniclin.
Overdosering: Understøttende behandling efter
behov.
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP)
pr. 2. juli 2007: Vnr. 057978, Filmovertrukne tabletter 0,5 mg og 1 mg, 11 + 14 stk. (blister), Kr.
351,95. Vnr. 057987, Filmovertrukne tabletter 1
mg, 28 stk. (blister), kr. 393,20. Vnr. 057996,
Filmovertrukne tabletter 1 mg, 56 stk. (blister),
kr. 776,40. Dagsaktuelle priser kan ﬁndes på
www.medicinpriser.dk.
Udlevering: B.
Tilskud: Nej.
De med * mærkede afsnit, er omskrevet og/
eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen/EMEA godkendte produktresumé dateret den 26. april 2007. Produktresuméet kan
vederlagsfrit rekvireres hos Pﬁzer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. (API_
Champix_26Apr2007)
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Ki`e\>Xe\i

Hvordan kan personalet på klinikken
blive bedre til at kommunikere med
patienter, og ikke mindst hinanden?
Hvad siger ens kropssprog, uden man
selv ved det? Og hvordan bliver man
bedre til at tale lige ud af posen?
De spørgsmål kan man få svar på,
hvis man lukker klinikken en dag og
tager hele teamet med på endagskursus i København den 13. marts 2008.
Uddannelseschef i Tandlægeforeningen Ole Marker er ikke i tvivl om, at
det bliver spændende og brugbart.
– Vi har fået de absolut bedste folk
på hver deres område til at komme, så
der burde være gode chancer for, at
man virkelig får noget med hjem,
siger han.
=´cc\j`ejg`iXk`fe
Kurset er det første af sin art i Tandlægeforeningens Efteruddannelse, og det
er udviklet, fordi klinikkerne i øjeblikket efterspørger kurser, der retter
sig mod hele klinikteamet, forklarer
Ole Marker.
– Det kan jo mere eller mindre
sætte klinikken i stå, hvis enten klinikassistenten eller tandlægen skal
på kursus. Derfor kan mange se idéen
i at lukke klinikken og tage af sted
sammen, siger han.
Desuden påpeger han fordelen i, at
hee teamet får samme nye viden.
– De ﬂeste kender fornemmelsen af

at få en kollega hjem fra kursus. Vedkommende har ofte en masse energi,
og nu skal alt ændres. Men det kan
være svært, hvis resten af teamet ikke
er blevet smittet med den samme
entusiasme. Hvis man derimod alle
sammen får samme nye viden og inspiration, vil der være større mulighed for faktisk at bruge det til noget,
siger Ole Marker.
Jki\jjggif^iXdd\k
Ud over kurset om kropssprog og
kommunikation er der planlagt et
andet endagskursus for hele teamet.
Emnet er stress og psykisk arbejdsmiljø. Kurset vil blive annonceret senere.
Hvis de nye teamkurser bliver en
succes, planlægger Tandlægeforeningens Efteruddannelse at udvide konceptet, så det også kommer til at indeholde odontologiske kurser, hvor
samme emne behandles for hhv. klinikassistenter og tandlæger. ■
For program og tilmelding se mere i indstikket, som er vedlagt dette nummer af
Tandlægebladet eller på
www.tandlaegeforeningen.dk.
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4AG SPRINGET
OG LAND SIKKERT

$ENTALJOB ER $ANSK
4ANDLGEFORENINGS JOB
PORTAL FOR ALLE DER SGER
JOB INDEN FOR DENTALVER
DENEN $U KAN HURTIGT
OG NEMT FÍ OVERBLIK OVER
AKTUELLE LEDIGE STILLINGER
$U KAN OGSÍ UDFYLDE DIN
EGEN PROlL OG LADE JOBBET
lNDE DIG

$ANSK 4ANDLGEFORENING
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Epali`jk`
KXe[c´^\]fi\e`e^\ej
j\bi\kXi`Xk
Tandlægeforeningen har ansat en ny jurist, Anne Bech Kristensen,
pr. 1. september 2007. Annes primære opgaver bliver rådgivning af
privatansatte tandlæger samt forhandling i forbindelse med lokal
løndannelse for offentligt ansatte tandlæger.
Derudover bliver hun involveret i diverse projekter og tiltag for at
forbedre medlemsservicen for ansatte tandlæger, bl.a. på TDLNET.
Anne Bech Kristensen er 29 år og kommer fra et job som fuldmægtig i Ankestyrelsen.

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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Ep\i\^c\i]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\ij]\i`\]i`[X^\
D\[[\eep\fm\i\ejbfdjk]fibc`e`bXjj`jk\ek\i\i[\ibfdd\kep\i\^c\i]fi]\i`\]i`[X^\

:_i`jk`eX:_i`jk\ej\e
Da den nye overenskomst for klinikassistenter trådte i kraft den 1. marts
2007, kom der samtidig nye regler
vedrørende feriefridage.
Efter 1. marts 2007 optjenes feriefridage på samme måde som almindelig ferie, dvs. man optjener fra 1.
januar til 31. december og afholder
det efterfølgende år fra 1. maj til 30.
april. En fuldtidsansat optjener 3,08
timer pr. måned. En deltidsansat på
30 timer optjener 30/12 = 2,5 timer pr.
måned.
Alle klinikassistenter, der er ansat
før 1. maj 2007, har fået fem feriefri-

dage pr. 1. maj 2007 eller svarende til
deres ugentlige timeantal.
I\^c\i]fi\c\m\i
Hvis elevens ansættelse påbegyndes i
perioden 1. maj 2007 til 1. juli 2007,
men inden 1. juli 2007 i et ferieår, vil
eleven have ret til fem feriefridage
med løn. Disse skal afholdes inden
30. april 2008.
Hvis elevens ansættelse påbegyndes i perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007, vil eleven have ret til to
feriefridage med løn til afholdelse
inden 30. april 2008.

