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F mulighed for et st¿rre afkast
I Nykredit Privat Portef¿lje benytter vi os af en nobelprisbel¿nnet investeringsmetode, som hidtil har v¾ret forbeholdt de institutionelle investorer, og vi v¾lger frit blandt
de bedste investeringsforeninger og formueforvaltere p
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overveje, nr dine penge skal ud at arbejde for dig?
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Tandlægebladet er Dansk Tandlægeforenings medlemmers blad. Det er bladets
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet. Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets
artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Dansk Tandlægeforenings holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
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Procera® Bridge Alumina and Zirconia • Procera® Laminate

Procera® makes it easier to deliver

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

© Nobel Biocare AB 2006

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

Visit www.nobelbiocare.com for more information
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n større fokusering på æstetik hos nutidens patienter har skabt en forøget interesse for tandfarvede
restaureringer, også i molarområderne. Ud fra en
cost-beneﬁt-analyse er amalgamfyldninger med en gennemsnitsholdbarhed på 15 år bedre end støbte guldindlæg
(1). Men mange patienter accepterer ikke disse fyldninger
pga. dårlig eller forringet æstetik.
I molarregionen, hvor tyggetrykket er størst, har kompositte plastfyldninger fungeret mindre tilfredsstillende,
først og fremmest pga. kant- eller corpus-frakturer forårsaget af træthedsbrud (2-4) eller sekundær caries (3,4). De
nævnte problemer har medført at forskellige indlægssystemer har været genstand for betydelig opmærksomhed.
Indlæg kan fremstilles af såvel plast som porcelæn, hvoraf
de sidstnævnte har egenskaber der næsten svarer til emalje (5,6), men de arbejdsprocedurer der skal til for at fremstille indlæg, er mere tidsrøvende og kostbare end de tilsvarende arbejdsprocedurer for fyldninger.
Der er foretaget en del korttidsundersøgelser for at evaluere holdbarheden eller den kliniske funktion af forskellige typer tandfarvede indlæg (7-15). Når det drejer sig om
langtidsobservationer, er der enkelte kontrollerede kliniske studier tilgængelige, men kun meget få prospektive
(16-22). De kliniske resultater er ikke altid opmuntrende.
Nogle undersøgelser angiver andelen af mislykkede indlæg til 0-3% (18-23), mens andre undersøgelser rapporterer
fejlprocenten til 16-25% efter 3-6 års observationstid
(6,14).
Imidlertid rapporteres der en mindre årlig fejlprocent for
indlæg end for fyldninger i en oversigtsartikel fra 2004 (24).
Formålet med nærværende langtidsundersøgelse var at
evaluere holdbarhed og klinisk funktion af ﬁre forskellige
slags plast- og porcelænsindlæg. Indlæggenes overlevelse
blev deﬁneret som det mest betydningsfulde, mens morfologi, farvetilpasning, overﬂaderuhed og kanttilslutning
blev vurderet som sekundære i denne sammenhæng. Hypotesen var at mindre fejl og mangler i disse kategorier
ikke ville have nogen alvorlig indvirkning på indlæggenes
overlevelse eller deres kliniske funktion.
Arbejdshypotese: Der er ingen signiﬁkante forskelle i
overlevelse og klinisk funktion når man sammenligner de
ﬁre indlægstyper.
DXk\i`Xc\f^d\kf[\i
Syvogtredive patienter (syv mænd og 30 kvinder mellem
23 og 69 år) der havde behov for udskiftning af en eller
ﬂere kindtandsfyldninger, blev udvalgt til denne undersøgelse, som blev foretaget på Odontologisk Institut i Århus.
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vorlige tandstillingsfejl, parodontitis, kraftig gingivitis,
dårlig mundhygiejne eller stor cariesaktivitet blev udelukket fra undersøgelsen. Ligeledes blev patienter der brugte
delproteser, udelukket. Inklusionskriterierne blev deﬁneret som 1-2 molarer (eller præmolarer) med store MODfyldninger som skulle udskiftes. Det optimale design, som
indbefattede ﬁre forskellige indlæg hos samtlige patienter,
blev opgivet, da kravet om ﬁre store MOD-fyldninger hos
hver eneste patient viste sig at være helt urealistisk. Indlægstypen blev valgt ved lodtrækning.
De ﬁre indlægsmaterialer der blev anvendt, var: porcelæn med direkte teknik (CEREC, Siemens Aktiengesellschaft, Bensheim, Germany), porcelæn med indirekte teknik (Vita Dur N, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany), plast med direkte teknik (Brilliant D.I. Coltène AG,
Altstätten, Switzerland) og plast med indirekte teknik
(Estilux, Kulzer GmbH, Wehrheim/Ts., Germany).
Hos 17 patienter blev der udvalgt to egnede indlægstænder hvilket gav følgende kombinationer: direkte plast/indirekte plast (fem tilfælde), direkte porcelæn/indirekte
porcelæn (seks tilfælde), direkte plast/direkte porcelæn
(tre tilfælde) og indirekte plast/indirekte porcelæn (tre tilfælde). De resterende 20 patienter ﬁk ét indlæg hver. I alt
blev der cementeret 15 direkte porcelænsindlæg, 14 laboratoriefremstillede (indirekte) porcelænsindlæg, 15 direkte plastindlæg, og 14 laboratoriefremstillede (indirekte)
plastindlæg.
Samtlige indlæg blev fremstillet og evalueret af samme
behandler. Det var ikke muligt at »blinde« hverken patienter eller indlæg eftersom det er nemt at genkende de enkelte indlægstyper.
Hvad de indirekte indlæg angår, blev der taget silikoneaftryk (President, Coltène AG, Switzerland) af de færdige
præparationer. Porcelænsindlæggene (Vita Dur N) blev opmodelleret og sintret på ildfaste stamper der fremstilledes
efter duplikering via en mastermodel (Vita Hi-Ceram refractive materials), mens plastindlæggene (Estilux) blev modelleret på de oprindelige stamper, efterfulgt af lyspolymerisering og varmebehandling der fungerer som efterpolymerisering.
De direkte plastindlæg (Brilliant D.I. Coltène) blev opmodelleret i den præparerede og separerede kavitet, dvs.
med konturering og udformning af den okklusale morfologi, efterfulgt af tre min.s lyspolymerisering (Heliomat
type H2, Vivadent, Schaan Liechtenstein). Deftefter blev
indlægget fjernet fra kaviteten og varmebehandlet/efterpolymeriseret inden cementering. Ofte var det nødvendigt
at foretage en sidste ﬁnjustering af okklusalﬂaden efter
den endelige cementering.
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De direkte CAD/CAM-porcelænsindlæg (CEREC Cos
2.0) blev konstrueret i computerens software ud fra et
»optisk aftryk« af den præparerede kavitet. Dette blev taget med et lystransmitterende videokamera, hvorefter
indlæggets præparationsvendte ﬂader blev slebet af en
præformeret keramikblok i computerens slibeenhed (25).
Den okklusale morfologi måtte behandleren selv udforme med bor og pudsediamanter efter den endelige cementering.
Cementeringsproceduren var ens for samtlige indlægsgrupper. En gennemsigtig molarmatrice (Hawes, Coltène
Ag) blev brugt for at sikre tørlægning. For at skabe en kemisk binding til cementeringsplasten blev porcelænsindlæggene forbehandlet med ﬂussyre og silanopløsning, efter fabrikantens anvisninger, inden cementering. Emaljen
rundt om kaviteten blev ætset i 40 sek. med Ultra Etch 40%
fosforsyre, (Ultradents Products Inc., Salt Lake City, Utah,
