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Du har en personlig
formue. Men har
du ogs en personlig
formuekonsulent?
T¾nk nyt

F overblik over din ¿konomi
Hvis du har en ejerbolig, har du formentlig ogs en friv¾rdi
og/eller en opsparing og dermed en personlig formue.
Men har du ogs det samlede overblik over din ¿konomi
og dermed mulighederne for at opn det bedste afkast?
I Nykredit Privat Portef¿lje rdgiver vi alle med en
investrbar formue over 500.000 kroner Ð og vi rdgiver
ud fra en helhed, som omfatter bde bolig, pension, frie

midler, investeringer og personforsikringer. Dermed kan
din personlige formuekonsulent udarbejde en detaljeret
formueplan, som tager h¿jde for alle dine behov og ¿nsker
for fremtiden.
Ring, og aftal et m¿de p 70 10 29 67, eller l¾s mere
p privatportefoelje.dk.
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Svar til Jørgen Burhøj
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00) Alle patienter skal behandles ens
00+ Kort Nyt
00. Tandlægeetik
(''( Tandlægehjælp i et tsunamiramt område
(''+ En fordel i længden at være DTF-medlem

Patienten har råderet
over egne tænder.
Men det betyder ikke
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over tandlægen.
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('(- Har du tandteknikere ansat?

(''/ Dental Fair 2006
(''0 Vigtigt at vide
('(' Nå, er du gravid!?
('(( Lønsikring til privatansatte medlemmer af DTF
('() Oral sundhed på dagsordenen
('(+ Vision 2010
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('*( Kollegiale henvisninger
('*. DTF’s kollegahjælp
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('+, Leverandørhenvisninger
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Graﬁk: Ribergård & Munk ud fra foto af Henrik
Sørensen. Læs videre i artiklen »Bisphosphonatassocieret osteonekrose: et nyt fænomen«,
side 972, i lederen på side 988, samt i artiklen
»Tandlægeetik«, side 997.

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

zirconia – strong and beautiful

creating perfect smiles
Milled from a piece of zirconia, this implant bridge is another way in which we’re making
esthetic excellence easier to deliver. As part of our Procera® system, the Procera® Implant
Bridge Zirconia offers labs and dentists predictable results and profits.
• The only all ceramic CAD/CAM bridge for screw retained solutions
• Marginal fit of less than 30 microns and spans up to 60mm in length
• Proven ceramic flexural strength ideal for all locations in the mouth
• Biocompatible with no metal – so no black triangles

© Nobel Biocare AB 2006

Our new porcelain NobelRondo™ Gingiva Zirconia is perfect for use with the all-white
Procera® Implant Bridge Zirconia. It replicates the appearance of healthy soft tissue even
in severely resorbed situations. Available in six shades, at 120 MPa, it’s the strongest pink
porcelain on the market.
It’s never been this easy to create a beautiful smile while enhancing your business.

Visit www.nobelbiocare.com for more information
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isphosphonat (BP) anvendes bl.a. til behandling af
patienter med cancer hvor der er knoglemetastaser (1). Patienter med brystkræft udgør en stor del
af disse og plages af smerter, patologiske frakturer, rygradssammenfald og hypercalcaemia (2). BP har god effekt
på brystkræftpatienter med knoglemetastaser både ved at
hæmme yderligere vækst af metastaser og ved at reducere
smerter fra knoglerne (3). Der er derfor god grund til at BP
anvendes til disse patienter og derfor ikke umiddelbart
kan seponeres eller pauseres.
Ud over til behandling af knoglemetastaser anvendes BP
i stort omfang til patienter med myelomatose, hvor knoglevævet præges af myelomdannelser og deraf følgende svækkelse. Dette skyldes hyperaktivitet af osteoklastceller, som
aktiveres af myelomcellerne og medfører smertefuld knoglenedbrydning, osteoporose, myelomtryk og patologiske
frakturer (4). En sidste stor gruppe af patienter som modtager BP, er patienter med osteoporose.
BP ﬁndes i forskellige dispenseringsformer til dels i.v.,
dels peroral administration. Typisk modtager osteoporosepatienter peroralt administreret BP (Fosamax®), og patienter med maligne lidelser modtager i.v. administration (Aredia®, Zometa®). Andre præparater er vist i Tabel 1.
Der ﬁndes i dag et stort antal patienter som er i BP-behandling, og dette antal vil uden tvivl øges i fremtiden.
Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, forventer at ca. 80
nye brystcancerpatienter om året fra Århus Amt skal modtage BP-behandling. Lægemiddelstyrelsens salgstal viser
også en klar stigning i brugen af Zometa®, som er et af de
hyppigst anvendte BP-præparater til i.v. brug. I 2003 solgtes
4.332 pakninger mens der i 2005 solgtes 10.296 pakninger.
Formålet med denne artikel er at belyse hvorvidt patienter der modtager BP-behandling i Danmark, får en optimal
odontologisk behandling. Dels i form af forebyggende indsats, dels ved behandling af erkendt osteonekrose. Herudover er det hensigten at informere om symptombilledet
ved osteonekrose og retningslinjer for behandling af disse
patienter ud fra publiceret litteratur.
9X^^ile[
BP er en syntetisk analog til uorganisk pyrophosphat, som
har en høj afﬁnitet til calcium. BP optages enten hurtigt i
knoglemineralmatriks eller udskilles uomdannet i nyrerne. Ved peroral indgift optages 0,5-7% og ved i.v. indgift
optages 25-65% (5).
BP virker ved at hæmme den osteoklastmedierede knogleresorption og har også vist sig at have en antitumoreffekt
(6). BP indlejres i knogle i resorptionslakunen, da det har
en høj afﬁnitet til hydroxylapatit. Derved skabes en meget
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Tabel 1. Oversigt over bisphosphonat-præparater i handel i Danmark anno 2006.
Præparat

Indholdsstoffer

Alendronat »Arrow”

Alendronat tabl.

Alendronat »ratiopharm«

Alendronat tabl.

Alendronat »Stada«

Alendronat tabl.

Bonviva®

Ibandronat tabl.

Didronat®

Etidronat tabl.

Didronat/Calcium
»Procter & Gamble«

Etidronat tabl.

Didronel
»Europharma DK«

Etidronat tabl.

Didronel »Orifarm«

Etidronat tabl.

Didronal »Paranova«

Etidronat tabl.

Fosamax®

Alendronat tabl.

Fosavance®, Komb.

Alendronat tabl.

Optinate®

Risedronat tabl.

Aclasta®

Zoledronsyre, i.v.

Aredia®

Dinatriumpamidronat, i.v.

Bondronat®

Ibandronat, i.v.

Bonefos

Clodronat, i.v.

Pamidronatdinatrium
»Mayne«

Dinatriumpamidronat, i.v.

Pamifos

Pamidronat, i.v.

Zometa®

Zoledronsyre, i.v.

høj koncentration af BP omkring osteoklasterne. Knogleremodelleringen ødelægges idet BP bliver optaget af osteoklasterne, som derved vil gå til grunde (5). Det menes at
mevalonate-pathway i osteoklasterne hæmmes, hvilket medfører direkte toksicitet og apoptose (2,7). Osteoblaster og
osteocytter har en levetid på ca. 150 dage, og når de går til
grunde, vil osteoklaster resorbere den mineralmatriks som
efterlades. Dette medfører udskillelse af bone morphogenic
proteine (BMP) og insulin-like growth factor (IGF), som er signalstoffer til stamceller der efter aktivering omdannes til
nye osteoblaster. Når osteoklasterne mangler, kan der ikke
dannes signalstoffer og derved nye osteoblaster, og denne
effekt vil man se selv lang tid efter seponering af BP.
BP har desuden en neoangiogenetisk hæmmende effekt,
som primært påvirker endotelcelleproliferation, idet den
cirkulerende endothelial growth factor (EGF) bliver reduceret
(8). Det er gennem en række studier in vitro og på rotter vist
at der sker en hæmning af endotelvækst og kapillærnydannelse (9,10).
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I\kifjg\bk`m\jkl[`\i
En amerikansk internetbaseret undersøgelse omfattede
1.203 patienter, heraf 904 med myelomatose og 299 med
cancer mammae. Af de 904 patienter med myelomatose
havde 62 fået konstateret BP-associeret osteonekrose
(BON), og hos yderligere 54 havde man mistanke om BON,
i alt 116 patienter som udgjorde 12,8% af de 904. Af de 299
patienter med cancer mammae havde 13 BON, og hos yderligere 23 patienter havde man mistanke om BON, dvs. i alt
36 ud af 299 patienter (12%). Studiet viste endvidere at hhv.
81% og 69% af de patienter som udviklede BON, havde haft
tandsygdomsproblemer eller fået ekstraheret tænder (11).
En undersøgelse i Europa omfattende 194 patienter med
myelomatose og cancer mammae viste at 4,6% udviklede
BON (12). Disse patienter er som oftest også i analgeticabehandling sideløbende med deres BP-behandling, hvilket
kan sløre symptombilledet fra en eventuel osteonekrose.
Til sammenligning ser man hos patienter i stråleterapi en
prævalens af osteoradionekrose på 8,2% (13). Selv om der
ikke foreligger større systematiske undersøgelser af prævalensen af osteonekrose i forbindelse med BP-behandling, tyder alt på at denne er noget lavere end den der gælder for osteoradionekrose i forbindelse med strålebehandling (14).
Det er i Danmark ikke muligt at udregne i hvilket omfang patienter i BP-behandling udvikler osteonekrose.
Der ses dog en meget tydelig tendens idet vore henviste
patienter (Tabel 2) næsten alle forud for deres affektion
havde fået ekstraheret tænder, hvilket også stemmer
overens med den meget tydelige tendens som bemærkes i
andre artikler (Tabel 3). Mellem 39% og 100% af disse patienter havde forud for udviklingen af BON fået ekstraheret tænder.
BXjl`jk`jb\jkl[`\i
Der ﬁndes i dag i litteraturen talrige kasuistiske rapporter
om patienter i BP-behandling som har fået osteonekrose i
kæberne.
I mange af disse ser man i anamnesen at affektionen er
forudgået af tandekstraktioner, eller at der på anden vis
har været tale om et infektiøst eller fysisk traume. Dette
kunne fx være apikal parodontitis eller protesetryksår
(8,15,16,17).
Behandlingen af disse affektioner har været meget forskellig, hvilket kan give en idé om hvad en fornuftig fremgangsmåde kunne være, baseret på empiri. I de vanskeligste tilfælde har man følt sig nødsaget til at foretage blokresektion af den afﬁcerede kæbe, mens man i mildere tilfælde har kunnet nøjes med henholdende behandling i form
=8>C@><8IK@BC<I
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Tabel 2. Patienter med bisphosphonat-induceret osteonekrose, behandlet på Århus Sygehus, Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling.
Patient
Nr.

Alder

Køn

Præparat

Strålebeh.
hoved/hals

Primær
Lidelse

1
2
3
4
5

57
42
68
82
41

K
K
K
K
K

Zometa
Bomdronat
Aredia
Fosamax
Zometa

30 Gy (hals)
-

6
7

69
64

K
K

Fosavance
Zometa

-

8

51

M

Zometa

-

C. mammae
C. mammae
Osteoporosis
Osteoporosis
C. mammae med
knoglemetastase
Osteoporosis
C. mammae med
knoglemetastase
C. prostatae

Affektionssted

Ætiologi

Mandibula sin. et dxt.
Mandibula sin.
Mandibula sin.
Mandibula
Maxilla dxt.

Ekstraktion
Ekstraktion
Ekstraktion
Ej oplyst
Ekstraktion

Mandibula dxt.
Mandibula sin.

Ekstraktion
Ekstraktion

Mandibula sin.

Ekstraktion

Tabel 3. Artikler omhandlende patienter med biosphosphonat-associeret osteonekrose og behandling af disse.
Forfatter

Antal (køn)

Præparat

9 (100%)

Behandling

Ficarra et al. (16)

9 (3 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate

Bamias et al. (24)

17 (10 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate,
Ibradronate

15 (88%)

Melo & Obeid (20)

11 (7 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate

9 (81%)

Resektion, sekvestrektomi,
kons. debridement, antibioticum

Bagan et al. (25)

10 (2 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate

7 (70%)

Antibiotika/clavulansyre,
to resektioner da antibiotica
ikke havde effekt

Farrugia et al. (13)

23 (7 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate

9 (39%)

Antibiotica, lokalt debridement

Jarnbring et al. (26)

28 (8 mænd)

Pamidronate,
Zoledronate

18 (64%)

af skylning med chlorhexidin eller brintoverilte, antibiotica og analgetica. Ficarra et al. foreslog pausering af BP (16),
hvilket også havde effekt på patienternes symptomer. Disse patienter modtog dog alle samtidig med pauseringen
antibiotica-behandling, skylning med jod, chlorhexidin
0,12% mundskylning samt evt. sekvestrektomi af læsionen, hvis dette var nødvendigt. Det kan derfor diskuteres
hvorvidt bedringen skyldes pauseringen af BP eller den sideløbende behandling. Denne pausering kan naturligvis
ikke gennemføres uden accept fra både onkolog og patienten selv da den kan have alvorlige følger for patientens almene tilstand.
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Odontogent Fokus (%)

Konservativt debridement, fjernelse
af superf. knoglesekvestra,
antibioticum: Amoxillin
Minimalt debridement,
antibiotikum: Amoxillin/
clavulansyre

Konservativ behandling

Egne patienter
Vore egne BON-patienter er også behandlet på forskellig
vis, da nogle har gået i afdelingen i ﬂere år med en formodet
kronisk osteomyelitis, og man først i lyset af den nye viden
har opdaget at disse patienter har modtaget BP-præparater.
Fig. 1 viser patient nr. 3 (Tabel 2), som i december 2005
blev henvist til afdelingen pga. manglende heling og sekvesterdannelse efter ekstraktion af ÷6. Patienten oplyste
at hun led af svær osteoporose med sammenfald i ryggen.
For dette modtog patienten BP i.v. (Aredia®).
Primo januar 2006 startede patienten på behanding med
primcillin 800 mg x 4 dagligt.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

A

B

C

Fig. 1. A: Den genopståede affektion (pil) i juli efter at der
havde været slimhindedække i februar. B: Atraumatisk
fjernelse af knoglesekvester gennem slimhindeåbning med
pincet og skarpske. C: Knoglesekvester som et radiopakt
område (pil) på panoramarøntgenbillede før fjernelse.
Fig 1. A: Exposed bone reappeared in July (arrow) after it initially
healed in February with mucosal coverage. B: Bone sequester removed through oral mucosa with sharp spoon and a pair of tweezers.
C: The bone sequester is seen as a radiopaque area (arrow) on the
panoramic radiograph before removal.
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Ved kontrol ultimo januar 2006 berettede patienten at
hun allerede på andendagen på eget initiativ havde seponeret primcillin-behandlingen pga. diaré og opkast. Patienten havde været indlagt pga. af sin primærlidelse og havde
derfor ikke rettet henvendelse til afdelingen. Patienten blev
medgivet skyllesprøjte og chlorhexidin samt ﬁk grundig
instruktion i renhold af affektionen. Efter udredning af patient og i samråd med patientens stamafdeling besluttede
man at genoptage behandlingen med primcillin.
Medio februar 2006 skiftede man antibioticum til dalacin 600 mg x 3 dagligt i 10 døgn. Patienten fortsatte med
dagligt renhold med skyllesprøjte og chlorhexidin.
Ved kontrol ultimo februar havde patienten ingen symptomer, og man så upåfaldende forhold ekstra- og intraoralt.
Ultimo juli 2006 rettede patientens tandlæge igen henvendelse pga. genopstået knogleblottelse. Ved undersøgelsen så man igen knogleblottelse. Et sekvester blev fjernet
så atraumatisk som muligt. Patienten blev genopstartet på
dalacin-behandling og genoptog ligeledes renhold med
skyllesprøjte med chlorhexidin 0,1% mundskyllevæske.
Efter to uger så man fuldstændigt slimhindedække af defekten.
;`jbljj`fe
Der er i litteraturen bred enighed om at fokusundersøgelser og sanering er nødvendige hvis man vil undgå at der
skal opstå en osteonekrose under BP-behandling. Det er
dog ikke afklaret om fokusundersøgelsen og saneringen er
tilstrækkelige, og om dette evt. kan erstattes af hyppig carieskontrol og tandrensning hos egen tandlæge for at forebygge eventuelle fremtidige problemer. Mange af disse patienter har behandlingsforløb der kan strække sig over ﬂere år, og fokussanering ved BP-behandlingens start kan
derfor ikke garantere patienten i hele behandlingsforløbet.
Skyldes de tilfælde vi har registreret i Danmark, uhensigtsmæssig behandling i form af ekstraktioner, kunne de
måske være undgået, hvis man havde lagt større fokus på
forebyggelse og tidlig intervention.
Indtil behandlingsmulighederne er bedre belyst, synes
det mest rationelt at koncentrere sig om forebyggelse. Patientens alment praktiserende læge eller den behandlende
onkolog bør kontakte patientens tandlæge så eventuelle
foci i kæberne fjernes inden patienten starter sin BP-behandling. Målet med sanering bør være at opnå en god
mund- og tandsundhed således at patienten i den aktive
behandlingsfase med BP udelukkende skal have foretaget
tandrensninger hver 3-6 måned (18).
=8>C@><8IK@BC<I
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Man bør undgå ekstraktioner og anden kirurgisk behandling på disse patienter når de har påbegyndt deres
BP-behandling. Resektioner, men også oprensning af
knoglen kan medføre yderligere destruktion (13,19). Denne behandling skal kun tilbydes de patienter som ikke responderer på den konservative behandling og bør i alle tilfælde varetages af en kæbekirurgisk afdeling.
Sidst og måske vigtigst bør man lave en oplysningskampagne så alment praktiserende tandlæger bliver opmærksomme på problemet og derved gør det til en del af deres
anamnese at spørge ud om disse præparater (20), idet patienter som behandles med BP-præparater bør betragtes
som højrisikopatienter. Både tandlæger og patienter bør
være opmærksomme på de problemer som BP behandling
kan føre med sig. Novartis som er producent af bl.a. Zometa®, har for nylig udgivet en brochure om osteonekrose i
kæberne i forbindelse med BP-behandling. Denne kan
med fordel uddeles til patienter som starter i behandling
med BP.
Der er udarbejdet retningslinjer af et ekspertpanel i USA
for behandling af patienter i BP-behandling (21). If. disse
bør den alment praktiserende tandlæge:
1) undgå elektiv behandling (kirurgisk) af kæberne som
vil kræve knogleheling,
2) foretage hyppig caries- og PA-kontrol, evt. suppleret
med panoramarøntgenundersøgelse,
3) instruere patienten i vigtigheden af god mundhygiejne,
4) kontrollere og justere aftagelige proteser,
5) foretage regelmæssig tandrensning,
6) foretage endodontisk behandling frem for ekstraktionsterapi.
Til ekspertpanelets råd ligger den forudsætning at patienten allerede er informeret om sin tilstand og sat i kontakt
med en kæbekirurgisk specialafdeling. I Danmark er det
ikke sikkert at patienterne er informeret om denne bivirkning. Derfor har vi tilføjet yderligere et punkt:
7) Hvis patienten ikke allerede er i kontakt med specialafdeling i kæbekirurgi, bør patienten henvises i tilfælde
hvor der er behov for behandling der vil kræve knogleheling.
BON er meget vanskelig at behandle, og der ﬁndes næsten
ingen succesrige beretninger i litteraturen om behandling
af denne tilstand. Patienter i BP-behandling har primærlidelser som i sig selv kan være uoverkommelige, og en bivirkning som BON vil være en kraftigt forværrende faktor
for livskvaliteten for disse patienter.
Der er tydelig tendens til at ekstraktioner kan udløse
BON hos patienter i BP-behandling. Man kan formentlig
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ikke hindre de spontant opståede tilfælde af BON, men
hvis man kan undgå ekstraktioner på BP-patienter, vil man
sandsynligvis kunne reducere antallet af BON-tilfælde.
Da brugen af BP-præparater udvides hele tiden, bør enhver form for cancer vække mistanke og lede til yderligere
uddybelse af anamnesen, via enten patienten selv eller patientens læge. Det er derfor vigtigt at patientens egen tandlæge er opmærksom på disse forhold og kan tage de rette
forbehold jf. ovenstående.
Der er i dag ikke nogen særlige regler eller tilskudsordninger for disse patientgrupper, som behandles i forskellige hospitalsafdelinger. Dette problem er tidligere rejst i
Tandlægebladet (22). Det er endnu ikke alle hospitalsafdelinger som er opmærksomme på problemer med BON, måske fordi det ikke er ført ind i Lægemiddelkataloget som en
bivirkning (23), og derfor er patienterne heller ikke altid
klar over denne bivirkning.
Ved kontakt med Lægemiddelstyrelsen d. 31. juli 2006
blev det oplyst at der til dags dato er indberettet i alt syv
tilfælde af BON i Danmark, hvilket sandsynligvis repræsenterer en underrapportering. Ved samme lejlighed kunne Lægemiddelstyrelsen meddele at indlægssedlerne til
BP-præparater i 2005 er blevet redigeret så det nu oplyses at
»der kan i sjældne tilfælde opstå osteonekrose i kæberne«.
I lyset af de alvorlige komplikationer som behandling
med BP kan medføre er det påtrængende at alle observerede tilfælde af BON rapporteres til Lægemiddelstyrelsen
således at der kan tegnes et mere præcist billede af BP-præparaternes mulige medicinske ulemper. En sådan viden vil
på langt sigt være til gavn for både patienter, tandlæger og
læger.
<e^c`j_jlddXip
Bisphosphonate-induced osteonecrosis: a new phenomenon
In recent years there has been an increase in the prevalece
of osteonecrosis of the jaws. This has been connected to
the use of Bisphosphonate (BP). BP is used to treat breast
cancer-related bone metastases, multiple myeloma, hypercalcaemia and osteoporosis. The therapeutic use of BP to
treat metastatic bone disease expands continuously.
BP is an artiﬁcial derivate of pyrophosphate which has
shown high bone afﬁnity. BP has an inhibitory effect on
the osteoclastic remodelling of bone and the angiogenesis.
The effect of BP is multifactorial, and its effect is not yet
fully understood.
In our patients with bisphosphonate-associated osteonecrosis (BON) all but one had a history of dental extractions.
A review of the literature conﬁrms a connection between
tooth extractions and BON.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

Due to this apparent connection we suggest that until
an evidence-based treatment of BON exists, pre-emptive
measures are employed. We recommend that prior to treatment with BP, an exhaustive oral examination, diagnosis
and treatment of infectious foci must be undertaken.
Furthermore, patients in BP-treatment should receive regular oral follow-up examinations throughout their treatment. Surgical treatment involving bone healing should be
avoided, and if necessary non-surgical treatment (e.g. endodontics) should be preferred. Physicians, general dentists and patients need to be aware of the side effects of BPtreatments.
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Dlck`gc\d`c`´i\
fjk\fdXkXZlk`j
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gXk`\ekk`c]´c[\

P

atologiske ossiﬁkationer og forkalkninger kan forekomme i forskellige former i det orofaciale kompleks. Pga. af deres radiopacitet kan de diagnosticeres radiograﬁsk. Da de træffes på lokalisationer hvor de
ikke forventes og med atypiske konﬁgurationer, kan de give anledning til diagnostiske problemer.
Visse patologiske ossiﬁkationer er lokaliseret til huden. I
det følgende gives en oversigt over kutane ossiﬁkationer,
og et tilfælde af multiple miliære osteomata cutis der diagnosticeredes ved intraoral radiograﬁ, beskrives.