Hvis elevens ansættelse påbegyndes mellem 1. januar 2008 og 30. april
2008, vil eleven ikke have ret til feriefridage før 1. maj 2008, hvor eleven
vil få fem feriefridage til afholdelse 1.
maj 2008 til 30. april 2009.
Hvis eleven fratræder, inden uddannelsen er afsluttet, skal der kun
afregnes for feriefridage, som er optjent i perioden, dvs. 3,08 timer x antal måneder. ■
Christina Christensen,
Front Ofﬁce,
Tandlægeforeningen
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KXe[c´^\i\i`]µc^\Y\b\e[k^µi\cj\e]i`kX^\k]fii\^`jki\i`e^f^[\id\[f^j^\Ypik`cJle[_\[j$
jkpi\cj\e%
9\b\e[k^µi\cj\eki´[\i`biX]k[\e(%j\gk\dY\i)''.%

EP9<B<E;K>¥I<CJ<FDKLIELJ
;\ek`[c`^\i\alj\ijkXkk\jX]\eklielj#_mfi[\iYc%X%jk`cc\jbiXmfd#Xkepl[[Xee\[\kXe[c´^\i
jbXc_Xm\\i]Xi`e^d\[Y\_Xe[c`e^X]Y[\Yµief^mfbje\]fiXk]k`ccX[\cj\k`cj\cmjk´e[`^k
m`ib\%
;\k]i\d^iX]\eepY\b\e[k^µi\cj\#[\ibepkk\ij`^k`c[\eep\Xlkfi`jXk`fejcfm%
9\b\e[k^µi\cj\eki´[\i`biX]k]fikXe[c´^\i#[\i\i]´i[`^\]iXkXe[c´^\jbfc\e\]k\i
(%j\gk\dY\i)''.%
C´jd\i\`Xik`bc\ej%/./

¾

]cbh]`U``YhUbX`§[YfJ][h][]bZcfaUh]cbh]`U``YhUbX`§[YfJ][h][]bZcfaUh
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?m`j;\`bb\µejb\i;\i\j]µ[j\cj[X^
f]]\ekc`^^afik`KXe[c´^\YcX[\k#Y\[\j;\
m\ec`^jkbfekXbk\fjj\e\jkki\de\[\i]µi
]µ[j\cj[X^\e%¥ejb\i;\g\kj\e\i\k`[jglebk
`^\eXk]f]]\ekc`^^afik\eile[]µ[j\cj[X^#
Y\[\j;\`^\ebfekXbk\fjj\e\jkki\de\[\i
]µi[X^\e%Fm\ij`^k\efm\i]µ[j\cj[X^\
i\[`^\i\jX]C`jY\k_G\[\ij\e=fc[Y\i^#
KXe[c´^\]fi\e`e^\e#kc]%.'),..((%

I\Z\gk`fe
Tandlægeforeningens
administrerende direktør
Per Graversen kan den
17. oktober 2007 fejre 50 års
fødselsdag.
I den anledning vil det glæde
Tandlægeforeningen at se
medlemmer, samarbejdspartnere og venner af foreningen
til reception
torsdag den 11. oktober 2007
kl. 14.30-16.30 i
Tandlægernes Hus,
Amaliegade 17,
1256 København K.

GiXbj`j
Britt Helle Larsen har overtaget
Hans Baagøes klinik på adressen
Smallegade 2, 3., 2000 Frederiksberg
pr. 1. august 2007.
Nina Duedahl-Skov og Morten
Kirstein Duedahl-Skov har overtaget
Eskild Steensens klinik på adressen
Vestermarken 16 A, 3060 Espergærde
pr. 1. september 2007.
Annemette Heede har overtaget Anette Runov og John Runovs klinik på
adressen Holte Stationsvej 16, 2840
Holte pr. 1. september 2007.
Maria Gade Strandgaard har overtaget
Gertrud Hven og Finn Jensens klinik
på adressen Falkoner Allé 46, 1. th.,
2000 Frederiksberg pr. 1. september
2007.
8ej´kk\cj\i
Gertrud Hven og Finn Jensen hos
Maria Gade Strandgaard,
2000 Frederiksberg.
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=µ[j\cj[X^\(%fbkfY\i
)''.Æ(+%fbkfY\i)''.
*'i
Birgitte Zehngraff Poulsen, Roskilde,
8. oktober.
Bo Werner Linderup, Aalborg SV,
12. oktober.
Anne-Birgitte Reersted, København N,
13. oktober.
Mette Lindsted Jyde, Vejle Øst,
14. oktober.
Kristian Vella, København Ø,
14. oktober.
+'i
Merete Kolding Bøcher, Hadsten,
3. oktober.
Susan Henningsen, Nykøbing F.,
4. oktober.
Hanne Teglhøj, Svendborg, 9. oktober.
Anne Krøner, Juelsminde, 13. oktober.
,'i
Hanne Moesmann, Løgumkloster,
3. oktober.
Niels Iver Carlsen, Frederiksberg C,
3. oktober.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 11

12/09/07 7:39:49

E8ME<

Else Abildgaard, Tyskland, 6. oktober.
Anni Maare, Tistrup, 10. oktober.
Gert Hedebo Hansen, Esbjerg V,
10. oktober.
-'i
Mogens Thornild, Vejle, 4. oktober.
Erik Petersen, Brønderslev, 7. oktober.
Jørn Sædam Frandsen, Randers,
8. oktober.
Tino Enoch Petersen, Fårevejle St.
9. oktober.
Jørgen Peter Casparij, Odense C,
9. oktober.
Inger Vinther, Århus C, 13. oktober.
Kaj Bro Olsen, Birkerød, 13. oktober.

