
CG#&'I6C9A¢<:7A69:ID@ID7:G

#(+#(-#& )+(+#(!

N R . 1 2 · O K T O B E R 2 0 0 7 · Å R GA N G 1 1 1

TA N D LÆ G E F O R E N I N G E N S M E D L E M S B LA D
D A N I S H D E N TA L J O U R N A L

'%%,# 111 #.'&"..+

Demente har
dårlig tandsundhed
Fravalg af tandlægen
skyldes sjældent økonomi
Tro og overtro
om tænder og tandpine

%&,2--(,#!(#"3$%/&#- 

59004_TB1207_omslag_30.indd 1

/+&(

 &),-+.* &    

1  

)

'#& #( ) 1)+%

8N6C )

B6<:CI6 )

0001)+%

<JA )

HDGI

&

8N6C &

B6<:CI6 &

<JA
& HDGI
03/10/07
8:53:45

FÅ EN

GRAT

CORE

IS

GA P
RØVE
PAKK
KLIK I
E.
ND P
Å NE
TTET
OG S
E HVO
RDAN
WWW
.
.COR
EGA.
DK

NYE TÆNDER
ÄcnZkVcZg

Vidste du at:

Børst tænder en gang om ugen...

Mere stabilitet – mere komfort.
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne
»Omsorgstandpleje – en geriatrisk kasuistik«, side
924, »The impact of dementia on oral health«,
side 932, »Dårlig tandsundhed hos demente«,
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D

et kan være spændende og frustrerende at arbejde
som tandlæge i omsorgstandplejen. Hos de svageste og mest syge ældre er behandlingsvalgene ofte komplicerede. Det kræver overblik. Over- og underbehandling er reelle risici, og tandbehandling må ses i lyset
af patientens individuelle situation med ofte relativt kort
livshorisont.
Oral forebyggelse har også en ændret karakter når det
handler om patienter i afslutningen af livet med markante tab
af manuelle og mentale færdigheder. Hvor profylakse ellers
er tænkt som sikring mod orale sygdomme hos børn, unge
og raske voksne for fremtiden, så har det en helt anden determineret karakter når det handler om syge ældre. Opgaven
med oral forebyggelse hos syge ældre er så vidt mulig at forhindre tanddestruktion på trods af stigende tab af manuelle
og mentale evner til mundhygiejne. De orale forhold skal så
vidt muligt ikke forfalde selvom resten af kroppen gør det.
Som behandler må man gøre sig klart at de syge ældres
fysiske og psykiske habitus er bestemmende for valg og
fravalg af muligheder i behandling og forebyggelse. Det
kan være svært at indkredse hvad det reelt dækker når
omsorgstandplejen skal baseres på et realistisk behandlingsbehov.
»Innenfor medisinen gjør man at skille mellom de friske ældre og
de sykelige eldre ved å bruke termene gerontologi og geriatri. Et tilsvarende skille har vi ikke halt i odontologisk nomenklatur, hvor
begrebet gerontologi skal omfatte pasientgrupper med betydelige
forskjeller i behandlingsbehov, og ikke mindst i muligheterne for å
gjøre behandling etter gjennomsnittsnormer« (1).
»However, the greatest challenge to the clinician is to choose between treating the patient with the risk of producing iatrogenic disease, or not treating the patient with the risk of more damage occurring to the masticatory system« (2).
Behandlingsmetoderne og succeskriterierne for forebyggelse må tilpasses de aktuelle betingelser, som er markant
dårligere sammenlignet med forholdene hos raske og yngre patienter. For de syge ældre kan der skelnes mellem normative og realistiske behandlingsbehov (3). Det får betydning for tandplejens art og kravene til varighed i behandlingen. Konsekvenserne må være at der er vide rammer for
kompromisser, selvom basis for disse behandlingsvalg altid skal være odontologisk acceptable. Som udgangspunkt
tilstræbes således altid at forebygge og behandle sygelige
tilstande. Der må altid vælges det mest ambitiøse behandlingsniveau, hvilket også er en elastisk størrelse når der
skal tages alvorligt hensyn til patientens almentilstand.
9Xii`\i\i]fiY\_Xe[c`e^\i
Hos plejehjemsbeboere er 75% af hoveddiagnoserne psy-
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kiatriske lidelser og 25% fysiske lidelser (1). Det begrænser
kooperationen hos de syge ældre i et omfang der ikke kan
beskrives, men må opleves klinisk. I dagligdagen betyder
det at »Veltilpassede delproteser med støbte skelleter, konuskronekonstruktioner eller avanserte patentfeste-rentensjoner kan være
umulige for patienten å få av eller på« (1).
Hos dårligt koopererende patienter er avanceret protetik
uhensigtsmæssig. Det er ofte nødvendigt at vælge mellem
kurativ og palliativ behandling ligesom inden for de almene medicinske fag. Palliativ behandling kan være brug af
analgetica (som egentlig »behandling«), slibning af skarpe
kanter, ekstraktioner, midlertidige fyldninger, midlertidige rebaseringer osv.
Vigtigst er det at holde sig for øje hvad der gavner patienten; uden at den tandlægelige etiske faglighed sættes
over styr, og selvom de pårørendes normative krav ikke
altid kan opfyldes.
Ofte kan de syge ældre heller ikke undersøges adækvat.
Patienten kan være urolig eller kan ikke forstå at åbne
munden. Her er tvang ikke mulig, og hvis patienten ikke
er umyndiggjort, skal patienten faktisk udtrykke samtykke til en given behandling. Det kan være næsten umuligt
at få en accept.
Hvis behandlingen er accepteret, må det tages med i
planlægningen at patientens almene situation oftest betyder begrænset behandlingstid.

GXk`\ekk`c]´c[\
Baggrund
Ved behandlingens start var den mandlige patient 87 år og
havde moderat fremskreden Alzheimer demens.
Alzheimer demens er den hyppigste demensform og tegner
sig for ca. 60% af alle demensformer. Et demensforløb varer ca.
5-10 år. Efterhånden som demensprocessen skrider fremad, vil
ﬂere intellektuelle og kognitive funktioner blive berørt.
Tankegangen bliver usammenhængende og brudstykkeagtig. Koncentrationen svigter så den demente kan ikke sidde stille eller opretholde personlig hygiejne. Hukommelsen
bliver ø-agtig, og ordforrådet reduceres. Den demente taber
orienteringen i tid og sted, hvilket øger personens utryghed, samtidig med at genkendelse svigter af fx pårørende.
Mens den demente reduceres intellektuelt, sker det ikke i følelseslivet. Alligevel påvirker tingene hinanden. Når verden
omkring den demente bliver uforståelig, falder angsttærsklen.
Dermed opstår ofte irritabilitet og vrede hos den demente. Familien opfatter det gerne som personlighedsændringer hvis
den demente fx virker grov og uforskammet i sin afmagt.
Alzheimer demens kan ikke helbredes, men den seneste
medicin kan forsinke sygdomsudviklingen i 1-2 år. I den
sidste fase, som varer 1-3 år, vil gangfunktion ophøre, og
pga. spiseproblemer vil den demente blive meget afmagret.
Den Alzheimer-demente vil enten dø af tilstødende sygdomme fx infektioner eller af sine hjerneskader (7).

Gi`fi`k\i`e^X]Y\_Xe[c`e^f^]fi\Yp^^\cj\
Selvom patienten og pårørende nok vil vælge omvendt, så
må behandleren insistere på at prioritere sundhed – funktion – æstetik i nævnte rækkefølge (4).
Konkret klinisk betyder det at lade rodrester blive siddende, hvis 1) de er infektionsfrie, dvs. rodfyldte, oblitererede e.l., 2) de skal bruges som rodankre eller støtte under
dækproteser, 3) de ikke forårsager sår eller ﬁstler, eller 4)
de er umulige at fjerne pga. kooperationsvanskeligheder,
alvorlige medicinske problemer eller kort livshorisont (1).
For fyldningsmaterialer betyder det ikke at plast er kontraindiceret, men at amalgam og glasionomercement er de
foretrukne materialer (1).
I forebyggelsen betyder det at instruktion af de syge ældre
i tandbørstning mv. er vanskelig med patienternes ofte reducerede manuelle og/eller mentale færdigheder. Der må oftest
tyes til sekundær profylakse med tandbørstning udført af
plejepersonalet, hvilket sker med svingende kvalitet (5). Endelig er der mulighed for terapi med ﬂuor og chlorhexidin (6).
Fravær af aftagelig protetik kan også være en løsning til at
hindre yderligere tanddestruktion, selvom fx pårørende vil
foretrække disse tanderstatninger af æstetiske hensyn (1).

Medicinforbrug
Antipsykotica og antidepressiva.
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Klinisk beskrivelse
Patientens tandsæt var i totalt forfald. Tidligere havde patienten passet godt på sine tænder, men pga. uoprettelige
følger af demensudviklingen var destruktionen voldsom
og irreparabel. Det orale forfald var udviklet over kort tid
sent i livet – i modsætning til hvad der fx ses hos unge misbrugere, der godt kan udvise lignende tanddestruktion.
Behandlingsmål
1) Symptomfrihed, 2) fjernelse af infektionsfoci, 3) bevarelse
af en vis tyggefunktion, og 4) en bedre mundhygiejne.
Behandlingsvalg
Palliativ behandling – Den alvorlige demenstilstand med aftagende kognitive funktioner og reduceret mundhygiejne
kombineret med den medicinsk betingede mundtørhed
betød dårlig prognose for protetisk behandling. En realistisk behandling var sanering af radices relictae, mens patienten endnu kunne acceptere et sådant indgreb. Valg af
=8>C@><8IK@BC<I
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Omsorgstandpleje

A
A

B
Fig. 2 A,B. I september 2006 var patienten tilfreds med sine
orale forhold, men det var svært for personalet at holde
mundhygiejnen optimal. Foto: Jørgen Juul.

B
Fig. 1 A-B. I marts 2006 kunne den 87-årige Alzheimer-demente patient endnu gå og udtrykke sig i enkle sætninger
eller ord, samt give accept til behandling. Gav også accept
til kliniske fotos – med ﬁngerstøtte. Patientens tandsæt var i
totalt forfald. Foto: Jørgen Juul.
Fig. 1 A,B. In March 2006 the 87-year-old Alzheimer dement patient
could still walk and express himself in simple sentences or words,
and give consent to treatment. Gave also consent to clinical photos –
with ﬁnger-aid. The patient’s teeth were totally decayed. Photo: Dr.
Jørgen Juul.

fyldningsterapi var glasionomerfyldninger ved caries dentalis langs gingiva. Personalet opmuntredes til gradvis helt
at overtage den daglige tandbørstning. De pårørende informeredes om årsager til behandlingsvalg.
Behandlingsforløb
Ved behandlingens start i marts 2006 kunne patienten
endnu gå og udtrykke sig i enkle sætninger eller ord, samt
926
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Fig. 2 A,B. In September 2006 the patient was satisﬁed with the oral
situation, but it was difﬁcult for the staff to maintain a satisfactory
oral hygiene. Photo. Dr. Jørgen Juul.

give accept til behandling. Patienten gav også accept af kliniske fotos – med ﬁngerstøtte. Der sås en del radices relictae og enkelte intakte tænder med cervikal caries (Fig. 1
A,B). Successivt udførtes ekstraktioner og cariesbehandlinger med glasionomercement. Patienten udtrykte intet
ønske om proteser. Med patientens generelle prognose
med Alzheimer demens var anvendelse af delvise proteser
på sigt dubiøs. Personalet instrueredes i at opretholde en
god mundhygiejne.
I september 2006 sås patienten igen til klinisk undersøgelse. Patienten var tilfreds med sine orale forhold, men
det var svært for personalet at opretholde mundhygiejnen;
derfor gaves reinstruktion i dette (Fig. 2 A,B).
I januar 2007 foretoges atter klinisk undersøgelse, og
den orale tilstand var endnu ikke helt stabil, og der var stadig problemer med mundhygiejnen (Fig. 3 A,B). HøjkonTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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A

B
Fig. 3 A,B. Ved klinisk undersøgelse i januar 2007 var den
orale tilstand stadig ikke stabil. Der var stadig problemer med
mundhygiejnen. På knapt ét år havde patienten tabt sig i ansigtet, og Alzheimer demensen var fremskreden. Foto: Jørgen
Juul.
Fig. 3 A,B. At a clinical examination in January 200t the oral situation was not stable. There were still problems with the oral hygiene.
In less than a year the patient had lost weight in his face, and the
Alzheimer dementia had progressed. Photo: Dr. Jørgen Juul.

centreret ﬂuor tandpasta må anvendes fremover. Anamnestisk havde patienten nu mistet sin gangfunktion. På knapt
ét år havde patienten tabt sig i ansigtet og Alzheimer demensen var mere fremskreden.
<e^c`j_jlddXip
Dental care – a geriatric case report
In geriatric dentistry it is even more important to consider
the patient’s general health situation. Oral rehabilitation
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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has a different perspective if the cognitive capacity is limited, and the physical resources, too. E.g. for patients
with Alzheimer dementia, witch catches some 60% of all
geriatric dementia patients.
Any oral treatment to geriatric patients needs an analysis
whether curative or palliative treatment is feasible. Standard
solutions do not exist to the sick elderly. Sometimes it is the
greatest challenge to the clinician to choose between treating the geriatric patient with the risk of producing iatrogenic disease, or not treating the patient with the risk of more
damage occurring to the masticatory system. The clinician
urges to prioritize in direct order: oral health – oral function – oral aesthetics. Thereby treatment – or lack of treatment – might be different from non-geriatric patients. Compromises are necessary and are only acceptable if the health
beneﬁt of the patient is greater than the damage. Acceptance
of the patient or relatives is obligatory in dealing with geriatric patients with little compliance.
A case story of an Alzheimer dementia patient is described.
A severe dementia with declining cognitive functions and
reduced oral hygiene combined with medical introduced
dry mouth syndrome means poor prognosis for prosthetic
treatment. Advanced prosthetic treatment might be inappropriate. Other oral treatments (e.g. choices of ﬁlling materials
and extractions) and oral prevention (e.g. passive) might be
preferred contrary to younger and healthier patients.
C`kk\iXkli
1. Størksen K. Når standardløsninger ikke ﬁndes – om behandlingsvalg hos syke ældre. Tandlakartidningen 2001; 93: 50-9.
2. Budtz-Jørgensen E. Prosthetic considerations in geriatric dentistry. In: Holm-Pedersen P, Löe H, editors. Textbook of geriatric
dentistry. 2nd ed. Copenhagen: Munksgaard; 1996. p. 446-65.
3. Vigild M. Odontologiske forhold hos gamle mennesker på institution (disp.). Tandlaegebladet 1990; 94: 165-94.
4. Christensen LB, Hede B, Petersen PE. Public dental health program for persons with disability. Acta Odontol Scand 2005; 63:
278-83.
5. Østergaard P, Tind M. Plejepersonalets problemer med oral
forebyggelse for indlagte psykiatriske patienter. Tandlaegebladet
2003; 107: 248-51.
6. Nordenramm G, Westphal P. Comparison of two routines for
long-term oral hygiene treatment with klorhexidin gel in geriatric patients. Gerodontology 1987; 4: 23-6.
7. Hansen M, Kragerup J, Bech S, Olsen I. Psykiatri. København:
Munksgaard; 2004.
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Jørgen Juul, tandlæge, og Peter Østergaard, tandlæge, MPH
Omsorgstandplejen, Københavns Kommune, Tietgensgade 31 B,
1704 København V

Behandlingsplanlægning
Gerodontologi
Tandplejetilbud
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D

e ﬂeste odontologiske fagdiscipliner har i lighed med
hovedparten af de medicinske discipliner en sproglig oprindelse i latinske/græske betegnelser, men visse har
kun danske navne. I artiklen gennemgås de forskellige betegnelsers betydning, og mangler i en logisk terminologi
diskuteres. Endelig kommenteres hyppige sproglige fejl
ved brug af fagbetegnelser.
;\jgif^c`^\XÕ\[e`e^\i#Xcd\ek
-logi/-logia
Visse fagdiscipliner har endelsen -logi/-logia. De er aﬂedt af
det græske ord logos (= ord, tanke), og de betegner læren
om det pågældende fag. Således betyder patologi/pathologia
læren om de patologiske tilstande, endokrinologi/endocrinologia læren om det endokrine system, farmakologi/pharmacologia læren om lægemidlerne etc.
-iatri/-iatria
Andre fagdiscipliner har endelsen -iatri/-iatria, som stammer fra græsk (iatreia = helbredelse). Der hentydes hermed
til, at betegnelsen har med helbredelse af de til disciplinen
hørende sygdomme at gøre, dvs. at betegnelsen også stort
set dækker »læren« om sygdommen. Fra medicinen kendes
således fx pædiatri/paediatria (»læren« om børnesygdommene), geriatri/geriatria (»læren« om alderdommens sygdomme) og psykiatri/psychiatria (»læren« om sindslidelserne).
-i/-ia
Atter andre fagbetegnelser ender alene på -i/-ia, men her
kan den sproglige betydning være forskellig. Fx bygger betegnelsen anatomi/anatomia på det græske præﬁks ana (= op)
og græsk temnein (= at skære). Betegnelsen refererer dermed til dissektionen, som afdækker legemets opbygning,
og ordet kommer dermed til at betegne »læren« om legemets opbygning.
Kirurgi/chirurgia stammer fra græsk cheir = hånd + ergon =
arbejde. Fagområdet dækker den del af medicinen, som
omhandler behandling »med hånden«, herunder også ma928
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nuelt udførte, instrumentelle operative procedurer. En kirurg er således én, »der arbejder med hånden«.
Ortopædi/orthopaedia bygger på de græske betegnelser orto = lige og paideia = opdragelse (pais = barn), og en ortopædkirurg er således en person, der »med hånden behandler fejlagtige stillinger i legemet«.
-ik
Enkelte betegnelser har endelsen -ik, og de ﬁndes ikke i tilsvarende latinsk form. Det gælder fx obstetrik og fonetik.
Obstetrik stammer fra latin obstetrix = jordemoder (egl. obstare = stå modsat, stå hos), og fonetik fra græsk fone (= lyd).
F[fekfcf^`jb\]X^[`jZ`gc`e\i
I Tabel 1 er anført de odontologiske fagdiscipliners navne i
hhv. ren dansk og latinsk form, hvis den ﬁndes, og tillige
de tilsvarende engelske betegnelser.
Det ses, at visse bygger på endelserne -logi/-logia, andre
på hhv. -i/-ia, enkelte på -ik, mens atter andre »kun« har
danske (og tilsvarende engelske) betegnelser.
;`jbljj`fe
Fagdisciplinernes navne bygger formentlig mere på tilfældigheder og tradition end på logik. Der ses ingen forskel i
systematikken for de odontologiske fagdiscipliner sammenlignet med de medicinske.
Behov for »latinske« betegnelser?
Det kan diskuteres, om der er behov for at opretholde »latinske« betegnelser for fagområderne.
I Danmark bygger den anatomiske nomenklatur på latin, og sygdomme har latinske diagnoser. Sundhedsstyrelsens sygdomsklassiﬁkation er baseret på latinske diagnoser. Det er derfor en naturlig følge, at fagdisciplinerne har
latinske navne.
Mange fagtidsskrifter har »latinske« navne med »latinske« stavemåder, fx »Acta pathologica, microbiologica, et
immunologica Scandinavica«, »Acta dermato-venereologica« etc.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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Yderligere indgår fagdisciplinernes betegnelser i diagnostiske udtryk, fx i forbindelse med årsagsdiagnoser
(»causa orthodontiae«, »causa prothesis«).
Udøveres betegnelser
Udøvere af de forskellige fagdiscipliner får forskellige navne, men der er ingen logik i betegnelserne. Udøvere af discipliner, der ender på -log/-logia, har som hovedregel en
betegnelse, der på dansk ender på -log (fx kardiolog, gynækolog, parodontolog, radiolog). Udøvere af anatomi og kirurgi hedder slet og ret hhv. en anatom og en kirurg. Andre,
som ender på -ik, får endelsen -ker (fx genetiker, protetiker),
hvilket også sker for fx en biokemiker (skønt faget ikke
hedder »kemik«). Atter andre, som ender på -iatri/-iatria, får
endelsen -iater (fx pædiater, psykiater, geriater). Helt uden for
systematik er den, der beskæftiger sig med medicinske
sygdomme, som slet og ret hedder en mediciner.
Som rene undtagelser har visse fået endelsen –ist (fx ortodontist, endodontist), der nok skyldes en afsmitning af andre fagbetegnelser endende på -ist (journalist, komponist, receptionist etc.).
Trods al mangel på logik kan man ikke forestille sig, at
de »latinske« betegnelser på fagpersoner kunne udryddes.
De ﬂeste betegnelser er så indarbejdede, at det ville virke
utilfredsstillende for professionerne, hvis man kun havde
betegnelser som »hudlæge«, »kvindelæge«, »nervelæge«
osv. Visse kunne slet ikke oversættes; hvad skulle fx en
psykiater hedde på dansk? En »sindssygdomslæge«? I
odontologisk sammenhæng ville det virke komisk, hvis en
parodontolog skulle benævnes en »tandkødstandlæge«.
Odontologiske kirurgiske behandlinger
En stor del af tandlægens arbejde består i manuelle behandlinger, og de er dermed alle »kirurgiske«. Mange parodontologiske behandlinger er manuelle (tandrensning,
depuration) og dermed »kirurgiske«, men ved »parodontalkirurgi« forstår man i almindelighed »blodige« indgreb.
Tidligere talte man om »kirurgisk cariesterapi«, hvilket
egentlig var en meget præcis betegnelse for instrumentelle
indgreb i tandens hårdtvæv.
Mangler
Det kan forekomme som et savn, at mens parodontologer,
patologer, radiologer, ortodontister og protetikere har
hver deres fagbetegnelse, har personer, der beskæftiger
sig med de hårde tandvævs sygdomme og med dentalmaterialer, ingen fagbetegnelse. Børnetandlæger kunne i og
for sig betegne sig som pædodontister, men det forekommer lidt søgt.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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Tabel 1. Betegnelser for odontologiske fagdiscipliner på hhv. dansk,
»latin« og engelsk, grupperet efter endelser på dansk/latin, suppleret
med discipliner, som kun har danske betegnelser.
Dansk