USA)., hvorefter den eksponerede dentin blev gjort klar til
cementering vha. dentinbinder (Gluma 2 og 3, Bayer Dental, Dormagen, Germany) efter fabrikantens anvisninger.
Lyspolymerisering blev udført med Heliomat Light Unit/
Lyslampe. (For detaljer se (11)).
Indlæggene blev ﬁnpudset en uge senere vha. CEREC
diamanter og gummispidser (Shofu Inc., Higashiyama-ku,
Japan). Efter en eventuel okklusal ﬁnjustering blev porcelænsindlæggene poleret med diamantpasta (Ultra Diamond).
Ved base line-undersøgelsen og de følgende undersøgelser (seks mdr. og 1, 3, 4, 5 og 10 år efter cementering) blev
indlæggene evalueret i henhold til CDA Quality Evaluation
System (26) mht. kanttilslutning, morfologi, farvetilpasning, overﬂade, varme-/kuldefølsomhed og smerter ved
tygning. Hvad registrering af kanttilslutning/adaptation
angår valgte vi at modiﬁcere S (= acceptabel). Denne score
blev ikke alene givet for »synlige furer«, men også for
»sondérbar ruhed eller uregelmæssigheder« langs med
indlæggets kanter. Desuden blev der taget bitewing-røntgenbilleder for at understøtte de kliniske fund. For samtlige registreringer gjaldt det at den værste score blev valgt
for hver overﬂade. Hvad angår den proksimale kanttilslutning af indlæggene valgte man den værste score fra mesial- eller distalﬂaden som værende den approksimale score
for tanden.
Overlevelsen for de tandfarvede indlæg blev udtrykt med
to forskellige parametre: 1) Det samlede antal indlæg der
stadig fungerede klinisk efter 10 år, uanset om de var reparerede eller ej (Fig. 1), og 2) de indlæg der fungerede fuldstændigt komplikationsfrit i hele observationsperioden,
dvs. de reparerede indlæg blev ikke medregnet (Fig. 2).
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JkXk`jk`jbXeXcpj\
Der blev foretaget analyse af overlevelsesdata, og en log
rank test blev brugt til at sammenligne overlevelsen af de
forskellige indlægstyper. De andre indlægsdata (morfologi, farve, overﬂade etc.) som var registreret fra base line til
de afsluttende kontrolbesøg, blev derefter sammenlignet
vha. af chi 2-test. Denne blev suppleret med endnu en rank
sum test. I alle tilfælde blev P < 0,05 valgt som signiﬁkansgrænse.
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Fig. 1. Overlevelseskurver for indlæg der fungerede klinisk
med eller uden reparationer.
Fig. 1. Survival curves for inlays clinically functioning with or without reparations.
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Fig. 2. Overlevelseskurver for indlæg som ikke udviste nogen form for komplikationer (reparerede indlæg fraregnet).
Fig. 2. Survival curves for inlays not exhibiting any kind of complications (repaired inlays excluded).
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I\gif[lZiYXi_\[X]dc\i\jlckXk\i
For at evaluere reproducérbarheden af de målte værdier fra
CDA-indekset udførte operatøren to uafhængige registreringer på 11 indlæg. Intravariation af CDA-indeks-scores viste fuldstændig overensstemmelse (100%) for morfologi,
overﬂade og farvetilpasning for samtlige registreringer. For
at måle intervariationen evaluerede endnu to uafhængige
undersøgere de samme 11 indlæg. Hvad intervariationen
angår viste der sig at være fuldstændig overensstemmelse i
bedømmelsen mellem de uafhængige undersøgere i 71-88%
af registreringerne for morfologi, 57-100% for overﬂadeglathed og 71-100% for farvetilpasning. Intra- og intervariationen af registrerede værdier for kanttilslutning på approksimalﬂader viste de største afvigelser. Her var hhv. 75% og
38-71% af de respektive værdier sammenfaldende.
I\jlckXk\i
Fire patienter med seks indlæg kunne ikke følges i alle 10
år eftersom to patienter døde og to patienter faldt fra umiddelbart efter base line. Indlæggene var fordelt som følger: ét
Vita Dur N og ét Estilux hos en patient (afgået ved døden),
ét Estilux og ét Coltene hos en anden (faldet fra), ét Estilux
hos en patient afgået ved døden, og ét Brilliant D.I. Coltène
hos den sidste patient (faldet fra).
I alt 11 indlæg blev erstattet i løbet af observationsperioden. Operatøren udskiftede to Vita Dur N indlæg (frakturer), ét Estilux indlæg (vedvarende hypersensitivitet) og ét
Brilliant D.I. Coltène indlæg (sekundær caries). Patienternes egne tandlæger stod for udskiftning af tre CEREC indlæg (frakturer, sekundær caries), ét Vita Dur N indlæg
(fraktur), ét Estilux indlæg (pulpitis) og to Brilliant D.I.
Coltène indlæg (sekundær caries, fraktur).
Udskiftninger af indlæg forårsaget af frakturer blev således registreret for tre Vita Dur N indlæg, ét CEREC indlæg
og ét Brilliant D.I. Coltène indlæg. Vita Dur N indlæggene
frakturerede efter at have været i brug i 1, 4 og 8½ år, det
samme gjorde CEREC indlægget efter 9½ år og Brilliant
D.I. Coltène indlægget efter 6½ år. Sekundær caries var årsag til udskiftning af to CEREC indlæg efter 4½ og 8½ år,
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såvel som for to Brilliant D. I. Coltène indlæg efter hhv. ét
og fem år.
Udskiftningen af de to Estilux indlæg var i begge tilfælde forårsaget af pulpareaktioner. Ét indlæg blev erstattet
efter to år pga. vedvarende hypersensitivitet. Det andet
indlæg blev fjernet efter otte års funktionstid, og tanden
måtte rodbehandles.
Af de 41 indlæg der var tilgængelige for undersøgelse og
kontrol efter 10 års funktionstid, blev de 30 undersøgt af
operatøren (ni CEREC indlæg, syv Vita Dur N indlæg, otte
Estilux indlæg og seks Brilliant D.I. Coltène indlæg), og 11
indlæg blev undersøgt af patientens privatpraktiserende
tandlæge. I disse tilfælde gav tandlægen en beskrivelse af
indlæggets status og funktion, suppleret med bitewing-billeder af de relevante indlægstænder (tre CEREC indlæg,
tre Vita Dur N indlæg, ét Estilux indlæg og ﬁre Brilliant
D.I. Coltène indlæg).
Reparation i stedet for udskiftning var indiceret for de
indlæg som havde mindre frakturer (fx den ene approksimalﬂade). Corpus-frakturer medførte altid at hele indlægget blev erstattet, og det samme gjorde sekundær caries.
Reparationerne blev udført ved at præparere en kavitet
som omfattede den frakturerede ﬂade, efterfulgt af en
komposit plastfyldning med adhæsiv teknik.
I alt seks indlæg var blevet repareret, og de var stadig i
klinisk funktion ved 10-års-kontrollen. De fem indlægsreparationer blev foretaget af operatøren (to Vita Dur N indlæg, ét Estilux indlæg, og to Brilliant D.I. Coltène indlæg),
og ét indlæg (Vita Dur N) blev repareret af patientens private tandlæge. Ingen CEREC indlæg blev repareret i løbet
af observationsperioden.
Efter 10 år var overlevelsesfrekvensen af indlæg med eller uden reparationer 80% for CEREC indlæggene, 77,4%
for Vita Dur N indlæggene, 75,5% for Estilux indlæggene
og 80% for Brilliant D.I. Coltène indlæggene (Fig. 1).
Overlevelsesfrekvensen af ikke-reparerede indlæg var
80% for CEREC, 61,9% for Vita Dur N, 50,8% for Estilux og
66,7% for Brilliant D.I. Coltène (Fig. 2).
Når man sammenligner overlevelsesfrekvensen for de
ﬁre indlægstyper vha. log rank test, kan der ikke påvises
statistisk signiﬁkante forskelle grupperne imellem. Dette
gælder uanset hvilken af de to deﬁnitioner for overlevelse
der fokuseres på.
Indlæggenes kanttilslutning er tidligere beskrevet sv.t.