@YJ\n\i`e

@Xej`^kj_l[\ej\jle[\ik`[\egXkfcf^`jb\fjj`ÔbX$
k`fe\i#f^_m`j[\]i\djk`cc\jg[\ekfdXbj`ccf]XZ`Xc\
iµek^\efgkX^\cj\i#bXe[\^`m\Xec\[e`e^k`c[`]]\i\e$
k`Xc[`X^efjk`jb\fm\im\a\cj\i%
@Xik`bc\ei\[\^µi\j]fi^ilgg\eX]blkXe\fjj`ÔbX$
k`fe\i#f^[\iY\jbi`m\j\kk`c]´c[\X]dlck`gc\d`c`´i\
fjj`ÔbXk`fe\i`Xej`^kj_l[\e_fj\ed`[Xc[i\e[\
bm`e[\#jfd[`X^efjk`Z\i\[\jm\[\ef[fekfcf^`jb
iµek^\ele[\ijµ^\cj\%K`cjkXe[\e\im\cY\jbi\m\k`
[\e[\idXkfcf^`jb\c`kk\iXkli#d\e[\i]fi\c`^^\ible
]Y\jbi`m\cj\i]iXf[fekfcf^`jbj`[\%
8ik`bc\eX]jclkk\jd\[[`]]\i\ek`Xc[`X^efjk`jb\
fm\im\a\cj\im\[X]k\^e`e^\iX]gXkfcf^`jb\fjj`$
ÔbXk`fe\if^]fibXcbe`e^\igiµek^\efgkX^\cj\iX]
k´e[\if^b´Y\i%

BlkXe\fjj`ÔbXk`fe\i
Ossiﬁkationer lokaliseret til huden er sjældent forekommende. Burgdorf & Nasemann (1) gennemgik 20.000 hudbiopsier og fandt 35 osteomer. Ved en retrospektiv gennemgang af over 49.000 beskrivelser af histologiske præparater fandt Conlin et al. (2) 79 tilfælde af osteomer. Monsour et al. (3) gennemgik 2.628 panoramaradiogrammer og
fandt strukturer der kunne tolkes som enten ossiﬁkationer
eller forkalkninger, på 2,6% af billederne, men forfatterne
nævner ikke kutane osteomer.
Kutane ossiﬁkationer inddeles i primære og sekundære
former. De primære former opstår de novo i huden uden
forudgående patologiske forandringer (4,5). Ved de sekundære former, som er de hyppigste (1,2,6,7), sker ossiﬁkationen i forud bestående patologiske forandringer (fx tumorer og betændelsesprocesser, eller i ardannelser; de kan
endvidere optræde som led i metaboliske generelle sygdomme (fx polymyositis/dermatomyositis, scleroderma,
hypoparatyroidisme, Albrights hereditære osteodystroﬁ
mv.) eller i forbindelse med syndromer (8-12) .
Dlck`gc\d`c`´i\fjkfdXkXZlk`j
Diagnosen multiple miliære osteomata cutis dækker en
forekomst af hirsekornstore (lat. milium = hirsekorn) knogledannelser i huden.
Da tilstanden ofte er lokaliseret til ansigtshuden, benyttes undertiden akronymet MMOF (multiple miliary
osteomas of the face). I det følgende benyttes det dansk/latinske akronym MMOC (multiple miliære osteomata cutis).
MMOC kan forekomme i såvel en primær som en sekundær form, idet tilstanden kan opstå i tilsyneladende
intakt hud og samtidig ses som en følgetilstand ved fx acne
vulgaris-affektioner.
Historik
I 1928 publicerede Hopkins (13) et tilfælde af MMOC, og
hans beskrivelse af tilstanden betragtes i dag som klassisk.
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Hopkins henviste til enkelte tidligere beskrivelser i 1858,
1864 og 1882.
Den første beskrivelse i den odontologiske litteratur menes at stamme fra 1943. Zegarelli & Ziskin (14) publicerede
her et patienttilfælde hvor diagnosen stilledes på grundlag
af intraorale røntgenbilleder. Siden publicerede Everett &
Fixott i 1967 et tilsvarende tilfælde (15).

Reichenberger & Löhnert (35) som gennemgik 40 tilfælde
fra litteraturen, fandt kun tre tilfælde af generel udbredelse. I 23 tilfælde var forandringerne lokaliseret til hovedet,
og i 14 tilfælde til krop og ekstremiteter.
I ansigtet kan de være lokaliseret til panden og hovedbunden eller kinderne og hagen, og de kan strække sig
ned på halsen (13,16,19,26,28,29,31,33-35,44).

Forekomst
Tilstanden er sjælden men er velbeskrevet i litteraturen i
form af en lang række kasuistikker (16-34), i oversigtsartikler (2,35) og i såvel dermatologiske (9,12,36) som odontologiske lærebøger (37,38).

Alder og køn
Tilstanden diagnosticeres ofte hos midaldrende og ældre
individer, men i de ﬂeste tilfælde berettes om en langsom
udvikling, som vanskeliggør en fastlæggelse af debuttidspunkt (26,28,29,31-34,44).
Tilstanden er dog beskrevet hos alle aldersklasser og
kan endog optræde medfødt (16, for oversigt se endvidere
35). Hos yngre individer er tilstanden især fundet hos
kvinder med en langvarig acne vulgaris-anamnese
(21,22,41,45).
Reichenberger & Löhnert (35) fandt i en opgørelse af 40 patienter med MMOC at ratio mænd:kvinder var 3:4. I ansigtet forekom tilstanden hyppigere hos kvinder end hos
mænd, mens en forekomst på krop og ekstremiteter var
hyppigst hos mænd. I Conlin et al.s materiale omfattende
12 patienter med MMOC var 11 kvinder (2).

Klinik
I de ﬂeste tilfælde ses multiple, 1-3 mm store, faste, let forskydelige, hvidlige fortykkelser i huden. De kliniske forandringer kan dog være diskrete, og der foreligger tilfælde hvor
tilstanden alene afsløredes ved røntgenundersøgelse (15,39).
Hos patienter der har været i behandling for acne vulgaris med tetracyklin, er beskrevet tilfælde af MMOC hvor
de kutane affektioner var blålige (39-41).
Affektionerne udvikles langsomt og er uden subjektive
symptomer, bortset fra at visse patienter ﬁnder dem kosmetisk generende. Dette gælder især hvis de optræder i
forbindelse med acne vulgaris-forandringer.
Radiologi
Ossiﬁkationerne ses på røntgenbilleder som multiple velafgrænsede, overvejende cirkulære radiopaciteter. Størrelsen kan variere mellem ca. 1 og 3 mm, og undertiden kan
der iagttages en lamellær opbygning. Da de er små af volumen, er radiopaciteten svag; de kan ikke ses på baggrund
af knoglestrukturer, og de fremstilles bedst på bløddelsoptagelser. De kan således fremstilles på tangentielle røntgenoptagelser af fx panden eller skalpen (16,17,21,42). Ved
forekomst i kinder eller læber kan de visualiseres på almindelige dentaloptagelser eller på tangentielle bløddelsoptagelser (15,24,26,37).
Gibilisco (37) skelnede radiologisk mellem forkalkede
acne-forandringer og MMOC. Han påpegede at forkalkede
acne-forandringer har et »snowﬂake«-udseende, mens
MMOC er velafgrænsede og lamellært opbyggede.
Lokalisation
MMOC forekommer næsten altid lokalt.
Forandringerne kan foruden at være lokaliseret i ansigtet og i skalpen samt på halsen, også forekomme på truncus
(25,30,35,40,43) og ekstremiteterne (35).
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

Patogenese
Tilstanden er forklaret ved at pluripotente mesenkymale
celler transformeres og begynder at proliferere uden et
egentligt stiumulus og giver anledning til dannelse af osteoblastiske celler (2,23,29,30). Det er også foreslået at der
foreﬁndes embryonale celler der undergår en udvikling til
hamartomer (2).
Der foreligger en enkelt beskrivelse af en familiær forekomst af MMOC hos en kvinde som ﬁk en søn der fra fødslen viste tilsvarende forandringer på halsen, kroppen og
benene (43).
En række forfattere har foretaget laboratorieundersøgelser, men uden at kunne påvise metaboliske eller endokrinologiske afvigelser (13,23,26,29,31,32,43).
Visse forfattere har sat udvikling af kutane osteomer i
forbindelse med traumatisk påvirkning (27,46), og det har
været foreslået at MMOC skulle være et resultat af vedvarende »pillen« i huden hos nervøst disponerede personer
(»pickers«).
Histologi
Ved biopsi ses små øer af lamellær knogle med en basoﬁl
kerne, omgivet af osteoidt væv med osteocytter og evt.
med en central marvkavitet. Undertiden ses Haverske ka=8>C@><8IK@BC<I
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naler med indhold af blodkar og hæmatopoietiske celler.
Knogleøerne er omgivet af en bindevævskappe (2,16,23,
28,30,31,39,41,47,48).

A

Behandling
Tilstanden er søgt behandlet med forskellige metoder.
En enkel og sikker metode er kirurgisk åbning og eksprimering af de ossiﬁcerede elementer (28,30,34,41). I de senere år er dermabrasion og laserbehandling de fortrukne
metoder (31,32,44).
Der er i litteraturen eksempler på at patienter har »behandlet« tilstanden selv ved at blotlægge og eksprimere
knoglelegemerne (42,49).
GXk`\ekk`c]´c[\
En 55-årig kvinde henvistes til røntgenundersøgelse på Afdeling for Radiologi, Odontologisk Institut, Københavns
Universitet.
Røntgenundersøgelse
Patienten var henvist for en panoramaoptagelse. På dennne iagttoges multiple, hirsekornstore radiopaciteter der
dels var lokaliseret i det submandibulære område, dels
overlappede de basale dele af mandiblen i begge sider (Fig.
1A). Supplerende foretoges en aksial optagelse af underkæben og mundbunden der viste multiple, tætstillede, 1-3
mm store radiopaciteter omfattende hele det intermandibulære område, og en mere spredt udbredelse i huden facialt for mandiblen (Fig. 1B).
De usædvanlige aftegninger på røntgenbillederne udløste en nærmere klinisk undersøgelse.
Klinisk undersøgelse
Patienten var af indisk afstamning. Udseendet var normalt.
Under hagen og strækkende sig lidt op ad kinderne i begge
sider sås multiple, 1-2 mm store, faste, hvidlige fortykkelser (Fig. 2). Der var ingen ømhed, og de gav ikke anledning
til gener. Patienten oplyste at de havde været til stede i
mange år.
Diagnose
På grundlag af det samlede kliniske og radiologiske billede stilledes diagnosen multiple miliære osteomata cutis.
Behandling
Da diagnosen blev anset for indlysende og tilstanden anset for absolut benign og ikke gav anledning til gener, foretoges ingen behandling, og der udførtes ikke yderligere
diagnostiske undersøgelser.
980

B

Fig. 1. Røntgenbilleder af 55-årig kvinde med multiple
miliære osteomata cutis. A: Udsnit af panoramaradiogram
visende spredte, hirsekornstore radiopaciteter peri- og
submandibulært (pile). B: Intraoral aksial mundbundsoptagelse visende talrige, tætstillede, velafgrænsede radiopake
legemer.
Fig. 1. Radiographs of 55-year-old woman with multiple miliary
osteoma of the skin. A: Section af panoramic radiograph showing
scattered, miliary radiopacities peri- and submandibularly (arrows).
B: Intraoral true vertical projection of the mandible showing numerous, closely positioned circumscribed radiopaque bodies.

;`jbljj`fe
Patogenese
MMOC er karakteriseret ved at kunne tilhøre gruppen af
såvel primære som sekundære kutane ossiﬁkationer. I en
del tilfælde forekommer MMOC hos patienter som i moden alder lider af acne vulgaris eller som tidligere har lidt
heraf i betydelig grad (20,22,24,25, 33,39,40-42,45). I disse
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12
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Fig. 2. Kliniske billeder af patienten i Fig. 1. A: Den submandibulære region og øvre del af halsen visende talrige,
papuløse, 1-3 mm store forandringer. B: Optagelse visende
en udstrækning af forandringerne til den nedre del af kinden.
Fig. 2. Clinical photos of the patient shown in Fig. 1. A: The submandibular region and upper part of the neck showing numerous,
papulous, 1-3 mm lesions. B: Photo showing extension of the lesions
to the lower part of the chin.

tilfælde er det af forfatterne anset for nærliggende at tilstanden repræsenterer en komplikation til acne-tilstanden.
Basler et al. (47) undersøgte konsekutivt 20 patienter med
mindst syv års acne-anamnese og fandt ved røntgenundersøgelse ossiﬁkationer i relation til acne-affektionerne hos
halvdelen.
I mange kasuistiske tilfælde foreligger imidlertid ikke
oplysninger om forudgående forekomst af acne vulgaris
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

(23,27,31,32,34,44). Conlin et al. (2) gennemgik et materiale
omfattende 74 tilfælde af kutane osteomer; kun i to af 12
tilfælde af MMOC forelå oplysninger om bestående acne
vulgaris.
Da MMOC træffes i områder af hovedet som sjældent
eller aldrig er sæde for acne (fx panden, hårbunden) har
visse forfattere påpeget at det må anses for et tilfældigt
sammentræf at acne og MMOC optræder sammen (12,19).
Differentialdiagnostik
Atypiske radiopaciter i orofaciale blødtvæv kan være af
forskellig natur og give anledning til differentialdiagnostiske overvejelser, idet det på summationsrøntgenbilleder
ikke er muligt at afgøre om en struktur er beliggende i huden, intramuskulært eller i slimhinden. I det ﬂg. gennemgås kort forkalkede/ossiﬁcerede strukturer der kan forekomme på dentomaksillofaciale røntgenbilleder. Der bortset fra forandringer i cyster og bløddelstumorer og fra forandringer som led i generele lidelser og syndromer.
Sialolithus
Spytsten kan projiceres ind på såvel panoramaradiogrammer som intraorale mundbunds- og dentaloptagelser (50).
Drejer det sig om spytsten lokaliseret til de store spytkirtler er der oftest tale om solitære aftegninger, ofte med en
betydelig størrelse.
Spytsten lokaliseret til de små spytkirtler, der kan forekomme i læber, kinder, omslagsfolden, ganen og tungen,
kan oftere repræsentere et differentialdiagnostisk sidestykke til MMOC da de typisk har en størrelse på 1-3 mm
(51,52).
Tonsillolithus
Forkalkning af »tonsilpropper« kan fremstilles på panoramaoptagelser, hvor de projiceres ind over ramus mandibulae eller det retromandibulære område. De måler gerne få
mm i diameter.
Anthrolithus og rhinolithus
Forkalkninger i sinus maxillaris og i cavitas nasi opstår oftest med et fremmedlegeme som nidus. De vil på introrale
røntgenbilleder fremstå som solitære strukturer og være
lokaliseret til disse regioner. Størrelsen kan variere betydeligt.
Phlebolithus
Forkalkninger i ansigtets vener kan forekomme multipelt
og kan typisk have hirsekornstørrelse (37). De ses typisk i
kindregionerne.
=8>C@><8IK@BC<I
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Cystercicosis
Der er tale om larver som har invaderet organismen og efter henfald forkalker (37). De radiopake legemer kan ﬁndes
multipelt, men ses ikke så tæt som ved MMOC.
Arterieforkalkninger
Forkalkninger af arterier, typisk art. facialis, kan give anledning til aftegninger på såvel panoramaradiograﬁske
som intraorale røntgenbilleder (37,53). I de ﬂeste tilfælde er
der tale om en forkalkning i dele af årens forløb, således at
det radiologiske billede viser en båndformet radiopacitet.
Forkalkede lymfeknuder
Større forkalkede lymfeknuder ses undertiden submandibulært, mens mindre strukturer, evt. i gruppeform, ses retromandibulært.
Atherosclerosis
De foreligger en række af beskrivelser af aterosklerotiske
forkalkninger på røntgenbilleder. De er lokaliseret på panoramaradiogrammer og i området sv.t. delingsstedet for a.
carotis comunis, og de fremtræder som uregelmæssige radiopake formationer (54).
Idiopatiske forkalkninger/osteomer
Der foreligger i litteraturen ﬂere rapporter om forkalkninger/osteomer i de orale blødtvæv der må betegnes som idiopatiske (48,55-59). I tungen ses lejlighedsvis forkalkninger/osteomer der er betegnet »choristomer« (for oversigt se
60).
Kosmetiske implantationsmaterialer
Stigningen i kosmetiske behandlinger hvor der indsprøjtes/indopereres alloplastiske materialer i ansigtshuden
skaber mulighed for nye komplikationer og diagnostiske
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udfordringer. Der foreligger ﬂere beskrivelser i litteraturen
om sekundær forkalkning ved brug af parafﬁnvoks som
implantationsmateriale der senere diagnosticeredes på intraorale røntgenbilleder (61,62).
KXb
Professor, dr.med. Torkil Menné takkes for gennemsyn af manuskriptet og for kommentarer. Overtandlæge Birgit Kenrad takkes for udlån af den kliniske journal.
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Multiple miliary osteomas of the skin. A literature survey and report af a case
Pathological ossiﬁcations of the skin are rare. They may
arise as primary lesions wihtout any identiﬁable cause, or
they may be secondary arising in existing tumours or
other pathological lesions.
Multiple miliary osteomas of the skin is an entity most
often located to the head and scalp, and sometimes to the
truncus. In the head the lesions are often associated with
acne or pockmarking after acne. The disease is without
subjective symptoms. It may be diagnosed clinically as
well as radiographically.
On a panoramic radiograph multiple miliary radiopacities located to the mandibular area of a 55-year-old woman
were observed. They were subsequently demonstrated on
a true occlusal projection of the mandible.
Clinical examination revealed multiple 1-3 mm, ﬁrm papules in the sub- and perimandibular skin. A diagnosis of
multiple miliary osteomas of the skin was decided.
Pathological calciﬁcations and ossiﬁcations demonstrable on dentomaxillofacial radiographs of differential
diagnostic importance are reviewed.
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resundskysten kan næppe tage sig smukkere ud end
den gjorde de tre dage i august hvor den skandinaviske endodontiforening holdt sin 15. kongres på LO-skolen med den pragtfulde beliggenhed tæt på Helsingør og
med direkte udsigt over Sundet.
Kongressen var arrangeret af Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti på Tandlægeskolen i København i samarbejde med Malmös Tandlægeskoles Afdeling for Endodonti og med Lars Bjørndal, København, som primus motor.
100 nordiske tandlæger deltog, heraf 35 fra Danmark.
Foredragsholderne var skandinaviske, der var bl.a. fokus
på evidens, traumer, bioﬁlm og den generelle endodontiske status.
Madeleine Rohlin, Malmø, forklarede om vigtigheden af
at basere sundhedsplejen på evidens. Den er langt fra altid
til stede, men man skal vide om den ﬁndes. Forskningsresultater skal kommunikeres ud til den praktiserende tandlæge.