»Latin«

Engelsk

-logi/-logia
Anæstesiologi
Biologi
Cariologi
Gerodontologi
Odontologi
Parodontologi
Patologi
Psykologi
Radiologi
Traumatologi

Anaesthesiologia
Biologia
Cariologia
Gerodontologia
Odontologia
Parodontologia
Pathologia
Psychologia
Radiologia
Traumatologia

Anaesthesiology
Biology
Cariology
Gerodontology
Odontology
Periodontology
Pathology
Psychology
Radiology
Traumatology

-i/-ia
Anatomi
Biokemi
Endodonti
Kirurgi
Ortodonti
Osteologi
Pædodonti
Gerodonti

Anatomia
Biochemia
Endodontia
Chirurgia
Orthodontia
Osteologia
Paedodontia
Gerodontia

Anatomy
Biochemistry
Endodontology
Surgery
Orthodontics
Osteology
Paedodontics
Gerodontics

-ik
Genetik
Protetik
Statistik

Genetics
Prosthodontics
Statistics

Uden latinsk pendant
Dentalmaterialer
Samfundsodontologi
Retsodontologi
Tandmorfologi
Tandsygdomslære

Dental materials
Community dentistry
Forensic dentistry
Dental morphology
Operative dentistry

I fagkredse har spørgsmålet været rejst, hvorfor der ikke
ﬁndes nogen disciplinbetegnelse for sygdomme knyttet til
de hårde tandvæv bortset fra caries (fx mineraliseringsforstyrrelser, syreskader mv.), når pulpasygdommene har deres egen betegnelse (endodonti). I den forbindelse har indførelse af betegnelser som enamelologi og dentinologi været
fremført. Det vil være en vittighed at betegne en forsker,
der arbejder med de hårde tandvæv, som en »hårdtvævsodontolog«, og en forsker inden for emneområdet dentalmaterialer som en »materialist«.
Samfundsodontologer og retsodontologer har reddet en
dansk betegnelse, men der savnes en »latinsk« pendant.
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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Sprogfejl
Der forekommer ﬂere former for sprogligt misbrug af betegnelserne for fagdiscipliner og faglig udøvelse.
Den ene gælder termen »patologi«. Hyppigt ses vendinger som fx »… der konstateredes ingen patologi«. Ordet patologi betragtes i den forbindelse som betydende »patologiske tilstande«. Betydningen er imidlertid »læren om de
patologiske tilstande«. Altså er der tale om sprogligt volapyk.
Undertiden ses og høres betegnelsen »ortodont« i stedet
for »ortodontist«. En »ortodont« må være betegnelse for en
tand, der har en korrekt placering i tandbuen.
Tilsvarende ses overmåde hyppigt vendinger som fx »…
behandlingen består i kirurgi«. Vendingen kan forstås
som, at der skal udføres kirurgisk behandling, men ordet
»kirurgi« står for fagbetegnelsen, så en mere korrekt formulering ville være, at »… behandlingen skal være kirurgisk«.
Jclkbfdd\ekXi
Odontologien må formentlig leve med de traditionelle,
men ulogiske fagbetegnelser. Der er nok langt til, at nogen
tør vove at kalde sig »materialeodontolog« eller »enamelolog«.
=fi]Xkk\i
Ib Sewerin, docent, dr.odont.
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet
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De nye Adper™ selvætsende adhæsiver
- gør det nemt og reducerer risikoen for
postoperativ sensitivitet

Adper Scotchbond SE
™

™

Selvætsende adhæsiv
Farveændringen sikrer korrekt applicering og aktivering af syreætsning.
Den indbyggede farveændring i Adper Scotchbond SE selvætsende
adhæsiv hjælper til en visuel bekræftelse af, at primer og adhæsiv er
appliceret korrekt, og at ætsningen er startet.

Røntgenkontrasten gør fremtidig diagnosticering sikrere.
I tilfælde af tyk adhæsivﬁlm kan det være svært at se forskel på
adhæsivﬁlm og sekundær karies på et røntgenbillede.
Adper Scotchbond SE selvætsende adhæsiv indeholder en
overﬂademodiﬁceret bunden zirconia nanoﬁller, som giver røntgenkontrast, og derved reducerer risikoen for en fejlagtig diagnosticering af sekundær karies.
I tillæg hertil giver den bundne nanoﬁller forøget bindingsstyrke.

Adper Easy Bond
™

Selvætsende adhæsiv
En komponent og kun et lag
- Adper Easy Bond selvætsende adhæsiv er særdeles nemt at anvende.
3M ESPE har i mange år været engageret i at udvikle dentale adhæsiver, og vort mål er
at fremstille produkter, der gør en reel forskel i din tandlægepraksis. Produkter som dette
selvætsende adhæsiv - designet til at være stærkt, enkelt og bekvemt.
Det kan anvendes på såvel fugtig som tør emalje og dentin, og der opnås derfor en stærk
binding, fordi materialet er mindre teknikfølsomt.
(

Du behøver kun en komponent, et lag og et step for at opnå en stærk og sikker binding.

(

Hurtig og let applicering uden behov for blanding

3M a/s, 3M ESPE Dentalprodukter, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup, telf. 43480100, www.3mespe.com/dk
3M, ESPE, Adper og Scotchbond er varemærker hos 3M eller 3M ESPE AG.
© 3M 2007. Alle rettigheder reserveret.
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Birita Soﬁa Ellefsen.

M

ange undersøgelser af den orale sundhedstilstand
hos ældre med demens tyder på, at sygdommen inﬂuerer på ﬂere parametre for oral sundhed og på evnen til
at opretholde god mundhygiejne.
Hovedformålet med dette ph.d.-projekt var at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for behandling og forebyggelse af tandsygdomme hos ældre med demenssygdom
med henblik på at opnå bedst mulig tandsundhed for de
demente fremover.
Projektet er baseret på et longitudinelt design og består
af en baseline-komponent og en etårs opfølgende komponent. Undersøgelsen blev udført fra 2002 til 2004. Deltagerne blev rekrutteret fra hukommelsesklinikkerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Alle deltagerne havde
gennemgået et udførligt demens-diagnostisk program før
undersøgelsen. Denne bestod af en klinisk oral undersøgelse og et interview og blev gennemført som hjemmebesøg med anvendelse af mobilt tandlægeudstyr, som bl.a.

Der ﬁndes meget få longitudinelle undersøgelser over sammenhængen mellem demens og forekomst og udvikling af
orale sygdomme over tid, og det er uafklaret, hvornår og
hvordan i forløbet demenssygdommene påvirker tandsundheden.
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indeholdt sug og trefunktionssprøjte (luft/vand), suppleret
med ﬁberlys. Den kliniske orale undersøgelse omfattede
registrering af tandstatus samt krone- og rodcaries med
brug af NIDCR-kriterier (National Institute of Dental and
Craniofacial Research). Interviewet indsamlede data om
generelle baggrundsfaktorer, herunder fysisk funktionsevne, civilstand og uddannelse, odontologiske baggrundsfaktorer, subjektiv vurdering af eget helbred og egen
tandsundhed, tandplejevaner og brug af tandplejeydelser.
For de deltagere, som havde en pårørende til stede ved undersøgelsen, blev der af den pårørende udfyldt et Disability Assessment for Dementia (DAD)-skema. Alle undersøgelserne blev udført af den samme tandlæge, både ved
baseline-undersøgelsen og ved den etårs opfølgende undersøgelse.
I alt 145 personer deltog i baseline-undersøgelsen. Af
disse havde 106 naturlige tænder og blev inkluderet i nærværende undersøgelse. 19 deltagere opfyldte ikke kriterierne for en demens-diagnose (ND), 61 havde Alzheimers
sygdom (AD), og 26 havde anden demensdiagnose (OD).
Deltagere med demens havde en statistisk signiﬁkant højere prævalens af carierede tandﬂader (DS) sammenlignet
med deltagere uden demens (7.0 DS vs. 2.7 DS). Personer
med Alzheimers sygdom havde signiﬁkant ﬂere carierede
krone- og rodﬂader sammenlignet med ND-gruppen (7.8
DS vs. 2.7 DS) og signiﬁkant mere rodcaries sammenlignet
med både OD- og ND- grupperne (AD: 4.9 DS, OD: 2.3 DS
og ND: 1.7 DS). Deltagere med en Mini-Mental-State Examination (MMSE) score på <24 havde signiﬁkant mere caries sammenlignet med deltagere med MMSE ≥24 (7.8 vs.
4.3).
Af de 106 deltagere i baseline-undersøgelsen gennemførte 77 etårs followup-undersøgelsen. Gennemsnitligt antal carierede ﬂader var signiﬁkant højere ved followup-undersøgelsen sammenlignet med baseline. OD-gruppen
havde også signiﬁkant ﬂere carierede ﬂader ved followup.
Baseline-prædiktorer for udvikling af mere end to kroneﬂaders caries- og fyldningstilvækst og mere end én rodﬂaTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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Den afsluttende forelæsning og forsvaret af afhandlingen
fandt sted den 18. juni 2007 i Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Københavns Universitet. Bedømmelsesudvalget bestod af: lektor, dr. et lic.odont. Nils-Erik Fiehn, Københavns
Universitet, førsteamanuensis, dr.odont. Gunhild Strand,
Universitetet i Bergen, Norge, og overtandlæge, ph.d. Børge
Hede, Voksentandplejen, Københavns Kommune.

des tilvækst ved followup var caries, mange tænder og at
være over 80 år.
Bfebclj`fe
Patienter med demens havde allerede meget ubehandlet
caries på det tidspunkt, hvor de blev henvist til hukommelsesklinikken. Den høje cariesprævalens var relateret til
både demenstype og sværhedsgrad. Resultaterne fra followup-undersøgelsen viste, at forskellen i cariesforekomst
mellem de demente og ikke-demente deltagere mindskedes over tid. Dette understreger, hvor vigtigt det er at være

opmærksom på mundhulens sundhedstilstand hos ældre
med nedsat kognitiv funktion, også hos de personer, der
ikke opfylder kriterierne for en demensdiagnose. Personer
med kognitive problemer har brug for støtte og opbakning
for at opretholde en god mundhygiejne og for at komme
regelmæssigt til tandeftersyn. Eftersom Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme forværres over tid, understreger resultaterne fra denne og andre undersøgelser,
at nødvendige omfattende tandsundhedsmæssige tiltag for
denne svage gruppe ældre bør indsættes tidligt i forløbet.
Afhandlingen kan rekvireres på Odontologisk Ældreforskningscenter, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
=fi]Xkk\i
Birita Sofía Ellefsen, tandlæge, ph.d.
Odontologisk Ældreforskningscenter, Odontologisk Institut, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

Læs også artiklen »Dårlig tandsundhed hos demente« på side 950.

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

SENSODYNE VIRKER PÅ 9
UD AF 10 MED FØLSOMME
TANDHALSE*
Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. Oplys disse patienter om, at der er
hjælp at hente med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder den aktive ingrediens
kaliumnitrat eller kaliumklorid, hvis positive effekt mod isninger i tænderne er dokumenteret i ﬂere kliniske studier. Sensodyne hjælper efter bare 2 uger – og efter 4 uger
siger hele 92%, at deres isninger er mindsket betydeligt.*

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

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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EfkXkm\[i%?`cc\ilgA\ej\e%E\im\jbX[\ifgjk\km\[
cfbXcXeXc^\j``kXe[c´^\giXbj`j(
=c\dd`e^JZ_\lkq#[fZ\ek#g_%[%#[i%f[fek%#jg\Z`XckXe[c´^\`_fjg`kXcjf[fekfcf^`

N

ærværende notat tager udelukkende udgangspunkt i Hillerup
& Jensens artikel og de til notatet hørende referencer. Der
er således ikke taget stilling til eventuelle faktuelle fejl og mangler i
patient- eller datamaterialet.
Le[\ijµ^\cj\j[\j`^e
Det er vanskeligt at indplacere undersøgelsen i et af de
gængse undersøgelsesdesign: den randomiserede undersøgelse, den ikke-eksperimentelle followup-undersøgelse,
tværsnitsundersøgelsen eller case-control-undersøgelsen
m.ﬂ. (2;3). Designet kan bedst rubriceres som en ikke-eksperimentel followup-undersøgelse, dog således at undersøgelsen, som det vil fremgå af nedenstående, har en del
begrænsninger mht. sygdomshyppighedsmål og en række
alvorlige mangler, hvad angår undersøgelsespopulation og
den indsamlede information om eksposition og sygdom
(outcome).
Der gøres i introduktionen korrekt opmærksom på, at
lokalanalgesi er meget sikker, og at nerveskader er sjældne, men at der pga. det meget store antal injektioner, der
gives, alligevel er en del patienter, der får temporære eller
permanente skader.
@e[c\[e`e^
Forfatterne refererer en hyppighed (som de ukorrekt kalder en »incidens«) af temporær eller permanent påvirket
funktion af n. lingualis eller n. alveolaris inf. I to af de refererede artikler (4;5) er de indsamlede oplysninger dog
behæftede med en så betydelig usikkerhed og med en så
høj informations- og selektionsbias (6-8), at man ikke kan
have tiltro til de afrapporterede hyppigheder. Det er også
tvivlsomt, om de beregnede hyppigheder overhovedet giver nogen mening.
I alle tre artikler (1;4;5) benyttes udtrykket incidens forkert. Det epidemiologiske hyppighedsmål incidens forudsætter en tidsdimension; enten som antal nye tilfælde pr.
risikotid eller antal nye tilfælde i en bestemt periode (kumuleret incidens) (2;9;10). Det er ikke tilfældet i de refererede undersøgelser (4;5). Kendskab til relationen mellem udfald (»outcome«) og eksposition, enten i en kohorteundersøgelse eller en korrekt gennemført case-control-undersøgel934
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se, er helt afgørende for at kunne vurdere, om der er tale om
en eventuel kausal sammenhæng (2;9;11). Derimod er Krafft
& Hickels undersøgelse (12) en followup-undersøgelse af
12.104 patienter i en bestemt periode – angivet som »between 1987 and 1990«. Dette arbejde (12) er derfor helt centralt i den aktuelle kontekst, idet der også er oplysning om,
hvilken type lokalbedøvelse der er benyttet.
Le[\ijµ^\cj\ej]fidc
Hillerup & Jensen angiver, at formålet med deres undersøgelse var at:
1. skabe overblik over størrelsesordenen af tab af sensibilitet og karakteren af ubehagssymptomer hos patienter
med påvirket neurosensorisk funktion efter injektion af
lokalanalgetika
2. undersøge og beskrive ændringer i nervefunktion over
tid
3. beskrive mulige forskelle relateret til forskellige typer af
analgesimidler
4. diskutere injektionsskadernes ætiologi.
Det sidste punkt (Pkt. 4) hører ganske enkelt ikke hjemme
i en formålsbeskrivelse (11). De første tre formål kan forstås, men de er ikke videnskabeligt stringente. Sundhedsvidenskabelig forskning, der tilstræber at være årsagsudredende, skal hvile på speciﬁkke og testbare hypoteser
(13-15). Det er ikke tilfældet for de angivne tre formål. Man
skal til metodeafsnittet for at få mere at vide om, hvad forfatterne konkret ønsker at undersøge.
Le[\ijµ^\cj\j[\j`^ef^le[\ijµ^\cj\jgfglcXk`fe
Forfatterne diskuterer eller omtaler ikke deres undersøgelsesdesign nærmere, hvorfor det er umuligt at vide, hvilke
tanker de har gjort sig vedr. databehandling og analyse før
implementeringen af undersøgelsen. Patientmaterialets
oprindelse er kun meget sparsomt beskrevet, idet der blot
står: »I tidsrummet 1997-2005 modtog førsteforfatteren 74
konsekutivt henviste patienter til undersøgelse for skade
på 78 orale grene af n. trigeminus som var opstået i forbindelse med lokalanalgesi.«
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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uacceptabelt, og gennemførelsen af undersøgelsen må siges at være uacceptabel. Rekrutteringsgrundlaget er uklart
og synes at kunne give anledning til en betydelig bias, specielt set i lyset af mediedækningen i 2005. At tandlæger, og
måske også patienter, er blevet påvirket af den negative
mediedækning for articains vedkommende i 2005, er sandsynligt. Rapportering af mulige skader i forbindelse med
brugen af articain må alene på grund af medieomtalen antages at stige. Articains markedsandel faldt da også betydeligt i 2005 (Fig. 1).
D\kf[\i
Førsteforfatteren indsamler en række anamnestiske oplysninger og gennemfører en lang række speciﬁkke undersøgelser, hvoraf især den kliniske neurosensoriske undersøgelse og vurderingen af smagsevnen er central.
Indsamlingen af de pågældende anamnestiske oplysninger og de kliniske undersøgelser er relevante i den kliniske sammenhæng. Anderledes forholder det sig, hvis man
ønsker at benytte oplysningerne i forskningsøjemed. I den
situation er to væsentlige krav ikke opfyldt.
Det første drejer sig om blinding af undersøgeren; dvs. at
undersøgeren ikke har kendskab til de anamnestiske oplysninger og dermed kan foretage registreringerne »unbiased«. Indsamlingen af oplysninger og alle undersøgelser er
gennemført af førsteforfatteren, som har haft kendskab til,
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Fig 1. De forskellige
typer lokalanalgetikas
markedsandele i perioden 2000-2005 (kilde:
Lægemiddelstyrelsens
hjemmeside)
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Man savner oplysninger om, hvilken studiebase de pågældende patienter stammer fra. Der er heller ikke nogen
oplysninger om deltagelsesprocent. Enhver analyse, der tager udgangspunkt i en stikprøve, har som udgangspunkt
den forudsætning, at man har at gøre med et tilfældigt udsnit af den population, man ønsker at udtale sig om, eller at
man i hvert fald kan »sandsynliggøre«, at dette er tilfældet.
Det er svært at se, at dette skulle være tilfældet i denne undersøgelse. Når der ikke er tale om tilfældigt udvalgte observationer, er enhver tale om statistisk inferens uberettiget.
Der er oplysninger om inklusions- og eksklusionskriterier, men der gives slet ingen oplysninger om samplingen af
de 74 patienter; dvs. hvorledes de undersøgte patienter er
udvalgt ud af det samlede antal mulige patienter i den givne
periode. Der er derfor i den foreliggende sammenhæng mulighed for en ganske betydelig selektionsbias (6;7). Forfatterne har tilsyneladende ikke gjort sig nogen tanker om,
hvor stor undersøgelsespopulationen skulle være, da de har
publiceret deres resultater over ﬂere omgange. Først med 12
patienttilfælde (16), dernæst disse 12 tilfælde plus 40 nye tilfælde (17) og endelig 74 patienttilfælde i nærværende artikel
(1). Man må derfor antage, at de ikke a priori har gjort sig
tanker om statistisk teststyrke og evt. estimaters præcision.
Der er interessant nok ganske stor forskel på Hillerup & Jensens konklusioner i de tre arbejder (1;16-17).
Det foreliggende undersøgelsesdesign må siges at være