fem års observationstid (20). Der kunne ikke påvises nogle
ændringer i disse resultater ved at udvide observationstiden til 10 år.
Fra base line til 10-års-kontrollen skete der ingen signiﬁkante ændringer i indlæggenes morfologi for nogen af de
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ﬁre indlægstyper. Der blev heller ikke fundet signiﬁkante
forskelle i morfologi når man sammenlignede de forskellige indlægsgrupper indbyrdes.
Ved base line var det Vita Dur N indlæg der udviste den
bedste farvetilpasning, men efter 10 år var farvetilpasningen forringet. Samtlige indlægstyper havde faldende frekvens af registreringer = »Perfekt«, og Vita Dur N indlæggene var ikke længere de andre indlæg overlegne (CEREC,
Estilux og Brilliant D.I. Coltène).
Efter 10 års observationstid blev overﬂaden på Vita Dur N
indlæggene signiﬁkant mere ru (P < 0,01). Der blev også fundet øget ruhed for Brilliant D. I. Coltène indlæg. Der blev ikke
fundet signiﬁkante forskelle i ruhed eller overﬂadeglathed
når man sammenlignede de ﬁre forskellige indlægsgrupper.
Samtlige patienter var tilfredse med det æstetiske resultet af behandlingen, og når man ser bort fra de indlæg der
måtte erstattes, var der ingen problemer der gav anledning
til klager.
;`jbljj`fe
Overlevelsen deﬁneret som funktionsdygtige indlæg med
eller uden reparation var i denne undersøgelse 76-80%.
Når de reparerede indlæg fraregnes, faldt overlevelsen til
51-80%.
Andre kliniske langtidsundersøgelser viser lignende
overlevelsesfrekvenser. Hayashi et al. (18) fandt 18% mislykkede for konventionelle, sintrerede porcelænsindlæg. Otto
& Nisco (27) beskrev 8% mislykkede CEREC indlæg og en
sandsynlig overlevelsesfrekvens på 90,4% efter 10 år. Van
Dijken (19) rapporterede 7% mislykkede plastindlæg efter
11 år, mens Reiss & Walther (28) fandt en overlevelse for
CEREC indlæg på 90% efter 10 år og 84,9% efter 11 år. Ved
18-års-kontrollen var den 84,4% (29). Malement & Socransky
(30) påviste en sandsynlig overlevelse på 91%-75% for
Dicor indlæg efter 16 års forløb – dette afhængig af indlæggenes udformning som rene Dicor indlæg eller bundet
til et underliggende kernemateriale, og afhængig af cementeringen, hvor plastcement gav det bedste reultat.
Pga. de sondérbare kantdefekter på CEREC indlæggene
(32) som vi observerede efter ét år (11), havde vi forventet
at CEREC indlæggene ville udvise ﬂere kliniske komplikationer på langt sigt. De temmelig store marginale spalter
langs CEREC indlæggene kunne teoretisk set have ført til
et uacceptabelt, progressivt slid af cementeringsplasten og
en gradvis opløsning af overﬂadelaget. Dette skete ikke i
nærværende undersøgelse. Desuden viste det sig at løspasningen langs indlæggenes indre ﬂader (31), som kunne have givet en utilstrækkelig tykkelse okklusalt, kun resulterede i én indlægsfraktur (20).
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Som tidligere beskrevet (20) viste det sig at den oprindeligt ﬁne og glatte overﬂade på Vita Dur N og Brilliant D. I.
Coltène indlæggene ændrede sig til små, lokaliserede ru
områder sv.t. okklusalkontakterne. Alle former for tandfarvede indlæg syntes at udvise forringet æstetik når de
observeredes over længere tid, dvs. i kliniske langtidsundersøgelser. Overﬂadeslid og kantmisfarvninger er eksempler på forhold som kan forandre et indlæg med en perfekt
farvetilpasning til ét der ikke længere er optimalt. Også
Fuzzi & Rapelli (23) har rapporteret om forringet æstetik
for porcelænsindlæg når observationstiden blev forlænget
ud over fem år.
I kontrollerede kliniske undersøgelser er overlevelsen
for plastfyldninger i molarer blevet rapporteret til 95% efter tre år (32), 85-90% efter fem år (33-35), 77% efter otte år
(34), 72% efter 11 år (19), 74% efter 10 år (36) og 40-50% efter 10 år (37).
I denne prospektive undersøgelse er overlevelsen ens
efter 10 år for samtlige indlægstyper. Det forholdsvis lille
antal indlæg udgør et statistisk problem, eftersom det derfor er nødvendigt at registrere store forskelle grupperne
imellem, før det er muligt at vise en statistisk signiﬁkant
forskel. Derfor skal konklusioner drages med forsigtighed.
Alligevel bidrager resultaterne fra denne prospektive undersøgelse med ny viden om den kliniske funktion af
tandfarvede indlæg, specielt når det drejer sig om langtidsfunktion.
Kliniske langtidsundersøgeser har et betydeligt problem, når det gælder risikoen for dropout. Frafald rapporteres som værende fra 9% til 55% ud af det samlede antal
undersøgte restaureringer efter 10 år (27,36-39). I denne
undersøgelse kunne der gøres rede for 52 ud af de oprindelige 58 indlæg efter 10 års forløb. Med andre ord var det
kun 10% af indlæggene der var faldet fra når det gælder registrering af overlevelse.
Ca. 80% af de tandfarvede indlæg i denne undersøgelse
var stadig funktionsdygtige efter 10 år. Denne overlevelse
kan således sidestilles med overlevelsen af kompositte
plastfyldninger som den er beskrevet i literaturen.
Bfebclj`fe\i
Der blev ikke fundet signiﬁkant forskel i overlevelsen af
de forskellige indlægstyper.
De vigtigste årsager til at indlæg mislykkedes i observationsperioden, var frakturer eller sekundær caries.
Alle indlægstyper udviste forringet æstetik i løbet af 10
år.
Vita Dur N og Brilliant D.I. Coltène indlæggene blev signiﬁkant mere ru gennem observationsperioden.
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De ﬁre indlægstyper har en overlevelse der svarer til
kompositte plastfyldninger.
<e^c`j_jlddXip
A prospective clinical study of indirect and direct composite and ceramic inlays. Ten-year results
Long-term observations are necessary for describing clinical function and clinical behaviour of tooth-coloured inlays. In this study, four different types of inlays were
placed in posterior teeth: 15 CEREC inlays (direct ceramic)
15 Brilliant D.I. Coltène inlays (direct composite) 14 Vita
Dur N inlays (indirect ceramic) and 14 Estilux inlays (indirect composite). Direct inlays were made and cemented in
one appointment according to the manufacturers instructions, while indirect inlays were manufactured in the dental laboratory and then cemented at the next appointment.
The same resin composite luting cement was used for all
types of inlays, and the cementation procedures (including
dentin bonding) were similar. All inlays were made by the
same operator. The inlays were evaluated at recall visits
from base line until ten years of service using a slightly
modiﬁed CDA Quality Evaluation System. For comparing
the survival rates among the four types of inlays, a lifetable analysis was done, followed by a log-rank test. About
80% of the inlays were in clinical function after ten years.
No signiﬁcant differences were revealed among the survival of the different types of inlays. The main reasons for
inlay failure during the observation period were fractures
or secondary caries. Aesthetic appearance decreased for all
types of inlays. Vita Dur N and Brilliant D.I. Coltène became signiﬁcantly rougher during the observation period.
The four types of inlays were considered clinically acceptable and demonstrated survival rates similar to those reported for direct composite restorations.
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S