Dette blev fulgt op af Claes Reit, Göteborg, som bl.a. talte
om kvalitet i endontisk behandling. Trods faldende cariesprævalens er der et stigende behov for rodbehandlinger –
dels fordi befolkningen har ﬂere tænder, dels fordi molarer
får endo-behandling i stedet for ekstraktion. Så millioner
af kanaler skal fyldes! Desværre er kvaliteten ikke god
nok, og der er en tydelig sammenhæng mellem rodfyldning af dårlig kvalitet og tilstedeværelse af apikal parodontit. Kvaliteten afhænger ikke kun af tandlægens viden
og tekniske dygtighed, men også fx af betalingssystemet,
tidspres og forventninger hos patienten. Hvis tandlægens
kompetence skal forbedres, har det vist sig i et projekt med
alle Göteborgs tandlæger som deltagere at de der kun ﬁk
teoretisk undervisning, ikke ﬂyttede sig nær så meget som
dem der ud over teorien også ﬁk hands-on-kurser.
Også Kerstin Knutsson, Malmø, understregede vigtigheden af at nå ud til brugerne – altså de praktiserende tandlæger – med evidensbaserede resultater og talte om den

Fig. 1. Deltagerne i 15. biennale endodonti-kongres på LO-skolen i Helsingør den 17.–19. august 2006.
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træghed hvormed ændringer implementeres. Krav fra patienterne kan være den mest effektive metode til at ændre
adfærd på klinikken.
Lars Bjørndal, København, har ved en spørgeskemaundersøgelse søgt at klarlægge hvilke faktorer den enkelte
tandlæge tillægger betydning for resultatet af den endodontiske behandling. Disse stemte sjældent overens med
opfattelsen hos en gruppe forskere der blev brugt til sammenligning som en guldstandard. I Danmark rodfyldes
hvert år ca. 360.000 kanaler. Hver anden rodfyldt tand har
apikal parodontit.
Kerstin Petersson, Malmø, fortalte om svenskernes endodontiske status. Prævalensen af apikal parodontit er faldende, og den tekniske kvalitet er blevet signiﬁkant bedre.
Konklusionen var at apikale parodontitter behandles med
nogen succes.
Lise-Lotte Kirkevang, Århus, har et stort materiale fra to
tværsnitsundersøgelser af den samme population. Vi ﬁk en
detaljeret gennemgang af risikofaktorer for udviklingen af
apikal parodontit. Også i Danmark er der nu færre rodfyldte tænder der har apikal parodontit, dog er det totale
antal tænder med apikal parodontit uændret.
Inden for den kirurgiske endodonti kunne Vibe Rud, København, fremlægge sine strålende resultater efter 20 år
med retroplast som forseglingsmateriale.
Jens O. Andreasen (JOA) gav os en grundig og systematisk
indføring i prognosevurdering i relation til de mange forskellige former for traumer. For hver traumediagnose ﬁk vi
en gennemgang af de vigtigste faktorer som vil bidrage til
at forudsige prognosen. JOA har samlet en kæmpe database, og det er hans hensigt at konstruere en traumeproﬁl på
nettet, således at den enkelte tandlæge dels kan blive guidet igennem den korrekte behandling i det aktuelle tilfælde, dels få informationer om bl.a. prognose. Der er stadig
uløste statistiske problemer som der mangler penge til at
løse, men JOA håber den kan være klar om et par år.
Gunnel Svensæter og Luis de Paz Villanueva’s foredrag (begge fra Malmø) handlede om bioﬁlm, som kan deﬁneres
som mikrobielle populationer indlejret i en matriks og adhærerende til hinanden og/eller til overﬂader – og er det
samme som plak. Der er også bioﬁlm i fx dentin og rodkanaler. Tidligere studerede man kun bakterierne når de var
til stede spredte og frit ﬂydende, men bioﬁlmen, dvs. tilstedeværelsen af bakterierne som de reelt ﬁndes i fx en rodkanal, har vist sig at have en anden fysiologi, og man kan
ikke umiddelbart overføre viden fra klassiske vækststudier på agarplader til det der foregår i en etableret bioﬁlm.
Der ligger et meget væsentligt forskningsområde her.
Gunnar Dahlén, Göteborg, talte videre om bioﬁlm og miTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

kroﬂora. Forskning i bioﬁlm kan hjælpe os til at forklare
hvorfor det er så svært at fjerne bakterier fra rodkanalen,
og hvorfor den apikale proces kan hvile så længe uden at
give symptomer. De bakterier der persisterer efter en rodkanalbehandling, er især grampositive, fakultative. De er
generelt mindre resistente og ikke så virulente, men vi skal
ikke efterlade dem, og vi skal sørge for et aseptisk arbejdsfelt med anvendelsen af kofferdam. Skyllevæsker blev omtalt, og han var tilhænger af højere koncentrationer af de
antibakterielle medikamenter end dem vi i dag bruger.
Ud over de refererede taler var der en spændende poster-session med 10 tilmeldte forskningsrapporter fra Göteborg, Malmø, Århus og København. Emnerne var bl. a. materialer til provisorier og til medikamentelt indlæg, stamceller, enterokoccer, overkapning, endo-kirurgi, oro-facial
smerte og multicenter-forskningsprojekt om behandling af
dyb caries.
Kongressen sluttede med frokost lørdag, og det havde
været tre spændende og indholdsrige dage. Den næste skandinaviske endodonti-kongres bliver i Göteborg om to år.
Gitte Bruun

Funktionsdygtige artikulatorer
Model Dentatus ARH
efterlyses til undervisningsbrug
på Tandlægeskolen
Henvendelse til
Odontologisk Forening
på tlf: 8942 4010
man-onsdag kl. 12.00-15.00 eller
of@stud.odont.au.dk
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JlZZ\jd\[bfjd\k`jbkXe[gc\a\
Bartlett D, Brunton PA. Aesthetic dentistry. London: Quintessence;
2005. 109 sider, ill. ISBN 1-85097-077-7. Pris: GBP 28,- (indb.). Pris
i DKK inkl. moms mv. 410,-.
Bogen er nr. to i en serie om Operative Dentistry. Det er ikke
den endegyldige lærebog i kosmetisk tandpleje, men nærmere en manual der kan fungere som opslagsbog i forbindelse med behandlingsplanlægning. Praktikeren forsynes
hele vejen igennem med tips og råd, kombineret med en
kort beskrivelse af den tilhørende teori, til løsning af de
daglige udfordringer der ligger i at arbejde med kosmetisk
tandpleje. I syv korte kapitler omtales behandlingsstrategier, principper, forskellige teknikker, indikationer, kontraindikationer og mulige faldgruber i »smilets æstetik«. Fine
før-og-efter-billeder supplerer teksten godt og får bogen til
at fremstå lækker og let tilgængelig. Sidst i hvert afsnit er
der henvisning til yderligere læsning. Der er fokuseret på
metoder frem for materialer. Fast protetisk erstatning omtales kun ud fra den æstetiske synsvinkel. Behandling med
intern og ekstern blegning samt mikroabrasion er udførligt beskrevet i bogens største kapitel. Med udviklingen af
eksterne blegningsmetoder vil gennemgangen heri hurtigt
kunne blive forældet. Der er en god oversigt over bemaling
med plast og behandling med porcelæn. Meget relevant er
afsnittet med løsningsforslag til de dilemmaer man kommer
i, når en behandling mislykkes. Samtidig får man mulige forklaringer på årsagen til problemerne.
Bogen er nyttig og klinisk relevant, og den kan anbefales til alle tandlæger og tandlægestuderende der ønsker en
oversigt over behandlingsmulighederne inden for den kosmetiske tandpleje.
Otto Schmidt

Bfikf^^f[kfdY\_Xe[c`e^X]fiXc\
jp^[fdd\Æ\cc\iblebfik6
Laskaris G. Treatment of oral diseases. A concise textbook. Stuttgart:
Thieme; 2005. 208 sider. ISBN 3-13-130222-2. Pris: EUR 49,95
(uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 438,-.
Endelig udkom den – en bog som helliger sig behandling af
orale sygdomme. Bogen er inddelt i tre afsnit: sygdomme
dvs. mundslimhindelidelser (178 sider), lægemidler (14 sider), og laserterapi (6 sider) samt 10 sider indeks. Afsnittet
om orale sygdomme og manifestationer af almensygdomme
omhandler i alt 122 sygdomme. De præsenteres i alfabetisk
rækkefølge, og beskrivelsen af de enkelte sygdomme omfat986

ter deﬁnition, ætiologi, kliniske fund, diagnostik, differentialdiagnoser, behandling samt referencer. Der gøres udstrakt
brug af punktopstilling. Behandlingsdelen udgør fra under
en tredjedel til under halvdelen af den samlede tekst. Efter
anmelderens opfattelse kan man ikke i år 2005 udgive en
bog som fokuserer på behandling af orale sygdomme uden
at beskrive den tilgrundliggende evidens (metaanalyser af
RCT, case-kontrol-undersøgelser, deskriptive studier, mv.).
Det er tillige en mangel at forfatteren ikke omtaler eller refererer til de på området foreliggende Cochrane-reviews.
Kapitlet om lægemidler er et unyttigt vedhæng for danske
tandlæger, som har adgang til opdateret viden herom via
www.lmk.dk. Kapitlet om laserterapi bringer ikke evidensbaseret viden om denne terapiforms anvendelighed i forbindelse med orale sygdomme.
Med bogen henvender forfatteren sig til et bredt udsnit af
orale og generelle specialister. Men nej – bogens titel lover
mere end indholdet lever op til. Teksten er kortfattet, men
det kvaliﬁcerer ikke til at anbefale indkøb af bogen.
Lis Andersen Torpet

G´[X^f^`jbYf^fdiµek^\e$
le[\ijµ^\cj\
Frommer HH, Stabulas-Savage JJ. Radiology for the dental professional. 8th ed. USA: Mosby/Elsvier; 2005. 556 sider, ill. ISBN 0-32303071-8. Pris: GBP 37,99 (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 541,-.
Lad det være sagt med det samme: billedgengivelsen i denne bog om røntgenundersøgelsesmetoder for tandlæger og
andre i det odontologiske team der arbejder med røntgenstråling, har ikke diagnostisk kvalitet. Bogen skal derfor ikke
anskaffes for sine afsnit om sygdomme og diagnostik, der
også kun udgør 100 af de ca. 500 siders tekst. Her er andre
lærebøger for tandlæger og studerende klart at foretrække.
Bogens første 19 kapitler indeholder derimod en velskrevet
gennemgang af røntgenstråling, apparatur og ﬁlm med en
kort målbeskrivelse og nøgleord som introduktion til hvert
kapitel. Teksten er skrevet i et letforståeligt og særdeles pædagogisk engelsk, og man mærker forfatterens indsigt i at
visse emner er svære at formidle. Megen ros skal tildeles
kapitlerne om ﬁlm, ﬁlmfejl og dentalapparatet, særligt beskrivelsen af forskellige tubuser og sammenligningen mellem parallelteknik og vinkelhalveringsteknik (med et endeligt opgør med betegnelsen »long cone«-teknik). Der er også
et ﬁnt kapitel om hvordan en patient ønsker at blive behandlet under en undersøgelse hos tandlægen, noget man ikke
traditionelt ser beskrevet i radiologibøger! Ris skal gives til
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12
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kapitlet om digital billedteknik hvor der forekommer ﬂere
fejl i beskrivelsen af digitale røntgenreceptorer. Der er en
god beskrivelse af indikationer for røntgenoptagelse, men
ikke alle forslag afspejler danske retningslinjer (se Tandlægebladet nr. 12. 2004); som i det meste af USA anbefales det
i bogen at der tages helstatus af enhver ny patient uanset
tandforholdene.
Ann Wenzel

>ile[`^gjpb`Xki`]fi[`^jfdkXe[c´^\
Poulsen HD, Munk-Jørgensen P, Bolwig TG. Psykiatri – en grundbog. 2. udg. København: Munksgaard Danmark; 2004. 334 sider, ill.
ISBN 87-628-0478-2. Pris: DKK 358,- (uindb.).
Hvis man har sat sig for at købe en bog om psykiatri, så er
denne »Psykiatri – en grundbog« nok det bedste valg for
tiden. Sjældent har jeg læst en bog der kan omfatte de komplekse psykiske lidelser både i perspektiv, i bredde og i realistiske sygehistorier på en og samme tid. Desværre mangler
stadig tandpleje - som i alle de andre psykiatriske bøger som
jeg har anmeldt i de sidste par år. Forfatterne formår at friske
et ellers vanskeligt emne op med klar disponering og klare
eksempler. De psykiske lidelser beskrives godt og grundigt
sammen med behandlingsprincipperne. Der er en særlig
grundig gennemgang af de hyppigste lidelser, skizofreni og
de affektive lidelser (mani og depression). Også angstrelaterede lidelser og personligheds- og spiseforstyrrelser gennemgås grundigt. Under de organiske psykiatriske lidelser
beskrives delirium og demenssygdomme på en overskuelig
måde. Ligeledes gennemgås de lidelser der har baggrund i
misbrug af alkohol og euforiserende stoffer så læseren får
en fornøden indsigt. Til slut beskrives det retspsykiatriske
område.
Bogen kan både bruges til indholdsrige opslag og læses
mhp. at få et kvaliﬁceret overblik over det psykiatriske område, der ellers kan være svært at fatte dybden og kompleksiteten af.
Peter Østergaard

GiXbj`ji\c\mXekYf^fd`dgcXekfcf^`
Sethi A, Kaus T. Practical implant dentistry. Diagnostic, surgical,
restorative and technical aspects of aesthetic and functional harmony. London: Quintessence; 2005. 284 sider, ill. ISBN 1-85097-061-0.
Pris: GBP 98,- (indb.). Pris i DDK inkl. moms mv. 1387,-.
Bogen bærer præg af at være skrevet af to erfarne klinikere.
I tre kapitler gennemgås patientudvælgelse, behandlingsTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

planlægning, samt kirurgiske og protetiske procedurer ved
immediat og delayed implantatindsættelse, knogle-grafting
og blødtvævsplastik. Hvert afsnit er forsynet med illustrative tegninger, ﬂowdiagrammer og ﬁne kliniske farvefotos.
I afsnittet om behandlingsplanlægning gennemgås kort
CT-skanningens anvendelsesmuligheder, både ved implantatindsættelse og ved augmentation. Immediat indsættelse
og belastning gennemgås grundigt hvad angår indikationer
samt kirurgiske og protetiske procedurer. Tilsvarende gennemgås delayed indsættelse. I et separat afsnit gennemgås
abutment-operation og forskellige plastikteknikker der kan
anvendes for at sikre optimale bløddelskonturer og hermed
høj æstetik. Diverse protetiske procedurer med aftrykstagning, abutment-forbindelse mv. gennemgås. I afsnittet om
augmentation gennemgås anvendelse af knoglevæv hentet
intraoralt fra symfysen eller ramus, og taget fra hoften til
udbygning af en hel kæbe. Endelig omtales sinusløft og teknikker til bløddelskorrektioner. Bogen giver en sober gennemgang af problemstillinger og behandlingsmuligheder,
men de nyeste teknikker med anvendelse af færre implantater og immediat indsættelse og funktion er ikke medtaget.
Måske er det bevidst fordi der endnu ikke er dokumenterede langtidsresultater. Bogen beskriver derfor det sikre,
og netop derfor kan den anbefales til kolleger med interesse
for implantologi.
Peder Kold

¾JXdd\$[X^j$`dgcXekXk\i½
Jiménez-López V. Immediate loading in implant dentistry. Surgical,
prosthetic, occlusal and laboratory aspects. Barcelona: Quintessence; 2005. 278 sider, ill. ISBN 84-89873-33-x. Pris: GBP 125,- (indb.).
Pris i DKK inkl. moms mv. 1765,-.
Den teknologiske udvikling på implantatområdet med forbedring af overﬂade og design og krav fra patientside om
»her og nu-løsninger« har øget fokus på »samme-dags-implantater«. Denne bog er et bidrag til at give en opdatering
på dette felt omend udviklingen løber stærkt, og vi endnu
langt fra har de nødvendige langtidsobservationer til at sætte
de eksakte standarder. En af bogens styrker er at der sættes
fokus på et teambaseret samarbejde således at de forskellige
aspekter i denne specielle behandlingskategori løses optimalt, både hvad angår diagnostik, behandlingsplanlægning,
behandling og opfølgning.
Bogen kan absolut anbefales til kolleger der ønsker at implementere dette behandlingstilbud i klinikken.
John Jensen
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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>XY\jkfb\i`bb\k`c^Xme]fief^\e
Sidste år ﬁk sundhedsministeren gennemført en af
sine mærkesager, nemlig etableringen af en gabestok for sundhedspersoner på internettet. Det betyder at alle nu kan gå på nettet og se hvilke autoriserede sundhedspersoner der har aktuelle påbud, er i
skærpet tilsyn eller har fået foretaget hel eller delvis
indskrænkning af deres autorisation.
Nu har gabestokken været i funktion i godt og vel
ni måneder, og vi har dermed haft lejlighed til at
opleve hvordan den fungerer i praksis. Lad det være
sagt med det samme: Jeg kan ikke se hvem den er til
gavn for.
Jeg vil gerne underHvis man begår en fejl må
strege at DTF ikke
det vigtigste være at man
ønsker at holde hånlærer af den, så man ikke den over tandlæger
gør det samme igen.
der begår gentagne
alvorlige behandlingsmæssige fejl. Hvis en tandlæge trods adskillige
næser bare bliver ved med at praktisere uforandret
og undlader at opdatere sig fagligt, skal patienterne
naturligvis kunne orientere sig om det.
Men går man ind på sundhed.dk, sst.dk eller
pkn.dk, vil man kunne se at den elektroniske gabestok ikke bare omfatter autoriserede sundhedspersoner der har gjort sig skyldige i alvorlige behandlingsfejl eller grove, gentagne tilfælde af skødesløshed.
Listen medtager også forholdsvis simple journalføringsfejl. Og dermed skævvrider den billedet af hvad
kvalitet i tandplejen drejer sig om.
Vi er nu i en situation hvor en gruppe patienter der
måske er blevet behandlet godt hos den samme tandlæge i 30 år og følt sig trygge ved det, pludselig ser
tandlægen hængt ud på internettet og i Ekstra Bladet
på grund af et par relativt simple fejl. Hvem har glæde af det?
Der er simpelt hen ikke logik i proportionerne på
internetlisten. Forhåbentlig var det ikke sundheds-

Susanne Andersen,
formand for DTF
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ministerens hensigt at alvorlige behandlingsfejl skulle oplistes side om side med journalføringsfejl og
meddelelser om generhvervelse af autorisation. Men
det er sådan virkeligheden tager sig ud.
Alle læger, tandlæger og andre autoriserede sundhedspersoner kan komme til at begå fejl. Hvis man
begår en fejl, må det vigtigste være at man lærer af
den, så man ikke gør det samme igen. Som kolleger
kan vi også lære af hinandens fejl. Derfor ser jeg meget positivt på Lægeforeningens synspunkt om at
læger etisk er forpligtet til anonymt at indberette fejl
og utilsigtede hændelser til en patientsikkerhedsdatabase. Det er der langt mere perspektiv i end at udstille sundhedspersoner vilkårligt på internettet.
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Gør hverdagen
lettere...

Ring til os på 39 46 00 80 eller gå ind på
www.dtftryghed.dk
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?mfi]fi]fikj´kk\i[\6
Bladet MOTOR, februar 2006, nr. 2,
omtalte i en artikel en kræftsyg
kvinde der ved et hospitalsbesøg ﬁk
en p-bøde. P-selskabet forfulgte sagen i halvandet år – også i syv mdr.
efter bilistens død. Er der nogen der
kan se analogien når talen falder på
Patientklagenævnet? Jeg har just
stået distancen i Patientklagenævnets papirmølle, er blevet en oplevelse/erfaring rigere og må i sandhedens navn sige:
»De lever sandelig op til deres kontraktstyringsaftale 1.2, citat: ’Nævnets strategi er at træffe korrekte,
hurtige og gennemskuelige afgørelser
osv.’«.
Min sag startede 5. marts 2003!
Retfærdigvis skal nævnes at sagens
første afgørelse faldt 4. december
2003, men var af en lødighed så selv
nævnet fandt anledning til at genoptage sagen på opfordring baseret på
veriﬁkationer foranlediget af delinkventen.
Hele rettergangen mindede mest af
alt om middelalderens inkvisition,
ingen forsvarer, meget summarisk,
forudfattet og fordømmende. En helt
igennem kedelig og nedgørende tone.
990

Jeg er lykkelig for ikke uretmæssigt at
sidde på dødsgangen i USA med det
nævn som sagsbehandlere. Slaget
ville være tabt forlods, og man ville i
bogstaveligste forstand være afskåret
fra at vinde et nyt. De har hverken
proportions- eller situationsfornemmelse, er ude af stand til såvel at justere som jugere og deler reprimander ud med gavmild hånd, som om
de formastelige begår fejlene bevidst!
Faglig stolthed tillægges os ikke, og
tanken om risiko for psykiske følger
er en by i »Langbortistan«. Hvad om
nævnet som udgangspunkt havde en
mere positiv holdning til os dels som
fagpersoner der vil deres medmenneskers bedste, har kvaliﬁkationerne,
men stadig kun er mennesker der kan
begå fejl, dels som i givet fald kun
koncentrerer sig om det patienten
klager over? Jeg kan ikke se den dybere videnskab i at fortsætte jagten
hvis/når patienten ikke har fået medhold og da slet ikke set i sundhedsministerens seneste transparente skær!
Tænk på konsekvenserne for »tandlæge Plombum«, der uretmæssigt
hænges ud og dybest set må lukke
ﬁrmaet grundet en kommafejl. Han

skal skrive essays og ikke journaler
for at undgå at blive hængt ud måske
pga. fejlagtig kritik af en krone. Hvornår får han tid til at behandle, og er
der ting han simpelthen afstår fra, for
hvis? Alene af sidste grund er jeg
ikke enig i ministerens kernepunkt,
men nu er loven der! Den stiller store
krav til vort odontologiske liv og vor
færden, men endnu større til Patientklagenævnets ufejlbarlighed! På den
måde nævnet har håndteret min sag,
kandiderer det til en suveræn førsteplads i sundhedsministerens netgabestok, hvis det så bare ku’ gøre
skaden go’ igen!
Jeg hedder ikke Jørgen for ingenting, har indgivet hele min sag til
DTF som dokumentation for mine
påstande og spørgsmål. Idet jeg håber
på en lystig debat uden tilnærmelsesvis reaktion som 12 berømte tegninger, er spørgsmålene derfor ved eventuel patientklage:
• Hvorfor får vi ikke beskikket en
forsvarer?
• Hvorfor har vi ingen appelret?
• Hvorfor skal nævnet selv behandle
appelsager?
• Hvorfor bedømmer/dømmer nævTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

;\YXk
net os ud fra en virtuel vinkel?
• Hvorfor kan nævnet ikke graduere
behandling, niveau, sprog, straf m.m.?
• Hvorfor holder nævnet sig ikke til
det patienten klager over?
• Hvorfor skal nævnet have lov til at
uddele reprimander med gavmild
hånd?
• Hvorfor kan nævnet ikke bedømme
os i et lidt positivt skær?
• Hvorfor ser konsulenten ikke høringssvaret inden afgørelsen?
Jørgen Burhøj,
specialtandlæge
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Jeg synes det er ﬂot at du med dit
debatindlæg står frem og fortæller
om dine oplevelser.
Dit debatindlæg blev indsendt allerede før deadline for det nummer af
Tandlægebladet der udkom den 30.
august. Når indlægget først bliver
bragt nu, skyldes det at redaktionen
har forelagt det for Patientklagenævnet for at give nævnet mulighed for at
svare. Den disposition fra redaktionens side er jeg naturligvis helt enig i,
for din kritik retter sig jo mod Pa-

tientklagenævnets sagsbehandling og
attitude.
Patientklagenævnet ønsker imidlertid ikke at svare på dit indlæg,
hvilket nævnet meddelte redaktionen
den 13. september.
Susanne Andersen,
formand for DTF
Læs også lederen på side 988.
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Alle patienter skal behandles ens –
uanset om tandlægen har fået oplysning om at de lider af en smitsom
sygdom eller ej. Det budskab understreges nu af DTF efter at Hepatitis
Foreningen har henvendt sig fordi
den fra tid til anden bliver kontaktet
af medlemmer der har følt sig dårligt
behandlet hos tandlægen.
Følges hygiejnestandarden konsekvent, er der ingen fare, og hepatitispatienter kan behandles nøjagtig
som alle andre. Det understreger
Marianne Koch Uhre, der er odontologisk sekretær i DTF.