.'i
Leif Kledal, Sorø, 3. oktober.
Henning E. Brodersen, Randers,
4. oktober.
Poul Jørgensen, Rønde, 5. oktober.
.,i
Jørgen Rothe, Kgs. Lyngby, 1. oktober.
Ketty Ahrends Hansen, Hillerød,
2. oktober.
Inger Margrethe Eriksen, Odder,
6. oktober.

;µ[j]Xc[
Bodil Hjorth-Hansen, født 1942,
kandidateksamen 1967.
Carl Kahns, født 1943,
kandidateksamen 1967.
Niels Aaris, født 1951,
kandidateksamen 1985.

0'i
Niels Ulrick Brams, Aalborg,
3. oktober.

Jeg er OGSÅ SKIFTET til DentalSuite...

Kom
ti
og de l Vejle
konk ltag i
u
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R
Dent ATIS
a
til kli lSuite
nikke
n*

LENE RUDFELD, AUNING
* Læs mere om konkurrencen i vores messemateriale
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BfdY`eXk`fejblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\if^kXe[gc\a\i\
Dato: 28.-29.9.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

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

)''.
J\gk\dY\i
;\ekXc=X`i)''.
Dato: 27.-28.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tandlaegebladet.dk
K\fi\k`jbblijlj`XmXeZ\i\kb`ili^`
Dato: 28.9.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
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FbkfY\i
GiX^l\;\ekXc;Xpj
Dato: 10.-12.10.2007
Sted: The National House, Vinohrady,
Prague
Arrangør: Czech Dental Chamber
Info: www.dent.cz
Blijlj]fibc`e`bXjj`jk\ek\if^
kXe[gc\a\i\
Dato: 26.10.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 26.10.2007 kl. 10-19 og
27.10.2007 kl. 9-15
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
@dgcXekfcf^`+1B`ili^`
Dato: 30.10.2007 kl. 14-18
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com

@dgcXekfcf^`+1B`ili^`
Dato: 31.10.2007 kl. 13-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com

Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''.
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tandlaegebladet.dk
K\dX[X^fd;fnejjpe[ifd
]fikXe[gc\a\k\Xd[\iY\_Xe[c\i
_Xe[`ZXgg\[\
Dato: 8.11.2007 kl. 9.30-15.00
Sted: Festsalen, KAS-Glostrup (ved de
psykiatriske afdelinger)
Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup
Arrangør: Nordisk forening for funktionshæmning og oral helse
Info: www.nfh-danmark.dk
;JF@X]_fc[\iijdµ[\
Dato: 9.-10.11.2007
Bemærk datoen er ændret i forhold til
tidligere.
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle.
Info: www.dsoi.dk
JkXik`giXbj`j
$k`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 9.11.2007 kl. 9-18 og
10.11.2007 kl. 9-16
Sted: Comwell Sorø Storkro, Abildvej
100, 4180 Sorø
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
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D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
2. Ledelse, organisation, uddelegering
og opfølgning
Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
Tlf. : +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
8mXeZ\i\kB`ili^`ÆC`m\
Dato: 14.11.2007 kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com
;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj)
Dato: 16.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^j
?fm\[^\e\iXc]fijXdc`e^
Dato: 16.11.2007: Åbent-Hus-arrangement kl. 20.00
Dato: 17.-18.11.2007: Hovedgeneralforsamling kl. 9.00
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle
Arrangør: Dansk Tandlægeforening
Info: Lisbeth Pedersen Foldberg,
tlf. 70 25 77 11
)e[@ek\ieXk`feXc:fe]\i\eZ\
fe<m`[\eZ\$YXj\[8[mXeZ\[
;\ek`jkip
Dato: 16.-19.11.2007
Sted: Hong Kong, SAR China
Arrangør: Faculty of Dentistry,
Hong Kong University
Info: www.dent25.hku.hk/congress
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;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj(
Dato: 17.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og
24.11.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
K\fi\k`jbblijlj`b`ili^`
Dato: 23.-24.11.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

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
     

www.oelgod-construction.dk

,ASERBEHANDLING
%FFEKTIV BEHANDLING MED
,,,4 ,OW ,EVEL ,ASER 4HERAPY

JkXik`giXbj`j
$k`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og
1.12.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
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Kraftig håndholdt Low Level Laser
på 500 mW/808 nm.

• Smerter

;\Z\dY\i

• Sårheling
• Akupunktur

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

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

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE
J<IM@:<J@;<I

899

12/09/07 7:39:52

B8C<E;<I

Gi¶m
Fm\ij\X

?m`cb\ebc`e`bµejb\i[l6
$Yil^[`ki\^ejbXYjfd
c\[\cj\jm´ibkµa
Dato: 7.12.2007 kl. 10-19 og
8.12.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Jaf_g_
^]l_g\l
ladZm\

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

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

HLDGn]jk]YÙGn]jk]YDYZk<]feYjc
:gck*//Ù0.((Kadc]Zgj_
Ld^&0/**+)*(

Faglig specialist til certiﬁceringsopgaver
CERTIFICERING

I forbindelse med at ﬂere og ﬂere tandklinikker ønsker
at blive certiﬁceret efter infektionshygiejne/kvalitet, søger DS Certiﬁcering A/S efter tandlæger, der fra tid til
anden kan fungere som faglige specialister under certiﬁceringsaudit på tandlægeklinikker.
Jobbet kræver intet kendskab til kvalitetsstyringssystemer, men fordrer derimod et bredt kendskab til og erfaring med tandlægearbejdet.