piseforstyrrelserne anoreksi og bulimi hører til de mest
alvorlige lidelser som unge kvinder i alderen 14-25
kan få. Begge lidelser er karakteriseret ved en angst for
fedme og en fanatisk optagethed af mad, vægt og kalorier,
som beslaglægger en meget stor del af de berørtes indre såvel som ydre liv (1). Det er også et fællestræk at personer
med såvel anoreksi som med bulimi ofte vil være modstræbende over for at søge behandling. Motiverne hertil er
forskellige. Anoreksi opleves typisk ikke som et behandlingskrævende problem, men som noget ønsket og villet
og i mange tilfælde som en løsning på tidligere vanskeligheder frem for noget der skal afhjælpes. Bulimi vil af de
ﬂeste opleves som et problem, men også som noget meget
skamfuldt, som omverdenen nødigt skulle få kendskab til.
En følge heraf er at begge spiseforstyrrelser kan være skjulte i lang tid.
I forhold til begge lidelser, men især når det drejer sig
om bulimi, har tandlæger en central diagnosticerende rolle. Som det fremgår af det følgende, vil bulimi ofte være
ledsaget af opkastninger. Én blandt ﬂere bivirkninger herved er at tændernes emalje ætses. Tandlæger er derfor i
mange tilfælde de første til at opdage problemet.
8efi\bj`
Anoreksi er den mest kendte af de to lidelser. Direkte oversat betyder anoreksi fravær af sult, hvilket ikke er en dækkende betegnelse for den anorektiske piges tilstand. Hun
lider således ikke af mangel på sult, men forsøger med alle
midler at kontrollere og bekæmpe sin lyst til og sit behov
for at spise. Den danske betegnelse ”spisevægring” er mere
præcis. For den måde den anorektiske pige håndterer sin
angst for fedme på, er netop ved at vægre sig imod at spise
almindelig mad, ved at indskrænke sin fødeindtagelse, ofte til et minimum, og ved at forsøge kun at spise fedt- og
kaloriefattig mad som frugt og grønsager. Målet er at tabe i
vægt eller undgå vægtstigning, hvis det drejer sig om en
endnu ikke udvokset pige, og ofte ses meget dramatiske og
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livsfarlige vægttab. Det diagnostiske vægtkriterium er 15%
under forventet normalvægt eller et BMI på 17,5 og derunder, men der ses vægttab på helt op til 50% af pigens normalvægt.
9lc`d`
Hvor anoreksi er den mest kendte af de to lidelser, er bulimi den mest udbredte. Den er karakteriseret ved en adfærd der er meget forskellig fra den anorektiske. Bulimi betyder ”ulvehunger”, og selvom de personer der har bulimi,
ikke nødvendigvis er enormt sultne, er et af de centrale karakteristika at de på kort tid kan nedsvælge meget store
mængder mad. Da de samtidig er meget optagede af deres
vægt, krop og udseende, kompenserer de for overspisningerne ved at kaste op, faste, motionere overdrevent mv. for
derved at undgå at tage på i vægt.
8efi\bj`jXdd\ec`^e\kd\[Ylc`d`
I gruppen af unge kvinder er bulimi tre gange så hyppig
som anoreksi. Mindst 3% af unge kvinder har på et givet
tidspunkt bulimi, mens det tilsvarende tal for anoreksi er
1%. Undertiden kan de to lidelser være vanskelige at skelne imellem, da mange med anoreksi også kaster op og indimellem giver efter for deres spiseimpulser. Det afgørende
differentialdiagnostiske kriterium er imidlertid at anoreksi er ledsaget af vægttab. Man kan se på en person at hun
har anoreksi, hvor en person med bulimi er normalvægtig
eller svinger nogle få kg på hver side af sin normalvægt. Ud
over de personer der har diagnosen anoreksi eller bulimi,
er der mange subkliniske former, hvor den pågældende
person kan være yderst forpint, men hvor alle de diagnostiske kriterier ikke er opfyldt. Hertil kommer en stor
gruppe som udviser holdninger og adfærd i forhold til
mad, vægt og krop der indebærer en risiko for at udvikle
anoreksi eller bulimi. Det er anslået, at 27% af unge kvinder mellem 14 og 25 år tilhører denne gruppe (2).
Der er således et stort behov for forskning der både belyTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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ser den udviklingsmæssige baggrund for spiseforstyrrelser, og som kan medvirke til at sikre en effektiv behandlingsindsats.
Gifa\bk\i
På Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, København Universitet, har vi taget den ovenfor nævnte udfordring op. I 2004 igangsatte vi en større undersøgelse om behandling af spiseforstyrrelsen bulimi. Undersøgelsen er støttet af det daværende Statens Humanistiske
Forskningsråd og Egmontfonden. Formålet med undersøgelsen er at sammenligne to forskellige behandlingsmetoder: kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi,
som begge har vist sig velegnede til behandling af bulimi.
Et andet formål med undersøgelsen er at bidrage til forøget
viden om udviklingen af bulimi ved at undersøge en række personlighedsfaktorer hos de personer der indgår i projektet, herunder forekomst af personlighedsforstyrrelse og
kvaliteten af deres tilknytningsmønster.
Tilknytningsmønster
Begrebet tilknytningsmønster er oprindeligt udviklet af
den engelske psykiater og psykoanalytiker John Bowlby (3)
som betegnelse for et barns tilbøjelighed til at søge nærhed
og beskyttelse hos en eller ﬂere omsorgspersoner når det
er i knibe. Siden er begrebet blevet udvidet til voksne, og
det bruges i dag i forbindelse med såvel børn som voksne
som betegnelse for forskellige måder at udtrykke og forvalte affekter på. Der skelnes mellem tryg og utryg tilknytning, og inden for den sidstnævnte kategori mellem et afvisende og et opslugt tilknytningsmønster. En person med
et afvisende mønster vil typisk forholde sig reserveret og
afmålt til affekter, hvorimod de som har et opslugt mønster, overvældes og ﬂyder over med affekter som er forbundet med tidlige tilknytningsoplevelser. De kan hverken have med dem at gøre eller lade være med at beskæftige sig med dem.
Inden for de senere år har psykologisk forskning i stigende grad interesseret sig for tilknytningen mellem børn
og forældre og dennes rolle for barnets følelsesmæssige
udvikling, for den unges måde at indgå i relationer på, og
for udviklingen af psykopatologi. Der er påvist tydelige
sammenhænge mellem ﬂere psykopatologiske tilstande, fx
adfærdsforstyrrelser og borderline-forstyrrelser og speciﬁkke former for tilknytningsmønstre. I undersøgelsen på
Universitetsklinikken vil forholdet mellem bulimi og tilknytningsmønster blive undersøgt, og der vil tillige blive
rettet fokus på tilknytningsmønstrets betydning for behandlingen.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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Design
70 personer inkluderes i projektet. Indledningsvis undersøges de med en række forskellige spørgeskemaer og interview. Af disse kan nævnes Eating Disorder Examination (EDE)
(4), der er et diagnostisk interview der skal sikre at de personer der inkluderes i projektet, opfylder det amerikanske
diagnosesysstem DSM’s diagnostiske kriterier for bulimi;
endvidere det såkaldte Adult Attachtment Interview (AAI) (5),
som er udviklet mhp. at indfange tilknytningens kompleksitet. De inkluderede personer fordeles herefter tilfældigt
mellem (randomiseres til) to forskellige former for psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi.
Behandlingerne
De to behandlingsformer der sammenlignes, er meget forskellige. Den kognitive terapi er en symptomfokuseret,
kortvarig terapi. Ud fra denne terapis rationale (6) påvirker
de forskellige symptomer (slankekure, overspisning, selvfremkaldte opkastninger) gensidigt hinanden i onde cirkler og bidrager derved til at opretholde hinanden. Således
fører strenge slankekure fx til en vedvarende sult som forstærker risikoen for overspisninger. Målet for terapien er at
bryde disse onde cirkler og dermed reducere symptomerne. Dette gøres bl.a. ved psykoedukation, hvor klienterne
så at sige undervises i deres sygdom og i den kognitive metode; det gøres ved at hjælpe klienterne med at få et regelmæssigt spisemønster; og det gøres ved at identiﬁcere
uhensigtmæssige tankemønstre, såkaldte kognitive forvrængninger (fx »hvis jeg skynder mig at kaste maden op,
er det ligesom slet ikke at have spist noget«), som er med til
at opretholde symptomerne.
Den psykoanalytiske terapi fokuserer ikke på symptomerne i samme grad som den kognitive. Ud fra dennes rationale (7) har symptomerne en funktion og betydning
som kan variere fra person til person. Generelt ses de bulimiske symptomer som udtryk for en manglende evne til at
mærke, regulere og reﬂektere over følelser og indre spændingstilstande. I stedet for at mærke og udtrykke følelser
som vrede, ensomhed, skuffelse, misundelse og jalousi udtrykker klienten sig tavst gennem overspisninger og udrensningsadfærd såsom opkastninger. Det primære mål
for behandlingen er en personlighedsudvikling der sætter
patienten i stand til at rumme og acceptere sit indre liv,
herunder sine negative affekter og udtrykke dem på en
mere hensigtsmæssig måde end gennem symptomer.
Begge terapiformer udføres af personer som er uddannet
inden for den respektive form for terapi, og terapeuterne
superviseres jævnligt for at sikre at den behandling der
udføres, rent faktisk er den som vi tror, der udføres.
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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Som nævnt er der positive kliniske erfaringer med såvel
kognitiv adfærdsterapi som psykoanalytisk psykoterapi
ved behandling af bulimi. Dette er imidlertid ikke dokumenteret for den psykoanalytiske psykoterapis vedkommende på en måde, som lever op til dagens såkaldte evidenskrav. De to terapiformer er således ikke tidligere blevet sammenlignet i et randomiseret forsøg. Ved at gøre
dette håber vi at kunne bidrage til en forbedring af behandlingen for bulimi og til de overvejelser der må lægges
til grund, før en person henvises til den ene eller anden
form for behandling.