Articains markedsandel i %
Prilocains markedsandel i %

Mepivacains markedsandel i %
Lidocains markedsandel i %

Graphs by Year

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12

59004_TB1207_s934_937.indd 935

=8>C@>FI@<EK<I@E>

935

03/10/07 8:06:42

BFDD<EK8I

hvilket præparat den enkelte patient har fået og de nærmere omstændigheder i forbindelse med skadens opståen.
I en forskningsmæssig sammenhæng er dette en meget alvorlig overtrædelse af et af de mest centrale principper
(9;11;18): Alle oplysninger og undersøgelser burde have
været indsamlet blindt; dvs. af en person, der ikke havde
kendskab til patientens sygehistorie.
Hvad angår den neurosensoriske undersøgelse, henviser
forfatterne til egne arbejder (17;19). Man må formode, at
der ved alle patienter er benyttet den af Robinson beskrevne undersøgelsesmetode (20); et arbejde, der refereres til i
den engelske udgave (21). Undersøgelserne er relevante i
den aktuelle sammenhæng, men ud over at undersøgelserne bør foretages blindt, er det andet problem, at det er afgørende, at validiteten og reproducerbarheden af de pågældende undersøgelser dokumenteres (7;9;15;18;22).
Sackett et al. (23) viser med al tydelighed, hvor vigtigt dette er. Hillerup & Jensen har tilsyneladende ikke vurderet
validiteten og reproducerbarheden af den indsamlede information. Det er en alvorlig anke mod undersøgelsen. Så
alvorlig, at man alene af den grund ikke bør have tiltro til
de fremlagte resultater.
JkXk`jk`jbXeXcpj\
Hvis man ser bort fra, at statistisk inferens på et biased
sample ikke giver mening, må det konstateres, at den statistiske analyse er primitiv og visse steder direkte fejlagtig.
Der beregnes således en sumscore for henholdsvis den neurosensoriske funktion og smagsevnen baseret på den score,
der er givet for de forskellige test. Den beregnede sumscore
er således data på rangskala. Forfatterne anfører korrekt, at
de benytter en parret test, men de anvender gaussisk statistik (parret t-test) til at vurdere forskelle mellem afﬁcerede
og ikke-afﬁcerede side. Det burde være kendt, at man i sådanne situationer ikke bør benytte gaussisk statistik, men i
stedet benytte andre metoder (24;25). Forfatterne skriver på
side 559, at »Chi 2-test blev appliceret på non-parametrisk
fordeling af frekvenser. Fortegnstest blev anvendt på binomialt fordelte variable. For alle testmetoder valgtes P ≤ 0,05
som signiﬁkans niveau.« Bortset fra at man ikke kan tale om
»non-parametrisk fordeling af frekvenser«, men om non-parametriske metoder, der ikke stiller samme krav til fordelingen som fx gaussisk statistik, er det uklart, hvornår forfatterne anvender de angivne test, da der ikke for hver p-værdi
er angivet test og testværdi. Hvis der er benyttet chi 2-test til
at vurdere forskelle mellem de to sider hos patienterne, er
dette forkert (26).
Hvis man stadig ser bort fra, at statistisk inferens på et
biased sample ikke giver mening, burde forfatterne have
936

59004_TB1207_s934_937.indd 936

foretaget en korrektion for markedsandelen af de enkelte
typer i de statistiske analyser mht. antallet af nerveskader
fordelt på de forskellige typer lokalanalgetika. Det turde
være indlysende, at hvis et præparat udgør fx 48 % af markedet, så vil vores bedste bud på hyppigheden af skader
være 48 %, idet hypotesen eller antagelsen er, at der ikke
er forskel på de forskellige typer. Og da Septocain udgør så
stor en del af markedet, er alene det nok til, at man ville
forvente, at det kom ind på førstepladsen.
Endelig har man i mange år anbefalet estimation af forskelle ved at beregne sikkerhedsintervaller og frarådet
brugen af p-værdier alene (25;27). Dette er speciﬁkt fremhævet i det såkaldte Vancouver-dokument (28).
JXdd\e]Xke`e^
1. Formålene med undersøgelsen er uklart formuleret.
2. Udvælgelsen af undersøgelsespopulationen er uklar, og
den er formentlig meget lidt repræsentativ for populationen af patienter med nerveskader opstået efter brug af
lokalanalgesi.
3. Indsamlingen af informationerne er ikke sket blindt.
4. Dataindsamlingsmetodernes reproducerbarhed er ikke
undersøgt.
5. De anvendte statistiske metoder er i ﬂere tilfælde direkte forkerte eller i bedste fald mangelfulde.
6. Forfatterne forholder sig ikke til den centrale artikel af
Krafft & Hickel (12), hvor man ikke kunne relatere nerveskaderne til noget bestemt præparat, og hvor man
heller ikke omtaler mulighed eller forekomst af neurotoksiske skader.
7. Hillerup & Jensen kan have ret i, at »Eftersom incidencen af injektionsskader er ekstremt lille, er den kliniske,
prospektive undersøgelse i metodologisk henseende
uegnet til afklaring af lokalanalgetikas neurotoksicitet.«
Men det gør ikke deres arbejde bedre, men understreger
blot, at valget af design kan være afgørende. Fx ville en
lege artis case-control-undersøgelse med en korrekt
sampling af »controls« fra studiebasen være en oplagt
mulighed (3).
Bfebclj`fe
Undersøgelsen er behæftet med så mange og så alvorlige
fejl, at forfatternes risikovurdering og konklusion er ganske udokumenteret. Arbejdet burde aldrig have været publiceret i sin nuværende form.
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EfkXkm\[i%?`cc\ilgA\ej\e1E\im\`ealipZXlj\[Yp
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A

rtiklen vil kun blive kommenteret på de punkter, hvor den
adskiller sig væsentligt fra den danske version af undersøgelsen. Ligesom for notatet om Hillerup & Jensens dansksprogede
artikel (2) er der ikke taget stilling til eventuelle faktuelle fejl og
mangler i patient- eller datamaterialet.
K`kc\
Titlerne er semantisk set forskellige. I den danske version
er titlen »Nerveskader opstået ved lokalanalgesi i tandlægepraksis« (2), hvorimod det i den engelske version hedder
»Nerve injury caused by mandibular analgesia« (1). Den
engelske version udtrykker således eksplicit en årsagssammenhæng.
8`dj
I den engelske version ﬁnder man ikke, som i den danske
udgave, det 4. formål med undersøgelsen: diskutere injektionsskadernes ætiologi.

til Pogrel & Thambys arbejde (3) angivet til år 2004. Det er
år 2000.
Bi`k`bglebk\i
De samme alvorlige mangler og fejl ved undersøgelsen,
som er dokumenteret i den danske udgave, ﬁndes i den engelske udgave. Man må derfor konstatere, at redaktøren af
tidsskriftet og de pågældende referees har svigtet. Desværre er det et alt for velkendt fænomen, at så megen medicinsk forskning er af ringe kvalitet (4).
Bfebclj`fe
Som det gælder for den danske version, burde artiklen aldrig have været optaget i sin nuværende version – og næppe heller i en revideret udgave pga. de voldsomme biasproblemer i design og udførelse.
C`kk\iXkli
1.

GXk`\ekjXe[d\k_f[j
I den danske version er der tale om 74 patienter, medens
der i den engelske kun er tale om 52 patienter. Altså et relativt set meget større antal patienter i den danske version
(ca. 42 % ﬂere), på trods af at begge artikler publiceres i
2006.

2.
3.

4.

Hillerup S, Jensen R. Nerve injury caused by mandibular block
analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 437-43.
Hillerup S, Jensen R. Nerveskader opstået ved lokalanalgesi i
tandlægepraksis. Tandlaegebladet 2006; 110: 556-67.
Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting
from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc 2000; 131:
901-7.
Altman DG. The scandal of poor medical research. Br Med J
1994; 308: 283-4.

JkXk`jk`Zj
Her benyttes SPSS 10.0, medens der i den danske version
benyttes SPSS 13.
;`jZljj`fe
I den engelske version er forfatterne noget mere afdæmpede i deres konklusion, idet de her skriver ”Thus, there is
an urgent need for further studies focused on the problem
of neurotoxicity of local analgesics with speciﬁc focus on
Articaine. Until factual information is available, a preference of other formulations to Articaine 4% may be justiﬁed, especially for mandibular block analgesia.”
I\]\i\eZ\j
I såvel den danske som den engelske version er referencen
938

59004_TB1207_s938.indd 938

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12

03/10/07 8:07:06

Sølv og Guld Wash Materialer

t Overlegne ﬂydeegenskaber–AfﬁnisPreciousA
silikoneharenkontaktvinkelpåkun10grader

Light Body

t Thermo – reaktiv afbinding,hvilketgiverenvariabel
arbejdstid(5-60sekunder)
 +Pfærrepræparationer–jomindreafbindingstid.
t Fremragende læsbarhed af kanterne
 o3DEFFEKTisølvogguldkorrekturfarver.

Regular Body

Lone Astrup · Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
T: +45 2173 3752 · astrup@coltenewhaledent.dk

59004_TB1207_s939.indd 939

03/10/07 8:07:27

BFDD<EK8I

I\gc`bk`cbfdd\ekXi]iX=c\dd`e^JZ_\lkq

V

i har publiceret to åbne observationsstudier, og vort
budskab er kommet på tværs af kommercielle interesser, hvilket har affødt helt usædvanlige og voldsomme
angreb på vores personer og faglighed.
Patientkollektivet er som anført i artiklerne ikke indsamlet ved »videnskabelig sampling«. Det ændrer ikke på
den kendsgerning, at data er som præsenteret. Vi har undersøgt de patienter, vi har fået henvist, og vi har videregi-

vet vore observationer, som det er vores ret og pligt. Det
står enhver frit at vurdere de udledninger, vi er kommet
til.
UVVU speciﬁcerer ikke, hvilke konklusioner man mener, der ikke er dækning for, men det er næppe hovedkonklusionen: at forholdet bør undersøges nærmere.
Søren Hillerup og Rigmor Jensen

Bfdd\ekXik`cJµi\e?`cc\ilgJ? f^I`^dfiA\ej\ejIA 
`e[c´^`KXe[c´^\YcX[\kei%0

S

H og RJ bringer kommentarer til afgørelsen fra UVVU,
og ikke alene undlader de at kommentere meget væsentlige dele af konklusionen, men de bringer alle andre
ikke relevante betragtninger ind i diskussionen. Det centrale i UVVU’s udtalelse er:
»Efter UVVU’s opfattelse underbygger den i artiklen
fremlagte dokumentation ikke den dragne videnskabelige
konklusion. Imidlertid fremgår det tydeligt af artiklen,
hvilke data der er lagt til grund. Der ses således ikke at
være tale om forsætlig eller groft uagtsom uoplyst ensidig
eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.«
A. Det er med andre ord åbenbart for enhver, at datamaterialet ikke er holdbart, hvorfor forfatterne ikke
kan erklæres uredelige.
B. Der er ikke belæg for den dragne konklusion.
En sådan udtalelse skal ikke laves om til at »være uenighed
blandt fagfolk«.
Forfatterne fremhæver bl.a., at artiklen har været igennem en peer review-proces. Et peer review omfatter ikke
den tilgrundliggende databehandling. De forskere, der er
blevet erklæret uredelige, har alle først fået deres artikler
publiceret. Det er først derefter, ved en nærmere gennem-
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gang, blevet konstateret, at der var manipuleret med datamaterialet.
Jeg vil undlade at kommentere forfatternes useriøse angreb på både Lægemiddelstyrelsen og professor Stanley F.
Malamed, da jeg går ud fra, at Tandlægebladets redaktion
orienterer de berørte parter, så de selv kan forsvare sig.
Endelig vil jeg fremhæve den konstante manipulation
af læserne, som forfatterne benytter, endnu en gang skal
der sås tvivl om articain og nerveskader med udtalelser
under overskriften »Nye articainrelaterede nerveskader«,
hvor forfatterne kan skrive, at de igen er begyndt at modtage patienter med nerveskader efter mandibularanalgesi
med 4 % articain. Ingen konkrete tal, altså ingen dokumentation.
Forfatterne burde have holdt lav proﬁl efter den hårde
kritik, de modtog fra UVVU, og have undladt at angribe
dem, der tillod sig at analysere og kritisere deres arbejde.
Jimmie Kert, læge
Farmaceutisk ansvarlig
CMS Dental

Tandlægebladets redaktion anser hermed den faglige diskussion
om articain for afsluttet.
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Hver 4. lider af isninger
op til 1 gang om ugen!
Kun halvdelen taler med deres tandlæge/tandplejer om problemet
Hos Colgate er det vores mål at forbedre tandsundheden. Derfor holder vi hvert år i oktober
en Sund Mund Måned kampagne. I år har vi valgt at sætte fokus på isninger i tænderne, med
temaet ”Førstehjælp til isninger”. Deltag i årets Sund Mund Måned og giv dine patienter
førstehjælp til isninger.
Bestil en gratis førstehjælpskasse til klinikken med Colgate Sensitive produkter og informationsmateriale. Klik ind på www.colgateprofessional.dk og bestil kassen på ”on-line-bestilling”.
Er det første gang, du besøger hjemmesiden, skal du have et brugernavn og password. Kontakt Colgate Professional Oral Care på tlf. 80 60 70 10 eller e-mail på cpocdk@colpal.com og
få oplyst dit nye brugernavn og password.
Tilbuddet gælder så længe lager haves og bestillingerne ekspederes efter ”først til mølle” princippet.

Kilde: Undersøgelse om befolkningens oplevelser med isninger i tænderne, Zapera.com 2007
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skapsutveckling och nätverksbyggnad med verktyg som
MEDVIEW, SOMNET och SOMWEB. Dagens datajournalsystem inom odontologin fungerar bra för registrering och
faktainsamling men ej för analys. Tandläkare måste ta sig
tid att analysera fynden, dra slutsatser och justera behandlingsstrategier.
Prof. Pål Barkvoll, Oslo, visade hur man i ett samarbete
mellan Norska tandläkarföreningen och fakulteten hittills
distansutbildat 1500 av Norges cirka 4000 tandläkare i ämnesmoduler varav en utgörs av oral medicin. Prof. Mats
Jontell höll tillsammans med sjukhustandläkare Lars
Grundström, Falun, en SOMNET-session baserad på ett
kliniskt fall för att demonstrera systemet.
Prof. Stina Syrjänen, Åbo, gav en föreläsning om forskningsresultat kring HPV-typer och deras DNA-förekomst i
olika hud- och slemhinneläsioner samt dess betydelse för
cancerutveckling.
Prof. Michael Glick, Arizona, uppmanade oss efter sin
föreläsning »Biomarkörer – the Good, the Bad, the Ugly«
att ta en större roll när det gäller att identiﬁera patienter
med förhöjd sjukdomsrisk avseende t ex diabetes och
hjärtkärlsjukdom.
Övertandläkare Johan Blomgren, Göteborg, talade i sin
föreläsning »Blödningsrubbningar« om koagulationsförloppet, störningar som kan uppstå och strategier för att
hantera dessa.
De sociala arrangemangen kvällstid, bl a galamiddagen
på anrika Hippodromen, bidrog till att göra detta första
möte med kollegor runt Östersjön (och några från andra
världshav) minnesrikt och inspirerande. Under middagen
delades fyra priser ut till bästa poster presentationer och
bästa bidrag till exhibition square presentationer.
Mötet avslutades med en plenum-diskussion om hur regionen ska fortsätta att utveckla ett samarbete med bl.a. personutbyte i samverkan med Nordiska Ministerrådet och vilka aktiviteter vi bör satsa på. Vi välkomnar SOMS- intresserade tandläkare och annan hälsopersonal från andra stater
som medlemmar antingen i SOMS, i EAOM eller bådadera.
Nätverksmöten enligt modell SOMNET kommer några gånger per år att hållas på engelska. Ett nytt Nordiskt-Baltiskt
möte förläggs preliminärt till Norge om två år, 2009.
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OMS, Svenska OralMedicinska Sällskapet, bildades
1990 på initiativ av Göran Ahlborg, Bo Alborn, Tony
Axéll, Inger Lundström och Annika Skoglund. Sällskapets
syfte är att främja utveckling, vetenskap och utbildning i
oral medicin, med ämnesområdet deﬁnierat enligt den internationella deﬁnitionen som antogs vid »The First World
Workshop for Oral Medicine« i Chicago 1988.
Sällskapet är anslutet till European Association of Oral
Medicine, som organisatoriskt är indelat i medlemsregioner. Sverige ingår i region 2, som omfattar de nordiska och
baltiska staterna med undantag av Polen och den ryska enklaven Kaliningrad. Oralmedicinska, tvärvetenskapliga
föreningar motsvarande SOMS existerar inom vår region
bara i Finland.
SOMS anordnade den 16.-18. augusti 2007 det första
Nordisk-Baltiska oralmedicinska mötet någonsin.
Ambitionen var enligt ordförande Ulf Mattsson dels att
mötet skulle innehålla föreläsningar och presentationer på
högsta internationella nivå och dels att det skulle utgöra
en plattform för att främja framtida informationsutbyte,
utbildning och personutbyten.
Över 120 tandläkare från mer än 20 nationer samt utställare hörsammade inbjudan och deltog i mötet, som ägde rum i Malmö på S:t Gertrud i exteriört tidstypiska 1700tals-byggnader och med anor ännu längre tillbaka i tiden.
Invigningstalare var SOMS,s ordförande Ulf Mattsson,
Malmös vice borgmästare Lena Jarnbring Lindholm samt
Nordiska Ministerrådets representant avdelningschef Kristian Birk, som bl.a. ansvarar för hälsofrågor.
Bland ett drygt 10-tal föreläsning av erkända internationella auktoriteter i oral medicin kan nämnas:
Prof. Palle Holmstrup, Köpenhamn presenterade i sin
föreläsning »Parodontit och allmän hälsa« en genomgång
av forskning inom ämnet. Fortfarande behövs mer studier
för att kunna visa om orsakssamband ﬁnns mellan t ex parodontit och försämrad hjärt-kärlfunktion.
Prof. Tony Axéll, Halmstad, gav en resumé över SOMS’s
historia och docent Ulf Mattsson, Karlstad, talade om
sällskapets aktiviteter – framför allt möjlighet till certiﬁering i oral medicin. Prof. Mats Jontell, Göteborg, informerade om hur informationsteknologin används för kun-
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■ ■:8I@FCF>@
Gabre P, et al. A 20-year study of dentists’ and dental hygienists’
assessment of dental caries lesions in bite-wing radiographs. Swed
Dent J 2006; 30: 35-42.