Der vil typisk være tale om et arbejde af 2-3 timers varighed under certiﬁceringsaudit på tandlægeklinikken,
og arbejdet kan evt. lægges sidst på dagen, så det kan
kombineres med en halv arbejdsdag på egen klinik.
Arbejdstimer og kørsel fra egen klinik/bolig til tandklinikken (hvor certiﬁceringsaudit ﬁnder sted) honoreres
efter gældende takster.

Hvis du er interesseret,
sendes et kortfattet CV til:
DS Certificering A/S
Att. Afdelingschef
Vicki Bacher
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund

DS Certiﬁcering er interesseret i specialister med bopæl
jævnt fordelt over hele Danmark.
www.dscert.dk
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@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c;K=ËjBfekf]fiF[fekfcf^`jb=fijbe`e^#
BF=k`[c%=LK \]k\ii)''.
I henhold til fundatsen indkalder bestyrelsen herved
1) ansøgninger om at komme i betragtning ved den ordinære uddeling af fondens midler og
2) forslag til anvendelse af fondens midler.
Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen her i landet, herunder til studier over tandlægeudviklingen i andre lande.
Ethvert medlem af DTF kan til bestyrelsen fremsætte
forslag til anvendelse af fondens midler.
Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det
en forudsætning for, at ansøgningen kan komme i betragtning, at der bilægges en udførlig redegørelse for be-

Metalfrie kroner og broer
med optimal styrke og
præcision.
YZ fuldzirconium fra VITA

For mere information
kontakt:

løbets anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan
downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.dk under
dokumentarkiv, andre udvalg, FORSKU & KOF/Calcin.
Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning,
som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af
ansøgningen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 10. oktober 2007 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17,
Postboks 143, 1004
København K
Mrk. KOF

1200
MPa

VITA
Zirconium

600
MPa

Procera

125
MPa

Empress

Esbjerg tlf.:
7512 2646
Horsens tlf.:
tlf.
lf.:: 7561
lf
75 85222

Odense tl
ttlf.:
f.: 6619
19 316
3161
1 1
16

Århus tlf.: 8611 7500
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Vanløse tlf.: 7020 4700

Slagelse tlf.: 5853 0300
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@e[bXc[\cj\X]Xejµ^e`e^\ik`c=fe[\ek`c]i\dd\X]m`[\ejbXY\c`^f^giXbk`jb
f[fekfcf^`:XcZ`e]fe[\e \]k\ii)''.

Bestyrelsen indkalder herved ansøgninger om at komme i betragtning ved den uddeling af fondens midler, der
ﬁnder sted i oktober 2007.
1) I henhold til fundatsens § 4 kan bestyrelsen efter ansøgning yde understøttelse til videnskabelige arbejder og
undersøgelser af tandlægemæssig karakter. Ansøgningen må nøje angive, hvortil stipendiet tænkes anvendt, samt
redegøre for ansøgerens kvaliﬁkationer.
Understøttelse til ansøgere, der ikke er medlemmer af DTF, kan kun ydes, når der foreligger enstemmig beslutning.
2) Efter ansøgning ydes stipendier til medlemmer af Dansk Tandlægeforening, der ønsker at studere i udlandet,
uden at det dermed er tilsigtet at opnå en udenlandsk doktorgrad eller eksamen.
Ansøgningerne må indeholde detaljeret redegørelse for emnet for de påtænkte studier samt angivelse af, hvor
studiet agtes foretaget. Senest tre måneder efter hjemkomsten skal stipendiaten til fondens bestyrelse indsende
en fyldestgørende skriftlig beretning om forløbet af studieopholdet. Beretningen eller dele heraf kan på bestyrelsens bekostning offentliggøres i Tandlægebladet.
3) Bestyrelsen kan bevilge tilskud til sådanne formål, der skønnes at være af betydning til fremme af den praktiske odontologi. Tilskud kan dog ikke overstige 25 % af det til rådighed stående beløb.
Det er fastsat i fundatsen, at en stipendiat, der ikke opfylder de for stipendiet fastsatte betingelser, er pligtig til efter bestyrelsens anmodning at tilbagebetale stipendiet. Ved ansøgning om økonomisk støtte til statistik er det en
forudsætning for at ansøgningen kan komme i betragtning, at der bilægges en udførlig redegørelse for beløbets
anvendelse. Bestyrelsen har vedtaget, at man indtil videre ikke yder tilskud til trykning af disputatser.
Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.dk under
dokumentarkiv, andre udvalg, FORSKU & KOF/Calcin. Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning,
som bedes anvendt ved udfyldelse af ansøgningen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 10. oktober 2007 til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17,
Postboks 143,
1004 København K
Mrk. Calcin
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I henhold til DTF’s vedtægter § 74 vedrørende DTF’s
Forskningskonto er dennes formål at yde støtte til målforskning inden for den odontologiske sundhedstjeneste og i særlige tilfælde til offentliggørelse af sådanne
forskningsresultater. Som udgangspunkt skal præciseres, at der kan søges om støtte til alle forskningsprojekter inden for den odontologiske sundhedstjeneste.
Opmærksomheden skal henledes på, at igangværende
projekter og projekter, som tidligere har modtaget støtte fra DTF’s Forskningskonto, kun kan modtage yderligere støtte efter indsendelse af årlig rapportskema,
regnskaber og lignende for tidligere bevilget støtte.
Ansøgere, som tidligere har modtaget støtte fra Forskningskontoen, og som har undladt at indsende ovennævnte dokumentationer i forbindelse med tidligere
projekter, vil ikke kunne komme i betragtning.