?\em\e[\cj\m\[i%gifa\bk\k
Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til de
projektansvarlige, Susanne Lunn og Stig Poulsen, Landemærket 9,
1119 København K, tlf.: 35324900, eller på mail: bulimi@psy.ku.dk
eller ved at gå ind på projektets netadresse: www.psy.ku.dk/bulimi.

Bulimi
Psykologi

JkXklj
Aktuelt er ca. halvdelen af de ønskede forsøgspersoner rekrutteret til projektet, og det er således stadig muligt at
melde sig. Af gode grunde er det p.t. for tidligt at udtale sig
om resultaterne. Dét vi kan sige på nuværende tidspunkt,
er at på nær én enkelt er alle de som har henvendt sig for at
komme med i projektet, kvinder, og langt den overvejende
del er under 30 år. Dette svarer også til det forventelige, da
det som tidligere nævnt primært er unge kvinder under 30
år som udgør risikogruppen. Projektet forventes afsluttet
ved udgangen af 2009, og resultaterne vil herefter blive
publiceret i såvel internationale som danske tidsskrifter.
C`kk\iXkli
1. Lunn S. Kampen mod kroppen - om spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi. I: L. Holm (red). Mad og mennesker. København:
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2. Waddegaard M. Risk behavior related to eating disorders among
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D

et er velkendt at fedme i Danmark, som i store dele af
den industrialiserede verden, anses for et voksende
problem med vidtgående såvel personlige som samfundsmæssige konsekvenser.
I perioden 1987-2003 konstateredes en stigning i antallet
af fede i Danmark på 75%. Af den danske befolkning er 3040% (ca. 1,3 mio. personer) overvægtige (BMI ≥ 25), og 1013% (ca. 400.000 personer) er fede (BMI ≥ 30).
Konsekvenserne er øget morbiditet og mortalitet og ofte
psykosocia le problemer.

Børn og unge blev anset for en særlig målgruppe, idet en
livsstil med uheldige spisevaner og med overvægt og fedme til følge ofte grundlægges i barne- og ungdomsårene. If.
handlingsplanen skulle der rettes en indsats dels profylaktisk, dels individuelt mod de allerede overvægtige unge.
I alt indeholdt handlingsplanen 66 punkter med anbefalinger. Herunder kan følgende punkt fremhæves som højt
prioriteret:
»Secure that vending machines with sweets and soft drinks are not
placed in schools and educational institutions for adolescents«.