■ ■FI8CI8;@FCF>@
Orhan K, et al. Radiograpbic evalutation of pneumatized
articular eminence in a group of Turkish children.
Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: 365-70.

KXe[c´^\if^$gc\a\i\mXi`\i\i`[\i\jiX[`fcf^`jb\
Y\[µdd\cj\X]ZXi`\jc´j`fe\i
I en undersøgelse hvor de samme bitewing-røntgenbilleder
af tre patienter bedømtes hvert 5. år i tidsrummet 19832003 af hhv. 80-103 tandlæger og 11-48 tandplejere, viste
resultaterne at tandlægerne fandt et mindre antal manifeste carieslæsioner i 1988 end i 1983; efter 1988 var antallet
stabilt. Tandplejernes bedømmelser af tilsvarende læsioner
forandrede sig ikke over tid. Antallet af rapporterede initiale carieslæsioner steg for begge faggruppers vedkommende i perioden 1988-1998 og var behæftet med store variationer. Generelt tenderede tandplejerne til at rapportere
et mindre antal carieslæsioner end tandlægerne.

Ge\ldXk`Z\i`e^X]klY\iZlcldXik`ZlcXi\Y\^pe[\i
Xcc\i\[\`YXie[fdd\e
Den normale pneumatisering af proc. mastoideus afsluttes
i femårsalderen, men en udbredelse i os temporale af pneumatiseringen, herunder helt frem til tuberculum articulare, kan fortsætte i de følgende år. I litteraturen angives en
prævalens af pneumatisering af tuberculum articulare hos
voksne på 1-2%. Formålet var at undersøge hyppigheden
hos børn. Panoramaradiogrammer af 1.049 børn i alderen
4-16 år blev gennemgået. Der fandtes 17 børn med tilstanden (1,6%), heraf syv med bilateral forekomst. De tidligste
fund forekom hos tre syvårige. Ni tilfælde observeredes inden puberteten.
Pneumatisering af tuberculum articulare repræsenterer
en normalanatomisk variation, og udviklingen begynder i
mange tilfælde allerede tidligt i barnealderen.
Ib Sewerin

Hanne Hintze

■ ■:8I@FCF>@
Hausen H et al. Noninvasive Control of Dental Caries in Children
with Active Initial lesions. A Randomized Clinical Trial. Caries
Res 2007; 41: 384-91.
@e[`m`[i\cXk\i\kefe$fg\iXk`mY\_Xe[c`e^bXei\[lZ\i\
ZXi`\j_fjZXi`\jXbk`m\Yµie
Formålet med studiet var at vurdere effekten af et individrelateret forebyggende program baseret på kostråd, mundhygiejne og non-operativ lokal behandling. Materialet bestod
af 577 11- och 12-årige børn med mindst én aktiv initial læsion. Børnene fordeltes tilfældigt til en eksperimentalgruppe eller til en kontrolgruppe med konventionel behandling.
Eksperimentalgruppen behandledes af tandplejere og ﬁk en
omfattende indsats rettet mod cariesætiologi samt behandling bestående af ﬂuorlak, chlorhexidin og xylitoltabletter.
Udfaldsmålet var ΔDMFS (inkl. initial caries), og observationstiden var gennemsnitligt 3,4 år. Resultatet var tydeligt og
signiﬁkant; eksperimentalgruppen ﬁk gennemsnitligt 2,6
nye cariesskader sammenlignet med 4,6 i kontrolgruppen
(forebyggende fraktion 44 %). Men resultatet opnåedes ikke
uden omfattende anstrengelser. Børnene i eksperimentalgruppen ﬁk fx 11 behandlinger med ﬂuorlak, hvilket var
syv gange mere end kontrolgruppen, og tre gange så meget
individuel kost- og mundhygiejnerådgivning. Der tilbagestår således at designe et non-operativt program, som ikke kun er klinisk effektivt, men også omkostningseffektivt.
Svante Twetman
944
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■ ■FIKF;FEK@
Arias OR, Marquez-Orozco M. Aspirin, acetaminophen and
ibuprofen: Their effects on orthodontic tooth movement. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130: 364-70.
M`jj\jd\ik\jk`cc\e[\jkf]]\i_´dd\ifikf[fek`jb
kXe[]fijbp[e`e^
En ortodontisk behandling kan i starten medføre ubehag, og mange patienter er tilbøjelige til at tage smertestillende tabletter. Denne undersøgelse viser at visse
stoffer (fx acetylsalicylsyre og ibuprofen) som virker
ved en hæmning af biosyntesen af prostaglandiner på
cellemembranen, giver en reduktion i antallet af osteoklaster. Dette medfører igen en begrænset tandforskydning under ortodontisk påvirkning. Stoffet acetaminophen (fx Tylenol, i familie med paraminophenoler),
som ikke virker på cellemembranerne men påvirker
centralnervesystemet, havde ikke den samme begrænsende effekt på tandforskydningen, men ækvivalerede
kontrolgruppen.
Da den smertestillende effekt er sammenlignelig i alle
tre grupper, er det derfor relevant at anbefale et stof som
ikke forsinker det ønskede resultat.
Leif Kenrad
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■ ■FI8CD<;@:@E
Jones AV, et al. Range and demographics of odontogenic cysts
diagnosed in UK population over a 30-year period. J Oral Pathol
Med 2006; 35: 500-7.

■ ■<E;F;FEK@
Stassen IGK, et al. The relation between apical periodontitis and
root-ﬁlled teeth in patients with periodontal treatment need. Int
Endod J 2006; 39: 299-308.

F[fekf^\e\Zpjk\i[\c\idXe^\bc`e`jb\f^iX[`fcf^`jb\
b\e[\k\^e#d\e_Xi]fijb\cc`^X^^i\jj`m`k\kf^i\Z`[`m$
k\e[\ej#_mfi]fim`[\efd`eZ`[\ejf^Xc[\ij]fi[\c`e^
jXdkgi´[\c\bk`fejjk\[\i\im`^k`^`bc`e`bb\e
I undersøgelsen indgik 7.212 odontogene cyster. Grundet
forskelle i aggressivitet og recidivtendens er en tidlig og
korrekt diagnostik vigtig for at behørig behandling kan
iværksættes. Klinikeren bør specielt bemærke at keratocysten er den tredjehyppigste cystediagnose og i denne
undersøgelse udgjorde 12% (n: 828) af cysterne. Hos begge
køn kulminerede keratocysteincidensen i aldersintervallene 11-30 år (n: 320) og 51-77 år (n: 220). Fra en pædodontisk vinkel er det specielt bemærkelsesværdigt at 18% (n:
100) af det samlede cysteantal hos børn og unge (≤ 16 år)
var keratocyster, hvoraf ni af disse børn havde Gorlins
syndrom. 71% af alle keratocyster afﬁcerede mandiblen.
Camilla Kragelund

Dlc`^jXdd\e_´e^d\cc\ddXi^`eXcf^Xg`bXc
gXif[fek`k`j`]fiY`e[\cj\d\[if[Y\_Xe[c\[\k´e[\i
_fjgXk`\ek\id\[\kgXif[fekXckY\_Xe[c`e^jY\_fm
Flere undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem
forskellige faktorer såsom kvaliteten af den koronale restaurering og rodfyldning samt forekomsten af apikal parodontitis i rodbehandlede tænder. I artiklen beskrives
sammenhængen mellem apikal parodontitis og rodbehandlede tænder hos patienter med et parodontalt behandlingsbehov. Studiet er en retrospektiv tværsnitsundersøgelse, og 272 rodfyldninger hos 94 patienter blev vurderet. Man kunne påvise en mulig sammenhæng mellem
den marginale parodontale status og forekomsten af apikal
parodontitis i relation til rodbehandlede tænder i den undersøgte gruppe af patienter. Artiklen indikerer et behov
for yderligere undersøgelser af relationen mellem marginal og apikal parodontitis.
Lise-Lotte Kirkevang

■ ■<E;F;FEK@
Fabricius L, et al. Inﬂuence of residual bacteria on periapical
tissue healing after chemomechanical treatment and root ﬁlling of
experimentally infected monkey teeth. Eur J Oral Sci 2006; 114:
278-85.
9Xbk\i`\]i`\if[bXeXc\i\im`^k`^\i\]fi_\c`e^X]Xg`bXc
gXif[fek`k`j\e[if[]pc[e`e^jk\be`b
Apikal parodontitis (AP) blev fremkaldt i 175 rodkanaler
hos otte aber. Efter 2-2½ år blev den periapikale knogle
undersøgt radiologisk og histologisk. Rodfyldningen blev
fjernet i 48 af rodkanalerne, og disse blev undersøgt for tilstedeværelsen af residuale bakterier. Sv.t. de kanaler hvor
man fandt bakterier, kunne AP påvises i 79% af tilfældene.
Kunne der derimod ikke påvises bakterier, var der kun AP
i 29%. Samtidig fandt man at hvis der ingen bakterier var i
kanalen, var kvaliteten af rodfyldningen uden betydning
for helingen. Men hvis der var bakterier i kanalen, var 97%
ikke helet. Det konkluderes derfor at eliminering af bakterier i rodkanalen er vigtigere for udfaldet af en rodbehandling end udførelse af en teknisk set perfekt rodfyldning.
Lise-Lotte Kirkevang
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Barber MW, Fairclough A. A comparison of alcohol and drug use
among dental undergraduates and a group of non-medical,
professional undergraduates. Br Dent J 2006; 201: 581-4.
;ilbf^jkf]d`jYil^YcXe[k\e^\cjb\kXe[c´^\jkl[\i\e[\
To grupper af studerende (tandlægestuderende (TS) og jurastuderende (JS)) sammenlighedes mht. til vaner vedr. alkohol, tobak og narkotika. Der var ﬂere rygere blandt JS
(19%) end blandt TS (9%), Næsten lige mange TS (86%) og
JS (88%) drak alkohol, men 44% TS og 52% JS drak mere
end anbefalet (hhv. 14 og 21 genstande ugentligt for kvinder og mænd). 12% TS og 25% JS røg jævnligt hash, og hhv.
4% og 2% tog jævnligt ecstacy. Egentlige drukture (»binge
drinking«) var almindelige hos 27% TS og hos 34% JS.
Ib Sewerin

=8>C@>FI@<EK<I@E>
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;\ijbXcm´i\Y\e_\[fdj´i`ek\i\jj\i
Regeringen gør det, mange private virksomheder
gør det, Tandlægernes Tryghedsordninger gør det,
og medlemmerne af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse gør det nu også: Vi offentliggør, hvilke tillidshverv og andre særinteresser vi hver især har ud
over vore poster i hovedbestyrelsen.
Vi mener, at det er rimeligt, at enhver kan se, om
vi fx repræsenterer en bestemt kategori tandlæger,
og om vi arbejder politisk på nogle speciﬁkke områder. Vi mener, at det er positivt, at de forskellige
hovedbestyrelsesmedlemmer repræsenterer forskellige grupperinger og interesser, og vi vil gerne gøre
forskellene mere synlige.
Selv er jeg medlem af bestyrelsen for Nordsjællands Tandlægevagt. Det mener jeg, at der skal være
åbenhed om. Ikke fordi der er noget odiøst i, at jeg
sidder i bestyrel– Vi mener, at det er rimeligt, sen for tandlægevagten. Men fordi
at enhver kan se, om vi fx
alle skal kende
repræsenterer en bestemt
den fuldstændige
kategori af tandlæger, og om baggrund for
vi arbejder politisk på nogle de holdninspeciﬁkke områder
ger, som jeg
giver udtryk for i hovedbestyrelsen. Og fordi det skal
være lettere for mine kolleger i hovedbestyrelsen at bede mig om at gå uden for døren,
hvis de mener, at jeg er inhabil i en given sag.
Der er naturligvis grænser for, hvad vi skal
oplyse om. Nogle ting hører til inden for privat-
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livet og er ikke relevante i forhold til arbejdet i
Tandlægeforeningens hovedbestyrelse. Så vi oplyser
ikke nødvendigvis om frivilligt arbejde i golfklubben eller squaredanceforeningen. Men hvis vi har
hverv eller interesser, der har at gøre med vort arbejde som tandlæger, så offentliggør vi det. Om det
så bare er en lille aktiepost i en dentalvirksomhed,
så vil vi have åbenhed om det.
For et par år siden var der stor opstandelse i medierne, fordi Anders Fogh Rasmussen forlangte af
sine ministre, at de skulle offentliggøre deres ægtefællers økonomiske interesser. Vi har valgt at opfordre hinanden til at være åbne om det, hvis vore ægtefæller har interesser, der kan tænkes at få indﬂydelse på vores handlinger i hovedbestyrelsen. Min
mand er fx tandlægekonsulent for
Region Hovedstaden. Det ønsker
jeg rene linjer om.
Men vi vil ikke gå så langt, at vi
vil tvinge ægtefæller til at lægge
oplysninger om sig selv frem på
Tandlægeforeningens hjemmesider. Vi tror, at vi kommer
længst ad frivillighedens vej.

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

BmXc`k\kjj`bi`e^`df[\ie\kXe[gc\a\
Vi har et problem. Den 28. juli 2007
blev det meddelt i Radioavisen, at to
ud af tre patientklager af Landstandlægenævnet blev afgjort til patienternes fordel. Der mangler faglighed i
bedømmelsen af klagesager. Det kan
godt være, at man står over for noget,
hvor man oplever, at den er helt gal.
Man må dog af et Landstandlægenævn kunne forlange, at den dømmende part henviser til dobbeltblinde, sammenlignende reproducérbare
undersøgelser i forbindelse med dommen før efterfølgende udhængning af
kolleger på internettet. Det sker aldrig. Mange af de faglige eksempler,
som fremhæves, er kontroversielle,
og der er faktisk ﬂere meninger om,
hvad der er fagligt korrekt, uden at
det er undersøgt. Vi har en fri og ikke
behovsstyret forskning. En bedømmelse må aldrig bero på ens egen
holdning, men udelukkende på forskningsresultater, som repræsenterer et
korrekt billede af virkeligheden.
Et eksempel: Tandlæge NN har
indsat implantat, som har perforeret
slimhinden til sinus. Der er rapporteret om efterfølgende blødning fra
næsehulen samme dag. Nogle mener,
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at det er en fejl, men begrunder det
ikke yderligere; andre siger, at det er
ligegyldigt, bare implantatet opnår
osteointegration. De hævder, at det
først har betydning ved perforation
til næsehulen, hvor implantatet ellers
vil gå tabt. De mener, det er et større
og unødvendigt indgreb med et sinusløft og evt. knogletransplantation,
bare patienten får den korrekte efterfølgende behandling med antibiotika.
Hvem har ret? Er det korrekt i pågældende tilfælde at dømme behandleren? Dette er et ﬁktivt eksempel, men
en meget god illustration for dem, der
i tidens løb er hængt ud. Ved det nuværende system putter vi blår i øjnene på os selv, hvis vi tror, at vi forbedrer tandsundheden og beskytter
patientrettighederne.
Det er langtfra alle patienter, der
har overskud eller moral til at klage
over deres tandlæges behandlinger.
Man rammer den enkelte tandlæge
efter konkret klage fra en patient, og
man ser ikke på behandlerens samlede virke. Kravet er, at vi i forbindelse med behandling skal stille en diagnose, som skal journaliseres.
Men i moderne tandpleje er det

vigtigt at være 100 % sikker, før man
fælder dommen i form af en diagnose.
Man kan beskrive sine fund og sine
mistanker. Men en fejldiagnose sætter ofte en proces i gang med en fejlbehandling til følge. Man står over for
noget, som man mener er en pulpitis,
og så viser det sig at være en hyperæmi, og man er lykkelig for, at man
isolerede pulpa i stedet for at begynde med rodbehandling.
Jeg vil vove den påstand, at alle
tandlæger har fejlet og gør det regelmæssigt. Nogle gør det bare for ofte
og for alvorligt – og det er her, vi skal
sætte ind. Mit forslag er, på baggrund
af det befolkningskrav, som i den
senere tid er båret frem af pressen,
følgende: Stram op om det faglige i
behandlingen af de enkelte klagesager og supplér dem med regelmæssig
kontrol. Lad Sundhedsstyrelsen ansætte nogle kollegaer (tag gerne pengene fra sygesikringstilskuddet, som i
realiteten ingen betydning har for
tandsundheden), og kontrollér alle
klinikker, børnetandplejer, tandlægeskoler og forskere (samt også gerne
kontrollanterne selv) én gang årligt
ved besøg, hvor journaler, røntgen-
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billeder og hygiejnerutiner gennemgås. Der indkaldes herudover et repræsentativt antal patienter; man ser på forskningsmetodikken osv. Finder man så
en tandlæge, der fx har problemer med plastfyldninger, så sørg
for, at vedkommende kommer
på kursus i netop det faglige
område i sit lokalområde sammen med de kollegaer, der har
samme behov. Man kunne jo
gøre det gratis for den enkelte
vha. en kursusfond, som det
kendes fra Lægeforeningen, og
gerne afslutte kurset med teoretisk eller praktisk prøve.
Stephen Vestbirk
Tandlæge
Kirkegade 64
6700 Esbjerg
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Der kan vist ikke herske tvivl om, at
den meddelelse i Radioavisen, som
har fået kollega Vestbirk til at komme
med ovenstående indlæg, udspringer
af en række artikler i Ekstra Bladet,
som blev bragt de sidste dage i juli.
Her kunne man bl.a. læse, at »antallet
af klager til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring var
steget med 22 %, og at to ud af tre ﬁk
tilkendt erstatning.«
Ja, men det har jo ikke noget med
Landstandlægenævnets virksomhed
at gøre!
Den sidste statistik over klagesystemets afgørelser fra Sundhedsstyrelsen er fra 2004, og der er ikke udsigt
til, at man vil genoptage udarbejdelsen af disse.
Så selvom Stephen Vestbirk skyder
forbi målet med sin kritik af os, vil vi
alligevel hermed gøre opmærksom på
følgende facts:
Af de af amtstandlægenævnene (nu
regionstandlægenævn) afsagte kendelser ankes ca. en fjerdedel til
Landstandlægenævnet. Godt og vel
halvdelen stadfæstes, og resten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem
skærpelse og mildnelse (i forhold til
indklagede). Som det ses, er Landstandlægenævnets indﬂydelse på den
samlede effekt af klagesagssystemet

– når man skal opgøre, hvor stor en
del af klagerne som får medhold –
yderst beskeden.
Og lad os så én gang for alle få slået
fast: Der sker ingen »efterfølgende
udhængning på internettet«, fordi
man har tabt en klagesag. Ej heller
bliver man hængt ud, fordi man med
et implantat har perforeret sinusslimhinden. Ej heller fordi man har forvekslet en hyperæmi med en pulpit.
Eller fordi der mangler en diagnose
eller to i journalen. Dertil kræves helt
anderledes grov eller gentagen overtrædelse af autorisationslovens bestemmelser vedr. omhu og samvittighedsfuldhed eller journalføring.
Og endelig (da SV’s bemærkninger
kan give anledning til at tro det modsatte): Der sker absolut ingen indberetning fra DTF’s Patientskadeforsikring til de »internet-forsynende«
myndigheder, Sundhedsstyrelsen og
Patientklagenævnet. Man kan altså
trygt anmelde en skade uden at løbe
nogen som helst risiko for at blive
»hængt ud«.
Hans Chr. Hagh,
Bjarne Simonsen,
Jens Helsted
(Tandlægefaglige medlemmer
af Landstandlægenævnet)
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DXaYi`kkCle[

Tandlæge, ph.d. Birita Soﬁa Ellefsen
har netop gennemført en større undersøgelse af sammenhængen mellem
demens og tandsundhed, og konklusionen er klar: Demente har markant
mere caries end andre ældre.
I undersøgelsen indgik 106 personer, der alle netop havde gennemgået
et udførligt demens-diagnostisk program på hukommelsesklinikkerne på
Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.
Heraf havde 19 ikke en demensdiagnose, 61 havde Alzheimers sygdom,
og 26 havde en anden demensdiagnose. Undersøgelsen viste, at gruppen
med Alzheimers sygdom i gennem950
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snit havde 7,8 carierede tandﬂader,
mens gruppen af ældre uden demens
blot havde 2,7.
– De personer, der ikke ﬁk en demensdiagnose, blev bevidst inkluderet i undersøgelsen, da de ligeledes
er en svag gruppe, eftersom de er
henvist til hukommelsesklinikkerne. Derfor er det mere relevant at
sammenligne med dem end andre
ældre. Det kom ikke bag på mig, at
de demente havde mere caries end
de øvrige, vi sammenlignede med.
Men det kom bag på mig, at hele
gruppen havde så meget caries, fortæller Birita Soﬁa Ellefsen.