Ansøgningen udformes på særskilt formular, som kan
downloades på medlemsdelen på www.dtfnet.dk under dokumentarkiv, andre udvalg, FORSKU & KOF/
Calcin.
Til ansøgningsblanketten er udarbejdet en vejledning,
som bedes anvendt ved udfyldelse og fremsendelse af
ansøgningen. Kun ansøgninger, der efterlever vejledningen, vil blive behandlet.
Ansøgningen indsendes senest den 10. oktober 2007
til:
Dansk Tandlægeforening
Amaliegade 17,
Postboks 143, 1004
København K
Mrk. FORSKU

8EEFE:<I

Dansk offentliggørelse over for danske tandlæger af
den pågældende undersøgelses resultater mv. eller referater heraf skal først publiceres i Tandlægebladet, ligesom
første offentliggørelse af forskningsresultater i foredrags- eller kursusform skal tilbydes Dansk Tandlægeforenings Efteruddannelse.

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

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

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

<bjg\[`k`feX]bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i1
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 27,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes
for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt
år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af Tandlægeforeningen.

;\ekXcf^
dXbj`ccf]XZ`XciX[`fcf^`
Panorama og Tomograﬁ
Forum tandlæge& implantatcenter
H. C. Ørstedsvej 50C, st., 1879 F.
mail: mail@Forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomograﬁ.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

@dgcXekXk\i

9µie\kXe[gc\a\
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Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

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

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

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
7djaZkVgYZc*!.%%%6VaWdg\
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

J<IM@:<J@;<I
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Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
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Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind,
Frederik Lemche
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aﬂevering.
Tove Thrane og Peter Gade,
Forum tandlæge& implantatcenter.
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
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Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
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Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.

ApccXe[

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

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

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

DfY`c`dgcXekXkY\_Xe[c`e^
Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Tove Thrane og Peter Gade
Forum tandlæge& implantatcenter.
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22
www.forumtand.dk
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

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

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

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90
www.tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Ja´ccXe[
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
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Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantatbehandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

EXibfj\
=pe
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Faaborgklinikkerne
og Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.Faaborgklinikkerne.dk
team@clinics.dk

ApccXe[
Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
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Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16
Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

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

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

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

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

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
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Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Ja´ccXe[
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28

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

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

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

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

Ja´ccXe[
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38
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Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik

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

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

If[Y\_Xe[c`e^
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
 B#9#BVYhZchkZ_3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
 £hiZg\VYZ&!
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

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

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

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

Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk
M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

8EEFE:<I

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

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

Bi\[j)

Bi\[j-

Bi\[j0

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

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

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

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

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

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

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

Bi\[j*

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

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

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

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

Preben Søndergaard
Vestergade 20
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63
Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Bi\[j.

Bi\[j,
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00
Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30
Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

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

KXe[c´^\ie\j
Kip^_\[jfi[e`e^\i
Lena Hedegaard
Susanne Torp
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

KXe[c´^\]fi\e`e^\e
Elisabeth Møller
Amaliegade 17
1256 København K
Tlf. 70 25 77 11

M\[Xcbf_fc$f^
d`jYil^jgifYc\d\i
IOGT
alkolog
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17
alkolog Jørgen Byrgesen
tlf. 61 10 72 05

M\[jk\de`e^jc`[\cj\i

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

PsykiatriFonden
Majken Søefeldt – 39 29 39 09
Peter Duval – 39 25 25 91
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk

:)
39 46 00 80
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 24,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 12: 24/09 udkommer 10/10
Annoncer til TB 13: 15/10 udkommer 31/10
Annoncer til TB 14: 07/11 udkommer 21/11

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.

8EEFE:<I
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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.

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^jXeefeZ\
Y[\`YcX[f^ge\k%
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Tandlæge søges til klinik
ved Rødovre Station
Er du glad og har et lyst sind
kombineret med, at du er dygtig, energisk og har arbejdslyst,
er du evt. den rette!
Stillingen er en etableret fuldtidsstilling, som er ledig pr.
1.10.07, da en tandlæge går på
pension.
Klinikken er i en god udvikling,
og det er derfor planen, at den
skal ombygges og udvides.
www.ulrikjuhl.dk
Henvendelse skriftlig til:
Tandlæge Ulrik Juhl
Rebæk Søpark 3, 1.
2650 Hvidovre
Spændende job
med perspektiver
Barselvikar søges fra 1.12. til
1.10. 2008 cirka 30 t/ugtl. evt.
senere fastansættelse.
Hvad kan vi tilbyde dig. Et
arbejdssted i Aars 40 km syd
for Ålborg, 40 km nordvest for
Randers. Klinik med moderne
udstyr, digital røntgen og journal. www.IMGATTEN.dk
Et team bestående af 2 tandlæger, 1 tandplejer og 3 klinikassistenter.
Moderne ledelse, medindﬂydelse, godt kollegialt samarbejde.
Vi udfører alle former for behandling inkl. implantatbehandling. Vi assisteres af et dygtigt
og engageret personale.
Har dette vakt din interesse, så
ring til Camilla, 9839 1239 eller
Inge Marie, 9818 8184/9862 2990
Tandlæge
Inge Marie Gatten
Himmerlandsgade 68
9600 Aars