$]i\emXZZ`e\[\iY\jbpkk\idf[
jd`kk\d\[Y[\_\gXk`k`j8$f^9$
m`ilj%
J\`µmi`^k_p^`\ae\m\ac\[e`e^\eg
;K=e\k%
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Clbb\k]fik`c^Xe^
Nogle hepatitis-smittede har oplevet at
der pludselig var lukket for tilgang når
de oplyste at de led af hepatitis. Andre
har prøvet at tandlægen meddelte dem
at klinikken ikke havde det nødvendige udstyr til at behandle dem. Det
fortæller næstformand i Hepatitis Foreningen Susan Christensen.
– Jeg tror det skyldes uvidenhed
hos nogle tandlæger. Men uanset
hvad der er baggrunden, virker det

meget ubehageligt på den patient der
er udsat for det. Mange hepatitissmittede slås i forvejen med følelsen
af mindreværd og andres fordomme.
Og sådan en afvisning kan slå én
helt ud, siger hun.
?\gXk`k`j$gXk`\ek\igcX^k
jd`kk\k`cc´^
Susan Christensen fortæller også om
en patient der er blevet pålagt at betale et smittetillæg. Det er if. DTF et
brud på overenskomsten – og i øvrigt
uanstændigt, mener DTF’s formand,
Susanne Andersen.
– Jeg er sikker på at det er de færreste tandlæger der gør den slags,
men vi kan ikke som stand leve med
at bare én opfører sig på den måde.
Hepatitis-patienter har lige som alle
andre krav på en ordentlig behandling, siger Susanne Andersen.
Tilbage i 1996 udgav Sundhedsstyrelsen en retningslinje ved navn
»Vejledning om forebyggelse af hepatitis«. Den er senest revideret i
2002 og udsendt til alle landets tandklinikker.
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BFIKEPK

<c\bkife`jb\
cµej\[c\igm\a
`Xdk\if^
bfddle\i
Flere kommuner og amter indfører i øjeblikket elektroniske
lønsedler. Nogle kommuner er
allerede godt i gang, og det forventes at ﬂere i nærmeste fremtid følger trop. Det sker som led
i det øgede fokus på digital forvaltning.
Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen,
KTO og Sundhedskartellet har
derfor i samarbejde udarbejdet
et vejlednings- og inspirationsmateriale som kan hjælpe med
til at overgangen fra papir til
elektronik forløber tilfredsstillende. Materialet består bl.a. af
relevant lovgivnings- og aftalestof.
Har din arbejdsgiver indført
elektroniske lønsedler, eller
overvejer vedkommende at gøre
det, kan du læse mere på medlemsnettet på DTFnet eller
www.personaleweb.dk.
Også på statens område er
elektroniske lønsedler indført –
fx på Københavns Universitet.
C´jd\i\fd\c\bkife`jb\cµejg\$
Z`]`bXk`fe\i#[`^`kXcj`^eXklidm%g
¥bfefd`jkpi\cj\ej_a\dd\j`[\
nnn%f\j%[b
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Jk`^e`e^`jXc^X]jf[XmXe[
Danskerne drikker igen mere sodavand efter en
kort periode med stagnation. Det viser nye tal fra
Bryggeriforeningen.
Det er især de 15-18-årige der slukker tørsten i
sodavand. De drikker i gennemsnit 30 cl om dagen,
og det er alt for meget set ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt. Tommelﬁ ngerreglen for børn og
unge er maks. ½ l sodavand om ugen – altså 7 cl om
dagen.
Hvis alle sukkersødede sodavand blev erstattet
med vand, ville gennemsnitsdanskeren kunne opnå
et vægttab på over 5 kg på blot et år. Det kan man
læse på Danmarks Fødevareforsknings hjemmeside.

;K=$bXc\e[\ibfdd\i`
jclke`e^\eX]fbkfY\i
DTF’s lommekalender for 2007 udsendes i
slutningen af oktober til alle medlemmer der
modtager Tandlægebladet.
Som noget nyt vil kalenderen i år indeholde en oversigt
over alle medarbejderne i sekretariatet for DTF og DTF’s Tryghedsordninger, ud over de sædvanlige oplysninger om serviceydelser og medlemsrabatordninger.

:fc^Xk\l[cf[[\i(%'''kXe[\]k\ijpe
Colgate har vanen tro udråbt oktober til
»Sund Mund Måned«, og i år spreder man
budskabet om vigtigheden af det regelmæssige tandeftersyn.
I forbindelse med kampagnen udlodder
Colgate 1.000 gratis tandeftersyn til voksne
danskere der ikke har været hos tandlægen i to år eller mere. Der bliver også
mulighed for at få tjekket mundhygiejnen når den såkaldte »Sund Mund
Patrulje« stiller op med en mobil
klinik i indkøbscentre over hele
landet.
Colgate laver i år »Sund Mund
Måned« i samarbejde med
Dansk Tandplejerforening.
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Da Oral-B udgav bogen »Tand for tand – gode råd om tænder og mund hele
livet« i januar 2006, kunne man bl.a. læse at slår man en tand ud, skal man
lægge den i mælk eller saltvand. Det, sammen med andre fejl i bogens afsnit
om tandtraumer, ﬁ k en gruppe nordiske odontologiske eksperter til i samlet
ﬂok at kritisere Oral-B’s anbefalinger for at være direkte forkerte.
Det har Oral-B lyttet til, og nu ﬁ ndes bogen i revideret udgave med korrekte anbefalinger på nettet og kan frit downloades.
Det er muligt at hente hele bogen eller enkelte kapitler så patienterne kan
se de afsnit der er særligt relevante for dem.
Det kan ske på www.denkommunaletandpleje.dk, der har lavet en aftale
med Oral-B, der i første omgang løber indtil midt i november, men hvis
interessen er stor, kan aftalen forlænges.
Bc`b`e[gnnn%[\ebfddleXc\kXe[gc\a\%[b

=c\i\kXe[c´^\$
jg\Z`Xc\i`Efi^\
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Omkring 100 danske tandlæger, hvoraf halvdelen var
på en DTF-arrangeret kursusrejse, deltog i slutningen
af september i den årlige
FDI-kongres som var forlagt til det sydlige Kina.
På www.tandlaegebladet.
dk kan du læse artikler fra både
kurser, møder, messe og fra mere
sociale aktiviteter på kongressen.
Du kan fx læse om hvordan
Göran Koch fra Sverige mener at
man i befolkningsgrupper med
stor cariesaktivitet først og fremmest skal bruge ressourcer på at
stoppe cariesudvikling hos de
yngste og om hvorfor han mener
at restaurerende tandbehandling
uden profylaktisk indsats er skadelig eller i bedste fald omsonst.

=FKF1N@EE@<9IF;8D

I Norge udvides antallet af tandlægespecialer fra ﬁ re til syv. Kæbe- og
ansigtsradiologi, protetik og bidfunktion samt endodonti bliver nye godkendte specialer i Norge.
Den norske tandlægeforening skal i
samarbejde med de norske sundhedsmyndigheder udarbejde regler for
godkendelse af de nye specialer. Samtidig skal man tage stilling til eventuelle overgangsordninger og til organiseringen af specialistuddannelserne.
Ud over de nævnte specialer vil
man afprøve et kombineret speciale i
klinisk odontologi som omfatter fagområderne parodontologi, protetik og
bidfysiologi samt endodonti. Efter
afprøvningen vil man tage stilling til
specialet, og hvis det bliver godkendt,
vil specialerne i
protetik og bidfunktion samt
endodonti skulle
revurderes.

=;@)''-`B`eX

Du kan også læse om FDI’s nye
politik om bl.a. etisk international rekruttering af tandplejepersonale og om bivirkninger ved
resinbaserede fyldningsmaterialer.
Og så kan du se billeder fra
dentalmessen og åbningshøjtideligheden.
Bc`b`e[gnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b
f^kX^d\[k`cbfe^i\j`B`eX
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Hvad anbefaler
du mod
tør mund?

Xerodent® har 3-dobbelt effekt
1. Bufferet æblesyre stimulerer spytproduktionen
2. Natriumfluorid hærder tandemaljen
3. Xylitol kan ikke nedbrydes af og er dermed ikke
substralt for cariesfremkaldende bakterier
Xerodent® er en sukkerfri sugetablet med en
behagelig appelsinsmag

Xerodent® fås på apoteket:
Vejl. udsalgspris: 25 stk. kr. 24,95. 90 stk. kr. 59,95

Få gratis Xerodent®-prøver
Besøg os på Dental Fair, stand 53 og få gratis
prøver med hjem til dine patienter

Xerodent

®

Gør tør mund til sund mund

K8E;C¤><<K@B
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<igXk`\ek\ejc`mjbmXc`k\k
m`^k`^\i\\e[jle[\k´e[\i6

Anne Larsen har altid haft et diastema mediale. Men nu hvor hun er fyldt
45, er det blevet utåleligt. Hun har
fået bleget sine tænder, og det var
hun glad for, men nu er det som om
mellemrummet imellem fortænderne
er blevet endnu mere synligt og problematisk.
Hendes veninder har fortalt om
skuespillere der har fået ordnet sådan
et problem ved at »få sat skaller« på
fortænderne.

Sådan nogle vil Anne Larsen gerne
have. Hun ikke alene gerne vil, hun
insisterer!
Tandlægen fatter boret, fjerner de
yderste lag af emaljen fra 3+ til +3 og
tager aftryk til en ny front.

BXedXe[\k6
JbXcgXk`\ek\ej_fc[e`e^k`c
c`mjbmXc`k\km\a\kle^\i\\e[
_\ejpe\kk`cjle[kkXe[m´m6
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Ja, jeg mener helt principielt at patienterne har råderet over deres egne
tænder.
Det er patientens tænder, og
det er patientens valg – selvfølgelig på baggrund af grundig information fra min side. Anne Larsen
skal have fordele og ulemper
forklaret, og derefter har hun

råderet over sin egen krop, i dette
tilfælde tænderne.
Efter min mening vejer en god
livskvalitet tungere end et par
millimeter emalje. Og jeg mener
det er helt forældet at man som
tandlæge sætter sig til dommer
over hvad der er godt for andre
mennesker.
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Nej, tandlægen skal tale tændernes
sag.
Patienten er slet ikke i stand til
at overskue konsekvenserne af
behandlingen, og jeg mener at
tandlægen påtager sig et stort
ansvar ved at ødelægge tænderne
på den måde.
I øvrigt tror jeg ikke Anne Larsen bliver lykkeligere af at undvære mellemrummet. Næste gang

er det vel ørerne det er galt med,
eller næsen eller noget andet.
Hvis det var min patient det
drejede sig om, ville jeg prøve at
få hende til at forstå at det er en
rigtig dårlig idé, og at tænderne
bliver ødelagt.
Hvis hun ikke ville forstå det,
ville jeg foreslå hende at ﬁ nde en
anden tandlæge.

Grunden til at man kan afvise patientens
ønske om skaller på fortænderne er at
man som behandler har en forpligtelse
til ikke at påføre patienten skade.
G<K<IIFJJ<C#C<BKFI@D<;@:@EJB<K@B

<K@JBJ<K
Lektor i medicinsk etik Peter Rossel
har følgende kommentar til det etiske
dilemma:
Tandlæge A siger at patienten
har råderet over egne tænder.
Men det betyder jo ikke at hun
har råderet over tandlægen.
Set fra et etisk perspektiv kan
tandlægen sagtens afvise at behandle patienten. For livskvalitet
er ganske rigtigt vigtig, men bør
behandleren påføre patienten
skade? Etisk set: »nej«.
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Det har dog ikke noget at gøre
med at patienten ikke er i stand
til at overskue konsekvenserne af
behandlingen, sådan som tandlæge B argumenterer. Det er en
paternalistisk tankegang og altså
krænkende over for patientens ret
til selvbestemmelse.
Grunden til at man kan afvise
patientens ønske om skaller på
fortænderne er at man som behandler har en forpligtelse til
ikke at påføre patienten skade.
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zendium prisen 2006
lad\]d]k&&&
OHNWRU+DQQH+LQW]HGURGRQWSKG
7DQGO JHVNROHQ$DUKXV8QLYHUVLWHW
Vi tænker i nye baner, og zendium prisen overrækkes derfor på AROS Aarhus Kunstmuseum.
Denne eftermiddag kombinerer vi odontologi og kunst.
Hanne Hintzes foredrag har følgende titel:

7DQGRJN EHUDGLRORJHQ²HWQ\WWLJWEHNHQGWVNDEIRUGLJ"
• Savner du hjælp til diagnostik af et radiologisk fund?
• Er du i tvivl om hvilken røntgenprojektion, der er mest velegnet til en given udredning?
• Har du behov for henvisning af patienter til specialundersøgelser (fx scanografi, tomografi, CTskanning)?
• Har du brug for opdateret information om radiologiske procedurer, herunder lovkrav, apparatur,
fremkaldekemi, diagnostisk sikkerhed, strålehygiejne o.lign.?
Foredraget vil fokusere på ovennævnte spørgsmål og vil blive underbygget af kasuistikker fra praksis.

'XLQYLWHUHVGHVXGHQWLOYHUGHQVSUHPLHUHSnGHWXQLNNHP¡GHPHOOHPNXQVWRJUDFHUELOHU
En symbiose af to verdener. De udstillede racerbiler er designmæssigt enestående og udmærker sig ved at
have været i aktiv tjeneste med legender som Sterling Moss, Ronni Peterson og Jackie Stewart bag rattet.
Kunsthistorikere vil guide dig igennem udstillingen, og eftermiddagen afsluttes med buffet på AROS.

'HWWHV UOLJHSURJUDPO¡EHUDIVWDEOHQRQVGDJGHQQRYHPEHU
17.00 Registrering og afhentning af P-billet
19.30 Buffet
21.00 Forventet sluttidspunkt
Læs mere på www.zendiumfagfolk.dk
Arrangementet er gratis, og hele teamet er velkommen. Tilmeldingsfrist mandag den 16. oktober kl. 12.00.
Billetterne fordeles efter ”først-til-mølle princippet”.
Tilmelding er bindende og skal ske via e-mail til: line.arboe@saralee.com
NB. Hanne Hintze holder samme foredrag som en gæsteforelæsning
onsdag den 8. november kl. 17.30-18.15 på Københavns Universitet,
Panuminstituttet, Haderup Auditoriet, indgang fra Blegdamsvej 3 B.
Efter forelæsningen byder zendium på en let buffet.

6W\UNHUPXQGHQVHJHWIRUVYDU
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Tsunamien ramte som bekendt Sri
Lanka den 26. december 2004. Efter
den ufattelige katastrofe var alt kaos,
og der skulle bl.a. retsodontologer fra
Danmark til at identiﬁcere ligene som
først kunne graves frem ﬂere dage
efter.
Behovet for tandlægehjælp sluttede
imidlertid ikke da de udenlandske
retsodontologer tog hjem. Herefter
startede genopbygningsarbejdet –
også for tandlægerne.

I\[e`e^`Õ\i\]Xj\i
Da katastrofen ramte, gik Sri Lankas
myndigheder og øvrige fagfolk straks
i gang med redningsarbejdet. I den
humanitære indsats deltog delegationer af srilankanske læger, sygeplejersker og også tandlæger.
I den akutte fase, dvs. allerede få
dage efter tsunamien, blev der sendt
hospitalspersonel til området for at
redde liv. Det var mest knoglefrakturer og åbne sår som behøvede øjeblikkelig behandling.

I denne akutte fase sendte det lokale Kandys dentale hospital og universitet fem lokale orale kirurger med
hjælpepersonale og administrativt
personale til katastrofeområdet for at
udføre livreddende kirurgisk førstehjælp for ansigts- og kæbetraumer.
Dr. Prasad D. Amaratunga, der både er managing director for den kirurgiske afdeling, privatpraktiserende
tandlæge og formand for Sri Lankas
Tandlægeforening, deltog i den første
fase af hjælpearbejdet.
=FKF1B<C?<@CD8EE

Jfd]fidXe[]fiJi`CXebXKXe[c´^\]fi\e`e^
\i;i%GiXjX[;%8dXiXkle^Xkm% i\[\k`cXk
]fid`[c\\kgifa\bk[\ibXeYp^^\k`jbfc\kXe[$
bc`e`bb\i`[\kkjleXd`iXdk\fdi[\%?Xe\i
jXdk`[`^dXeX^`e^[`i\Zkfi]fifiXcb`ili^`g
BXe[pj[\ekXc\_fjg`kXcf^KXe[c´^\jbfc\#jfd
bXe]fid`[c\jle[_\[j]i\dd\d\[[\kXe[c´^\$
jkl[\i\e[\jfdle[\im`j\i\jXdk\ebmXc`ÔZ\i\k
\mXcl\i`e^X]kXe[jle[_\[\e%GXk`\ekjkl\eg
FiXcb`ili^`jbX][\c`e^j\j`YX^^ile[\e%
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– Efter den første uge hvor vi havde
hjulpet så mange som muligt med vort
medbragte udstyr på interimistiske
felttandklinikker, indtrådte den næste
fase i hjælpearbejdet. Nu var teltlejrene
skudt op som paddehatte, og folk blevet huset der. Det reelle omfang af folks
skader kunne nu begynde at blive gjort
op, fortæller Dr. Prasad D. Amaratunga,
som husker denne næste fase som den
hårdeste rent arbejdsmæssigt.
– Folk var nu klar over hvem der
reelt var savnet, og hvem der var skadet. Desuden var de ﬂeste turister på
vej ud af området og på vej til deres
hjem – og sundhedsvæsen. Lokalbefolkningen var enten i telte eller hos
familie og venner. Og nu begyndte de
at komme til vore maksillofaciale skadestuer med deres skader. Og der var
mange skader, fortæller tandlægen.

DXe^\cgjle[_\[j]XZ`c`k\k\i
Denne anden fase af redningsarbejdet
med akkumulerede akutte fysiske og
psykiske skader gik nu over i den tredje fase efter 1-2 mdr. Folk begyndte
efterhånden at mangle sundhedsfaciliteter til hverdagens sygdomsproblemer
uanset tsunami-situationen. Også til at
klare tandproblemer som kunne stresse de i forvejen belastede mennesker.
I denne fase kunne fx danske
tandlæger med fordel havde hjulpet
med at lindre folks smerter på tandlægeskadestuer i teltelejrene inden
de lokale tandlægers klinikker kom
til at fungere.
>\efgYp^e`e^j]Xj\e
Efter yderligere et par måneder startede den fjerde fase; nemlig genopbygning af lokalsamfundene, heri-

blandt læge- og tandlægeklinikker.
I denne fjerde fase blev der også
taget mere vare på de psykosociale
skader. Fx blev forældreløse børn
fra teltlejrene samlet i børnehjem
hvis de ikke havde slægtninge at bo
hos. Ud over fast tag over hovedet,
tøj på kroppen og daglig mad og
drikke skulle børnene have fjernet
smertelige lidelser i tænderne.
For at støtte disse hårdt ramte
børn har bl.a. Buddhistic Research
Organisation, en humanistisk-religiøs
organisation, i samarbejde med
Kandy Universitet taget initiativ til
at de forældreløse børn kan få rekreationsophold i Kandy Universitets gæstehytter. Børnene behøver at
komme væk fra havet, der hver dag
minder dem om deres forældres og
søskendes død i den sorte ﬂodbølge.