MXik`[c`^\i\kXe[cµj\
Undersøgelsen er relevant at lave,
fordi ﬂere demente nu har deres egne
tænder. Tidligere var mange af dem
tandløse. Men det er meget svært for
forskerne at lave undersøgelser og
projekter med demente, da de er en
svag gruppe, som ofte er afhængige af
en pårørende. Og de pårørende har
for det meste rigeligt at gøre med at
komme til de undersøgelser, den demente skal have.
– Mange demente bor hjemme og
passer langt hen ad vejen sig selv.
Derfor er hjemmeplejen og de pårørende ikke altid opmærksomme på
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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de tandplejeproblemer, som ikke er
blevet imødekommet. Nogle gange er
de demente selv i stand til at børste
deres tænder, men ikke godt nok.
Nogle bliver motorisk og funktionelt
svagere, og derfor kan det være svært
for dem at udføre de ﬁne bevægelser,
det kræver, når man skal børste sine
tænder, fortsætter Birita Soﬁa Ellefsen.

nosen. Derfor kan de have haft problemer med at pleje deres tænder i
mange år, hvorfor de havde mange
carierede tandﬂader allerede ved
første undersøgelse. De to øvrige
grupper er først blevet svagere senere, og derfor har de også senere i forløbet fået problemer med mundhygiejnen, hvilket var tydeligt på opfølgningsundersøgelsen.

D\i\ZXi`\j
Et år efter den første undersøgelse
blev 77 af deltagerne undersøgt igen,
og her viste det sig, at gennemsnitligt
havde alle tre grupper fået mere caries. Dog var problemet særlig stort
for gruppen med anden demensdiagnose.
Birita Soﬁa Ellefsen mener, at forskellen skyldes, at patienter med Alzheimers sygdom har været påvirket af
sygdommen lang tid, før de får diag-

?fc[µa\
Da det ofte er sværere at behandle et
problem, man har haft i lang tid, er
det ekstra vigtigt at behandle de de-
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mentes tænder, før personerne bliver
alt for dårlige.
– Jo mere fremskreden demensen
er, jo sværere bliver det at behandle
tænderne. De demente bliver dårligere til at samarbejde og kommunikere og forstår ikke, hvorfor de skal
til tandlæge. Det stiller nogle høje
krav om, at tandlægerne skal være
meget opmærksomme på de demente patienter, siger Birita Soﬁa Ellefsen.
Hun anbefaler, at tandlæger sørger
for at have en god kontakt til de pårørende der, hvor muligheden er til
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K\^eg[\d\ej
;`egXk`\ekbXec`[\X][\d\ej#_m`jm\[bfdd\e[\1
´e[i\iX[]´i[
^c\dd\ik`e^\cc\iX]kXc\i
dXibXek´e[i\igbc´[e`e^\cc\i^\e\i\c_p^`\ae\
]i\e[ic`^\i\dle[_p^`\ae\
]id\i\ZXi`\j\e[]fim\ek\k

stede, hvis der er mistanke om, at en
patient har begyndende demens.
– Hvis man tror, at patienten måske
har en begyndende demens, kan man
spørge lidt ind til, hvordan vedkommendes generelle helbred er, og om
de er begyndt at tage noget andet
medicin. Det er oplysninger, der alligevel er relevante for tandlægen, siger Birita Soﬁa Ellefsen.
Hun påpeger, at tandlægerne skal
have størst opmærksomhed på de
demente, der ikke har et godt netværk. De skal også holde øje med, om

en patient kommer til det regelmæssige eftersyn – eventuelt kan sekretæren ringe dagen før en aftale for at
minde vedkommende om det.
>c\dd\i#Xk[\_Xijg`jk
Professor Gunhild Waldemar fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet har været vejleder på opgaven, og
hun er heller ikke overrasket over
resultatet, selv om de demente skal
være meget syge, for at de rent fysisk
ikke selv kan passe deres tænder.
– Jeg forventede, at de demente

ville have problemer med deres tænder, da de kan få problemer med deres hygiejne. Nogle holder op med at
spise sundt. De får oftere hang til
søde sager eller glemmer måske, at de
har spist. Nogle gange glemmer de
også at drikke vand. Senere i sygdomsforløbet får de også problemer
med det motoriske. Og det er meget
almindeligt, at de skal mindes om
alting, siger hun. ■
Majbritt Lund,
freelancejournalist

Læs også artiklen »The impact of dementia on oral health« på side 932.
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;\gi`d\i\[\\i
d\i\lk`c]i\[j\
d\[gifk\j\e
Patienter med depression er
mere utilfredse med deres protese end andre. Det viser en ny
undersøgelse foretaget blandt
1.180 patienter i USA, M.T. John,
W. Micheelis og J.G. Steele står
bag undersøgelsen, der offentliggøres i Journal of Dental Research..
I undersøgelsen inddeler man
mere end 1.000 deprimerede patienter imellem 65 og 74 år i
grupper efter graden af depression.
Undersøgelsen viste, at for
hvert trin på depressionsskalaen steg antallet af utilfredse
med 24 %.
Forfatterne til undersøgelsen
konkluderer, at sammenhængen
har stor betydning for behandlingseffekt og for behovet for
protetisk behandling.
C`eb[`^m`[\i\k`cXYjkiXZkf^

=FKF1N@EE@<9IF;8D
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K`[c`^ZXi`\j^`m\i
d\i\ZXi`\j
Caries udviklet i barndommen præger til en vis grad cariesbilledet i ungdommen. En ny svensk undersøgelse
viser, at børn, der har caries som treårige, har større sandsynlighed for at
udvikle approksimal caries i ungdommen. I en undersøgelse, publiceret i Caries Research, sammenligner
svenske forskere forekomsten af approksimal caries hos 15-årige med
carieserfaringen som treårige hos de
samme børn.
Ved 15-års-alderen havde unge, der
som treårige havde haft caries, med
næsten 25 % større sandsynlighed udviklet approksimal caries. Endvidere var
de unge, der som treårige ikke havde caries, generelt mere cariesfri som 15årige end de børn, der i treårsalderen havde caries (37 % imod 17 %).
Den svenske undersøgelse viser desuden, at meget tidlig carieserfaring i
barndommen (før tre år) er mere udslagsgivende for senere udvikling af caries end caries udviklet i 3-6-års-alderen.
Forskerne bag undersøgelsen er A.Alm, L.K. Wendt, G. Koch og D. Birkhed.

I\bfi[[\ckX^\cj\
gbfe]\i\eZ\
]fif]]\ekc`^k
XejXkk\

KXe[c´^\]fi\$
e`e^\ef^KEC
m`cc´^^\j
jXdd\e

Også i år har Tandlægeforeningen
afholdt en todages konference for
foreningens offentligt ansatte
medlemmer. Med et deltagerantal
på omkring 100 tandlæger var der
i år tale om deltagerrekord.
Konferencen foregik på Hotel
Trinity i Fredericia den 7. og 8.
september 2007. Blandt emnerne
på konferencen var stresshåndtering, akupunktur og ortodontisk
behandling, og at dømme efter
evalueringerne var arrangementet
en succes.

I 22 år har der været to tandlægeforeninger i Danmark, men det er
muligvis snart fortid. I alt fald
hvis hovedbestyrelserne i Tandlægeforeningen og Tandlægernes
Nye Landsforening (TNL) lykkes
med deres planer om at sammenlægge de to foreninger.
Beslutningen om at arbejde
konstruktivt frem mod en sammenlægning blev truffet på et
fælles bestyrelsesmøde i slutningen af september 2007.
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Fristen for, hvornår landets tandklinikker skal have etableret
kontrolanordninger på deres stærksug, er udsat yderligere. I første omgang havde Arbejdstilsynet (AT) givet tandklinikkerne
udsættelse indtil 1. oktober 2007, men den frist er altså nu udsat
til 1. oktober 2008.
Årsagen er, at AT endnu ikke har forholdt sig til to netop færdiggjorte undersøgelser af hhv. luftkvaliteten på
tandklinikkerne samt af den arbejdshygiejniske effekt af
brugen af stærksug. Undersøgelserne har været iværksat af Tandlægeforeningen.
Følg den nyeste udvikling i sagen på TDLNET.

=FKF1N@EE@<9IF;8D

EfY\c9`fZXi\]fiY\[i\i
j`e`e]fidXk`fe
Den svenske lægemiddelstyrelse forbød tidligere på
året markedsføring af de to implantattyper Nobel Direct og Nobel Perfect med den begrundelse, at en udredning havde påvist mangler i implantaternes brugervejledning.
Nu har Nobel Biocare kompletteret en plan for at forbedre informationen om tandimplantaterne. Dermed
imødekommer ﬁrmaet de svenske myndigheders krav.
Nobel Biocare fremlagde en plan for forbedring af
vejledningerne i juni 2007, og planen er yderligere blevet kompletteret fra ﬁrmaets side i august måned. Dermed mener den svenske lægemiddelstyrelse, at Nobel
Biocare har opfyldt myndighedernes krav.
Nobel Biocare skal nu informere de berørte svenske
myndigheder om ændringerne i brugsvejledningerne
og om, hvorfor ændringerne har været påkrævet. Og så
afventer den svenske lægemiddelstyrelse i øvrigt ﬁrmaets treårsopgørelse fra studier af implantaterne. Den
ventes, ifølge Tandläkartidningen, at foreligge en gang i
november.
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Ki`e\>Xe\i

Når folk dropper de regelmæssige
besøg hos tandlægen, er den primære
begrundelse ikke, at de frygter for
regningen, som man ellers kunne få
indtryk af, når man følger debatten i
medierne. Den vigtigste barriere er i
stedet en opfattelse af, at det ikke er
nødvendigt at få efterset tænderne,
før det gør ondt. Det viser en ny undersøgelse af danskernes tandplejevaner, som Epinion Capacent har lavet
for Tandlægeforeningen.
Formålet med undersøgelsen er at
blive klogere på, hvorfor en del af
befolkningen sjældent eller aldrig går
til tandlægen. Ca. 1.000 danskere er
blevet spurgt om deres tandplejevaner, og konklusionen er – måske ikke
overraskende – at ﬂere faktorer spiller ind for den gruppe, der sjældent
eller aldrig gæster en tandklinik.
@bb\eµ[m\e[`^k
Ca. hver syvende af de adspurgte
havde ikke været til tandlæge de sidste to år. Den absolut væsentligste forklaringsfaktor er holdningen om, at
det ikke er nødvendigt at gå regelmæssigt til tandlæge.
Af andre betydende faktorer nævnes angsten for, at tandlægen – måske
efter ﬂere års manglende besøg – vil
ﬁnde en masse, der skal laves, hvilket
956
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kan være svært at overskue. Opfattelsen af, at man ikke har råd, spiller
også en rolle, dog er den ikke så
tungtvejende, som man måske kunne
forvente, fortæller Henrik Andersen,
der er Senior Manager hos Epinion
Capacent.
– Der er jo en del skriveri i pressen
om, at tandlæger er dyre, og derfor
havde vi fra starten fokus på, om økonomien var afgørende årsag til, at en
del fravælger tandlægen. Undersøgelsen viser, at økonomi er én forklaringsfaktor blandt ﬂere, og den er
tilsyneladende ikke den vigtigste,
siger Henrik Andersen.
Således ser undersøgelsen heller
ikke nogen signiﬁkant sammenhæng
mellem indtægt og tilbøjelighed til
tandlægebesøg. Folk i lavindkomstgrupperne fravælger nemlig ikke
tandlægen i højere grad end folk med
højere indkomst. Det underbygger
ifølge Henrik Andersen konklusionen
om, at økonomi ikke påvirker sandsynligheden for, om man går til tandlæge, markant.
Kifi#[\k\i[pi\i\
Endelig ved mange af de adspurgte
faktisk ikke, hvad en undersøgelse
hos tandlægen koster. Især de, der
ikke går til tandlæge, har en opfattel-

se af, at det er dyrere, end det faktisk
er. Næsten hver fjerde af dem, der
ikke har været ved tandlæge de sidste
to år, tror, at en undersøgelse koster
over 400 kr.
– Det viser, at opfattelsen af, at det
er dyrt at gå til tandlæge, ofte er baseret på gætteri snarere end fakta,
især blandt dem der fravælger tandlægen. Der er tilsyneladende blevet
opbygget en myte om tandlægernes
priser, som de, der ikke går jævnligt
til tandlæge, er blevet fanget af. Så
her kunne der måske være en idé i, at
tandlægerne blev bedre til at informere, foreslår Henrik Andersen.
KXe[c´^\jbi´bd`e[i\X]^µi\e[\
Heller ikke tandlægeskræk spiller så
stor en rolle, som man måske kunne
forvente. Her viser undersøgelsen, at
tandlægeskræk »blot« påvirker tilbøjeligheden til ikke at gå til tandlæge
med 20 %.
– Medierne fokuserer meget på emnet, og man læser mange skrækhistorier om, hvor frygteligt det er for folk,
der er bange for tandlægen. Derfor
havde jeg nok forventet, at det var en
mere tungtvejende faktor hos dem,
der fravælger tandlægen, siger Henrik Andersen.
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Spørgsmålet er så, hvad man kan bruge undersøgelsen til. Kan den give et svar på,
hvordan man får fat i de ca. 15 %, som ifølge
denne undersøgelse ikke går til tandlæge?
– Ser man alene på undersøgelsen her, er
prisen tilsyneladende ikke den væsentligste
barriere. Til gengæld kunne tandlægerne og
deres forening overveje at informere mere
om nødvendigheden af forebyggende tandpleje, så den forebyggende tandpleje blev
koblet tættere sammen med det at passe på
sig selv, siger Henrik Andersen.
Med udgangspunkt i undersøgelsens
konklusioner mener han også, at en vej
frem ville være at få forklaret dem, der ikke
går til tandlæge, at man ikke nødvendigvis
behøver at få lavet alt på én gang.
– Blandt dem, der ikke har været til tandlæge længe, er der en frygt for, at en undersøgelse vil føre til, at der pludselig skal laves en masse, og det kan man ikke rigtig
overskue. Mange er tilsyneladende ikke
opmærksomme på, at tandlægen kan lægge
en langsigtet behandlingsplan, og når man
kobler det med en forkert formodning om
meget høje priser hos tandlægerne, kan det
betyde en barriere, der i bund og grund
hviler på et forkert grundlag. Her kunne
kommunikation med befolkningen om tingenes rette sammenhæng måske rette op på
de værste misforståelser, siger Henrik Andersen. ■
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A\ej9l\dXee#--i#k`[c`^\i\bc`e`b\a\i
– Sælg i god tid, mens du er på toppen, og betragt det som
en gave, hvis de nye ejere vil beholde dig på klinikken.
Sådan lyder råd nr. 1 til ligestillede fra tandlæge Jens
Buemann, som solgte sin klinik i Ølstykke i 2004.
– Jeg arbejder to hele og to halve dage om ugen på min
»gamle klinik«, og jeg nyder det, fortæller Jens Buemann,
som dog gerne ser kliniktiden reduceret til ﬁre halve dage. De korte arbejdsdage passer ham godt, og han mener,
at to halve dage er bedre end én hel, for det er vigtigt at
have ﬁngre i faget næsten hver dag – kompetencen skal
forblive intakt.
Jens Buemann er glad for de korte klinikdage med god
tid til hver enkelt patient og med fokus udelukkende på
det faglige. Alt det »udenoms« klarer de andre, og det er
dejligt – det giver ro.
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– Jeg nyder det, jeg laver i dag, og jeg nyder også, at det
fortsat er relevant at gå på kurser, siger Jens Buemann.
– Fidusen ved at sælge klinikken i god tid har været, at
jeg helt er sluppet for stress omkring, hvorvidt jeg kunne
sælge, konkluderer han.
Jens Buemann har sagt farvel til arbejdsstress. Til gengæld er faren for fritidsstress måske overhængende. Haven skal passes, vinen skal plukkes, og så skal vennerne i
Odontologisk Vinklub passes. Dér kombinerer Jens Buemann og de øvrige medlemmer to interesser: det odontologiske og det vinøse.
Indimellem skal golfkøllerne luftes, og så har Jens Buemann planer om at opgradere sine tangofærdigheder, sådan at hans bedre halvdel vil være ham bekendt på et
dansegulv.
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Allerdybest nede i en kælder under Anatomisk Institut på
Syddansk Universitet i Odense – gemt væk imellem kasser med knoglerester og kraniestumper – bruger Marianne Lauritzen en del af sit seniorliv på at studere tænder.
Efter mange år i børne- og ungdomstandplejen fejrer
hun hver dag af sit seniorliv med at gøre det, hun har allermest lyst til, og det omfatter bl.a. at kombinere en ungdomsdrøm om et arkæologistudium med erfaringen fra
odontologien.
Via Medicinsk Historisk Selskab har Marianne Lauritzen fået adgang til knoglesamlingen, der tilhører jyske og
fynske museer og bestyres af Retsmedicinsk Institut. De
skeletkasser, som hun gransker for tiden, stammer fra en
udgravning af middelalderknogler fra Store Torv i Århus.
– I begyndelsen var det især emaljehypoplasier af typen »mottled enamel« på seksårsmolarer på børn, som jeg
kiggede efter, forklarer Marianne Lauritzen, som foreløbig skønner, at børn i middelalderen havde færre af den
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type hypoplasier, end børn har i dag. Men hun tager forbehold for bias, for tænderne er efter de mange år i jorden
blevet gule, og det gør det vanskeligt at bedømme emaljen.
Studierne skal munde ud i en videnskabelig artikel,
som Marianne Lauritzen skal nå at skrive ind imellem at
rejse verden tynd – og læse spansk på universitetet: Den
seneste eksamen i juni var i kunst og litteratur i det 19. og
20. århundredes Sydamerika.
I hjemmet i Glamsbjerg har Marianne Lauritzen afskaffet tv´et. Der var alligevel ikke tid til at kigge på det.
– Med alle mine projekter skulle jeg helst leve, til jeg
bliver 150, fastslår hun.
Hvad er Marianne Lauritzens råd til andre, som går ind
i seniorlivet?
– Man skal nyde, at man bestemmer selv. Og så skal
man udnytte mulighederne for at dyrke nye sider af sig
selv og opleve verden udenom.
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– Mit arbejde er min hobby – ja, det er faktisk hele mit liv,
indrømmer Agnes Rise Damkjær.
Med en tandlægeeksamen fra 1956 har hun passeret
50-års-jubilæet, og hun drømmer ikke om at skifte hverdagen på klinikken ud med fritidsbeskæftigelser:
– Golf? Det drømmer jeg ikke om.
– Men jeg holder af at cykle en tur – der kan jeg selv
bestemme farten, siger hun med et smil.
Almindelig fuldtid ++, sådan beskriver medarbejderne
hendes arbejdsuge. Men det mener Agnes ikke er helt fair,
for i klinikkens åbningstid lørdag imellem otte og 14 er
hun der ikke altid. Alligevel bliver det til 45 timer ved stolen om ugen, og det har hun ikke planer om at ændre på.
– Klinikken er mit livsværk, og jeg nyder både selve
stedet her og alle de trofaste patienter. En stor del af dem
har været med siden starten i 1961, og i dag ser vi ﬁre generationer fra samme familie til regelmæssige eftersyn
her. Det er et »netværk«, som er svært at slippe, fortæller
hun.
Livsværket, klinikken som svæver på 7. sal over Nørreport i København, omfatter i alt 16 ansatte, heriblandt en
uundværlig ældre herre, som Agnes netop i år fejrer guldbryllup med.
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Klinikken har ﬁre fuldtidsarbejdende tandlæger, og
Agnes sætter stor pris på samarbejdet med de unge tandlæger.
– Man føler sig slet ikke gammel, når man har unge,
dygtige tandlæger ansat, som forstår at udnytte den ældre
tandlæges erfaring og rutine. Det tilfører klinikken stor
innovativ kraft, siger hun.
Erfaring har seniortandlægen masser af, men for Agnes
Rise Damkjær indeholder »det gode seniorliv« stadig udfordringer:
– Livslang læring og udvikling er lykken, og jeg er vild
med at gå på kurser, fortæller Agnes, som bl.a. kan se tilbage på 44 årskurser. Nu har hun kastet sig ud i et nyt
projekt: kvalitetssikring af klinikken.
– Jeg kan ikke forestille mig en bedre hobby end dette
herlige fag, konkluderer Agnes Rise Damkjær, som i stedet for et råd til kommende seniorer hellere vil give ét til
de unge:
– Hvis ikke I bliver glade for jeres uddannelse, så tag en
anden.
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Tandlægebladet skrev i nr. 9/2007, at Tandlægeskolen ved Københavns Universitet har opsagt en
aftale om samarbejde om efteruddannelse med
DTF.
Efter det pågældende blads deadline modtog
Tandlægeforeningens formand, Susanne Ander-

sen, et udkast til en ny samarbejdsaftale fra Tandlægeskolen ved Københavns Universitet.
Udkastet har været drøftet i Tandlægeforeningen’s hovedbestyrelse, og Tandlægeforeningen er
nu i dialog om udkastet med Tandlægeskolen ved
Københavns Universitet. ■
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Dual. Universel. Sikker.