Horsens
Danmarks vækstby nr. 1
Erfaren tandlæge søges pr.
1.10.2007.
Stillingen er på 25 timer pr.
uge med stadig tilgang af nye
patienter.
Vi er 3 tandlæger, 1 tandplejer
og 4 klinikassistenter på en
moderne nyrenoveret og digitaliseret klinik.
Vi laver alt inden for moderne
tandpleje.
Det forventes, at du er faglig
dygtig, har humor og er god til
at samarbejde.
Hvis du er den rette, mulighed
for kompagniskab.
Skriftlig ansøgning til
Tandlæge Bent Rønn
Løvenørnsgade 1 A
8700 Horsens
Ønsker du ﬂere oplysninger, er
du velkommen til at kontakte
os på
Tlf.: 7562 1070
priv. 7565 5161/4096 5161
tandlaegen@tandlaegebentroenn.dk
www.tandlaegebentroenn.dk
Tandlæge søges fra årsskiftet
Da vores nuværende assistent
går på pension efter 40 år på klinikken, søger vi en aﬂøser, som
helst skal have lidt erfaring.
Vi er 3 tandlæger, som arbejder
i en større oplandsby i Trekantområdet i Østjylland med et
blandet klientel.
Da mange unge familier ﬂytter
til stedet, som er i kraftig vækst,
har vi brug for en yngre tandlæge, som også i løbet af kortere
tid kan overtage klinikken helt
eller delvist.
Vi lægger vægt på venlig og omhyggelig behandling.
Anne-Marie og Bent Devantier
Ny Boder 4, 7080 Børkop
tlf. 7586 6012
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Nyborg – fuldtidstandlæge samt barselsvikar
Nyborg kommunale tandpleje søger tandlæge på fuldtid fra 1.
oktober 2007.
Endvidere søges barselsvikar på 4/5 tid til Ørbæk-afdelingen
fra 1.10.07 til 30.6.08.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler om ny
løn.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26.9.07.
Nærmere oplysninger fås hos overtandlæge Jørgen Bergmann
på 6333 7077. Privat tlf. 6261 3771.
Ansøgning senest den 24. september på mail til jbe@nyborg.
dk eller med post til:
Nyborg kommunale tandpleje
Att. Jørgen Bergmann
Skippergade 28, 5800 Nyborg

HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE
SØGER TANDLÆGE
Vi søger snarest en ny kollega.
Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om du kan
tilbyde at arbejde på fuldtid eller deltid.
4 Tandplejen omfatter 9.500 børn mellem 0 og 18 år samt
omsorgstandpleje med 300 brugere.
4 Ortodontien foretages dels af privatpraktiserende specialtandlæge og dels af overtandlægen.
4 Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en filialklinik
samt 3 mobile klinikker.
4 Personalemæssigt er vi 30 ansatte fordelt på alle 3 odontologiske faggrupper, der fungerer med et godt samarbejde
på tværs af faggrænserne i en travl og afvekslende hverdag.
- Så har du lyst til at prøve kræfter med hele spektret i tandlægeuddannelsen er Vestjylland måske stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange tilbud både
m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kultur- og fritidsaktiviteter
m.m. Endelig ligger Holstebro placeret kun ca. ½ times kørsel fra Vesterhavet med den smukke og barske natur og kun
få kilometer fra Limfjorden, der byder på meget afvekslende
naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og aftale om lokalløn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til
at henvende dig til Holstebro Kommunale Tandpleje v/overtandlæge Mogens Jessen, Nr. Boulevard 61, 7500 Holstebro,
tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 237/2007, sendes
samme sted, så vi har den senest den 29. oktober 2007.
Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.
- Vi glæder os til at høre fra dig.

Vordingborg Kommune

TANDLÆGE/FILIALLEDER
Vordingborg kommunale Tandpleje søger pr. 1 januar
2008 en tandlæge til en nyoprettet stilling som filialleder. Stillingen er normeret til 35 timer ugentligt.
Som følge af kommunesammenlægningen er det
besluttet politisk, at der i den østlige del af kommunen, hvor tandplejen tidligere har været praksistandpleje, skal bygges en klinik her i efteråret på et af kommunens sundhedscentre. Det er som leder af denne
del af tandplejen stillingen opslåes.
Vi tilbyder en stilling
2i et fagligt spændende miljø med mange faggrupper
(antropolog, psykolog, sundhedsplejerske, naturvejleder etc.)
2i en hel nybygget og nyindrettet klinik med digitalt
rtg. og elektronisk journal
2i en tandpleje med 34 medarbejdere - heraf 10
tandlæger
2i en moderne tandpleje med stor vægt på uddannelse og udvikling
2i en tandpleje, der er en del af kommunens
Sundhedssekretariat.
Vi ser det som en fordel at
2du har ledelseserfaring fra tidligere job
2du har interesse for og viden om fast protetik og
endodonti
2du ønsker at arbejde tværfagligt til gavn for vores
borgere.
Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende
overenskomst.
Yderligere oplysninger
kan fås hos overtandlæge Lene Maare. Tlf 5536 3787,
2960 4390 eller privat 5599 6316.
Mail: lene.tandplejen@vordingborg.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest d.
12. oktober 2007 kl. 12 og sendes til
Overtandlæge Lene Maare
Tandplejen
Chr. Richardtsvej 33
4760 Vordingborg

www.holstebro.dk
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Greve Kommune

Specialtandlæge til
gode løn- og arbejdsvilkår
i Køge Kommune
Vi søger en specialtandlæge til vores kommunale
tandreguleringsklinik i Køge Kommune.
Vi kan tilbyde:

• En klinik med et godt arbejdsmiljø og velkvalificeret personale
• Nye stole og units med intraoralt kamera og digital
røntgen
• Eget tekniklaboratorium
• Overgang til elektronisk journal og aftalebog primo
2008
• God løn – forventeligt ca. 950.000 på årsbasis ved
fuldtidsansættelse
Vi forventer, at vores nye specialtandlæge:

• Behandler et samlet børnetal på ca. 8.500 i den
kommunale tandreguleringsklinik
• Visiterer og sørger for godkendelse af behandlingsoverslag fra private klinikker for et børnetal på 4.900
• Er med til at sikre høj kvalitet og videre udvikling af
vores kommunale tandreguleringsklinik
Al visitation foregår på indikation og efter henvisning fra
dels vore egne tandklinikker og dels privatpraktiserende
tandlæger. Vi ønsker derfor en kollega, der har lyst til at
indgå i et åbent samarbejde med vore to kommunale
klinikker og de private praksisser.
Stillingen er ledig til besættelse den 1. november 2007.
Den ønskes besat på fuld tid, eller som minimum fire
dage om ugen.
Yderligere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til overtandlæge
Torben Brishøj, telefon 56 67 28 44 / privat 59 44 24 59
eller hos vores afgående specialtandlæge Jørgen
Barlebo, telefon 56 67 28 30.
Besøg gerne vores hjemmeside:
www.koege.dk/tandpleje
Ansøgningsfrist

Et spændende job til en
specialtandlægekonsulent!
Vores nuværende ortostyrmand er på vej i land, så vi søger en
”søstærk” ildsjæl til at fortsætte den ortodontiske service på
et højt fagligt niveau.
Hvordan du vil nå målet, er for en stor del op til dig.
Vi er ﬂeksible, har visionen og mulighederne !
Greve Kommunes Tandpleje har i løbet af de sidste 2½ år omlagt vores orto, så arbejdsopgaverne er uddelegeret maksimalt.
Det betyder, at specialtandlægen laver de opgaver, som kun
specialtandlægen kan.
Størrelsesordenen i stillingen er 15-18 timer om ugen.
Vi kan tilbyde:
9Meget velkvaliﬁcerede og engagerede ortotandplejere og
klinikassistenter.
9Elektroniske journaler og digital røntgen.
9Nyistandsatte klinikker, sterilisationer og teknikrum.
9Vi er ﬂeksible med hensyn til dine ønsker.
9God løn.
Hvis du er interesseret, så ring uforpligtende til Ida Lichtenberg, så vi kan tale om, hvordan vi kan tilrettelægge jobbet.
Ida Lichtenberg
Leder af Greve Kommunes Tandpleje
Tlf.: 43 61 04 00 (arb.), 59 17 34 17 (priv.)
e-mail: ida@greve.dk
Læs om os på www.grevetandpleje.dk

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed,
kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 18.
oktober 2007 kl. 12.00.
Ansøgningen med relevante papirer sendes til:
Tandplejens kontor
Gymnasievej 10
4600 Køge.

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

www.tdl-tryghed.dk
Pension

39 46 00 80
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RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tandlæge/cand.odont.
Vi skal tage afsked med en kær kollega, der efter et helt tandlægeliv i branchen har valgt at lade sig pensionere pr. 1. december 2007.
Vi søger som hendes aﬂøser en dygtig og omsorgsfuld kollega med godt
humør, der kan li` at arbejde med børn og unge.
Vi har derudover et barselsvikariat ledigt pr. 1. januar 2008.
Der vil i begge stillinger være mulighed for beskæftigelse på såvel fuldtid
som deltid.
I Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandpleje er vi 9 tandlæger, 4 tandplejere
og 17 klinikassistenter fordelt på 3 klinikker.
De ledige stillinger er på klinikken i Skjern, men nogle af timerne kan efter
aftale lægges på klinikken i Ringkøbing.
Vi lægger vægt på sundhedsfremme og udvikling og kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et godt fagligt miljø, faglige udfordringer og gode
muligheder for uddannelse.
Løn i henhold til gældende overenskomst, rekrutteringstillæg kan forhandles.
Har du spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget, kan de rettes til: Overtandlæge Ulla Henningsen, tlf. 9974 1646, mail: ulla.henningsen@rksk.dk
Vi glæder os til at høre fra dig og til at byde dig velkommen i vores tandpleje.
Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk
Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2007.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 41.

Vil du vide mere om
Ringsted Kommune, så klik ind
på www.ringsted.dk

Tandlæge
Tandplejen i Ringsted søger en tandlæge pr. 1. november
eller snarest derefter.
Arbejdstiden er fuld tid (35 timer pr. uge), og arbejdsområdet
er børn og unge.
Vi tilbyder en arbejdsplads med et engageret personale, der
lægger vægt på kvalitet, service og samarbejde.
I kommunen behandles ca. 7.500 børn og unge på fire filialklinikker. Tandregulering udføres af egen specialtandlæge.
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.
Send din ansøgning - gerne på mail - til adressen nedenfor.
Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
overtandlæge Peter Vermehren Jensen, tlf. 5762 7980.
Frist: 15. oktober
Ansættelsesdato: 1. november eller snarest derefter
Arbejdsgiver: Ringsted Kommunale Tandpleje
Adresse: Valdemarskolen, Skolegade 9, 4100 Ringsted
Email: pvj@ringsted.dk
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5NIVERSITETET
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Tannlegesentret i Rakkestad
– Norge
søker tannlege som vikar i travel praksis – pga. svangerskapspermisjon – for ét år fra jan.
2008. Sironaunit/Opus/Digora.
Henv. Jostein LøkensgardTlf.
+47 6922 1555/9073 4798
E-mail: tnl.sent.jl@c2i.net