Jle[_\[jjkpi\cj\ej_Xe[c`e^jgcXe
I 2003 udarbejdede Sundhedsstyrelsen en handlingsplan
(1) med det formål at 1) hindre ﬂere danskere i at blive
overvægtige, og 2) medvirke til at reducere legemsvægten
hos i forvejen overvægtige. I arbejdsgruppen som udarbejdede handlingsplanen, var tre tandlæger repræsenteret:
adjungeret professor, ph.d. Berit Heitmann, afdelingsleder,
dr.odont. Ulla Hølund og seniorforsker, ph.d. Inge Lissau.

J`klXk`fe\egGXeld`ejk`klkk\k
Det kan i denne forbindelse undre at der i det hus der rummer Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, ses bort fra en grundlæggende anbefaling som
ovenstående.
Der foreﬁndes i Panuminstituttets foyerer opstillet i alt
24 slikautomater (Fig. 1), hvor der ved møntindkast kan
trækkes hhv. Frugtmix, Carletti, CasinoMix, m&ms mv. Fire
automater ﬁndes i Tandlægeskolens »satellit-kantine«, men
hovedparten ﬁndes uden for Tandlægeskolens område.
Automaterne er fordelt med 14 på etage 1 og 10 på etage 2;
desuden ﬁndes syv i Panuminstituttets hovedkantine.
Målgruppen må primært være de unge læge- og tandlægestuderende, som færdes i hele Panuminstituttet, og som i
antal langt overstiger personalegruppen, men alle arealer
er tillige tilgængelige for bl.a. Tandlægeskolens patienter.
Det fremgår af skiltningen på automaterne at »Dette sted
(Københavns Universitet? Panuminstituttet? red.) har valgt
at få opsat en slikautomat for kunder og medarbejdere«. (Panuminstituttet tæller ikke mange »kunder« og de studerende
kan vel næppe kaldes »medarbejdere«). På ﬁrmaets hjemmeside oplyses at »Automaten kan opsiges, når I ikke ønsker den
længere ...«, hvilket indikerer at der må bestå en aftale mellem Universitetet/Panuminstituttet og ﬁrmaet.
Skiltningen fortsætter i øvrigt med ﬂg. oplysning: »Ønsker
dit ﬁrma, skole eller butik at få opsat en slikautomat uden omkostninger, så klik ind på www.slikautomat.dk«. På ﬁrmaets hjemmeside kan læses »8 gode grunde til at opsat en slikautomat«

Fig. 1. Slikautomater opstillet i Panuminstituttets foyer.
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Endelig tilføjes: »CISOC (ﬁrmaet, red.) donerer 300.000 kr.
årligt af indtægterne til SOS-Børnebyernes hjælpearbejde.« Det er
vanskeligt at forestille sig at automaterne udelukkende er
opstillet med internationalt hjælpearbejde for øje, og oplysningen forekommer mere at være et forsøg på at legitimere opstillingen.
Foruden de 35 slikautomater der er baseret på møntindkast på 2 kr., ﬁndes også større automater med indkast på
fra 25 øre til 20 kr., foruden automater med coca-cola og
andre læskedrikke, i Tandlægeskolens »satellit-kantine«.
For 4-5 år siden blev Panuminstituttet (endelig) røgfrit.
Man kunne ønske at institutionen som centralsted for
sundhedsuddannelse – såvel generelt som hvad angår
tandsundhed – også blev slikfri; i hvert fald ikke fristede
»svage sjæle« til at indtage tomme kalorier eller bidrog til
undergravning af sunde kostvaner.

Sundhedspolitik
Sundhedsstyrelsen

C`kk\iXkli
National action plan against obesity. Recommendations and
perspectives. Short version. National Board of Health, Denmark;
2003.
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8cc\\i\k`jb]figc`^k\[\k`cXk[`jblk\i\\k`b
Et af årets helt store diskussionstemaer i DTF er
etik. Her i Tandlægebladet har der lige siden sommerferien været bragt artikler om etiske grundbegreber
og dilemmaer, og for kort tid siden er resultaterne af
en stor undersøgelse om etik inden for tandplejen
blevet præsenteret.
Hovedbestyrelsen havde etikundersøgelsen til
drøftelse i oktober måned. Vi noterede os blandt meget andet at de ﬂeste DTF-medlemmer ønsker at foreningen lægger en
hårdere linje over for
Det er vigtigt at alle
tandlægestandens få
tandlæger gør sig
brodne kar. Mange
ønsker en højere grad
tanker om hvad der er
af intern selvjustits,
etisk forsvarligt – og
lige som det er kendt
hvad der ikke er
blandt fx advokater og
revisorer.
Hovedbestyrelsen og DTF’s Etiske og Kollegiale
Råd (EKR) er blevet enige om at EKR skal udarbejde
et idékatalog med etiske problemstillinger og sanktionsmuligheder.
Det er en presserende sag, for allerede fra 1. januar
2007 bliver det som bekendt frivilligt for alle om man
vil være medlem af DTF eller ej. Og dermed haster
det med at få diskuteret hvilke etiske regler man skal
overholde når man er medlem af DTF, og hvad der
skal ske hvis man overtræder disse regler.
I denne diskussion kommer EKR til at spille en
vigtig rolle. Men det er også vigtigt at debatten om
etik ikke kun kommer til at foregå i de snævre foreningspolitiske kredse. Det er vigtigt at alle kolleger
gør sig tanker om hvad der er etisk forsvarligt – og
hvad der ikke er. Jeg vil endda mene at enhver tandlæge er etisk forpligtet til at være med til at diskutere

etik. For det er afgørende for opbakningen bag et
kommende sæt etiske regler at etikken har været
gennemdrøftet i kredsforeninger, lokalselskaber,
kvalitetscirkler – ja, alle steder hvor tandlæger mødes.
Etik skal debatteres som særligt emne på DTF’s
hovedgeneralforsamling i slutningen af november.
Men der er etiske overvejelser med i alt hvad vi foretager os i tandplejen. Derfor vil jeg gerne opfordre til
at man giver sin mening til kende. Og det kan ske i
kollegiale sammenhænge som dem jeg har nævnt.
Men indlæg på Dialogforum på DTFnet og på debatsiderne her i Tandlægebladet er også meget velkomne.