?XcmXe[\ki\]k\iÕf[Yµc^\eiXdk\Ji`CXebX#\i[\ijkX[`^]fcb`
k\ckc\ai\%D\e`[X^_Xi[\Õ\jk\[f^]\k]Xjk\kX^\fm\i_fm\[\k%

Ji`cXebXejb]i`d´ib\[\i
m`j\i\kkf^jfdiXdd\j
X]kjleXd`\ef^_m`imc\j
Yfik%;\kfm\i]pc[k\
bpjkkf^Yc\mjbpcc\k(bd
`e[`cXe[\k%@e[k`c]fi]
d[i%k`cYX^\mXi[\k
d\e`e^\eXkkf^miX^\k
jblcc\\]k\icX[\jjfd\k
eXk`feXckd`e[\jd´ib\%
=FKF1G<K<I¥JK<I>88I;

D\e]fi[`[\cfbXc\
Y\Yf\i\bcX^\[\fm\i
jgµ^\cj\jX^k`^\
[µ[jjbi`^]iX[\k]filcpb$
b\[\kf^#_Xidpe[`^_\$
[\ie\dkk\k]a\ie\
kf^miX^\k%
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en 14-dages-periode på skoler i
tsunami-området, hvor de skal undervise i tandpleje som et projekt i
undervisningen. Den undervisning
og tandpleje skulle gerne gavne. Og
det vil kunne blive evalueret med
DMFT-scores.
@bb\g\e^\k`ckXe[bc`e`bb\i
Men der mangler penge til de fysiske
faciliteter i denne femte fase, fortæller
Dr. Prasad D. Amaratunga.
– Bemanding med tandlæger skal
vi nok skaffe til opgaverne, men vi
behøver penge til opførelse af ti tandklinikker. Hver klinik kan opføres for
ca. 1,5 mio. Sri Lanka Rupies (ca.
75.000 kr., red.), siger han.
Det kan undre at tandlægerne
mangler penge til at opføre klinikker.
Der skulle nemlig være midler til

denne femte fase for Sri Lanka. If. en
artikel i Politiken ultimo april 2006
har ﬂere hjælpeorganisationer indtil
nu kun brugt under halvdelen af de
mange mio. kroner som danskerne
sidste år samlede ind til de ﬂodbølgeramte i Sydøstasien. Heraf skal et trecifret millionbeløb i danske kroner
bruges i Sri Lanka til den langsigtede
opbygning. Om dette gælder en opbygning af faciliteter til skoletandpleje i det sydøstlige Sri Lanka, vides
ikke. Men der burde være en reel
mulighed når der er et reelt behov. Q
Peter Østergaard, tandlæge, MPH,
fagjournalist, har skrevet denne artikel
på baggrund af en rejse til Sri Lanka i
sommer. For 20 år siden var han udsendt
tandlæge for Mellemfolkeligt Samvirke i
landet.

 $+ 

;\e]\dk\]Xj\
Sri Lankas tsunami-område er efterhånden i den femte fase. Nu skal man
skaffe det nødvendige medicinske og
odontologiske udstyr der er nødvendigt for at løfte behandlingsniveauet
op over det nærmest krigslignende
niveau.
I det odontologiske område er der
behov for klinikfaciliteter, dvs. tandklinikker på skoler med de hjemløse
børn. Der mangler penge til units og
instrumenter samt sterilisationsfaciliteter.
På Kandys dentale hospital og universitet er man ved at forberede et
forebyggelsesprogram med deltagelse
af lokale tandlægestuderende. Det
skal forbedre mundhygiejnen hos
tsunami-børnene. Hver årgang med
ca. 50 studerende skal opholde sig i
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,ANGTIDSHOLDBAR STETIK FORUDSTTER AT BÍDE BLDTVV
OG HÍRDTVV ER SUNDT &OR AT OPNÍ DETTE ER DER BRUG
FOR ET HELHEDSSYN PÍ IMPLANTATBEHANDLING n OG ET
IMPLANTATSYSTEM SOM ER INSPIRERET AF NATUREN
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;K=Ëj]fidXe[fd]i`m`cc`^kd\[c\djbXY1

:c[dgYZa^a³c\YZcVik³gZ9I;"bZYaZb
:cXljAµi^\ej\e
Den 1. januar 2007 bliver det frivilligt
for alle tandlæger om man vil være
medlem af Dansk Tandlægeforening
eller ej. Men DTF’s formand, Susanne
Andersen, frygter ikke at tandlæger i
hobetal vil vælge at droppe medlemskabet af foreningen.
– At være medlem af DTF indebærer at man er inde i varmen blandt
kolleger med alle mulige former for
tandplejefaglig beskæftigelse. Jeg synes selv at det udgør et godt rygstød
for mig som tandlæge at jeg er en del
af fællesskabet i stedet for at stå
udenfor, siger Susanne Andersen.
Men også når det kommer til de
hårde facts om fordele og ulemper
ved medlemskabet, mener DTF-formanden at medlemskabet af DTF kan
betale sig i længden.
– DTF fører jo forhandlinger med
både sygesikringen, Kommunernes
Landsforening, de offentlige arbejdsgivere og klinikpersonalets organisationer. Disse forhandlinger kan man
kun få indﬂydelse på hvis man er
medlem af DTF. Desuden kan man
som DTF-medlem få individuel rådgivning som det vil være dyrt at købe

1004

ude i byen. Dertil kommer at DTF’s
medarbejdere er specialiserede i at
rådgive tandlæger. Det er de ikke på
byens lokale advokatkontor.
<]k\il[[Xee\cj\X]_µabmXc`k\k
Susanne Andersen nævner endvidere
at DTF tilbyder efteruddannelse af
høj kvalitet til favorable priser.
– Sammenligner man med andre
kursusudbydere, får man rigtig meget
for pengene hos DTF. Vi er i fuld gang
med at gøre DTF’s kurser endnu bedre. Og vi er nu på vej til at indføre
særligt fordelagtige kursuspriser som
man kun kan opnå hvis man er medlem af foreningen. Samtidig vil nogle
af DTF’s kurser kun være åbne for
medlemmer.
– Det er naturligvis også kun adgang til medlemsnettet på DTFnet
hvis man er medlem af DTF. Medlemsnettet rummer en mængde informationer som er meget svære at undvære, hvis man vil arbejde som tandlæge i dag. Mange af de informationer
som i dag er at ﬁnde på medlemsnettet, blev tidligere sendt til klinikkerne med posten fra det offentlige. Det

bliver de ikke nødvendigvis mere, så
hvis man vil holde sig orienteret, har
man brug for medlemsnettet som
bliver opdateret fra dag til dag, siger
Susanne Andersen.
G\ej`fef^]fij`bi`e^
Gennem DTFs Tryghedsordninger
kan man opnå pensionsordninger og
tegne forsikringer på økonomisk
langt bedre vilkår end hvis man skulle forsikre sig på egen hånd. Samtidig
får man adgang til forsikringer som
man kun kan få som DTF-medlem, fx
erhvervsudygtighedsforsikringen.
– Melder man sig ud af DTF, er
man ikke længere omfattet af de pensions- og forsikringsordninger som
man har opnået gennem DTFs Tryghedsordninger. Det er naturligvis
individuelt hvor meget det vil koste
at tegne forsikringer hos pensions- og
forsikringsselskaberne uden DTFs
Tryghedsordninger som bindeled.
Men jeg er ikke i tvivl om at de tandlæger der i dag er forsikret gennem
DTFs Tryghedsordninger, vil få ganske betragtelige ekstraudgifter til
forsikringer hvis de melder sig ud af
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foreningen. Derudover mister man
mange andre økonomiske fordele, fx
kundekapital og deltagelse i fordeling
af risikooverskud, siger formanden
for DTFs Tryghedsordninger, Annette Teglers.
GXk`\ekjbX[\]fij`bi`e^
Lige siden regeringen fremlagde sit
forslag til den lov der nu vil forbyde
eksklusivaftaler, har DTF lagt vægt
på at patienternes muligheder for at
klage og søge erstatning – hvis uheldet er ude – skal være lige gode uanset om man er blevet behandlet hos et
medlem eller hos et ikke-medlem af
DTF.
Det synspunkt er Sundhedsministeriet enig i. Der bliver derfor indført
ordninger der indebærer at man som
ikke-medlem af DTF kan være koblet
op på DTF’s overenskomst med sygesikringen og omfattet af den lovpligtige patientskadeforsikring.

Det er endnu ikke afklaret hvad
det kommer til at koste for ikke-medlemmer af DTF at være tilsluttet disse
ordninger. Prisen for at være koblet
på overenskomsten med sygesikringen vil blive fastsat af overenskomstens parter, dvs. DTF og Danske Regioners lønnings- og takstnævn (aﬂøseren for det nuværende Sygesikringens Forhandlingsudvalg). Prisen for
at være omfattet af patientskadeforsikringen skal godkendes af Sundhedsministeriet.
Praksisforsikringen vil fortsat kun
være for medlemmer af DTF. Praksisforsikringen omfatter bl.a. den professionelle ansvarsforsikring, retshjælp
og arbejdsskadeforsikring. Q
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=X^c`^`ejg`iXk`fef^
e\knfib`e^`M\ac\
@jclke`e^\ej\gk\dY\iX]_fc[k
;K=\e[el\e^Xe^bfe]\i\eZ\
]fij`e\f]]\ekc`^kXejXkk\d\[$
c\dd\i%;\iYc\mY[\k`[k`c
]X^c`^k`eglkf^jeXbd\[bfc$
c\^\ie\

Ki`e\>Xe\i

Den 22. og 23. september holdt DTF
for tredje gang konference for offentligt ansatte medlemmer – denne gang
i Vejle, hvor deltagerne samtidig havde
mulighed for at besøge Dental Fairmessen der løb af stablen samme
weekend.
80 deltagere var mødt op til det udsolgte arrangement, der bød på indlæg
der på forskellig måde var relevante
for tandlæger ansat i det offentlige.
Konferencen er et vigtigt samlingspunkt for DTF’s offentligt ansatte medlemmer, mener Pia Graversgaard, der
er medlem af DTF’s hovedbestyrelse.
– Vi har virkelig brug for denne
konference. Både fordi man får et
stort fagligt udbytte med hjem, men
også fordi vi offentligt ansatte har
brug for at samles. Der er rig mulighed for at styrke sit faglige netværk
her, og det giver rigtig meget at mødes på kryds og tværs, siger Pia Graversgaard.
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=fi\Yp^^\cj\f^\ifj`fe\i
Den faglige del af programmet begyndte med professor, dr.med. Bente
Klarlund Pedersen. Hun åbnede seancen fredag med at fortælle om forebyggelse. Fra 1. januar 2007 har kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, og her
er det oplagt at inddrage tandplejen,
mente Bente Klarlund Pedersen.
Tandplejen har erfaring med forebyggelse og desuden kontakten til ressourcesvage grupper, der ellers kan
være svære at få i tale.
Overtandlæge Ulla Pallesen delte
senere ud af sin viden om tanderosioner. Hun viste eksempler på patientcases, og budskabet var klart: Erosioner viser sig i øjeblikket at være et
større problem end man tidligere har
troet.
8iY\a[j^c´[\f^cµe]fi_Xe[c`e^
Inger Høedt-Rasmussen er mediator,
og hun leverede et engageret ind-

spark om motivation og arbejdsglæde. Blandt hendes pointer var at man
alt for ofte ansætter nogle der ligner
én selv. Det er helt forkert, mente
hun. Man skal i stedet se på teamet
som helhed og ansætte den person
der har netop de kvaliﬁkationer som
ikke er repræsenteret på arbejdspladsen i forvejen.
Deltagerne ﬁk også gode råd til
hvordan man får mere i lønningsposen når man forhandler. Fængselsinspektør Peter Vesterheden opfordrede
deltagerne til at forberede sig godt og
lægge en strategi inden forhandlingen. Find de argumenter der gør at
netop du er en gevinst for kommunen, lød rådet.
Desuden var der bl.a. indlæg om
diagnostik via spyt, stresshåndtering
og kropssprog.
Næste års konference for offentligt
ansatte medlemmer af DTF foregår
den 7. og 8. september 2007 i Fredericia. Q

GI¤J<EK8K@FE<IGw;K=E<K
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jgµi^jdc]iXd\[c\dd\ie\%
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C`mjjk`cj\bjg\ikDX[j:_i`jk\ej\ejblcc\jXdd\ed\[
_a\ie\]fijb\i#gif]\jjfi#[i%d\[%9\ek\GXbb\eY\i^f^
bfejlc\ekD\kk\<c`j\¥jk\i^XXi[]fik´cc\[\ckX^\ie\fd
]fijb\cc\egd´e[f^bm`e[\i%KXe[c´^\YcX[\kjgli^k\
\]k\i]µc^\e[\ki\X][\ckX^\ie\1

<i[lYc\m\kbcf^\i\g[\ec`cc\]fijb\c6

JXiX@ccld#(0i#
bc`e`bXjj`jk\ek\c\m#F[\ej\

– Jeg blev bekræftet i at kvinder er bedst! Det var tre rigtig
gode foredrag. Mads Christensen var super – masser af
godt grin, men ikke andet end god underholdning.

?\ei`bBi`jk`Xej\e#+,i#
kXe[c´^\#B\ik\d`e[\

– Nej, jeg synes ikke der er den store forskel på
kvinder og mænd på arbejdspladsen. Foredragene
var gode på hver sin måde. De to første var meget
oplysende og interessante, det sidste – det med
Mads, var enormt sjovt.

1008

?\cc\DfeiX[#*0i#
kXe[gc\a\i#Bfc[`e^

– Ja, man skal måske lige huske at man har én mund og to
ører, så man lytter mere end man taler. Og så at det er en
god ting lige at stikke en ﬁnger i jorden i stedet for bare at
plapre løs. Mht. foredragene, så havde jeg hørt noget af det
før, men det var god inspiration og kanon underholdning.
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9LK$FM<I<EJBFDJK
G\kdµ[\[\e()%j\gk\dY\i)''-Yc\m;K=f^BC
\e`^\fdXk`e[]µa\]µc^\e[\`9LK$fm\i\ejbfdjk\e1
¾Bfddle\ebXem´c^\Xk`e[^X]kXc\d\[\k
Y\^i´ej\kXekXckXe[c´^\ifdm\[\icX^j]i`Yµie\$
f^le^[fdjkXe[gc\a\]fiYµied\cc\d'f^(,i%
9\d´ibe`e^1Fgd´ibjfd_\[\e_\ec\[\jg*#
jkb%(#fdfg_µiX]\eX]kXc\#jfd\ebfddle\\cc\i
\ekXe[c´^\µejb\iXkl[ki´[\X]½%
GXik\ie\\ijXdk`[`^Yc\m\k\e`^\fdXkXeY\]Xc\Xk
bfddle\ie\fm\im\a\i\e\mk%fm\i^Xe^jg\i`f[\
m\[`e[]µi\cj\X]ep\Y\jk\dd\cj\i]fifddlc`^kXk
_`e[i\[ifgflk_fjYµief^le^\`
]fiY`e[\cj\d\[kXe[c´^\jb`]k%

?LJB
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K`cXejXkk\kXe[c´^\i`gi`mXkgiXbj`j
Æf^[\i\jZ_\]\i
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Min

aftalebog er blevet udhulet

efter jeg fortalte min arbejdsgiver at jeg er gravid.
Nu har jeg også fået en

advarsel. Hvad gør jeg?

For nylig kontaktede en tandlæge DTF. Hun havde
været ansat i tre år på den klinik hvor hun arbejdede, og nu var hun gravid og skulle føde om ﬁ re
måneder. Kort tid efter at hun havde fortalt sin
chef om graviditeten, var tingene begyndt at gå
skævt.
Barselsvikaren blev ansat før tandlægen gik fra,
og det betød at hullerne i hendes aftalebog blev
større og større – den havde ellers altid været
fyldt.
Samtidig oplevede hun at hendes chef var tvær
og sur og nærmest ignorerede hende. Tandlægen
blev ikke informeret når noget på klinikken blev
ændret, fx dørkoder, passwords o.l.
Chefen påstod at have gennemgået hendes journaler og fundet »adskillige fejl«, og der var faktisk
patienter der havde klaget, kunne chefen fortælle.
Tandlægen ringede nu til DTF fordi hun havde
fået tildelt en advarsel som gik på at hun lavede
fejl, skræmte patienterne og ikke anvendte sygesikringsoverenskomsten korrekt. I advarslen blev
hun truet med fyring hvis det gentog sig.
Tandlægen var rystet og ked af det og fortalte at
der aldrig tidligere havde været nogen påtale eller
kritik af hendes arbejde, hverken fra patienter eller
chefen.
DTF skrev efter aftale med tandlægen til klinikejeren og gjorde klart at:
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- En advarsel skal være konkret (fx hvilke
journaler der er fundet fejl i, hvilke fejl der
konkret er tale om, hvilke patienter der har
klaget osv.).
- Advarslen skal være tidsbegrænset.
- Advarslen skal være saglig.

DTF påpegede i den forbindelse også det påfaldende tidsmæssige sammenfald mellem på den ene
side meddelelsen om graviditeten, og på den anden side de påståede fejl, klager og advarslen i øvrigt.
DTF gjorde desuden opmærksom på at der ikke
må ske forskelsbehandling af gravide medarbejdere. Idet chefen allerede har ansat vikaren og er
begyndt at udhule den gravides løn, kan der blive
tale om misligholdelse af ansættelsen. Det vil i
dette tilfælde koste dyrt da arbejdsgiveren vil få
endog meget vanskeligt ved at bevise at misligholdelsen fra hans side ikke skyldes at den ansatte er
gravid.
Charlotte Prip,
konsulent, cand.jur.,DTF
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Cµej`bi`e^k`cgi`mXkXejXkk\
d\[c\dd\iX];K=
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;K=jKip^_\[jfi[e`e^\i

DXi`\9iXe[k
Fra 1. januar 2007 skal det være muligt at få økonomisk støtte hvis man
som privatansat DTF-medlem er i
konﬂikt med sin arbejdsgiver og får
tilbageholdt sin løn.
Det er i hvert fald ønsket fra DTFs
Tryghedsordninger der har indstillet
forslaget om lønsikring til DTF’s hovedgeneralforsamling i november.
Den økonomiske støtte vil være et
lån der beregnes på grundlag af den
ansatte tandlæges mistede løn. Lånet
skal betales tilbage til Tryghedsordningerne når sagen er overstået, og

vedkommende har fået udbetalt sin
manglende løn.
I udvalget for privatansatte tandlæger (PATU) er man begejstret for tanken om lønsikring.
– Der er tale om et rigtig godt tilbud til de ansatte tandlæger, så jeg
håber forslaget får opbakning og bliver vedtaget på foreningens hovedgeneralforsamling, siger PATU-formand
Sidsel Fogh Pedersen, der også er
medlem af DTF’s hovedbestyrelse.
Den endelige beslutning om hvorvidt alle privatansatte DTF-medlemmer skal tilbydes lønsikring, træffes
af deltagerne på DTF’s hovedgeneralforsamling 2006 der afholdes 25.-26.
november. Q
Marie Brandt,
kommunikationsmedarbejder, DTF

Tetric® EvoCeram
Nano-optimeret modellerbart
keramisk materiale

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

www.ivoclarvivadent.com
Sales Representative Danmark
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36
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FiXcjle[_\[g[X^jfi[\e\e
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Et af hovedtemaerne på årets konference arrangeret af European Association of Dental Public Health var bl.a. de
nyeste anbefalinger og trends vedr.
ﬂuoridering. Morbiditet og mortalitet
i relation til orofaryngeale tumorer i
Europa, folkesundhed i relation til
gerodontologi, og oral sundhed relateret til livskvalitet blev også diskuteret.
=clfi`[\i`e^
Professor Denis O´Mullane fra University College i Cork i Irland fortalte
om en omfattende irsk case-controlundersøgelse. I Irland har man tilsat
ﬂuor i vandet, mens der i Nordirland,
som tilhører England, ikke er tilsat
ﬂuor. Irlænderne har derfor haft en
naturlig kontrolgruppe da de skulle
ﬁnde frem til det ideelle niveau af
ﬂuorid i drikkevandet. Det har vist
sig at 1 ppm gør gavn uden at medføre alvorlige skader.
Denis O´Mullane fortalte desuden
at tandlæger i Irland ikke længere
anbefaler tandpasta med ﬂuor til små
børn på 0-2 år. Irske tandlæger er
bekymrede over børnetandpastaer
som er tilsat lækker smag, fordi det
bevirker at barnet synker mere tand1012

KXe[c´^\ifm\im´i\igfjk\i$gi´j\ekXk`fegbfe]\i\eZ\fdfiXcjle[_\[`GiX^%

pasta end hvis tandpastaen er neutral
i smagen eller helt uden smag.
Som et kuriosum fortalte Denis
O´Mullane at man i visse lande har
forsøgt sig med tilsætning af ﬂuorid
til sukker for at forebygge caries.
»Men pas på med det«, advarede Denis O´Mullane. »Det svarer altså til at
gå i seng med fjenden«.
Fif]Xipe^\Xc\kldfi\i
Professor Crispian Scully fra Eastman
Dental Institute i London redegjorde

for de meget store forskelle i incidensen af oral cancer i forskellige dele af
Europa.
For så vidt angår tungecancer øges
incidensen specielt blandt yngre og
hos kvinder. Danmark nævntes bl.a. i
denne sammenhæng.
Crispian Scully spurgte ud i salen
hvorfor så mange unge kvinder som
hverken ryger eller drikker, får oral
cancer. Virusinfektion i forbindelse
med usikker sex antages at være en
del af årsagen idet humant papillomTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12
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virus ﬁndes i 57% af orofaryngeale
cancere.
Imens Crispian Scully viste et meget sigende dia af unge festglade mennesker med overskriften »Partying
their way to oral cancer« forklarede han
at kun 17% af de unge i England dyrker sikker sex.
FiXcjle[_\[i\cXk\i\kk`c
c`mjbmXc`k\k
Lektor George Tsakos fra Department
of Epidemiology and Public Health i London hævdede at det ikke er tilstrækkeligt at måle patienters orale sundhed og angive værdien som DMFT
eller DMFS.
»Orale problemer handler ikke
udelukkende om karierede tænder
eller ﬂader«, sagde han.
Ældre patienter vurderer snarere
deres orale sundhed ud fra fx manglende tænder, tyggeevne eller –funktion, udseende, slimhindegener mv.
Der mangler altså patientens subjektive opfattelse i de gængse målinger.
Det er derfor nødvendigt at opgøre
patientens »Oral Health Related Quality
of Life« – også forkortet OHRQoL.
OHRQoL-målet ændrer sig hele
tiden fordi der sker en udvikling,
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12

opstår nye behandlingsmuligheder
eller stilles større krav fra patienterne.
– Det giver naturligvis lavere
OHRQoL hvis man ønsker sig implantater, men kun kan få en protese,
sluttede George Tsakos.
I alt var der mere end 200 deltagere
til konferencen i Prag, heraf en del fra
lande uden for Europa; eksempelvis
Indien, USA og mange arabiske lande.
Skandinavien var massivt repræsenteret med 23 deltagere fra Finland, 15
fra Sverige og 9 fra Norge. Fire tandlæger fra Danmark deltog. Tandlæger
fra England er vældigt aktive på dental public health-området og var i år
repræsenteret med 17 deltagere.
Europa, og i særdeleshed Skandinavien, anses af omverdenen for at
være langt fremme med sundhedsfremme og forebyggelse i tandplejen.
Derfor er både arabere, asiatere og
amerikanere meget interesserede i at
deltage i EADPH’s konferencer. Q
Birthe Cortsen, tandlæge, MPH,
odontologisk konsulent, DTF
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¾M`d`e[jk`cc\fjgXkjblcc\
[fbld\ek\i\bmXc`k\k½
– I vil minimere antallet af klagesager.
Hvordan?
JC: Jeg tror vi skal blive bedre til at
kommunikere med patienterne. Ideelt
set havde vi ingen klagesager, men
det er selvfølgelig ikke realistisk. Ved
at blive bedre til at kommunikere
med patienterne er jeg dog sikker på
at mange klager kan forebygges.