Futurabond DC
Så enkelt kan det gøres!
Den første dual-hærdende
selvætsende bond in SingleDose SingleDose.

Ganske enkelt pres!
Ganske enkelt bond!
Til direkte/indirekte restaureringer med alle
lys- dual- og kemiskhærdende kompositter,
fortræffelig til endodontisk brug.
VOCO Service Centre:
Morten Grove
mobil 24 87 76 11
Rasmus Grove mobil 20 73 23 09
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P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (47 21) 719-0 · Fax +49 (47 21) 719-140 · www.voco.com
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%%%Xkhænge en tand fra et årsgammelt føl i en snor om barnets
hals. Alternativt har man også brugt tænder fra harer
eller mus. Vigtigt var det dog, at tanden var taget fra et
levende dyr. Metoden var udbredt i Danmark helt frem
til nyere tid.
%%%Xkk lippe kammen af en sort hane og smøre barnets tandkød med blodet. Et meget gammelt råd, som var vidt udbredt.
%%%Xkbenytte en tandamulet af fx kirkegårdsmuld, som man
anså for at være blandt de mest effektive midler til at lindre smerten.

fra bogen »Folketro om tænder, tandmidler og tandbehandling hos almuen i Danmark« fra 1954 af tandlæge Hedda Boers

EJ<E
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M
Mennesker
har som
be
bekendt haft både tænde
der og tandpiner, længe
fø
før der fandtes vidensskab derom. Dengang i
rrigtig gamle dage, før
ttandlægens tid, måtte
llidende tandpineramte
i stedet belave sig på
een blanding af opﬁndsomhed og gamle
husråd – ofte tilsat et
skud sort magi og lidt
l i d li overtro.
almindelig
Og det var ikke småting, man udsatte
sig selv for i desperat jagt på en vej ud af
smerterne. Forebyggende skulle det fx
være at lade børn bære en haretand slået
ud af munden på en levende hare. Og var
tandpinen først indtruffet, måtte man
straks tage en sten på den nyeste grav på
kirkegården og sove med den i munden
om natten. Stenen skulle dog lægges tilbage på graven inden daggry.
Disse og mange andre mystiske, sjove og tankevækkende
historier kan man læse om i bogen »Folketro om tænder, tandmidler og tandbehandling hos
almuen i Danmark«. Bogen udkom i 1954 og er skrevet af tandlæge Hedda Boers. I løbet af 20 år
indsamlede hun materiale til
bogen om den folkemedicinske
tandbehandling via kilder fra
bl.a. Universitetsbiblioteket,
Nationalmuseet og Dansk Folkemindesamling.
Til inspiration eller underholdning bringer vi i dette og
de kommende numre af Tandlægebladet små uddrag af bogen
sammen med tegninger af
illustrator Line Jensen.
tg
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Ny Colgate 360° ® Sensitive tandbørste
til skånsom og effektiv plakfjernelse
Forhøjet børstetip
Ultra bløde
koniske børstehår

Bløde gummikopper

Mindre slidtage - ideel til
patienter med følsomme tandhalse
Colgate 360 Sensitive tandbørste giver en skånsom, men effektiv plakfjernelse
8 Unikke gummikopper kombineret med bløde børstehår, resulterer i mindre slidtage på blottede
rodoverﬂader sammenlignet med en almindelig blød tandbørste.1
8 48 % blødere børstehår end en almindelig, blød tandbørste.2
8 Klinisk bevist til at fjerne optil 38 % mere plak end en almindelig, blød tandbørste.3

Colgate Sensitive produkter

Colgate
Sensitive

Colgate Sensitive
Whitening

Colgate Sensitive
Multi Protection

Colgate Sensitive
Mundskyl

Colgate 360°
Sensitive tandbørste

Bestil direkte på www.colgateshop.dk
eller ring til Colgate Professional Oral Care på tlf. 43 20 92 70

Rengøring af hele munden. Til følsomme tænder.

1. Standard laboratory testing af detin abrasion versus Oral-B® P-40 Indicator® Soft. Hefferen J et al., University of Kansas, 2006. Data on ﬁle, Colgate-Palmolive. 2. Standard laboratory testing
of bristle stiffness versus Oral-B® Indicator® Soft. Data on ﬁle, Colgate-Palmolive. 3. Nathoo S et al., New Jersey Dental School, UMDNJ 2006. Data on ﬁle, Colgate-Palmolive. Removal after a
single bruching. Oral-B® Indicator ® is a trademark of Gillettes Canada, Inc.
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Fi`^`eXcaflieXc\i
d`bb\fm\i[iX^\j
k`ckXe[gc\a\i\
Ifølge den nye autorisationslov, som trådte i kraft 1. januar i år, er det kun tilladt at
overdrage originaljournaler
til andre sundhedspersoner
inden for samme faggruppe.
Det påpeger Tandlægeforeningen på baggrund af ﬂere
konkrete henvendelser.
Det betyder, at tandlæger
kun må overdrage originaljournaler til en anden tand-

læge, der tager patienten i
behandling – og ikke til
privatpraktiserende tandplejere. Overdrager man en
patient til behandling hos en
tandplejer, må man give
patienten en kopi af vedkommendes journal.
Derfor er det heller ikke
tilladt for en tandlæge at
sælge sit kartotek til en
tandplejer.

få farver     

Ceram·X er en nanokomposit
som tilbyder høj æstetik
med et minimalt antal farver
og ﬁndes i to systemer til
forskellige behov.

   

 

L til universelt brug

L for høj æstetik

L 7 farver som dækker
hele VITA skalaen

L 7 farver (4 dentin og 3 emaljefarver)
som dækker hele VITA skalaen

DENTSPLY D ETREY | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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@e[bXc[\cj\k`c

;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^jfi[`e´i\^
;\i`e[bXc[\j_\im\[k`c;XejbKXe[c´^\]fi\e`e^j;K=Ëj fi[`e´i\^\e\iXc]fijXdc`e^#jfd_fc[\j1
Cµi[X^[\e(.%efm\dY\i)''.]iXbc%0%''gDleb\Ya\i^?fk\c#Dleb\Ya\i^m\a(),#.(''M\ac\%

Repræsentantskabet kan træffe beslutning om at
fortsætte generalforsamlingen søndag den 18.
november 2007 kl. 9.00 samme sted. Alle DTF’s
medlemmer har adgang til generalforsamlingen,
mens alene repræsentanterne har stemmeret.

;X^jfi[\e
(% M\cbfdjkd%m%
)% I
 \^`jki\i`e^X]i\gi´j\ekXek\i
*% MXc^X][`i`^\ek
+% >f[b\e[\cj\X]]fii\ke`e^jfi[\e]fi;K=Ëj
fi[`e´i\^\e\iXc]fijXdc`e^
,% =fidXe[\ejdle[kc`^\Y\i\ke`e^
-% ?fm\[Y\jkpi\cj\ejijY\i\ke`e^
.% ¥mi`^\ijY\i\ke`e^\i
Overenskomstudvalg A
Det offentlige forhandlingsområdes
forhandlingsudvalg
PATU
Praksisforsikringsudvalget
(Emneoversigt og beretninger til punkt 6 og 7 er
udsendt til repræsentantskabet og bragt på DTFnet
(nu TDLNET) medio september 2007).
/% J´ic`^\\de\i
a. Etik
b. Efteruddannelse
(Bilag til de særlige emner udsendes efter
kredsgeneralforsamlingerne til repræsentantskabet
og kan efter 1. november rekvireres af ethvert
medlem ved telefonisk henvendelse til DTF’s
sekretariat).
0% ¤e[i`e^j]fijcX^k`c;K=Ëjm\[k´^k\i
(Ændringsforslagene med tilhørende motiveringer og
bemærkninger er udsendt til medlemmerne i
tillægget Generalforsamling 2007 til Tandlægebladet
nr. 10A/2007).
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('% >f[b\e[\cj\X]\m\ekl\cc\´e[i`e^\i`
jkXe[Xi[m\[k´^k\ie\]fi;K=Ëjbi\[j]fi\e`e^\i
f^k`cc´^k`c[\bfcc\^`Xc\i\^c\i
(Vedtages der på kredsgeneralforsamlingerne
ændringer til standardvedtægterne for DTF’s
kredsforeninger, som i henhold til § 25 i DTF’s
vedtægter skal godkendes af den ordinære
generalforsamling, inden de kan træde i kraft, vil de
blive tilsendt repræsentanter og suppleanter, når
samtlige kredsgeneralforsamlingsprotokollater
foreligger i DTF. Dette materiale kan efter den 1.
november rekvireres af ethvert medlem ved
telefonisk henvendelse til DTF’s sekretariat).
((% I\^ejbXYjXÕ´^^\cj\f^i\m`j`fejY\i\ke`e^]fi
i\^ejbXYji\k)''-
a. Dansk Tandlægeforening
b. Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk
odontologi (Calcinfonden)
c. Tandlægefonden af 1992, Haderups, Stürups m.ﬂ.
legater
d. DTF’s Praksisforsikring
(DTF’s årsregnskab med noter og speciﬁkationer er
indeholdt i tillægget Generalforsamling 2007 til
Tandlægebladet nr. 10A/2007. De tre øvrige
årsregnskaber med noter vil blive udsendt til
repræsentantskabet og kan efter 1. november
rekvireres af ethvert medlem enkeltvis eller samlet
ved telefonisk henvendelse til DTF’s
økonomiafdeling).
()% M\[kX^\cj\X]Yl[^\k]fii\^ejbXYji\k)''/#
_\ile[\i]Xjkj´kk\cj\X]d\[c\djbfek`e$
^\ek\idm%jXdkXbk`m`k\kjYl[^\k]fi)''0
a. Forslag til budget 2008
b. Bevilling til DTF’s Forskningskonto
c. Fastsættelse af godtgørelser mv. for deltagelse i
foreningsarbejde
d. Fastsættelse af vederlag til formanden og øvrige
fagpolitikere
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^\e\iXc]fijXdc`e^)''.

e. Vedtagelse af endeligt budget 2008, herunder
fastsættelse af medlemskontingenter
f. Forslag til vedtagelse af budget 2008 for DTF’s
Praksisforsikring
g. Vedtagelse af aktivitetsbudget 2009
(Forslag til budget 2008 er indeholdt i tillægget
Generalforsamling 2007 til Tandlægebladet nr.
10A/2007. Uddybende noter til budgetforslaget
tilsendes repræsentantskabet og kan efter 1. november rekvireres af ethvert medlem ved telefonisk
henvendelse til DTF’s økonomiafdeling).
(*% M
 Xc^k`c_fm\[Y\jkpi\cj\e
Jørgen Casparij, Flemming Juul og Poul Møller er på
valg til hovedbestyrelsen. De kan ikke genvælges.
(+% MXc^k`c[`m\ij\k`cc`[jgfjk\if^l[mXc^d%d%
a. Valg af ét medlem og to suppleanter til
Landstandlægenævnet
Til Landstandlægenævnet skal repræsentantskabet
vælge et medlem og dettes 1.- og 2.-suppleant fra 2.-9.
kreds (valggruppe II), idet det nuværende medlem,
Bjarne Simonsen, og dennes to suppleanter,
Ove Elmelund Kaarsbo og Niels Christian Krogh,
er på valg.
Alle kan genvælges. Bjarne Simonsen og Ove
Elmelund Kaarsbo er villige til genvalg.
Niels Christian Krogh er ikke villig til genvalg.
(,% >\e\iXc]fijXdc`e^`;K=jKip^_\[jfi[e`e^\i
a. Formandens årsberetning
(Årsberetningen er udsendt i tillægget
Generalforsamling 2007 til Tandlægebladet nr.
10A/2007).
b. Ændringsforslag til vedtægterne for DTFs
Tryghedsordninger
c. Forretningsorden for bestyrelsen for DTFs
Tryghedsordninger
d. Særlige emner
e. Årsregnskab 2006
(Er udsendt i tillægget Generalforsamling 2007 til
Tandlægebladet nr. 10A/2007).
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f. Budgetforslag 2008
(Er udsendt til tillægget Generalforsamling 2007 til
Tandlægebladet nr. 10A/2007).
g. Valg af formand
Annette Teglers er på valg og kan genvælges for en
ny toårig periode.
h. Valg til bestyrelsen
Palle Skjødt og Kirsten Melchior er på valg. Begge
kan genvælges og er villige til genvalg for en ny
toårig periode.
i. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte for det kommende år.
j. Valg af to kritiske revisorer
Kritiske revisorer er Søren Poulsen og Nina Kümmel. Begge kan genvælges og er villige til genvalg.
Valgperioden er ét år.
k. Valg af to kritiske revisorsuppleanter
Suppleanter er Lars Munk og Karsten Møller. Begge kan genvælges. Karsten Møller er villig til genvalg. Lars Munk er ikke villig til genvalg.
Valgperioden er ét år.
l. Eventuelt
(-% MXc^X]i\m`j`fejÔidX
Hovedbestyrelsen indstiller Deloitte til genvalg for
det kommende år.
(.% MXc^X]kfbi`k`jb\i\m`jfi\if^kf
i\m`jfijlggc\Xek\i
Kritiske revisorer er Jens Bonde Eriksen og Ib
Christoffersen. Begge kan genvælges.
Ib Christoffersen er villig til genvalg. Jens Bonde
Eriksen er ikke villig til genvalg.
Valgperioden er ét år.
Revisorsuppleanter er Nina Kümmel og Marianne
Riis. Begge kan genvælges og er villige til genvalg.
Valgperioden er ét år.
(/% M\[kX^\cj\X]#_mfi;K=Ëjfi[`e´i\
^\e\iXc]fijXdc`e^)''0jbXcX]_fc[\j
(0% <m\ekl\ck
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Amotio gav erstatning
Skaden

Afgørelse

I forbindelse med amotio af -8 er der sket en læsion af nervus
alveolaris inferior i venstre side. Skaden har medført tab af føleevne.
Inden operationen var visdomstandens relation til nervekanalen ikke tilstrækkeligt belyst, fx ved røntgen i ﬂere projektioner.
Der blev optaget ﬂere billeder, men ingen gav fuld oversigt over
rodforholdene. Der kunne med fordel være optaget et OP.
Den foreliggende røntgen viser, at der var stor risiko for nerveskade, og på den baggrund krævede indgrebet en ubetinget indikation. Der var journaliseret et ikke-tilgængeligt cariesangreb i
-8, og på den baggrund var der indikation for indgrebet, men der
kunne være anvendt en metode jf. Tandlægeskolen i Københavns vejledning, hvor kun tandkronen blev fjernet fra rodsoklen. Vejledningen er nu under revidering.
Sammenfattende har behandlingen ikke været bedst mulig
under de givne omstændigheder.

Skaden kendes erstatningsberettiget, og efter en nærmere udredning
på hospital kan erstatningen fastsættes. Den kan omfatte helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste
og erstatning for svie og smerte.
Patientforsikringsloven bestemmer, at der ydes erstatning, hvis
der ved undersøgelse eller behandling er forvoldt en skade, som med
overvejende sandsynlighed ville
være undgået, hvis en erfaren specialist havde udført behandlingen.
Det er ikke en betingelse, at der er
begået en egentlig tandlægelig fejl.