Du kan læse mere om DTF’s etikundersøgelse i artiklen
”DTF-medlemmer ønsker skrappere sanktioner over for
brodne kar” på side 1066.
Hele undersøgelsesrapporten kan læses på medlemsnettet på
DTFnet.
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;K=Ëj\k`ble[\ijµ^\cj\1

;K=$d\[c\dd\i
µejb\ijbiXgg\i\
jXebk`fe\ifm\i]fi

Yif[e\bXi
<k`bb\eYcXe[k[Xejb\kXe[c´^\i\i^\e\i\ck_µa%;\kmli[\i\iY[\gXk`\ek\ie\f^
kXe[c´^\ie\j\cm%D\e[\e`ek\ie\j\cmaljk`kjblee\m´i\Y\[i\#d\e\i\kÕ\ikXcX]
kXe[c´^\ie\%;\km`j\ii\jlckXk\kX];K=Ëjjkfi\le[\ijµ^\cj\fdkXe[c´^\\k`b

Ki`e\>Xe\i

Overordnet set har danske tandlæger
en god etik. Det synes tandlægerne
selv, og det mener de ﬂeste af deres
patienter også. Det viser resultatet af
den etikundersøgelse som DTF gennemførte blandt både medlemmer og
befolkning i maj og juni 2006.
Kigger man nærmere på resultatet,
er der dog også ting der giver anledning til reﬂeksion, mener tandlæge
Mogens Bastved. Han er formand for
DTF’s Etiske og Kollegiale Råd (EKR),
der har stået i spidsen for undersøgelsen.
– Formålet med undersøgelsen var
ikke at vi skulle klappe os selv og
hinanden på skulderen over hvor
1066
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godt det går. Men derfor er jeg selvfølgelig glad for at kunne konstatere
at tandlægestanden generelt har en
høj etik i både vore egne og i patienternes øjne. Undersøgelsen peger dog
også på nogle spørgsmål som vi bør
tage fat på i DTF, siger Mogens Bastved.
J\cmaljk`kj\ejbXc_µae\j
Det er DTF’s formand, Susanne Andersen, enig i. Først og fremmest skal
der nu følges op på medlemmernes
klare opbakning til en hårdere linje
over for tandlæger der gentagne gange træder ved siden af foreningens
etiske kodeks. I dag giver EKR højst

en påtale. Det skal der strammes op
på, mener hun.
– Medlemmerne har givet grønt lys
for at vi arbejder videre med at ﬁnde
en model til hvordan vi kan højne
selvjustitsen i DTF, og det er jeg rigtig
glad for. Eksklusivbestemmelsernes
ophævelse gør at det bliver nemmere
at stille krav til medlemmerne, og det
synes jeg vi skal gøre, til glæde for
det store ﬂertal der opfører sig ordentligt, siger Susanne Andersen.
Hun har sammen med hovedbestyrelsen bedt EKR arbejde videre med
et udkast til retningslinjer for sanktioner.
– Det er jo ikke nogen let øvelse at
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skulle udarbejde konkrete retningslinjer for fx bod, påbud om efteruddannelse og i yderste konsekvens
måske eksklusion. Men vi må som
medlemmer vide hvornår vi har trådt
over stregen, og hvad konsekvensen i
givet fald bliver, siger Susanne Andersen og opfordrer i den forbindelse
medlemmerne til at byde ind med
forslag.
Undersøgelsen skal nu diskuteres
på DTF’s hovedgeneralforsamling
den 25. og 26. november 2006. Q

Le[\ijµ^\cj\
8eXcpj\m`ibjfd_\[\e<g`e`fe8&J_Xi]fi\kX^\kle[\ijµ^\cj\e
X]kXe[c´^\ij\k`bf^dfiXc]fi;K=%
<g`e`fe8&J_Xijgli^k-/*kXe[c´^\ifd[\i\jjpeg
kXe[c´^\jkXe[\ej\k`b%
KXe[c´^\ie\l[^µi\ki\gi´j\ekXk`mkjXdd\ejXkgXe\cjfd
;K=gcXec´^^\if^jXkjgµi^\`Xe[i\jXdd\e_´e^\]i\dfm\i%
;\il[fm\i_XidXejgli^k(%'',[Xejb\i\fd[\i\jd\e`e^fd
kXe[c´^\ij\k`b%
Le[\ijµ^\cj\eYc\m^\ee\d]µik`dXaf^ale`)''-%
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I\m`[\i\kgXk`\ek]fc[\i
fdbife\if^Yif\i
Patientfolderen »Kroner og broer« fra DTF Forlag
er blevet revideret. Den indeholder nu i højere
grad end tidligere udførlig information om hvad
kroner og broer er, og hvordan de bliver lavet.
Supplerende billeder hjælper patienterne til
at forstå oplysningerne i folderen, der også fortæller om vigtigheden af god mundhygiejne
efter endt behandling samt om hvad de typiske problemer er når noget i forbindelse med behandling med kroner og broer
går galt.
Professor Flemming Isidor fra Tandlægeskolen i Århus er hovedmanden bag revideringen af folderen, der altså ligger klar i en helt
ny udgave til årets Symposium, hvor emnet netop er fast protetik.
Den nye folder er sendt ud til alle tandlæger sammen med dette
nummer af Tandlægebladet.

=fiYl[df[
Q\e[`ldJpi\]fijmXi
Den tandpasta som Zendium tidligere på året introducerede som middel imod syreskader, er ramt af
fogedforbud.
Zendium Syreforsvar må ikke længere markedsføres som en
tandpasta der modvirker syreskader på tænder, og fra 16. oktober 2006 skal produktet være fjernet fra hylderne.
Fogedforbuddet, som er foranlediget af Colgate Palmolive
A/S, er begrundet med manglende dokumentation af tandpastaens effekt.

;\ekXcafY%[bÆep
afYgfikXcge\kk\k
DTF har etableret en ny jobportal for
hele tandplejeteamet.
Portalen der kan ﬁ ndes på adressen
www.dentaljob.dk, er en videreudvikling
af den tidligere jobbank på DTFnet. Den
nye jobportal er for alle ansatte der søger
job inden for dentalverdenen - og for
arbejdsgivere der søger personale blandt
faggrupperne tandlæger, tandplejere,
klinikassistenter, klinikassistentelever,
tandteknikere, dentalkonsulenter og
serviceteknikere.
Som medlem af DTF har du de samme
muligheder som tidligere. Det er dermed
stadig muligt gratis at søge efter aktive
jobsøgende blandt alle proﬁ ler, at indrykke en proﬁ l som jobsøgende, at oprette agenter og at bruge den såkaldte huskeliste. Hvis du ikke er medlem af DTF,
er der brugerbetaling bl.a. for at søge i
proﬁ ler efter jobsøgende.
Du kommer lettest til jobportalen via
medlemsnettet på DTFnet. På denne måde
vil du allerede være logget ind med dine
koder fra DTFnet.

=FKF1N@EE@<9IF;8D

@dgcXekXk\i^Xme\ic`mjbmXc`k\k\e
Patienter der forsynes med tandproteser som retineres med implantater, oplever færre sociale og seksuelle problemer end patienter der får konventionelle, løstsiddende proteser.
Det er der evidens for, fastslår en artikel i tidsskriftet Evidencebased Dentistry.
www.tandlaegebladet.dk linker dig til originalartiklen som du
kan købe over internettet.
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KXe[c´^\ijfg]µij\c
gm`ib\iYµie

D´e[jm`^k\ikXe[c´^\e
=FKF1J:8EG@O

=FKF1J:8EG@O

Tandlægens måde at være på er altafgørende for om
en behandling hos tandlægen går godt eller skidt. Det
mener 95% af de børn der har deltaget i en undersøgelse som Aalborg Kommunale Tandpleje har foretaget.
If. tandlæge Majbritt Iversen der har været med til
at lave undersøgelsen, er det ikke overraskende at
tandlægens opførsel er vigtig for behandlingen. Men
at det har så stor betydning for børnene, kommer alligevel bag på tandplejens tre tandlæger.
Det handler if. Majbritt Iversen især om at vise respekt for og accept af barnet. Det kan man bl.a. gøre
ved at forklare barnet grundigt om behandlingen,
lyder rådet.