– Kan DTF hjælpe den enkelte tandlæge
med bedre patientkommunikation?
JC: Ja, vore blå patientinformationsbrochurer er et eksempel på det. Jeg
har hørt om undersøgelser der viser
at patienter hos lægen og tandlægen
kun husker 10% af det der bliver sagt,
når de er på klinikken. De får en bedre forståelse for behandlingen og

=FKF1DFIK<EE@CJJFE

VISION
;Xejb\kXe[bc`e`bb\ic\m\i\i\k
]X^c`^kf^bmXc`k\kjd´jj`^kfgk`dXck
Y\_Xe[c`e^jk`cYl[
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
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X]bcX^\jX^\id`e`d\i\j%
QD\[c\dd\i`;K=_Xik`cYl[fdXk
m´i\fd]Xkk\kX]]fi\e`e^\ej
bmXc`k\kjjkpi`e^jjpjk\df^m`[\efd
]fi[\c\e\_\im\[%
QD\[c\dd\iX];K=\]k\il[[Xee\i
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QD\[c\dd\ie\jpec`^^µiXk[\c\m\i
Aµi^\e:XjgXi`aA: #,/i#
bc`e`b\a\i`F[\ej\#d\[c\dX];K=Ëj
_fm\[Y\jkpi\cj\j`[\e)''(

fgk`cbiXm]XjkjXkX];K=%
Q;K=jkµkk\id\[c\dd\ie\`Xk
bmXc`ÔZ\i\bfddle`bXk`fe\ed\[
[\i\jgXk`\ek\i%
Q;\iÔe[\j\e]fidXc`j\i\kklieljl[$
[Xee\cj\alj %
Q;\i\i[\ki\kk\XekXcjg\Z`Xc\l[[Xe$
e\cj\igkXe[c´^\jbfc\ie\%
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hvilke forventninger de kan have til
den, hvis de får noget med hjem at
læse på.
– I har et mål om at medlemmerne skal
synliggøre over for patienterne at de lever
op til DTF’s krav om efteruddannelse. Skal
tandlægerne have et efteruddannelsesdiplom fra DTF hængende i venteværelset?
JC: Det synes jeg ikke ville være nogen dårlig idé. Det er god patientinformation.
– Hvad vil I så gøre ved dem der ikke overholder et krav om efteruddannelse, hvis et
sådant kommer?
JC: Selv om ophævelsen af eksklusivaftalerne gør medlemskab af foreningen frivilligt, er der stadig nogle juridiske vanskeligheder ved at ekskludere medlemmer hvis problemet er et
andet end at kontingentet ikke bliver
betalt. Men der ﬁndes jo andre måder.
Fx kan man kræve at et medlem som
ikke efteruddanner sig, idømmes en
bod, eller man kan i alleryderste konsekvens overveje at offentliggøre
vedkommende, evt. på nettet, som fx
advokaterne gør.
JC: I det hele taget skal vi indstille
os på at skulle dokumentere kvalitet.
Patienter, politikere og myndigheder
kræver mere og mere styring og dokumentation for kvaliteten af vort
arbejde, ligesom det er tilfældet for fx
læger – det er en generel tendens i
samfundet. DTF er derfor i gang med
at udarbejde et kvalitetsstyringsprogram til tandlæger.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 12
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– Hvilken glæde har medlemmerne af at
DTF er en vægtig aktør?
SA: Hvis DTF er en organisation der
bliver spurgt når tandplejen er på den
politiske dagsorden, betyder det at vi
som tandlæger fx får indﬂydelse på
myndighedernes lovgivning og krav.
Vi vil gerne spørges når der fx diskuteres tilskud til tandplejen, krav om
begrænsning i brugen af amalgam
eller andet der har indﬂydelse på den
enkelte tandlæges hverdag.

VISION
;K=\i\ekifm´i[`^f^m´^k`^
Xbkµi#[\iY`[iX^\ibfejkilbk`mkk`c
Xk`dµ[\bfdd\]i\dk`[\ejl[]fi$
[i`e^\i`e[\e]fikXe[gc\a\e
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1
QKXe[gc\a\e\ijpec`^^afik`jXd]le$
[\k%
Q;K=Yc`m\ijgli^k`Xec`^^\e[\i[\i
m\[iµi\ikXe[c´^\fdi[\k%

– Hvordan sørger man for at blive én der
bliver spurgt?
SA: Det er vi jo heldigvis allerede et
langt stykke hen ad vejen, men DTF
skal have mere indﬂydelse, og det
tror jeg sagtens vi kan få. Men det
kræver hårdt arbejde. Det kommer
ikke af sig selv. Vi er nødt til at skabe
gode relationer fx til relevante politikere på Christiansborg og til andre
sundhedsorganisationer.
– Hvordan får man det?
SA: Bl.a. ved selv at tage initiativ til
møder – fx med folketingspartiernes
sundhedspolitiske ordførere. Det kan
ikke hjælpe at man venter på at de
ringer efter én. På den slags møder
har man mulighed for at ﬁnde ud af
hvilke tandsundhedsmæssige problemstillinger der interesserer den
pågældende politiker og drøfte dem
med vedkommende. Den slags er
inspirerende og brugbart for begge
parter.
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– I har også et mål om at synliggøre
tandplejen i samfundet. På hvilken måde
gør I det?
SA: Ved at markere os sundhedspolitisk, og i den forbindelse er samarbejdet med andre sundhedsorganisationer vigtigt. Vi er fx med i et netværk
mod passiv røg, vi samarbejder med
Diabetesforeningen, og senest er vi
blevet kontaktet af Landsforeningen
mod spiseforstyrrelser mhp. samarbejde. Det sundhedspolitiske arbejde

er vigtigt hvis vi vil have indﬂydelse
politisk.
SA: Et andet eksempel på en sundhedspolitisk markering er temadagen
om etniske minoriteters tandsundhed
som DTF afholder i slutningen af november.
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I foråret 2007 skal DTF forhandle
overenskomst med bl.a. Tandteknikerforeningen. Resultatet af disse
forhandlinger skal derefter sendes til
de berørte medlemmer til afstemning
– dvs. de privatpraktiserende tandlæger der har en tandtekniker ansat.
Forhandlingsudvalget for Klinikmedarbejdere (FK) skønner at der

FLEXIBLE PARTIAL

blandt foreningens medlemmer er ca.
30-40 der har én eller ﬂere tandteknikere ansat på klinikken.
DFT mener at det ville være at skyde over målet hvis resultatet af forhandlingerne med Tandteknikerforeningen skulle sendes til afstemning
blandt alle privatpraktiserende tandlæger i DTF da det er et så begrænset
antal af medlemmerne der er omfattet af forhandlingsresultatet.
Imidlertid har DTF ikke en registrering af hvilket personale der er
ansat på de enkelte klinikker, og
det er derfor ikke muligt at udskille
den gruppe der har tandteknikere
ansat.

METALSKELET

FLEXIBLE PARTIAL

CAST PARTIAL

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

Cr. Cobalt (komplet)

1199

1399

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

1199
1499

Jannie Arge,
cand.jur., konsulent i DTF

METALKERAMIK

Non-Precious
Semi-Precious

HELPROTES

For at målrette afstemningen om
forhandlingsresultatet beder DTF
derfor alle privatpraktiserende tandlæger som har én eller ﬂere tandteknikere ansat på klinikken, om at
meddele dette til sekretariatet, enten
på mail-adressen ja@dtf-dk.dk eller
per brev adresseret til Jannie Arge.
Det vil herefter være de medlemmer
der har givet sekretariatet en tilbagemelding herom, der vil få forhandlingsresultatet til afstemning. Q

Precious
Captek

699
899
999
1099

FULDKERAMIK

Wol-Ceram®
Empress®
Procera®
Cercon®

999
999
1299
1299

Alle priser i DKK.

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

One Source — One Solution

+46 8 783 31 00 | Fax +46 8 783 31 02 | www.sundentallabs.com
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ANKYLOS Implantat System
®

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

DENTSPLY Friadent Denmark
Industrivej 19 · DK-4000 Roskilde · Phone: +45 46 75 00 32
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European Postgraduate Students Orthodontic Study Group (EPSOS) er i år
blevet konstitueret og anerkendt af de etablerede ortodontiske samfund som internationalt selskab. Selskabet blev startet som studiegruppe for postgraduate studerende i forbindelse med den årlige
europæiske ortodontiske kongres i 2004 af to internationale videreuddannelsesstuderende fra Århus, Guillaume Guilbert og Cesare Luzi.
Da interessen siden har været massivt stigende, er studiegruppen vokset og i samarbejde med to kolleger fra Holland blevet til et ofﬁcielt
selskab, der arbejder for kvalitet og international kommunikation
under uddannelsen af specialtandlæger i Europa.
Bestyrelsen består nu af seks medlemmer, hvoraf endnu ét er fra
Århus; tandlæge under videreuddannelse Morten Godtfredsen Laursen er valgt som kommende præsident for 2007-2009.

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

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning
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For femte gang i træk kan Afdeling for
Ortodonti, Tandlægeskolen i Århus, smykke
sig med en titel fra European Orthodontic
Society. Dette år var det Cesare Luzi der
løb af med William Houston-Prisen for
sit arbejde med titlen: Histomorphometric
evaluation of bone healing around immediately
loaded mini-implants. Vi glæder os over
prisen der er en personlig donation, som
han har tænkt sig at dele mellem en fest til
afdelingen og en donation til gadebørn i
Brasilien. Sidste år ﬁk Carlalberta Verna
sammen med Michel Dalstra og Birte
Melsen Beni Solow-Prisen for den bedste
artikel i European Journal of Orthodontics.

Professor, dr.odont., BA, cand.scient.soc. Poul Erik
Petersen, Odontologisk Institut, Københavns
Universitet, modtog den 1. juli 2006 æresprisen E.
W. Borrow Memorial Award for Health Promotion
Research ved det årlige
forskermøde i International
Association for Dental
Research, Brisbane,
Australien. Prisen gives
for anerkendelse af
international forskning
vedr. sundhedsfremme
og forebyggelse af tandog mundsygdomme.

GiXbj`j

8ej´kk\cj\i

Charlotte Martens Ljungmann har
overtaget Emma Papsøs klinik på
adressen Katrinebjergvej 65,
8200 Århus N pr. 1. oktober 2006.

Christina Dam-Tholstrup hos Thomas
Hedegaard, 8382 Hinnerup.

Inger Vejlø har overtaget Niels Bergens klinik på adressen Tordenskjoldsgade 8, 1., 9900 Frederikshavn pr. 1.
oktober 2006.

Mette Halberstadt er blevet ansat som
afdelingstandlæge i Enhed og Tilsyn i
Sundhedsstyrelsen.

=µ[j\cj[X^\
(-%fbkfY\i$,%efm\dY\i)''-

Lene Henningsen har indgået klinikfællesskab med Per Wienberg på
adressen Østerbrogade 54 C,
2100 København Ø pr. 1. oktober 2006.
Elisabeth Morsbøl har ændret klinikadresse fra Torvet 9, 8600 Silkeborg til
Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg pr.
1. oktober 2006.
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Søren Thomsen, Skanderborg,
19. oktober.
Svend Fægteborg, København K,
21. oktober.
Tanja Alexandra Wulffeld Lauest,
Helsinge, 21. oktober.
Lilian Andersen, Sønderborg,

25. oktober.
Janne Dresler, København N,
26. oktober.
Anna Dorte Frederiksen, København
V, 28. oktober.
Trondur G. Joensen, København Ø,
1. november.
Lennart Jacobsen, England,
3. november.
+'i
Charlotte Bech Petersen, Vordingborg,
28. oktober.
Charlotte Martens Ljungmann, Risskov, 29. oktober.
Jannet H. Daarbak, Frederikssund,
30. oktober.
Lisbeth Lynderup, Aalborg,
2. november.
Charlotte Moe Winberg, København
K, 5. november.
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Når kvalitet er det vigtigste!

med service fra

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

Jylland / Fyn

Tlf. 64 41 00 14

www.dentsupport.dk

Sjælland

ApS

Tlf. 70 23 31 21
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Eva Sidelmann Karring, Skanderborg,
18. oktober.
Dorrit Rosenborg, Hellerup, 23. oktober.
Claus Vestergaard Mogensen, Aalborg,
25. oktober.
Ellen Vogt Grønbæk Frandsen, Højbjerg, 31. oktober.
Lene Bovbjerg Mortensen, Nykøbing
M, 1. november.
Hanne Byg Hansen, Viby J,
4. november.
Jan Hejle Henriksen, Solbjerg,
5. november.
-'i
Per Kjeldbjerg, Vejle, 17. oktober.
Erik Engstrøm, Herning, 20. oktober.
Ulla Thastum, Hobro, 21. oktober.
Kirsten Vinding, Ikast, 24. oktober.
Erik Holmer-Jensen, Fjerritslev,

27. oktober.
Per Faurschou, Taastrup, 28. oktober.
Troels Bille Folkmar, Brabrand,
28. oktober.
Eva Alsbjerg, Frøstrup, 30. oktober.
Anne-Grete Lundegaard, Middelfart,
31. oktober.
Henrik Schou Vibing, Gandrup,
4. november.
Nis Refshauge, Rødovre, 5. november.
.'i
Bodil Sørensen, Frederikssund,
24. oktober.
Jeannette Egebjerg Gregersen,
Birkerød, 1. november.
Erling Knud Fritzen, Oksbøl,
5. november.

Dorthe Theilade, Valby, 21. oktober.
Anne Grethe Andersen, Frederiksberg,
4. november.
/'i
Ruth Andersen, Nykøbing F.,
1. november.
0'i
Ivan Hinstrup, Nærum, 18. oktober.

;µ[j]Xc[
Eva Kjærgaard Nielsen, født 1915,
kandidateksamen 1940.
Lisbeth Baunbjerg Christoffersen, født
1963, kandidateksamen 1990.

.,i
Birte Lundholm, Taastrup, 17. oktober.
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Dentsply DeTrey er en division af Dentsply International som udvikler, producerer og markedsfører et bredt
sortiment af dentalprodukter. Koncernen er idag verdens største dentalleverandør med hovedkontor i USA.
Dentsply DeTrey har forbrugsvarer som fyldningsmaterialer, adhæsiver, aftryksmaterialer og lokal-anæstesi. I
produktporteføljen indgår varemærker som Prime&Bond NT, Xeno, Dyract eXtra, Ceram-X, Blueprint, IRM,
Xylocain, Citanest mfl.

I-339-62-V0-10

Din fremtid er oliefri.

SIROPure –
Oliefri instrumenter fra Sirona.

Units
Småudstyr
Hygiejnesystemer
Røntgen
CEREC

5 I F  % F O U B M  $ P N Q B O Z

Den nye SIROPure instrumentserie fra Sirona med
de specialfremstillede kuglelejer og gear kører som
smurt – helt uden olie.
Det betyder færre vedligeholdelsesomkostninger,
kortere arbejdsgang i sterilisationen og kaviteter uden
oliedryp.
Innovation kommer fra Sirona.
Du kan få mere information
på www.sirona.dk eller ved
at kontakte Kristian Sandrini
på tlf. 41 19 49 09
eller Jens Laursen på tlf. 22 61 90 51.
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Flere generationer af tandlæger kender cand.jur. Kaj Storm
fra hans lange karriere som
»sekretær«/»inspektør«/»økonomiinspektør«/»administrator« ved landets to tandlægeskoler.
Han hentedes i 1939 fra Undervisningsministeriet til en
stilling ved Tandlægeskolen i
København. Her virkede han
til 1962 hvor han tiltrådte stillingen som økonomiinspektør
ved den nyoprettede tandlægehøjskole i Århus, en stilling
som han bestred til sin pensionering i 1978.
Han havde i løbet af sin karriere betydelig indﬂydelse på
tandlægeuddannelsen og var
et selvfølgeligt medlem af en
lang række udvalg og kommissioner. Han var bl.a. sekretær for udvalget vedr. »den
fremtidige udvikling inden for
odontologisk undervisning og
forskning« hvis betænkning i
1954 førte til betydningsfulde
omlægninger af tandlægestudiet og banede vejen for det
femårige studieforløb.
Allerede i sine sidste arbejdsår ramtes han af en invaliderende sygdom, men han
bevarede sit intellekt til sin
død i en alder af 95 år.
Ib Sewerin
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Den 29. aug. 2006 døde Robert Gorlin i en alder af 83 år. Han var verdenskendt for sit pionerarbejde med oral og maksillofacial patologi,
genetiske defekter og syndromer, kraniofaciale misdannelser og hereditært høretab. Han havde en nær tilknytning til Danmark og danske
forskere. Han var æresdoktor ved ﬂere universiteter i verden, og æresdoktoratet ved Københavns Universitet havde en speciel plads i hans
hjerte.
Robert Gorlin ﬁk sin uddannelse som tandlæge ved Washington University School of Dentistry og blev kandidat i 1947, og han erhvervede sin
Master Degree in Oral Pathology ved State University of Iowa i 1956. I 50 år
var han tilknyttet tandlægeskolen ved University of Minnesota i Minneapolis som professor og chef for afdeling for Oral Histologi og Oral Patologi. Han blev udnævnt til Regent Professor ved University of Minnesota i
1978. Samtidig med sin beskæftigelse ved tandlægeskolen var han også
tilknyttet det medicinske fakultets afdelinger for laboratoriemedicin og
patologi, obstetrik og gynækologi, otolaryngologi, pædiatri og dermatologi.
Han er først og fremmest kendt som forfatter til det legendariske
værk »Syndromes of the head and neck«. Den første udgave kom i 1964 og
havde J.J. Pindborg som medforfatter. Under udarbejdelsen opholdt
Robert Gorlin sig i en periode i København. Førsteudgaven var på 580
sider; udviklingen inden for emneområdet afspejles i at den seneste
udgave, fjerdeudgaven, er på 1.283 sider og i et betydeligt større format.
Han var fagligt en enestående kapacitet og var således også højt respekteret inden for den medicinske verden. Hans gerning bar præg af en
uendelig hukommelse koblet sammen med nysgerrighed. Hans forelæsninger var tilløbsstykker, som mange danske odontologiske udvekslingsstudenter og jeg som dansk videreuddannelsesstuderende har oplevet.
Her var et videnscenter i dets egentlige forstand, hvor timing for seriøsitet vekslede med timing for stor humor, men hvor grundlaget var enorm
viden og overskud til at lære fra sig. Det var således også en meget speciel oplevelse at se ham diagnosticere et nyfødt barn med et syndrom og
overvære budskabet til forældrene.
Professor Gorlins ﬂøjten og sang kunne altid høres på afstand når
man færdedes i gangene på University of Minnesota – der må være blevet
meget stille nu – både fagligt og menneskeligt.
Æret være hans minde.
Else Marie Pinholt
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Den mangeårige leder af biblioteket på Tandlægeskolen i Århus, forskningsbibliotekar Preben Junker Jacobsen, døde pludseligt i en alder af 79 år.
Få år efter oprettelsen af Århus Tandlægehøjskole i 1958 hentede skolens daværende ledelse Junker Jacobsen fra en stilling på Statsbiblioteket og
ansatte ham i 1961 som bibliotekar. Efter sin ansættelse opbyggede han højskolens bibliotek på
grundlag af de omfattende donationer af ældre
odontologisk litteratur som den havde modtaget
ved indvielsen. De følgende årtier og til sin pensionering i 1997 udviklede han det gradvist til et
moderne forskningsbibliotek, som i kraft af sin
service og omfattende samling af odontologisk
litteratur gjorde Århus Tandlægehøjskole kendt i
både danske og udenlandske faglige kredse.
Lige fra sin ansættelse var han kraftigt engageret
i at få dansksproget odontologisk litteratur akkumuleret og inkluderet i den internationale bibliograﬁ Index to Dental Literature, samtidig med at han
også i en årrække indekserede artikler fra de skandinaviske tandlægetidsskrifter for The American
Dental Association. For at udbrede kendskabet til
den internationale litteratur inden for tandlægestanden begyndte han i 1980 at udgive en månedlig publikation, »Current Titles in Dentistry«, som fra
1992 blev udvidet med »Current Titles in Dental
AIDS«.
Under forberedelserne af Københavns Tandlægehøjskoles ﬂytning til Panuminstituttet ﬁk J.J.
Pindborg i 1984 ham overtalt til at opbygge et tilsvarende fagbibliotek dér. I en årrække var Junker
Jacobsen derfor ansat på deltid på begge institutio-