Erstatning
Anne Mette Falk fra Codan oplyser, at:
– På baggrund af en neurosensorisk undersøgelse hos en specialtandlæge vurderes eventuelt varige mén i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Det varige mén skal udgøre 5 % eller mere for at udløse méngodtgørelse, hvis størrelse er fastsat i erstatningsansvarsloven, og som reguleres årligt.
Normalt vil skader med nervebeskadigelser udløse 5-10 % mén, alt efter hvilke nervegrene der er beskadiget,
omfanget af beskadigelsen og generne heraf.
5 % mén udløser for tiden en godtgørelse på 33.875,-. Hvis patienten er over 39 år på skadestidspunktet, sker
der en procentvis aldersreduktion i erstatningen.
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Klage- og
forsikringssager
i Tandlægebladet
KXe[c´^\YcX[\kYi`e^\id\[d\cc\d$
ildjXdd\e[iX^X]jX^\iX]gi`eZ`g`\c
bXiXbk\i]iX\ek\eCXe[jkXe[c´^\$

Fd]Xe^f^Y\_Xe[c`e^jdlc`^_\[\i
Professor Søren Hillerup oplyser til
Tandlægebladet, at:
– De ﬂeste skader på n. alveolaris
inf. (NAI) i forbindelse med fjernelse
af tredjemolarer i underkæben kan
henføres til traumatisk påvirkning af
nerven ved luksation og fjernelse af
tanden.
Skader kan opstå, når der er tæt
anatomisk relation mellem NAI og roden af visdomstanden, men de kan
også ske ved fejlinstrumentering.
Teknisk vellykket billeddiagnostik
med enorale røntgenoptagelser kan
give en god fornemmelse af en eventuel risiko.
De ﬂeste NAI-skader har udpræget
tendens til heling eller i det mindste
bedring med tiden. Ved gentagen
neurosensorisk undersøgelse, som
ikke behøver at være særlig kompliceret, kan man danne sig et indtryk
af status over tid. Hvis der ikke sker
bedring, kan der være tale om en
overrivning eller varig kompression
af nerven, som måske kræver mikrokirurgisk behandling.
Erfaringer med dette på NAI er
sparsomme, men gode. Som en tommelﬁngerregel gælder det, at vedva-
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rende anæstesi uden udløsning af reaktion for smertestimulus senere end 3-4 mdr. efter skadens opståen tyder på vail
rigt tab af funktion og bør føre til
andhenvisning til vurdering af behandlingsmulighed.
I temaet »Sagen Kort« på www.
tandlaegebladet.dk har vi samlet Søren Hillerups referencer til ovenstående.
Iµek^\ele[\ijµ^\cj\\i\jj\ek`\c
Æ_\em`je`e^\im`^k`^
Professor Else Marie Pinholdt kommenterer sagen sådan:
– Der skal altid foreligge et røntgenbillede af sufﬁcient kvalitet for
vurdering af rodforhold af aktuelle
tand, omkringliggende knogles kvalitet og evt. patologiske tilstande, relation til nabotand og ramus mandibulae samt allervigtigst relationen af
hele rodkomplekset til canalis mandibularis – det er tandlægens ansvar,
at dette foreligger, og det er tandlægens ansvar at skrive i journalen, at
ovenstående er vurderet.
Tredjemolarer skal fjernes, når der
foreligger patologiske tilstande, hvilket
inkluderer forekomst af caries, men

e´me\k\cc\iGXk`\ekjbX[\]fij`bi`e^\e%
JX^\ie\\iXefepd`j\i\[\%

det er ikke uetisk at fjerne en tredjemolar, uden at der foreligger patologiske tilstande, når argumentationen er
profylaktisk fjernelse af tanden. Under
alle omstændigheder bør patienten
inddrages i beslutning og ansvar.
Bfife\bkfd`\i\kXck\ieXk`m
Om koronektomi som mulig behandling siger Else Marie Pinholt:
– Koronektomi er en delvis fjernelse af tredje molar, som regel tandkronen, hvor rodkomplekset efterlades.
– Behandlingen er imidlertid kun
sparsomt belyst i litteraturen. Der er
kun offentliggjort fem artikler med
mere end én case, så der er ingen
standardbeskrivelse mht. fx teknik.
De undersøgelser, der foreligger, konkluderer, at når røntgenoptagelse
afslører en intim relation mellem rødderne af mandiblens tredje molar og
canalis mandibularis, og der er fundet indikation for fjernelse af tanden,

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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da skal koronektomi med retention af
den del af rodkomplekset, som er
associeret med kanalindholdet, overvejes. Men indtil mere information
foreligger, bør teknikken betragtes
som et alternativ – den er endnu ikke
evidensbaseret, og man mangler viden om, hvorvidt og i hvilket omfang
efterladte rødder vil være udgangspunkt for orale inﬂammations- eller
infektionstilstande.
Beslutning om koronektomi kræver under alle omstændigheder accept fra patienten, som også skal acceptere risikoen for, at de efterladte
rødder erupterer og må fjernes i en
ny operation.

?\em`je`e^m`^k`^
Nye behandlings- og diagnisticeringsmetoder som fx Newton-scanning gør
det muligt at observere ﬂere detaljer i
relationen mellem tand og canalis
mandibularis.
– Tandlægestanden bør i stigende
grad anvende princippet niveauopdelt behandling, også når det gælder
oralkirurgiske indgreb, fremhæver
Else Marie Pinholt.
– Henvisning til specialklinik for
fjernelse af vanskeligt anlagte tænder
bør i stigende grad udnyttes på samme måde, som man altid har respekteret niveauopdelt ortodontisk behandling, påpeger hun.

Ep\i\ke`e^jc`ea\i
Tandlægeskolen ved Københavns
Universitet er i øjeblikket ved at revidere retningslinjer for fjernelse af
tredjemolarer og for koronektomi.
Else Marie Pinholt oplyser, at en væsentlig del af baggrundsmaterialet for
retningslinjerne fremover vil være
baseret på omfattende undersøgelser
og på konklusioner fra American
Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons.
Det kan du læse mere om på
www.tandlaegebladet.dk.

]c
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J=;H=;H5HJ=89
EP=I@JK=FIBFEKIFC8EFI;E@E><I
=i`jk\e]fi#_mfieicXe[\kjkXe[bc`e`bb\ijbXc_Xm\\kXYc\i\kbfekifcXefi[e`e^\ig[\i\j
jk´ibjl^#\il[jXkk`c(%fbkfY\i)''/%
C´jd\i\j%0,,f^]µc^`µmi`^kd\[gK;CE<K]fiep\jk\l[m`bc`e^`jX^\e%

EP<GIF:<;LI<IM<;8I9<A;<@8E;I<<L$C8E;<
GifZ\[li\ie\]fiXkXejµ^\fdi\kk`cXkXiY\a[\jfdkXe[c´^\`\kXe[\k<L$cXe[]fi\ebc\j%;\k
jb\ijfd]µc^\X]\k<L$[`i\bk`m%@;XedXibl[dµek\j[\k`\eY\b\e[k^µi\cj\]iXLe[\im`je`e^j$
d`e`jk\i`\k#jfd\i[\ebffi[`e\i\e[\dpe[`^_\[`;XedXib%
K`[c`^\i\mXi[\ibiXmfd#XkdXeXejµ^k\#_m\i^Xe^dXejblcc\XiY\a[\`\ebfik\i\\cc\ic´e^\i\
g\i`f[\`;XedXib%=i\dfm\ijbXcdXebleXed\c[\[\ke^Xe^ic`^kÆj\cmfddXe_XiÕ\i\
bfik\i\Y\jb´]k`^\cj\jg\i`f[\i%
;\jl[\eYc`m\i[\i]i\dfm\iblekjk\[`_m\ik<L$cXe[#_mfidXejbXcXed\c[\Y\jb´]k`^\cj\`
[\kg^´c[\e[\cXe[%@;XedXibmXif^\i[\kJle[_\[jjkpi\cj\e#d\eji\^c\ie\`Xe[i\cXe[\]µi
blee\m´i\lbcXi\f^lfm\ijbl\c`^\%
9\b\e[k^µi\cj\eki[k\`biX]k[\e(%fbkfY\i)''.%
Gnnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[bbXe[lÔe[\c`ebk`cfm\ij`^k\efm\i#_mfidXejbXc_\em\e[\j`^]fiXk
Xed\c[\Y\jb´]k`^\cj\`[\]fijb\cc`^\<L$cXe[\%Bc`b[`^`e[g[\kk\eldd\iX]KXe[c´^\YcX[\k
f^m`[\i\`e[g[\ee\Xik`b\c%?\im`c[lÔe[\c`eb\k%@e´jk\eldd\iX]KXe[c´^\YcX[\kbXe[l
c´j\d\i\fdkXe[c´^\ijXiY\a[\gkm´ijX]<L$cXe[\^i´ej\i%

]cbh]`U``YhUbX`§[YfJ][h][]bZcfaUh]cbh]`U``YhUbX`§[YfJ][h][]bZcfaUh
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E8ME<

Sølv og Guld Wash Materialer

E8ME<
?m`j;\`bb\µejb\i;\i\j]µ[j\cj[X^f]]\ekc`^^afik`KXe[c´^\YcX[\k#Y\[\j;\
m\ec`^jkbfekXbk\fjj\e\jk*de\[\i]µi]µ[j\cj[X^\e%¥ejb\i;\g\kj\e\i\
k`[jglebk`^\eXk]f]]\ekc`^^afik\eile[]µ[j\cj[X^#Y\[\j;\`^\ebfekXbk\fj
j\e\jk*de\[\i]µi[X^\e%JgXck\ei\[`^\i\jX]C`jY\k_G\[\ij\e=fc[Y\i^#
KXe[c´^\]fi\e`e^\ejj\bi\kXi`Xk#kc]%.'),..((%

t Overlegne ﬂydeegenskaber
–AfﬁnisPreciousAsilikone
harenkontaktvinkelpåkun
10grader
t Thermo – reaktiv afbinding,
hvilketgiverenvariabel
arbejdstid(5-60sekunder)
 +Pfærrepræparationer
–jomindreafbindingstid.
t Fremragende læsbarhed
af kanterne
 o3DEFFEKTisølvogguld
korrekturfarver.

Light Body

Regular Body

Lone Astrup
Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
T: +45 2173 3752
astrup@coltenewhaledent.dk
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GiXbj`j
Anne Aaby har overtaget Karen Marie Aabys klinik på adressen Nørre
Voldgade 94, 6., 1358 København K
pr. 1. oktober 2007.
Matilde Brandt har overtaget Lisbeth
Rossaus klinik, Tandklinikken
Sydfyn, på adressen Egevænget 8,
5771 Stenstrup pr. 1. oktober 2007.

=µ[j\cj[X^\
(,%fbkfY\i)''.Æ
+%efm\dY\i)''.
*'i
Marie S. Mikkelsen, Nibe,
18. oktober.
Anne Cathrine Elstad, Norge,
29. oktober.
Jacob Breum Kenrad, København V,
29. oktober.
Mette Toft Holmgaard, Holstebro,
1. november.
+'i
Karen Bjørn Hansen, Ry, 19. oktober.
Tina L. Bækgaard, Næstved,
19. oktober.
Tina Møller, Århus V, 22. oktober.
Nicolai Yde, København K,
28. oktober.

Rikke Erch, Vallensbæk Strand,
30. oktober.
,'i
Mette L. Thaagaard Larsen,
Tyskland, 17. oktober.
Sabina Kallan Persson, Tyskland,
19. oktober.
Jesper Dan Nielsen, Vestbjerg,
25. oktober.
Eirikur Hofgaard, Færøerne,
25. oktober.
Susanne Clemmensen Schultz,
Kastrup, 28. oktober.
Mette Østergaard, Brønderslev,
30. oktober.
Troels Holgersen, Dyssegård,
31. oktober.
Lisbeth Lundsgaard Asmussen,
Randers, 1. november.
Anne Hauschildt, Middelfart,
4. november.
-'i
Lisbeth Werner Donsby, Gentofte,
15. oktober.
Bjarne Neve, Tilst, 16. oktober.
Birthe Bache, Grindsted, 26. oktober.
Ole Steffensen, Brabrand,
26. oktober.
Dorthe Johnsen, Humlebæk,
31. oktober.
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KXe[c´^\jbfc\ejk\ee`jklie\i`e^
Fredag den 31. august 2007 samledes det
tennisspillende personale på Tandlægeskolen og Skolen for Tandplejere og Klinikassistenter igen i Lyngby Tennisklub. Vejret
denne fredag lignede resten af sommeren,
hvorfor turneringen for første gang måtte
afvikles indendørs. Turneringen var som
tidligere år sponseret med ﬂotte præmier af
Dandental A/S, Oral-B og Transocean Sport
A/S, Ulrikkenborg Plads i Lyngby. Som tidligere afvikledes turneringen som en doubleturnering med vekslende makkere.
Resultatet blev:
1. Lone Schou
2. Ellen Savery
3. Inger Rasmussen og Susse Bisgaard
4. Sten Mortensen og Søren Krarup

Bagerst: Lone Schou, Sten Mortensen, Lisa Bøge Christensen, Lene Esmark,
Ellen Savery, Hans-Jørgen Fensholm, Erik Hjørting-Hansen, Inger
Rasmussen og Carsten Strøm. Forrest: Lisbeth Olesen, Susse Bisgaard,
Søren Krarup og Lis Almer. Dennis Moe er fraværende på billedet.
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Doner en artikulator til
Odontologisk Forening
Århus (OF)!
Odontologisk Forening mangler
artikulatorer til udlejning til de studerende.
OF udlejer artikulatorer til de studerende
for kun 250,- kr. pr år. Lejeindtægterne
rækker derfor ikke til køb af mange nye
artikulatorer.
Det ville derfor være dejligt, hvis
tandlæger eller andre, som har en
artikulator stående, som ikke bliver
brugt, ville donere den til det gode
formål.
Vi vil altid betale portoen og vi vil være i
stand til at betale et mindre beløb.
Hvis du vil hjælpe en tandlægestuderende,
må du gerne sende din gamle artikulator til...
Odontologisk Forening
Aarhus Universitet
Tandlægeskolen
Vennelyst Boulevard 9
8000 Århus C
odontfor@odont.au.dk

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

ARKITEKTFIRMA
     

www.oelgod-construction.dk
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Ib Krøyer, Vodskov, 18. oktober.
Ole Svinth, Jyderup, 21. oktober.
Finn Queitsch, Nyborg, 27. oktober.
.,i
Eli Aastrup, Gentofte, 15. oktober.
Mogens Ifversen, Humlebæk,
1. november.
/'i
Vera Louise Hornung, Egå,
16. oktober.
Vibeke Asboe Jørgensen, Risskov,
19. oktober.
Jørgen Ellermann, Køge,
28. oktober.
Dan Ibsen-Bjerget, Hørsholm,
31. oktober.
/,i
Arne Degn, Jerslev J., 29. oktober.
Henny von der Hude, København
Ø, 4. november.

;µ[j]Xc[
Birthe Holmsgaard Rittig, født
1932, kandidateksamen 1956.
Frantz Reimers, født 1932,
kandidateksamen 1957.
Arne Jepsen, født 1932,
kandidateksamen 1962.
Ole Bastholm, født 1936,
kandidateksamen 1960.

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

)''.
FbkfY\i
Blijlj]fibc`e`bXjj`jk\ek\if^
kXe[gc\a\i\
Dato: 26.10.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 26.10.2007 kl. 10-19 og
27.10.2007 kl. 9-15
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
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@dgcXekfcf^`+1B`ili^`
Dato: 30.10.2007 kl. 14-18
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com
@dgcXekfcf^`+1B`ili^`
Dato: 31.10.2007 kl. 13-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com

Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''.
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningens Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
K\dX[X^fd;fnejjpe[ifd
]fikXe[gc\a\k\Xd[\iY\_Xe[c\i
_Xe[`ZXgg\[\
Dato: 8.11.2007 kl. 9.30-15.00
Sted: Festsalen, KAS-Glostrup
(ved de psykiatriske afdelinger)
Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup
Arrangør: Nordisk forening for
funktionshæmning og oral helse
Info: www.nfh-danmark.dk
;JF@X]_fc[\iijdµ[\
Dato: 9.-10.11.2007
Bemærk, datoen er ændret i forhold til
tidligere.
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle.
Info: www.dsoi.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 9.11.2007 kl. 9-18 og
10.11.2007 kl. 9-16
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
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L[[Xee\cj\j[X^]fik\Xd\kÆ
bfddle`bXk`fed\[gXk`\ek\i
f^bfcc\^\i
Dato: 13.11.2007 kl. 9-16
Sted: Hotel H.C. Andersen, Odense
Arrangør: Tandlægeforeningen
og HK
Tilmelding:
www.tandlaegeforeningen.dk
menupunkt: Efteruddannelse
D\cc\dc\[\iblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
2. Ledelse, organisation,
uddelegering og opfølgning
Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007
Sted: DSB Kursuscenter
Knudshoved
Arrangør.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
Tlf.: +45 30 20 44 48,
Bøje Moustgaard
8mXeZ\i\kB`ili^`ÆC`m\
Dato: 14.11.2007 kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Denmark
Info: www.nobelbiocare.com
;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj)
Dato: 16.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental
Akupunktur Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
KXe[c´^\]fi\e`e^\ej
?fm\[^\e\iXc]fijXdc`e^
Dato: 16.11.2007: Åbent husarrangement kl. 20.00
Dato: 17.-18.11.2007:
Hovedgeneralforsamling kl. 9.00
Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: Lisbeth Pedersen Foldberg,
tlf. 70 25 77 11

Tetric EvoCeram
Nano-optimeret modellerbar
keramisk materiale
Formstabil
- let at modellere
Høj røntgenkontrast
- dobbelt så høj som emaljens
Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

&

Tetric EvoFlow
Nano-optimeret ﬂydende
komposit
Det idelle komplement til
Tetric EvoCeram

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36
e-mail: info@ivoclarvivadent.se
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Dårlig ånde?
fladsaagrafisk.dk

Du ved det oftest ikke selv!

Op imod 70% af alle voksne personer har af og til
dårlig ånde.
Hali-Z fjerner hurtigt årsagen til dårlig ånde og giver
frisk smag i munden.
Virkningen varer i op til 6 timer.
 Fjerner også hvidløgslugt.
 Eneste kosttilskud som modvirker dårlig ånde, der
har dokumenteret virkning.
 Lille pakning som du kan have med
i lommen eller tasken.
Hali-Z® fås på apoteket og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 sugetabletter
i lommepakning.
Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

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

Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge
din start hos os.
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)e[@ek\ieXk`feXc:fe]\i\eZ\
fe<m`[\eZ\$YXj\[8[mXeZ\[
;\ek`jkip
Dato: 16.-19.11.2007
Sted: Hong Kong, SAR China
Arrangør: Faculty of Dentistry,
Hong Kong University
Info: www.dent25.hku.hk/congress
;Xejb;\ekXc8blglebkliJ\cjbXY
Blijlj(
Dato: 17.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og
24.11.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
K\fi\k`jbblijlj`b`ili^`
Dato: 23.-24.11.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og
1.12.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

;\Z\dY\i
?Xe[j$feblijlj`b`ili^`
Dato: 1.12.2007
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
?m`cb\ebc`e`bµejb\i[l6
ÆYil^[`ki\^ejbXYjfd
c\[\cj\jm´ibkµa
Dato: 7.12.2007 kl. 10-19 og
8.12.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel &
Konferencecenter,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

)''/
8gi`c
wijblijlj
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: Tandlægeforeningen

Yderligere oplysninger kan
indhentes hos Tina Andersen,
Tandlægebladet, tlf. 33 48 77 33,
ta@dtf-dk.dk
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9\_Xe[c`e^jZ\eki\
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Marc Onuoha, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

9`[]lebk`fe
ApccXe[
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 12
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Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, PhD
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

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

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

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

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

@dgcXekXk\i

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

=pe
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk
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ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
7djaZkVgYZc*!.%%%6VaWdg\
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

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

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

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
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
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Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind,
Frederik Lemche
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Forum tandlæge& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
Implantat kirurgi og protetik –
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aﬂevering.
H. C. Ørstedsvej 50 C,st. 1879 F.
Mail: mail@forumtand.dk
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
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Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aﬂevering.
Tove Thrane og Peter Gade,
Forum tandlæge& implantatcenter.
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
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^
Forum tandlæge& implantatcenter
Tove Thrane og Peter Gade.
Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Mail: mail@forumtand.dk
Tlf. 38 34 42 22,
www.forumtand.dk
Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Tove Thrane og Peter Gade
Forum tandlæge& implantatcenter.
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22
www.forumtand.dk
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

B`ili^`
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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
www.tandklinikken.dk
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
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90
www.tandlaege.info
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Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

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

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

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

Ja´ccXe[
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
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
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
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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
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Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerneboegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

ApccXe[
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
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Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
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

Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Ja´ccXe[
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i
parodontologi

ApccXe[
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
MembranbehandlingParodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40
Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi

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

Gifk\k`b
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Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages

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

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

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

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60
Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

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

Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
 B#9#BVYhZchkZ_3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
 £hiZg\VYZ&!
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk
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
M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

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

8EEFE:<I

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38
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Bi\[j(
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

Bi\[j)
Hanne Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

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

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

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

Bi\[j*

Bi\[j-

Bi\[j0

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

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

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

Bi\[j+

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

Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 og 64 40 10 02
Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 og 62 51 37 02

Bi\[j,

Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86
Preben Søndergaard
Vestergade 20
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63
Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Bi\[j.
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00
Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

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

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

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

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

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

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

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

:)

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

39 46 00 80
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 24,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 13: 15/10 udkommer 31/10
Annoncer til TB 14: 05/11 udkommer 21/11
Annoncer til TB 15: 26/11 udkommer 12/12