"ERGEN
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ER EIT BYUNIVERSITET DER SENTRALE DELAR AV CAMPUS LIGG I "ERGEN SENTRUM6I HAR CA   STUDENTAR OG OMLAG  TILSETTE
5I" ER KJEND FOR FORSKING PÍ HGT EUROPEISK NIVÍ OG HAR MELLOM ANNA TRE SENTER FOR FRAMIFRÍ FORSKING 3&& 
6I HAR EIN STERK INTERNASJONAL PROlL SOM MEDFRER TETT SAMARBEID MED UNIVERSITET OVER HEILE VERDA

$ET MEDISINSK ODONTOLOGISKE FAKULTET

0ROFESSOR  FRSTEAMANUENSIS VED /DONTOLOGISK INSTITUTT
/RAL MIKROBIOLOGI

&ULLSTENDIG UTLYSINGSTEKST PÍ
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DPF
Universitetet i Oslo
Stilling som professor i odontologi (generell og oral
patologi ledig ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om Det odontologiske fakultet og
våre aktiviteter ﬁnner du her;
http://www.odont.uio.no/
Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk odontologi,
Avdeling for patologi og rettsodontologi.
Kontaktperson: Professor, instituttleder Pål Barkvoll,
tlf. +47 2285 2226, e-post; barkvoll@odont.uio.no
Utfyllende informasjon om stillingen ﬁnner du her;
http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/
vitenskapelige.html
Søknaden merkes ref.nr. 07/5713
Søknadsfrist: 25.10.2007

;`m\ij\

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
Vil du købe min klinik?
På grund af sygdom er jeg desværre nødsaget til at afhænde
min klinik i Kbh.området
Min klinik har:
– mødestabile patienter
– betalingsstabile patienter
– voksende omsætning (også
pr. patient dvs. velmotiverede
patienter)
– hyggelige kliniklokaler
– 2 store lyse behandlingsrum
– tæt på station og gode parkeringsforhold,
– billig husleje,
– stort patientpotentiale.
For at rekvirere salgsmateriale
skriv til
Billetmrk. 690
Modtager TBs annoncecenter

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

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

9il^kYµij\e
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XO unit sælges
Pga. kliniksammenlægning sælges 1 år gammel XO-unit inkl.
alt ekstra udstyr. Pris: 280.000,Tandlægerne Freksen &
Kjærgaard I/S Sønderborg
Henv. til Lotte Carlsson
Carlsson@tand-laegen.dk
tlf.: 7442 3770
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- de nemmeste penge
kan du tjene på finansieringen
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Ring til en af os!

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

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

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

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

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

Kontakt Frank Finne
5MGtGSBOLmOOF!KZTLFCBOLEL

Lad os samarbejde om kronerne!

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

www.klinikfinansiering.dk
8EEFE:<I

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk
Spar Nord Odense
L ise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: lid@sparnord.dk

59003_TB1107_s917_920.indd 917

,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK
% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
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DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS

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

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

Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000 Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk
www.sparnord.dk
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Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

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

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

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

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

www.supradent.dk
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SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

Fugl

... Vi samler på tilfredse kunder

@ejkild\ek\i

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

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

Bc`e`b$f^bfekfi`em\ekXi
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MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk

Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30
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Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

Efi[apccXe[
Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Tlf.: 44 48 32 85

  
   

!"

Instrumentreparationer
udføres professionelt
  

Brånemark
SystemTM

!

www.prorep.dk

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

  $   
 #"
"! 
    

 
 
    

Dentalopvaskemaskiner

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

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

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

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

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

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


      
    
  
    


www.pwcglobal.com/dk

Laserkonsulent: 2812 6104

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Scanline

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

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

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

J\im`Z\i\gXiXk`fe
! %NGELUNDSVEJ 
 !ALBORG 36
4ELEFON  
INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

- mere end god service...

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

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

I\m`j`fe
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Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808
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TA ND LÆG EB LA D ET AN NON CER

www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb
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TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

# %
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Eurocard til
reduceret pris

8EEFE:<I

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

Et stærkt alternativ!
Tlf. 87101930 · Fax 86423795 ·
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Få bonus
på sund fornuft

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

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

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
www.forbrugsforeningen.dk
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Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne.
Oplys disse patienter om, at der er hjælp at hente
med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder
den aktive ingrediens kaliumnitrat eller kaliumklorid,
hvis positive effekt mod isninger i tænderne er dokumenteret i ﬂere kliniske studier. Sensodyne hjælper
efter bare 2 uger – og efter 4 uger siger hele 92%, at
deres isninger er mindsket betydeligt.*

t &GUFSVHFSWBSIPMEUPQNFE
BUSZHFQÌ$)".1*9 1,2

– Delvis agonistisk virkning: reducerer
rygetrang og abstinenser*

t &GUFSÌSWBSPQUJMGPSUTBUSHGSJF
FGUFSCFIBOEMJOHNFE$)".1*9 1,2

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen
ved rygning*

t (PETJLLFSIFETPHUPMFSBODFQSPmM
IPTNFSFFOECFIBOEMFEF
SZHFSF 5

Cham-06-01-32, Januar 2007

t $)".1*9oFUOZUSFDFQUQMJHUJHUMHF
NJEEFMNFEVOJLWJSLOJOHTNFLBOJTNF 1,2,4

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

STYRKEN TIL AT STOPPE

1-3

SENSODYNE
VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED
FØLSOMME
*
TANDHALSE

Ogilvy Healthworld

NYHED TIL RYGESTOP

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

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale),
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modiﬁceret
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering.
For produktinformation og referencer se side X

VARENICLIN

Styrken til at stoppe

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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Van Buchem disease
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Nye navne, nyt design
og nye hjemmesider
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Regeringen freder
tilskud til forebyggelse
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