1026

ner og ﬁk etableret et gnidningsfrit og nyttigt samarbejdsforhold mellem begge biblioteker. Samtidig
kom han til at kende de ﬂeste forskere på begge
tandlægeskoler og var qua sin indsigt i fagområdet,
omfattende sprogkundskaber og teknisk ekspertise til stor nytte for dem.
Selv var Junker Jacobsen en inspirerende mand
hvis store faglige medicinske indsigt stammede fra
et ikke-afsluttet medicinstudium, mens hans
odontologiske faglige viden blev akkumuleret ad
hoc. Sideløbende tog han sig også tid til at studere
ved Aarhus Universitet, hvor han i 1984 blev cand.
phil. i historie; det samme år hvor han blev udnævnt til forskningsbibliotekar. Samtidig var han
en vidtfavnende og varm personlighed med en
veludviklet humoristisk sans. Gennem disse egenskaber ﬁk de der lærte ham personligt at kende,
også et indblik i hans liv som ung frihedskæmper
under Anden Verdenskrig og senere jagerpilot i
det danske luftvåben og i mange interesser han
dyrkede. Erfaringerne fra de unge år ﬁk ham til at
vise stor solidaritet med de østeuropæiske folk bag
Jerntæppet og en udstrakt hjælpsomhed over for
sine mange faglige forbindelser i disse lande. Universitetet i Olomuc i Tjekkiet hædrede ham i 1992
for dette arbejde med en æresdoktorgrad.
Æret være hans minde.
Marie Errboe og Svend Kaaber
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FbkfY\i
Gifk\k`jbY\_Xe[c`e^X]´c[i\
Y\kXe[\[\gXk`\ek\i%M%=c\dd`e^
@j`[fi
Dato: 26.10.2006 kl. 17.30
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen
tlf. 39 63 51 71)
F[fekfcf^`jbI`bjjkddX
Dato: 26.-28.10.2006
Sted: Stockholmsmässan, Älvsjö/
Stockholm, Sverige
Arrangør: Svenska TandläkareSällskapet
Info: www.tandlakarforbundet.se
;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 27.10.2006
Sted: København (Tandlæger
kursus II)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
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;Xejb;\ekXc8blglebklij\cjbXY
Dato: 28.10.2006
Sted: København (Tandlæger kursus I)
Arrangør: Dansk Dental Akupunkturselskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(+*
Tid: 30.10.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk
Selskab på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Cfe^k\id\]]\Zkjf]dXo`ccXip
\ogXej`feXe[dXe[`YlcXin`[\e`e^
XeXcpq\[Yp9aibËj`dgcXekd\k_f[
Dato: 30.10.2006 og 31.10.2006
Sted: 30.10.2006 kl. 19.30 Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
31.10.2006 kl. 19.30 Tandlægeskolen,
Århus Universitet

Et innovativt netværk af selvstændige dentallaboratorier

AR Dental, Odense

Esbjerg Dentallaboratorium

HC Dental, Aalborg

Rastow Dental, Kongens Lyngby

WWW.PROTIC.DK

J<IM@:<J@;<I

1027

B8C<E;<I

Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99

stre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Efm\dY\i
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 1.11.2006
Sted: Restaurant Bangs Have, Maribo
Arrangør: Lolland-Falsters og Møns
Tandlægeforening
Info: Kreds 3: Tandlæge Allan Bo
Svendsen, e-mail: abs@tandlaegeallanbosvendsen.dk

L A S E R R E G N I N G E R

B´ic`^_\[jc\[\cj\Æ_mX[\i[\k
Æ^`m\i[\ki\jlckXk\i6=`e[\j[\i
f^j^f[c\[\cj\gjp^\_lj\6
Dato: 1.11.2006 kl. 19.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk



JkXik`giXbj`j
Dato: 3.-4.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
LASERRE

GNINGE

R

– Vi sender gerne vort store katalog,
med mange forskellige laserregninger, med og uden fortrykt
sygesikringstekst.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens
Tlf. 7561 8800
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ÆD\kXcc]i\`\I\jkXliXk`fe\e
Dato: 4.11.2006
Sted: Kiel
Arrangør: Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Info: uchtmann@mkg.uni-kiel.dk - fax:
+49 431 597 4084
8blk]µijk\_a´cg
Dato: 6.11 i Fredericia og 13.11.2006 i
Roskilde
Sted: 6.11: Hotel og Konferencecenter
Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000
Fredericia, 13.11: Hotel Comwell, Ve-

Jpdgfj`ld)''-Æ=Xjkgifk\k`b
Dato: 10.-11.11.2006
Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter
Arrangør: Colgate og DTF
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
:Xe[%f[fek%i^Xe^(00-_fc[\i
('ijalY`c´ld
Dato: 11.11.2006 kl. 19.00
Sted: Munkekælderen via indgangen
fra Frue Plads, Port A, København K
Info: astridan@btinternet.com
FiXccXj\iXggc`ZXk`feZfe]\i\eZ\
Dato: 11.11.2006
Sted: Radisson SAS Royal Hotel
Arrangør: NORSOLA
Info: Tandlæge Dennis J. Christensen,
tlf. 33 24 49 32, e-mail: dennis.christensen@direkte.org
JkXik`giXbj`j
Dato: 17.-18.11.2006
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
?mX[bXeY`[jb`ee\i_a´cg\d\[6
M%G\k\iJm\ejjfe
Dato: 21.11.2006
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen
tlf. 39 63 51 71)
Alc\dµ[\%¾Alc`Ile[\kie½
Dato: 24.11.2006 kl. 18.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
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Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk

på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

8;=Æ=i\eZ_;\ekXc8jjfZ`Xk`fe
8eelXc:fe^i\jj
Dato: 21.-25.11.2006
Sted: Paris
Arrangør: French Dental Association
Info: www.adf.asso.fr

)''.

Efi[`jb]fi\e`e^]fi]lebk`fej$
_´de`e^f^fiXc_\cj\E=?
Dato: 24.11.2006
Sted: Festsalen, KAS-Glostrup, Nordre
Ringvej 69, 2600 Glostrup
Arrangør: NFH
www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

AXelXi
Ki\Xkd\ekGcXee`e^f]K_\
:fdgc\oGXk`\ek
Expert Course in Implant Dentistry
Tid: 22.-25.1.2007
Sted: The Pankey Institute – Florida
Info: berechsen@3implant.com

DXikj
JkXik`giXbj`j
Dato: 24.-25.11.2006
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
E\nKfdf^[`^`kXc\jkl[`\df[\cc\i%
Ep\[`X^efjk`jb\_a´cg\d`[c\i`
kXe[$#dle[$f^b´Y\b`ili^`f^`
fikf[fek`
Dato: 27.11.2006 og 28.11.2006
Sted: 27.11.2006 kl. 19.30 Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
28.11.2006. kl.19.30 Tandlægeskolen,
Århus Universitet
Arrangør: Dansk Ortodontisk Selskab
og Dansk Selskab for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Info: Palle Svanholt, tlf. 39 65 87 99
eller Søren Schou, tlf. 99 32 35 51.
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(++
Tid: 11.12.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
TA N DL Æ G E B L A DE T 2 0 0 6 · 110 · N R . 1 2

wijblijlj)''.
Dato: 8.-10.3.2007
Sted: Belle Center
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
@;J)''.
32nd International Dental Show
Tid: 20.-24.3.2007
Sted: Cologne-Germany
Info: www.ids-cologne.de

8l^ljk

?MFI;8E<II<E>¥I@E><E1

BM8C@K<KBFEKI8GI@J6

Efi[`Z$9Xck`ZD\\k`e^feFiXc
D\[`Z`e\
Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska
Sällskapet
Henv.Tony Axéll, tlf. +46 35 13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se
Info: www.soms.se

?¤E><IGI@J<EJ8DD<ED<;

;<EP;<CJ<;<IC<M<I<J6
??<i_m\imji\e^µi`e^k`cYp[\i
i\e^µi`e^k`c\e]fiel]k`^gi`j%
BfekXbkfj_m`j@µejb\i\kl]fi$
gc`^k\e[\k`cYl[\cc\iµejb\i\e
bfekifciXggfikk`cj\e[kfm\i_m`cb\
fdi[\i[\ii\e^µi\j%
M`bµi\ifm\i_\c\Ja´ccXe[
??<i_m\imji\e^µi`e^
__\i_m\im7pX_ff%[b
DfY`c)'-(0+/-
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#OACHING FOR KLINIKEJERE
-ÌL
!T DELTAGERNE FÌR EN KLAR FORNEMMELSE AF HVAD COACHING ER OG I HVILKE SITUATIONER COACHING ER
RELEVANT !T LRE EN GOD COACHINGMETODE AT KENDE DER KAN BRUGES I DAGLIGDAGEN SOM LEDER
!T TRNE ROLLEN SOM COACH SELV PRVE AT BLIVE COACHET OG REFLEKTERE OG DELE ERFARINGER MED
KOLLEGER
)NDHOLD
$ELTAGERNE VIL BLIVE PRSENTERET FOR EN ENKEL SIKKER METODE OG OPLEVE COACHING PÌ EGEN KROP
$E VIL FÌ EN RKKE ETISKE REGLER SÌ DE VIL KUNNE UDVE COACHING FORSVARLIGT -ETODEN BASERER SIG
PÌ DEN ANERKENDENDE KOMMUNIKATION OG DEN OMFATTER FIRE FASER MED FORSKELLIGE TYPER AF SPRGS
MÌL $EN ENKELTE DELTAGER FINDER SIN EGEN STIL FOR AT COACHE SÌ HVER ENKELT OPLEVER AT BRUGE SIG
SELV SIN INTUITION OG ERFARINGER BEDST MULIGT $ELTAGERNE VIL BLIVE KLAR OVER HVILKE KRITERIER DE
HVER ISR SKAL GÌ EFTER NÌRHVIS DE NSKER AT ARBEJDE MED EN COACH LIGESOM DE VIL AFPRVE OG
AFKLARE HVORDAN OG I HVILKE SITUATIONER DE SELV TRIVES MED DENNE LEDELSESSTIL %NDELIG VIL DELTA
GERNE BLIVE KLARE OVER I HVILKE SITUATIONER COACHING IKKE ER PASSENDE +URSET EFTERLEVER DE
STANDARDER DER ER DEFINERET AF )NTERNATIONAL #OACH &EDERATION )#& 
&ORM
6I TAGER UDGANGSPUNKT I DELTAGERNES EGNE PROBLEMSTILLINGER FRA ROLLEN SOM LEDERE SÌ DER ER INGEN
FORBEREDELSE INDEN KURSUSSTART $ER VEKSLES MELLEM TEORETISKE OPLG TRNING OG REFLEKSIONER
6I VIL ARBEJDE INDIVIDUELT OG I MINDRE GRUPPER

+URSUSNR 
+URSUSGIVER /RGANISATIONSPSYKOLOG OG LEDELSESKONSULENT ,ISBET 4HEILGAARD
4ID

  KL   OG   KL  

+URSUSSTED

4RINITY (OTEL  +ONFERENCECENTER 'L &RGEVEJ  3NOGHJ  &REDERICIA

0RIS

+R 

&RIST

 NOVEMBER 

4ILMELDING
6IA WWWDTFNETDK  %FTERUDDANNELSE MAIL EFTERUDDANNELSE DTF DKDK RING   ELLER FAX  
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9\_Xe[c`e^jZ\eki\
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 3312 2421/fax: 3333 9990
info@colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning,
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Dorthe Berenth, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

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
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
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

9µie\kXe[gc\a\
Dorthe Berenth
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk
Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

<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.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af DTF.

;\ekXcf^
dXbj`ccf]XZ`XciX[`fcf^`
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
=pe
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Sterios
Genopbygning m. prc.alv.og crista iliaca-knogle
PRP, platelet rich plasma
Osteo-distraction.
Ortopan og tomograﬁ
Narkose med indlæggelse.
tandlaegerne@get2net.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

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

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

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

8EEFE:<I

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

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54 Fax 98 82 45 54
Implantatkirurgi og -protetik

Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49

Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik

M`c[lm`[\d\i\fd
jk`cc`e^jXeefeZ\i6

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantater ad modum
Brånemark
Ole Gamst
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf. 22 18 86 44 Fax 86 88 23 85
Implantatkirurgi og protetik (ITI)
Full mouth-rekonstruktioner
Mulighed for narkose

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Jernbanegade 5
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00 Fax 74 64 27 90
Brånemark, Implantat beh.
Kirurgi og protetik
Kir. Peter Kohberg
Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf: 75821090
www.tandlaege.info

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
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

BfekXbkXb7[k]$[b%[b
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Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
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Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26 Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

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

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

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Jens Brendorp
Banegårdspladsen 10
8000 Århus C
Tlf. 86 13 51 06
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt 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
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Behandling i narkose
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Svend Kølsen-Petersen
Sct. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 86 12 51 53
TMK- & implantatkirurgi
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen

Ja´ccXe[
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

J<IM@:<J@;<I

1033

BFCC<>@8C<?<EM@JE@E><I
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

1034

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Oral kirurgi og 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

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

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

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

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

EXibfj\

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

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

Faaborgklinikkerne
og Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.Faaborgklinikkerne.dk
team@clinics.dk
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Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

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

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

ApccXe[

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

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidigt lukket for tilgang
af nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti
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Nils Gregers Nielsen
Bisgaardgade 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 04 64
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

GXif[fekXcY\_Xe[c`e^
ApccXe[
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Bjarne Klausen
Jens Holm
Sundhedscentret
Sygehus vej 14
9240 Nibe
Tlf. 98 35 36 99

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

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

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

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

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

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
Gert Pedersen
M. D. Madsensvej 5C
3450 Allerød
Tlf. 48 17 27 16
Jess Graabæk
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16 Fax 33 22 41 16
Karsten Munk Ebbesen
Dr. Tværgade 41
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78 Fax 33 12 83 76
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Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-

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

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

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

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

Ja´ccXe[

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

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

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

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

Gifk\k`b
=pe

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

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

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

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

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

8EEFE:<I

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

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

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

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

;K=jKip^_\[jfi[e`e^\i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

;K=

Bi\[j.

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

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

M\[Xcbf_fc$f^
d`jYil^jgifYc\d\i

Bi\[j,
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

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

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

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

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

8EEFE:<I

M\[jk\de`e^jc`[\cj\i
PsykiatriFonden
Mette Lohse – 39 25 25 10
Jan Lorentzen – 39 25 25 19
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^jXeefeZ\Y[\`YcX[
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Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 13: 16/10 udkommer 01/11
Annoncer til TB 14: 06/11 udkommer 22/11
Annoncer til TB 15: 27/11 udkommer 13/12

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.

9\epk;K=ËjjkXe[Xi[bfekiXbk\i
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.

Frederiksberg kalder!
Dygtig tandlæge med jus søges!
Vi kan tilbyde dig en assistentstilling på 25 timer ugentligt
med mulighed for udvidelse til
fuld tid.
Vores klinik er nyindrettet og
moderne - i dejlige, lyse lokaler
med den skønneste udsigt over
Frederiksberg.
Vi er et behandlerteam bestående af tre tandlæger, en tandplejer og ﬁre klinikassistenter.
Vi forventer at du arbejder
selvstændigt og omhyggeligt
- og at du interesserer dig for
at vedligeholde og opdatere
din faglige viden og kunnen, så
vores klinik altid kan tilbyde
vores søde og trofaste patienter
så optimal en tandbehandling
som muligt.
Vi glæder os til at møde dig.
Skriftlig ansøgning til:
Frederiksberg Tandklinik
Inger de Mylius
Peter Bangsvej 39, 5.
2000 Frederiksberg
E-mail: inger@demylius.dk

Udfordrende tandlægestilling
Til praksis søges cand.odont. el.
tandlæge.
Vi er et forholdsvist ungt team,
3 tandlæger, 1 tandplejer og 4
trofaste, dygtige klinikassistenter. (ingen elever)
Klinikken varetager alle behandlingstyper inden for faget.
Fuld tid eller efter aftale.
Hvis behov, tilbydes individuel
faglig coaching, særligt i opstartsfasen.
2007 ﬂytter vi i eget klinikhus
suppleret med alle tænkelige
nye, moderne faciliteter.
Digora, e-journal, m.m.
Samarbejde med spec-tdl.
Provisionsløn 40%.
Tandlæge Marianne Roholt
Hald el. Martin Hald
Torvegade 2
7600 Struer
Tlf. A: 97851651 el. P: 97464764

8EEFE:<I
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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. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.

Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
Gi`mXkXej´kk\cj\
Fuldtidsstilling i strøgpraksis
Vi søger erfaren tandlæge til
fuldtidsjob. Klinik med 3 tandlæger og tandplejer. Alt i udstyr, moderne klinikker og godt
personale.
Vi lægger vægt på et højt kvalitetsniveau i både behandlinger
og service.
Langtidssamarbejde foretrækkes evt. partnerskab.
Kontakt os for yderligere information.
Centrum Tandlægerne
Vestergade 44, 3. sal
5000 Odense C
www.kosmetisktandpleje.com

1038

Nordsjælland
Tandlæge - helst med nogen erfaring - søges til deltidsstilling 23 dage/uge. På sigt mulighed for
ﬂere timer og evt. kompagniskab.
Vi er en mindre, men meget
velfungerende travl klinik der
lægger stor vægt på kvalitet,
service og trivsel. Tandplejer er
tilknyttet klinikken.
Vi ønsker at ansætte en samvittighedsfuld og stabil tandlæge
der er interesseret i at være en
aktiv medspiller i hverdagen.
Er du interesseret - send venligst ansøgning til
Tandlæge Helle Højer
Kollerødvej 5
3450 Allerød

M`c[lm`[\d\i\fd
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Tåstrup TandlægeCenter/
Storkøbenhavn
Tandlæge med jus søges til fuldtidsstilling i Tåstrup pr. 1.12.06.
Vi er beliggende 1 min. gang
fra S-tog. Klinikken er gennemrenoveret i 2006. Vi har 4 ens
indrettede behandlerrum, elektronisk journal og digital rtg.
Vi er et team bestående af 3 tdl.
og 5 klinikass.
Vi beskæftiger os med alle typer
behandlinger og laver mange
større fast-protetiske rekonstruktioner.
Der lægges vægt på at yde optimal service og levere højeste
kvalitet.
Derudover sætter vi stor pris på
en hverdag med godt humør og
har en afslappet atmosfære på
klinikken.
Vi har brug for en kollega der
er initiativrig, faglig dygtig, og
som er interesseret i langtidssamarbejde. Vi har travlt og stor
tilgang af patienter.
Ring evt. og hør nærmere:
43997116 el. aften: 33938363.
Tåstrup TandlægeCenter
V. Andreas Steen Nielsen &
Lina Hinge
Marievej 1
2630 Tåstrup
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Sorø
Eksisterende fuldtidsstilling i
travl, moderne praksis ønskes
besat. Vi er et velfungerende
team på 3 tandlæger og 4 klinikassistenter som ud over godt
håndværk lægger vægt på god
service og et godt arbejdsmiljø.
Til klinikken er tilknyttet specialtandlæge i kirurgi.
Tiltrædelse snarest eller efter
nærmere aftale.
Skriftlig henvendelse senest 25.
oktober 2006 til:
Tandlægerne Sønderskovvej,
Sønderskovvej 1A, 4180 Sorø.
e-mail:
tandlaegernesoenderskovvej@
mail.dk

Vi tilbyder:
Fuldtidsstilling med overtagelse af et stabilt og indarbejdet
klientel på en top-moderniseret digitaliseret klinik med Al
Dente journal-system samt Digora-røntgen. Her vil være faglige
udfordringer inden for alle behandlingsområder i tandplejen,
bl.a. implantatbehandlinger. Her vil være masser af arbejde
med en god og stabil tilgang af nye patienter. Du vil komme til
at arbejde på en velrenommeret tandklinik i et velfungerende
kvaliﬁceret behandlerteam bestående af 4 tandlæger samt 5
klinikassistenter.
Vi har et godt arbejdsklima hvor vi værdsætter kvalitetsbevidste medarbejdere som er interesseret i et længerevarende
samarbejde og som kan yde en god service med godt humør.
Besøg også vores hjemmeside: www.tandicentrum.dk.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Lars Weltzer, v. Tandlægerne i Centrum
Algade 5, 4000 Roskilde.
Eller på mail: weltzer@tandicentrum.dk

Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
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Specialtandlæge
Tandplejen
Birkerød Kommune
har ca. 22.000 indbyggere og er en
grøn kommune med
et rigt kultur- og
fritidsliv. Vores
vision er at være
en attraktiv og
professionel
arbejdsplads til
gavn for borgere,
virksomheder og
politikere.
Vi arbejder ud fra
kerneværdierne:
Troværdig
Inspirerende
Målrettet

Birkerød Tandpleje søger specialtandlæge
21 timer om ugen fra 1. november eller
snarest derefter til klinikken på Sjælsøskolen. Arbejdet organiseres i samarbejde
med specialtandlægen i Søllerød Tandpleje.
Vi søger en engageret og udadvendt tandlæge med lyst og evne til at indgå i et kreativt samarbejde med Tandplejens brugere
og personale.
Du kan få yderligere oplysninger hos overtandlæge Mette Grauballe på tlf. 4582 0542.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst.