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.
Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
Gi`mXkXej´kk\cj\
TANDLÆGEASSISTENT
søges snarest
Tandlægeassistent med jus søges til velfungerende praksis.
Vi er 2 tandlæger, 1 tandplejer
og 3 klinikassistenter.
Vi udfører stort set alle former
for behandlinger, inkl. implantatbehandling.
Du skal »ovetage« ca. 800 patienter, med god mulighed for
udvidelse.
Vi har digital rtg. og journal.
Vi er et rigtigt godt team, med
gode og stabile kolleger, der
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sætter stor pris på at sevicere
vores patienter bedst muligt.
Vi forventer, at du har stor
interesse for faget, er serviceminded, stabil, selvstændig og
interesseret i et længerevarende
samarbejde.
Vi kan tilbyde dig gode faciliteter, gode kollegaer og mulighed
for en rigtigt god løn.
Tandlæge Dorte Rimer
Tandlægeklinikken Nørrehus
Thomas B. Thrigesgade 44 C, 1.
5000 Odense C

Tandlæge til
Fuglebjerg/Sydvestsjælland
Tandlæge/cand. odont. søges til
god etableret stilling i moderne
praksis 4 dage om ugen. Ca. 30
timer.
Vi er et rigtig godt team med 5
tandlæger, 1 tandplejer og 6 rutinerede klinikassistenter.
Vi arbejder 3 tandlæger af gangen og har hver 2 klinikker til
rådighed.
Vi har elektronisk journal, Dental Suite.
Stillingen er ledig fra 1. december.
Ring og hør nærmere.
Tandlægerne Anne Bauer,
Carsten Hudlebusch og
Birgitte og Per Danielsen
Priv. Per Danielsen, 5577 0242.
Næstvedvej 4, 4250 Fuglebjerg

Tandlæge
Deltid eller fuldtids tandlæge
søges til travl praksis i
Vestjylland.
Vi er et velfungerende team af 3
tandlæger og 5 klinikassistenter.
Klinikken behandler patienter i
alle aldre inkl. børn, hvilket giver en meget alsidig arbejdsdag.
Vi har en uhøjtidelig atmosfære
og vi ligger vægt på kvalitetsbehandlinger.
Klinikken er udstyret med
elektronisk journal og digital
røntgen.
Du skal være udadvendt,
samvittighedsfuld, positiv og
med humoristisk sans.
Har dette vagt din interesse så
henvend dig til:
Birgitte Skovhuus
Holmegade 20
6990 Ulfborg

Flere glade smil
– i Horsens
Er arbejdsglæde, kvalitetstandpleje, moderne ledelse, et motiveret og erfarent team omkring dig, hvor du har mulighed for at lære rigtig meget,
nogle af dine værdier for en fremtidig arbejdsplads?
Så er det dig, vi søger som vores nye tandlæge. Desuden kan vi tilbyde en
total nyindrettet klinik med 5 fuldt udstyrede behandlingsrum, snart klart til
ISO 9001-certiﬁcering, er medlem af netværket dinTANDLÆGE, hvilket for
dig betyder, at du bl.a. kommer på en formaliseret 3-årig efteruddannelse,
unik Health Care-forsikring og et nært samarbejde med kædens øvrige
70 klinikker.
Har du følgende kvaliteter, har vi brug for dig:
s 'LAD OMSORGSFULD RLIG OG IMDEKOMMENDE
s 'ERNE NOGEN ERFARING
s %NGAGEMENT SÍVEL FAGLIGT SOM SOCIALT
Vi tilbyder bl.a.:
s   TIMER UGENTLIG
s &ULDT DIGITALISERET KLINIK M BLA /40
s 3TABIL PATIENTGRUPPE
s &AGLIGT MEGET DYGTIGE OG STABILE MEDARBEJDERE
s 3UPER SPARRING
s 3PIDSKOMPETENCE )MPLANTOLOGI OG STETISK TANDPLEJE
s 0ARTNERSKAB PÍ SIGT HVIS NSKELIGT
Teamet:
s  KLINIKASSISTENTER MELLEMLEDER  TANDPLEJER  TANDLGER
Ansættelse:
s 3NAREST
Kontakt:
s 4ANDLGE *ETTE ,ERCHE PÍ TLF     AFTEN
2ÍDHUSTORVET   (ORSENS WWWGABOPDK
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Jk`cc`e^jbfekifc1
Stillinger mærket med O
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.
Stillinger mærket med ✱
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1.
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.

Bc`e`bc\[\i$?fij\ej
BfddleXc\KXe[gc\a\
Horsens Kommunale Tandpleje søger pr. 1. januar 2008
en tandlæge til en stilling som klinikleder i det ene af
kommunens 5 distrikter. Tandplejen omfatter ca. 17.000
børn og unge, 350 brugere i omsorgstandplejen og 100
brugere i den kommunale specialtandpleje.
Kliniklederen har ansvaret for den daglige ledelse af
distriktsklinikken i Brædstrup. Der er pt. tilknyttet ca.
2000 børn og unge.

Tandlægevikar til
kommunal tandpleje
Ansøgningsfrist: 24. oktober
Vejle Kommunale Tandpleje søger vikar for fuldtidsansat tandlæge fra
januar 2008 og et år frem. Vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker andet
timetal. På wwww.vejle.dk/tandplejen kan du læse mere om Vejle Kommunale Tandpleje. Flere oplysninger om stillingen hos overtandlæge
Jytte Winther Carlsen, tlf. 7681 5500 – jytca@vejle.dk, eller hos distriktstandlæge Anette Lysgaard, tlf. 7582 2044 – anely@vejle.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler om Ny Løn.
Send ansøgning til Vejle Kommunale Tandpleje, Kirketorvet 24, 7100 Vejle.
Ansættelsessamtaler torsdag den 1.11.

Som led i kommunesammenlægningen er Tandplejen i
færd med harmonisering og udvikling på en række områder. Kliniklederen får bl.a. ansvaret for at implementere
teamtandpleje, udarbejde distriktets sundhedsstrategi, varetage medarbejderudvikling m.m. Desuden vil kliniklederen være en nøgleperson ved indførelse af nyt fælles
IT-system.
Kliniklederen indgår i Tandplejens lederforum sammen
med de øvrige 4 klinikledere, lederen af tandreguleringsafdelingen og overtandlægen. Lederforum fungerer som
sparringspartner for overtandlægen i alle sager vedrørende Tandplejens drift og udvikling.
Vi ønsker os en lederkollega, som:
• har erfaring med og/eller lyst til ledelse
• kan bidrage positivt i Tandplejens fortsatte udvikling
• kan skabe overblik i en travl dagligdag
• kan skabe gode rammer for samarbejde
• har et solidt tandlægefagligt fundament
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en tandpleje i stadig udvikling.
Stillingen besættes med 28-35 timer/uge efter nærmere
aftale. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokalløn.
Har du lyst til at høre mere om stillingen kan du kontakte
overtandlæge Hanne Mohr, tlf. 76 29 28 87.

8EEFE:<I

Ansøgning mærket ”klinikleder” sendes til Horsens
Kommunale Tandpleje, Borgmesterbakken 26, 8700
Horsens, Att. Hanne Mohr. buhmo@horsens.dk senest
søndag den 21. oktober 2007. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 44.
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Job i Esbjerg
Kommune
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten og principperne for lokal løndannelse.

Tandlæge
Tandplejen

Esbjerg

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres,
og børneattest vil blive indhentet.

Stilling nr. 10.750
Tandplejen i Esbjerg har en tandlægestilling på 35
timer/uge, som vi ønsker besat med en tandlæge/cand.
odont. Ansættelsestidspunktet kan tilpasses dine ønsker.
Har du ønske om færre timer for at kombinere arbejdet
med ansættelse i privat praksis, hører vi også meget
gerne fra dig.
Vi kan tilbyde dig
 en travl arbejdsplads med plads til nye initiativer
 samarbejde i tandplejeteams på store, nyrenoverede
klinikker
- og vi forventer, at du
 lægger vægt på sundhedsfremme og faglig kvalitet
 har gode samarbejdsevner
 har engagement og lyst til at arbejde med børn,
unge og omsorgspatienter.

Du er meget velkommen til at ringe til overtandlæge
Jette Fries på tlf. 7616 3077 eller 2724 1014 og høre
mere om stillingen.
Ansøgningsfrist
senest den 16. november 2007 med morgenposten
Ansættelsessamtaler
vil blive afholdt løbende
Ansøgning, mrk. 10.750 og bilagt relevante oplysninger sendes til
Esbjerg Kommune
Tandplejen
Fortuna Allé 80
6705 Esbjerg Ø
eller mailes til: jefr@esbjergkommune.dk

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge
Tandlægebladet 10.10.07

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs

www.tdl-tryghed.dk
Hjemmet

:)

39 46 00 80
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TAARNBYDK

4ANDLGE
6ED 4ÍRNBY +OMMUNALE 4ANDPLEJE ER EN 
TIMERS STILLING LEDIG TIL BESTTELSE PR  OKTO
BER  ELLER EFTER NRMERE AFTALE
4ANDPLEJEN BETJENER  BRN OG UNGE SAMT
CA  OMSORGSPATIENTER 6I ER  MEDARBEJ
DERE FORDELT PÍ  KLINIKKER OG EN TANDREGULE
RINGSKLINIK $ER ER KLINIKRUM PÍ KOMMUNENS 
PLEJEHJEM 4ANDPLEJEN ER ORGANISATORISK PLACE
RET UNDER 3UNDHEDSFORVALTNINGEN

6I SGER EN TANDLGE DER
s ER FAGLIGT ENGAGERET MED ET POSITIVT MEN
NESKESYN
s ER FLEKSIBEL OG HAR GODE SAMARBEJDSEVNER
s ER SERVICE OG KVALITETSBEVIDST
s HAR LYST OG IDEER TIL AKTIVT AT BIDRAGE TIL
4ANDPLEJENS FORTSATTE UDVIKLING
s HAR LYST TIL AT ARBEJDE MED BRN UNGE OG
OMSORGSPATIENTER

6I TILBYDER
s EN VELFUNGERENDE ARBEJDSPLADS MED FOKUS
PÍ UDVIKLING
s EN KVALITETSBEVIDST OG SERVICEMINDED
4ANDPLEJE DER STTER BRUGEREN I CENTRUM
s MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED ALLE ASPEKTER
INDENFOR KOMMUNAL TANDPLEJE

,N OG ANSTTELSESVILKÍR
EFTER GLDENDE OVERENSKOMST +OMMUNENS
ANSTTELSESPOLITIK INDEBRER AT DER VED
ANSTTELSE FOREVISES SÍVEL STRAFFEATTEST SOM
BRNEATTEST

9DERLIGERE OPLYSNINGER
NSKER DU YDERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLIN
GEN KAN DU KONTAKTE KONSTITUERET SOUSCHEF
!NNETTE ,UDVIGSEN PÍ TELEFON    
6RDIGRUNDLAG OG PERSPEKTIV FOR 4ÍRNBY KOM
MUNALE FORVALTNING OG GRUNDLGGENDE PRIN

CIPPER FOR PERSONALEPOLITIK KAN REKVIRERES PÍ
WWWTÍRNBYDK

!NSGNINGSFRIST
!NSGNING nMRKET 3&   MED OPLYS
NING MED OPLYSNING OM UDDANNELSE OG TIDLIGE
RE BESKFTIGELSE VEDLAGT KOPI AF EKSAMENSBE
VIS MV SKAL VRE KOMMUNEN I HNDE SENEST
DEN  NOVEMBER  %LEKTRONISK ANSG
NING INKLUSIVE BILAG KAN SENDES TIL WWW
SF TAARNBYDK
4ÍRNBY +OMMUNE
3OCIAL OG 3UNDHEDSFORVALTNINGEN
!MAGER ,ANDEVEJ 
 +ASTRUP
!NGIV VENLIGST HVOR STILLINGSOPSLAGET ER SET

) 4ÍRNBY +OMMUNE LGGER VI VGT PÍ AT GIVE VORES CA  BORGERE EN HURTIG HFLIG OG KORREKT BETJENING AT VRE EN GOD ARBEJDSPLADS FOR
VORES CA  ANSATTE OG AT HAVE EN SYNLIG OG KONSEKVENT LEDELSE PÍ ALLE NIVEAUER 6I BESTRBER OS PÍ GENNEM PERSONALEPOLITIKKEN AT SKABE
MULIGHED FOR EN FAGLIG ARBEJDSMSSIG OG MENNESKELIG UDVIKLING HOS ALLE ANSATTE HVOR NGLEORDENE ER REKRUTTERING FASTHOLDELSE OG
KOMPETENCEUDVIKLING ,S MERE PÍ WWWTAARNBYDK
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Vejen kommunale tandpleje

Specialtandlæge i ortodonti
– en stilling med bid i …
Vejen Kommune søger specialtandlæge fra 1. januar 2008.
Vejen Kommune har 40.000 indbyggere og ligger naturskønt
og centralt i det attraktive Trekantsområde mellem Kolding
og Esbjerg.
Arbejdstiden er 35 timer pr. uge (1.440 timer årligt). Stillingen kan eventuelt deles mellem 2 specialtandlæger på deltid. Ansættelsen kan fordeles efter ansøgernes ønsker.
Tandplejen omfatter ca. 10.400 børn og unge, hvoraf ca.
2.700 er tilknyttet private tandlæger. De øvrige bliver behandlet på centralklinikken i Vejen by og på kommunens 2
mindre klinikker.
En mindre del af ortodontien skal løses decentralt i samarbejde med tandlæger, der hidtil har udført ortodonti sammen med specialtandlægekonsulent.
Vi søger en specialtandlæge, som
s GERNE HAR ERFARING
s ER SERVICE OG KVALITETSBEVIDST
s ER GOD TIL AT SAMARBEJDE OG UDDELEGERE
s GERNE VIL BIDRAGE VED ORGANISERING AF ORTODONTIOMRÌDET
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Vi tilbyder:
s MULIGHED FOR STOR INDmYDELSE PÌ ORGANISERING AF ORTODON
tien i vor nye kommune
s INDmYDELSE PÌ UDBYGNING OG INDRETNING AF EKSISTERENDE OR
todontiafdeling på centralklinikken
s FRIT MATERIALE OG METODEVALG
s ELEKTRONISK JOURNAL OG DIGITAL RNTGEN
s DYGTIGE OG INSPIRERENDE MEDARBEJDERE OG ET GODT ARBEJDS
miljø
s TEAMTANDPLEJE MED VGT PÌ FOREBYGGELSE OG TIDLIG IND
sats
s GODE EFTERUDDANNELSESMULIGHEDER
s LN OG ANSTTELSESVILKÌR I HENHOLD TIL GLDENDE OVERENS
komst, herunder principperne for Ny Løn.
Vejen Kommune forbeholder sig ret til at indhente børneattest.
Yderligere oplysninger fås ved kontakt til overtandlæge Marianne Hald Andersen, tlf. 79 96 54 50.
Ansøgningsfrist den 23. november 2007. Ansættelsessamtale
efter aftale.
Ansøgning sendes til Vejen kommunale Tandpleje, Øster Alle
92 A, 6600 Vejen.

J<IM@:<J@;<I

991

03/10/07 9:58:03

Jk`cc`e^\i#BµYf^jXc^

L[cXe[

Tandplejer
Tandklinikken Frederikssund
søger en tandplejer 4 dage om
ugen.
Du vil få et spændende og
varieret job i moderne nye
omgivelser blandt 22 kolleger i
teamet.
Tiltrædelse snarest muligt.
Tandklinikken Frederikssund
Færgeparken 22-23
3600 Frederikssund
E-mail:
tandkl.fr.sund@get2net.dk
www.tandklinikkenfrederikssund.dk

CAMBODIA
Do you wish to experience a
mordern dental clinic in Cambodia?
IMI - International Medical Institute - is looking for a young
dentist, who wish to work with
a young Cambodian team for a
year or more.
IMI has modern equipment and
make all kinds of dental work
incl. implants.
IMI has its own technical department making crowns and
bridges etc.
We offer air conditioned room
and a salary which compares
to the living standardsin Cambodia.
You wish to know more contact:
Dr My Khot - my@imiclinic.com
soren@engel.net
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Århus centrum
På hovedstrøg i Århus sælges nylig totalmoderniseret praksis
indeholdende 2 beh.rum. med en pæn omsætning på klinikkens 1238-2006 sygesikr.reg. patienter er denne praksis til
overtagelse snarest mulig, da sælger ønsker at ﬂytte til Sjælland..

DPF

Dansk Praksis
Formidling

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

Tlf. 86 30 98 22
Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

Sønderjysk østkystby
1½-mandsklinik med 2 klinikrum beliggende centralt i
byen, ca. 15-1600 patienter, omsætning ca. 2,5 mio. Egen bygning i 2 forskudte etager, med
lidt forhave, sælges billigt.
Billetmrk. 689
Modtager TB's annoncecenter
Aalborg midtby
Attraktiv stor og veletableret
sollys klinik i lejede lokaler
med central cityplacering og
mange parkeringsmuligheder
udbydes til salg. Klinikken, som
har 2 behandlingsrum med mulighed for udvidelse til 3 eller
4 rum, er p.t. en enkeltmandspraksis men kan drives som en
2-3-mandspraksis. Klinikken
har stor patienttilgang med
spændende behandlingsbehov.
Overtagelse efter nærmere
aftale.
Henvendelse til statsaut. revisor
Lars B. Sørensen,
Deloitte 9879 6000 eller
e-mail larsoerensen@deloitte.dk.

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

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

Arresø-området
2 beh.-rum, patienter sv. til 2
behand. og stort potentiale, 2
erfarne KA, lejede lokaler, edb,
helt centralt i byen, perfekte pforhold, tæt på bus/tog, lejl på
1. sal. Pris forhandles.
Billetmrk. 691
Modtager TB's annoncecenter
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- de nemmeste penge
kan du tjene på finansieringen

<bjg\[`k`feX]c\m\iXe[µi_\em`je`e^\ie\1

Ring til en af os!

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

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

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

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

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

Kontakt Frank Finne
5MGtGSBOLmOOF!KZTLFCBOLEL

Lad os samarbejde om kronerne!

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

www.klinikfinansiering.dk
8EEFE:<I

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505 København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk
Spar Nord Odense
L ise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: lid@sparnord.dk
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,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
FOR DIN KLINIK
% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK
0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE
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DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS

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

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

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

;\ekXccXYfiXkfi`\i
JkfibµY\e_Xme

9Xeb\i

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000 Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

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

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

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

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

www.supradent.dk

J<IM@:<J@;<I
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SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

Fugl

... Vi samler på tilfredse kunder

@ejkild\ek\i

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

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

Bc`e`b$f^bfekfi`em\ekXi

8EEFE:<I

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk

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

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

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

Tlf.: 44 48 32 85

  
   

!"

Instrumentreparationer
udføres professionelt
  

Brånemark
SystemTM

!

www.prorep.dk

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

  $   
 #"
"! 
    

 
 
    

Dentalopvaskemaskiner

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

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

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

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikationsproblemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø.
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort,
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
JOGP!IFJEJTDIPFOCFSHELtQS!QSPWJTVFMEL
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4LF   s www.bienair.com

www.pwcglobal.com/dk

Scanline

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

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

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

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

J\im`Z\i\gXiXk`fe

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

- mere end god service...

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

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

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
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www.tandlaegebladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb
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TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

# %
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Eurocard til
reduceret pris

8EEFE:<I

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

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

Få bonus
på sund fornuft

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

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

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

Børst tænder en gang om ugen...

Mere stabilitet – mere komfort.
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Corega kan købes på Apoteket, i Matas og i udvalgte dagligvarebutikker.
www.corega.dk
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Demente har
dårlig tandsundhed
Fravalg af tandlægen
skyldes sjældent økonomi
Tro og overtro
om tænder og tandpine
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