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Tandlæge
Da vor samarbejdspartner gennem mange år forlader os, søges
erfaren kollega til overtagelse af
ca. 1400 aktive patienter. Du skal
kunne indgå i et større team og
være villig til samarbejde.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Keld Overgaard Klinik
Hovedvejen 158
2600 Glostrup

Kollega søges
Velfungerende klinikfællesskab
i Vanløse har ledig klinikkapacitet pr. 1.5.2007, evt. før.
Vi søger kollega med egne patienter, der kunne tænke sig at
indgå i vort fællesskab.
Kontakt:
Tandlægerne
Godthåbsvej 254
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 19 50

Roskilde Bymidte
Vi søger en Tandlæge med erfaring til en fuldtidsstilling primo
januar 2007, på en stor, veletableret, spændende og travl
moderne praksis midt i Roskilde med udsigt til Domkirken og
butiksgade/byliv.

39 46 00 80

Ansøgning med relevante bilag sendes til
Tandplejens kontor, Ravnsnæsvej 120,
3460 Birkerød senest den 18. oktober.
Ansættelsessamtaler ﬁnder sted den 25.
oktober 2006.

www.birkerod.dk/job
J<IM@:<J@;<I
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HVIDOVRE KOMMUNE

Specialtandlæge
til nye spændende opgaver i Hvidovre
Kommunale Tandpleje
"Nye vinkler på fremtiden"
er Hvidovre Kommunes
motto. Nye former for
samarbejde mellem kommunen, borgerne og det
frivillige foreningsliv er et
af midlerne til at udvikle og
sikre kvaliteten i indsatsen
på det sociale område.
Knap 2000 medarbejdere
i Hvidovre Kommune gør
dagligt en indsats i børneinstitutioner, sundhedspleje
og tandpleje, gennem
SSP-arbejde, familie- og
handicaprådgivning, på
plejehjem og i hjemmeplejen, på væresteder og
aktivitetscentre.
Se www.hvidovre.dk

Da vores specialtandlæge har valgt at gå på
pension pr. 1. november 2006 søger vi derfor
en fuldtids specialtandlæge med tiltrædelse 1.
november.
Er du dynamisk og visionær med mod på nye
opgaver, har du mulighed for, at være med til
at opbygge en Reguleringsafdeling efter din
erfaring og ønsker.
Det er politisk besluttet, at Hvidovre og
Brøndby kommuner skal etablere en fælles
tandreguleringsenhed. Det er hensigten, at
tandreguleringsenheden skal udgøre en selvstændig enhed med 2 fuldtids specialtandlæger med tilhørende personale.
Den ene specialtandlæge bliver daglig leder af
Tandreguleringsenheden.
Yderligere oplysninger
Hvidovre Tandpleje har 11.300 børn og unge.
Vi er 47 medarbejdere fordelt på 11 lokalklinikker inklusiv tandreguleringen.
Tandreguleringsafdelingen ligger på Enghøjskolens tandklinik i fælleshuset. Der bliver etableret 3 klinikrum, hvor de to hver vil indeholde 3 stole og den tredje vil være en enkeltklinik. Der vil være kontor og teknikrum samt
vådrum m.m.
Til afdelingen er knyttet 7 medarbejdere
(tandplejer/klinikassistent), som er erfarne i
arbejdet på en tandreguleringsenhed. Der bliver indført elektronisk journal og aftalestyring
samt digitale røntgenanlæg i hele tandplejen.
Du er meget velkommen til at høre nærmere
ved at ringe til overtandlæge Vibeke Nyholm
Sørensen eller souschef Bente Stranau på tlf.
3634 7250. Se også www.hvidovre.dk eller
www.tandplejen.hvidovre.dk for yderligere
information.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
Ansøgningsfrist den 23. oktober 2006.
Der planlægges ansættelsessamtaler den 26.
oktober.
Send din ansøgning vedlagt CV og relevant
dokumentation til: Hvidovre kommunale
Tandpleje, att.: Overtandlæge Vibeke Nyholm
Sørensen, Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre.
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Ishøj Kommune

Mød os på
www.ishoj.dk

Tandlæge, souschef
Vi søger en ny souschef i Ishøj Kommunale Tandpleje, da vores tidligere souschef igennem mange år,
har valgt at søge nye udfordringer. Starttidspunktet
er 1. januar 2007 eller snarest derefter.
Tandplejen har centraliseret behandlingsfunktionen
og har nu to behandlingsklinikker og tre serviceklinikker, og du kommer til at lede driften af den ene
behandlingsklinik og serviceklinik.
Desuden skal du som souschef varetage den
odontologiske faglige udvikling og koordinering af
tandplejens personale samt lede sikkerhedsarbejdet
og være overtandlægens stedfortræder.
Vi kan tilbyde dig:
• Teamsamarbejde med i alt 5 tandlæger og
16 klinikassistenter
• Nye og moderne kliniklokaler
• Udbygget IT
• Ca. 5.300 søde og glade børn og unge med forskellig baggrund og differentieret tandplejebehov
• Moderne tandplejeprincipper og gode
udviklingsmuligheder
• Mulighed for avancement
Vi forventer, at du:
• Er faglig dygtig og servicemindet
• Har ledelseserfaring
• Er rummelig og tolerant
• Har positivt menneskesyn og humoristisk sans
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til: overtandlæge Pia Schou,
tlf. 43 73 49 97. e-mail: psc@ishoj.dk, tandlæge
Kirsten Garly, tlf. 43 73 49 97, e-mail: kga@ishoj.dk.
Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:
Tandplejens administration, Ishøj Søvej 200,
2635 Ishøj. Ansøgningsfrist er 3. november 2006
og vi planlægger ansættelsessamtaler i uge 46.
“Det er en del af ansættelsespolitikken i Ishøj Kommune
at fremme kønslig, etnisk- og handicapligestilling”
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Specialtandlæge

Syv kommuner – Augustenborg, Broager,
Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og
Sønderborg – sammenlægges 1. januar 2007
og vil omfatte 17.500 børn og unge. Der skal
etableres en central klinik i Sønderborg til
tandregulering der på sigt bemandes med
to specialtandlægeteams med sammenlagt
10 årsværk. Tandreguleringsafdelingen
indgår som en stabsfunktion i den nye
tandplejeorganisation.
Specialtandlægen får til opgave
• at medvirke til etablering af en ny centralklinik til tandregulering
• at organisere tandreguleringsservicen
• at sikre personale i afdelingen med rette
kvaliﬁkationer
• at indgå i et ledelsesteam med overtandlægen og viceovertandlægen

De 7 kommuner har i dag fuld dækkende
tandreguleringsservice. Sønderborg Kommune har egen specialtandlæge, der går på
pension 1. januar 2007. De øvrige kommuner
har 2 fælleskommunale ordninger. Specialtandlægerne i disse kommuner fortsætter
indtil videre.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Tandplejen og Specialtandplejen indgår som
udførerenhed under Fagcenter Sundhed.

Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2006.

Elektronisk journal og aftalebog er under
planlægning og forventes implementeret
i 2007.
Vi tilbyder samarbejde med erfarne kolleger
og et engageret personale. Vi ønsker at
ansætte og fastholde den rigtige specialtandlæge og vil gøre, hvad vi kan, for at
opfylde dine ønsker til en god og udviklende
arbejdsplads. Det vil være muligt at forhandle
om arbejdsvilkårene.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overtandlæge Jens Galtung,
tlf. 74 42 39 68, eller sundhedschef Gregor
Gurevitsch, tlf. 74 45 39 80.

Der planlægges ansættelsessamtaler
den 30. oktober 2006.
Ansøgninger - mærket stillingsnr.
0906-0690 - vedlagt uddannelsesbevis
og evt. udtalelser sendes til:
Sønderborg Kommune
Fælleskommunalt Personalekontor
for Broager og Sønderborg Kommuner
Blegen 9,2
6400 Sønderborg
eller via e-mail: job@sonderborg.dk.

609039 - © www.reklamehuset.dk

Til opbygning og ledelse af Tandreguleringsservice i Ny Sønderborg Kommune søges
1. december 2006 eller snarest derefter en
specialtandlæge på heltid.

8EEFE:<I

Læs om de ledige kommunale jobs på kommunernes
hjemmeside f.eks. på www.sonderborg.dk
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WWW.NYESBJERGKOMMUNE.DK

Specialtandlæge
Pr. 01.01.2007 eller snarest derefter søges en heleller deltidsansat specialtandlæge til nyindrettet tandreguleringsklinik i Ribe. Patientgrundlaget for stillingen
udgøres af børn fra Ribe- og Brammingområdet, idet
Esbjergs øvrige børnegruppe er omfattet af tandreguleringskontrakt med en privat leverandør.
Vi tilbyder dig
• gode efteruddannelsesmuligheder
• selvstændigt arbejde med faglige og ledelsesmæssige udfordringer.

Tandlæge
med erfaring i krone- og brobehandlinger søges til skandinavisk klinik i Sydspanien.
Send skriftlig ansøgning indeholdende dit cv og hvorfor du
ønsker at arbejde i udlandet.
Clionica Dental Escandinava
Edif. Palm Beach
Paseo Maritimo 95
Los Boliches
29640 Fuengirola
Spanien

8EEFE:<I
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Universitetet i Bergen
er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca 17
000 studentar og omlag 3000 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt europeisk nivå
og har mellom anna tre senter for framifrå forsking (SFF). Vi har ein sterk internasjonal
proﬁl som medfører tett samarbeid med universitet over heile verda.

- og forventer, at du
• er kvalitetsbevidst og serviceminded
• kan uddelegere arbejdsopgaver.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst
og aftalen om lokal løndannelse. Du kan få yderligere
oplysninger om stillingen ved henvendelse til overtandlæge Jette Fries, tlf. 7616 1670 eller jefr@esbjergkommune.dk

Send din ansøgning med bilag (herunder også straffeattest) til:
Tandplejens Kontor
Esbjerg Kommune
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Husk at påføre stillings nr. 9598

Det odontologiske fakultet

Førsteamanuensis
Ved Det odontologiske fakultet, Odontologisk institutt,
er det ledig ei fast 100 % stilling som førsteamanuensis
i odontologi.
Stillinga er ei av to øyremerka stillingar som Det odontologiske fakultet har ved Senter for internasjonal helse
(SIH). Arbeidsstad er ved SIH, Armauer Hansens hus,
Haukeland universitetssjukehus.

Søknadsfrist: 4. november 2006
Fullstendig utlysingstekst på:

CICERO ab

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 15.
november 2006.

uib.no/stilling

www.dtftryghed.dk
Hjemmet
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University Medical Center Groningen, The Netherlands

The UMCG, located in the heart of Groningen, is one of the major employers in the north of the Netherlands,
employing around 9.000 people. The UMCG is an important centre of excellence that attracts medical technological
activity, develops new care professions and is at the forefront of new developments in the health care sector. It is the
only University Medical Centre in the northern part of the Netherlands and therefore the final point of referral for
around three million Dutch people. The hospital can accommodate over 1.300 patients. The UMCG pursues a
responsible staffing policy with sound terms of employment, a range of internal training opportunities and a varied
array of highly valued staff facilities. One of the largest in the Netherlands. The University of Groningen (RuG) is one of
the largest universities in the Netherlands, with over 20.000 students. With more than 5.000 members of staff, the
RUG is also of the largest employers in the north of the Netherlands.

professor in orthodontics
Faculty of Medical Sciences
University of Groningen and University Medical Center Groningen

The University of Groningen (RuG) Faculty of Medical Sciences, and the University Medical Center Groningen
(UMCG), The Netherlands is seeking to appoint a Professor in Orthodontics to fill a vacancy that will occur as a result
of retirement of the present post-holder. Applicants must hold a dental qualification, together with an orthodontic
specialist qualification that is registerable in the Netherlands. The candidate should also hold a PhD qualification and
have extensive research experience demonstrated by refereed publications, successful grant applications, and
experience in supervising higher degree students.
We offer
The individual would be expected to conduct research within the field of orthodontics that enhances the existing
research activities within the department, and compliments the research priorities of the Faculty of Medical Sciences.
The provision of clinical orthodontic care will be part of the agreed work schedule, and the appointee will be involved
in the direction and coordination of the postgraduate specialist training programme, together with a responsibility for
the provision of undergraduate orthodontic education. The appointee would act as chairman of the orthodontic
department. The position would be fulltime and attract a competitive remuneration package.
Contact
Further details can be obtained from the present post-holder Professor dr. Andrew Sandham tel. +31-50-3610111,
Dr. M.W.J. Bierman, Chef de Clinique , Professor dr. L.G.M. de Bont (Chairman of Search Committee), or the web site
of the University of Groningen www.rug.nl and the University Medical Center Groningen www.umcg.nl and by email
through the recruitment office, Mrs. Beukema: a.beukema@penb.umcg.nl. Possible meetings can be arranged in the
short term. You can send your application - preferably - digitally using the application form that you can find on the
vacancy page on www.umcg.nl (category doctors). If you prefer to apply in writing, please send your letter of
application to UMCG, wervingssecretariaat bureau Arbeidsvoorziening, P.O. Box 30.001, 9700 RB Groningen,
The Netherlands. The closing date for applications is 31st January 2007.

the natural environment for b(l)ooming careers
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DPF

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

Tlf. 86 30 98 22

DPA
Dansk Praksis
Analyse

Tandlæge ved det Sydfynske Øhav

Dansk Praksis
Formidling

Vi kan tilbyde en klinikandel på Svendborgs havnefront med muligheder for naturoplevelser ved skov og sejlads i det bedste farvand.
Klinikken er på 450 m2 og indeholder 6 behandlingsrum udstyret med
bl.a. digital røntgen og OP, et stort venteværelse, en stor personalestue, kontorer m.m.
Lidt om dig:
Du drømmer om en klinik med en rar og udfordrende hverdag.
• Vi kan tilbyde en klinik hvor afslappet omgangstone og godt humør
er i højsæde.
• Vi kan tilbyde en absolut toptunet klinik med faglig opbakning til alle
behandlinger på nær ortodonti. Vi garanterer dig mindst 1000 aktive
patienter.
Dine kolleger og dit personale skal være sparringspartnere.
• Vi er for tiden 8 klinikassistenter, 2 tandplejere og 4 tandlæger.
:SVIWTIVWSREPIIVJEKPMKXL NXOZEPM½GIVIXSK]HIVToEPPISQVoHIV
stor hjælp i hverdagen.
Lidt om os:
Vi forventer du løbende udvikler og ajourfører dig fagligt.
• Du deltager i kurser - gerne sammen med os. Du har team-spirit,
og dit format lader ikke bagateller styre din hverdag.
Vi forventer at du påtager dig ledelse og ansvar.
• Du har evner (eller erhverver dig disse) og lyst til at bruge den
nødvendige tid til at klinikken ledes og udvikles på bedste og mest
effektive måde.

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

Kan du genkende ovenstående – send senest d. 11. oktober et par
ord mærket ”partner” til:
Tandlægerne i det Gule Pakhus
Havnepladsen 3 B, 5700 Svendborg
eller på e-mail: gulepakhusoj@get2net.dk
Michael Nørgaard, Kim Aaes

Udlejning af tandlægeklinik
Er du en tandlæge med egne patienter i Københavnsområdet ?
Er du interesseret i at behandle
dine patienter uden alle administrations- og logistiske besværligheder?
Jeg er nemlig en praktiserende
tandlæge og har en meget centralt placeret klinik på Nørrebro,
med et ekstra moderniseret
behandlingsrum, med intraoral
kamera og Al-Dente-system klar
til udlejning.
Er du interesseret, ring og hør
nærmere på 26179635 eller mail
til fmclinic@hotmail.com.

1044

Partnerskab
Seriøs og dygtig partner søges
til travl, tip top moderne, gammel og velrenommeret praksis
i Nordøst-Sjælland, hvor nøgleordet er kvalitet. Der er mange
velmotiverede patienter der
behandles efter alle tandlægekunstens regler inden for alle
discipliner.
Evt. første tid som assistent.
Lønniveau 750.000+ for den
rette.
Billet mrk. 672
Modtager TB’s annonceafd.

Total klinik / inventar vurdering

Klinikandel – Ålborg centrum
Halvpart af stor, velindrettet moderne klinik på byens bedste
adresse, med godt patientgrundlag og stor tilgang, sælges som
led i generationsskift. Overtagelse af hele klinikken evt. med
ansættelse af nuværende klinikejer kunne være en mulighed.
Klinikken består af 5 klinikker, 2 tandlægekontorer, stor reception, venteværelse og personalefaciliteter m.v.

Klinik købes –
København nord
For klient søger vi en klinik i
den nordlige del af København
(Østerbro, Hellerup, Gentofte,
Lyngby mv.) til overtagelse nu
eller efter aftale. Venligst skriv
eller ring helt uforpligtende til
Dit Tandlægehus Gruppen,
att. Tim H. Fog
tlf. 20 98 88 24
timhfog@dittandlaegehus.dk
Virum Stationsvej 125
2830 Virum

Køb/salg klinikker
Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg
Rådgivning 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

Odense
Klinikandel i fællesskab sælges
til overtagelse efter aftale.
Omst. 1,3 mio. kr. Rimelig pris.
Billetmrk. 671.
Modtager TB’s annonceafd.

9il^kYµij\e
Sælges
GENDEX digitalt røntgensystem
med stor og lille sensor. Incl
software, USB box mm.
Fra juni 2005. Ikke brugt!!
Ny pris kr. 94.565,Sælges for kr 75.000,- (inklusive
moms)
Kontakt Ann-charlotte Ranghøj
86-166706
Sælges
Røntgenfremkalder periomat
plus 5 år gammel 100% i orden
kr. 2500,-. Luplampe med lys
mrk. Luxo til bordmontering kr.
1000,-. Knæbetjent motor inkl.
håndstykke mrk. Nouvag AG
kr. 2500,Tandlægeteamet
Tordenskjoldsgade 19, 2.
8200 Århus N
Sælges spotbilligt
Cerec 2 med intraoral kamera
OPG Siemens10E+ Dürr XR24
fremk.
Frialit 2 OP + membran box.
Pentamix, Elipar Freelight etc.
Carsten Hansen
tlf.: 0049 44313736
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Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

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
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

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

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

9Xeb\i
Kontakt Frank Finne
Tlf. 4395 2702 • www.jyskebank.dk

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

;\ekXccXYfiXkfi`\i
JkfibµY\e_Xme
$0./6! HAR SPYDSPIDS KOMPETENCE
 HIGH 4EC UDSTYR SOM ER NDVENDIG
FOR AT LEVERERE IMPLANTATKONSTRUKTIO
NER I 4ITANIUM  :IRKONIUM AF HJESTE
KVALITET
,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK

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

www.klinikfinansiering.dk

% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK
0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"
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0OSTBOKS 
"ORRGATAN 
 +BENHAVN 6   -ALMÚ
4LF    
4LF    

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

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

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

Ja´ccXe[

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

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

www.sparnord.dk

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

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

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

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

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

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

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

M`c[lm`[\d\i\fd
jk`cc`e^jXeefeZ\i6
BfekXbkXb7[k]$[b%[b

=pe

WWWLARSEN DENTALDK

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

Fugl

-/'%.3 ,!23%.
$ENTALLABORATORIUM !3
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Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

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

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

@ejkild\ek\i
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Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, YOUNG og SENDOLINE
www.wh.com

  
   

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

!"
Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85
Toftebo 14 • 3500 Værløse
Brånemark
SystemTM

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

1046

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

www.prorep.dk
  $   
 #"
"! 
    

?p^`\ae\
Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 ȿ Fax 70 22 14 14
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JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk
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INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Scanline

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

  

www.pwcglobal.com/dk
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STJERNE-PERSONALE

  
  

Birkerød
København
45 81 77 22 39 42 77 22

  
   

- mere end god service...

www
.stjerne -personale.dk

a
s
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Salg
Service
Klinikindretning

TAN DLÆGEBLADET A NNONC E R

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

www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

www.dentsupport.dk

KXe[gc\a\d`[c\i

Danmarks første vikarbureau
specifikt for laboratoriebrancen

Rs`snhk
jtmcdjnqs
shkchf

LabVikar v/Rikke Merton
www.labvikar.dk - Mobil: 50701972
E-mail: laborant@labvikar.dk

Rs`snhk
exqhmfrnkhd
shkchsgidl

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

Tandbørster og tandstikkere

¥mi`^\

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!
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Tlf. 87101930 · Fax 86423795
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk
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vvv-rs`snhkcj

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

)n ERQXV
SnVXQGIRUQXIW

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.
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Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk
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Mindste partikler for største effekt

Nano fissur forsegling

Nano filler for optimale flydeegenskaber
Højeste fillergrad (70% w/w)
Enestående fysiske egenskaber
– Lav abrasion
– Høj bøjestyrke
– Ekstrem lav skrumpning
Perfekte håndteringsegenskaber
Optimale egenskaber hvor der er fugtigt
VOCO Service Centre:
Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071
Morten Grove · mobil 2487 7611
P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 4721 719-0 · Fax +49 4721 719-140 · www.voco.com

creative in research

Giv dig selv en verden
af bedre muligheder

XO 4 fodkontakt øger din effektivitet og fokus på patienten.
Håndfri betjening åbner en verden af nye muligheder, når du har brug for
begge hænder til arbejdet i mundhulen.
Med XO 4 fodkontakt kan du nemt styre alle instrument- og unitfunktioner.
Fodkontakten giver dig frie hænder til det praktiske arbejde og eliminerer
krydskontaminering. En XO 4 unit gør det lettere for dig at fokusere på
behandlingen – og giver dig mere overskud til dine patienter.
Håndfri betjening med XO 4 fodkontrol

XO C ARE DANMARK A/S
Naverland 11, 260 0 Glostrup
Tlf. 43 270 270
E-mail info@xo-care.dk
w w w.xo-care.dk

Flere oplysninger om XO 4 kan fås på www.xo-care.com