Kvinder er bedre til at komme til tandlægen end
mænd. Sygesikringens tal fra 2004 viser at 68% af alle
danske kvinder er hos tandlægen i løbet af et kalenderår mens det kun er 60% af mændene.
For ca. tyve år siden var forskellen mellem mænd
og kvinder noget mindre hvad angår antal tandlægebesøg. I 1984 var 55% af kvinderne og 53% af mændene hos tandlægen i løbet af et år.
Tallene afslører samtidig at kontakten til tandplejen
for den voksne befolkning var stærkt stigende op gennem 1980’erne. Derefter var væksten markant aftagende, og kontakten til tandplejen toppede
for begge køns vedkommende i slutningen af 1990’erne.
Det kan være værd at hæfte sig
ved at »regelmæssigordningen« blev
afskaffet i 1988. Ordningen belønnede alle født fra 1945 og derefter
med et højere tilskud til tandpleje
hvis de regelmæssigt gik til tandlæge.

?a´cgk`ckXe[c´^\i`gi`mXkgiXbj`j[\iY\_Xe[c\iYµie
DTF har lavet et forslag til en ordning der kan fungere som et alternativ til en centralisering af børne- og ungdomstandplejen. DTF havde gerne set en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om ordningen, men KL har ikke
ønsket at indgå en sådan landsdækkende aftale baseret på et landsgennemsnit. Begrundelsen er at man på den måde
ville begrænse kommunernes mulighed for selv at fastlægge serviceniveau.
DTF’s forslag indebærer at nogle tandlæger i en kommune indgår aftale med kommunen om en grundydelse sammensat af de forebyggende ydelser, herunder undersøgelser, samt honorering for behandlingsydelser efter BUT-overenskomsten.
Hvis der er tandlæger der lokalt ønsker at indgå aftale med kommunen om den af DTF foreslåede ordning, kan man
få hjælp til beregninger mv. ved henvendelse til DTF på tlf. 70 25 77 11. Spørg efter chefkonsulent Christian Holt eller
forhandlingschef Henrik Hoffmann.
Du kan også læse mere på medlemsnettet på DTFnet.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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Blckli\e]fibcXi\i`bb\Xck
<ke`jb\d`efi`k\k\ijY\^i´ej\[\Yil^X]]fi\Yp^^\e[\kXe[gc\a\\ijeXi\i\\kjfZ`Xck
gifYc\d\e[\kblckli\ck#d\e\i\e]fijb\igfdi[\k%KXe[c´^\ibXeX]_a´cg\gifYc\d\k
m`X^f[k`[k`cjXdkXc\#bcXibfddle`bXk`fef^fgjµ^\e[\XiY\a[\#cp[\ii[\k

:i`jk`e\;p_iY\i^

Etniske minoriteter bruger tandplejen
mindre end etniske danskere. Det
viser ﬂere undersøgelser. Men indvandreres begrænsede brug af forebyggende ydelser og deres dårlige
tandstatus har ikke så meget at gøre
med kultur. Der er snarere tale om et
socialt problem. Det mener Maria
Kristiansen, der er forskningsassistent ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Hun er i gang med et litteraturstudie om forebyggelse for socialt udsatte grupper og har tidligere
deltaget i et projekt om etniske minoriteters risikoopfattelse.
Når fx Amira der er ﬂygtning fra
Irak, ikke dukker op til tandsundhedsmøde vedr. sit barn, eller når
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13

TB_Samfund_standard.indd 1073

hun først kommer til tandlægen når
hun har fået ondt, skyldes det med
andre ord ikke nødvendigvis at hun
kommer fra Irak. Det handler snarere
om at hun mangler ressourcerne på
linje med andre socialt udsatte.
JfZ`Xc\gifYc\d\i
– Når etniske minoriteter ﬂytter, oplever de et tab på mange områder –
både af sprog, socialt netværk og kulturelle referencepunkter. De oplever
en marginalisering i forhold til bl.a.
arbejdsmarkedet der gør at deres risikoopfattelse bliver fokuseret på det
de står over for lige nu og her, dvs.
ofte en række psykosociale problemer relateret til integration. Sund-
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G-BOND fra GC.
Dobbelte bindinger på bare 30 sekunder –
og et lag er alt som behøves.
GC EUROPE N.V. – Scandinavian Office – Tel. + +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com – www.scandinavia.gceurope.com
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Sådan noget med
at blive indkaldt til
tandsundhedsmøde
når dit barn ikke har
fået tænder endnu,
kan være lidt svært
for folk at forstå.
D8I@8BI@JK@8EJ<E

hedsrisikoen bliver så nedprioriteret. Det er det samme der sker blandt socialt udsatte familier der af
mange årsager kan mangle de fornødne ressourcer til
at prioritere sundhedsadfærd, siger Maria Kristiansen.
Økonomisk trange kår og problemer med at falde
til og forstå dette nye samfund skaber en masse problemer der skal løses på kort sigt. Langsigtede risici
træder derfor i baggrunden. Det kan forklare de færre forebyggende undersøgelser blandt familier fra
den 3. verden. Desuden vurderer Amira måske sin
sundhed i forhold til de folk hun omgives af, hvilket
kan præge hende opfattelse af et normalt sundhedsniveau.
– Hvis du bor i socialt udsatte områder, eksempelvis det nogle kalder ghettoer, er usund adfærd mere
almindelig. Når alle ryger eller spiser usundt, opfattes det ikke i så høj grad som en problematisk ting.
Og på samme måde med tænderne. Hvis naboens
børn også har mange huller, opfattes det typisk som
mindre problematisk og som noget man ikke kan
forhindre, siger Maria Kristiansen.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13

TB_Samfund_standard.indd 1075



:11
:
9
:
:
7
7
*
*
3
3
++
47
7
011
0
&
&
7

*
*
7
7
.0
.
0
0
0
*&
*
&1
19

?M8;B8E
K8E;C¤><E>¥I<6
¥I<6
I<6
6
L[]µi\fgjµ^\e[\XiY\a[\`
a[\ `

m`X\ejkXe[
jkXe
cfbXcjXd]le[\k#]om`X\ejkXe[`
[\kcfbXc\`e[bµYjZ\ek\i%

Xd
dkXc\`
Xc\
\`
\
`
>`m\j`^^f[k`[k`cjXdkXc\`

[c`e^%
[c`e^
]fiY`e[\cj\d\[Y\_Xe[c`e^%
9il^\kfcbm\[Y\_fm%

_X \e
_Xi
_Xi[\
_Xi
@bb\XekX^\XkgXk`\ek\e_Xi[\e
YXjXc\m`[\e%

d[\1]o
[\
Fgcpj\g\ebfebi\kd[\1]o

jbXcjg`j\
`bb\YXi\fd_mX[dXejbXcjg`j\#
i[\
d\e_mfi[XedXeYil^\i[\
\]Xc\j
\j%
j
`e^i\[`\ej\i[\iXeY\]Xc\j%

jk\d\k&
d\k&
Fgcpj\fdjle[_\[jjpjk\d\k&

¾

c\i%
\i%
kXe[gc\a\e]ogjgif^jbfc\i%

K8E;C¤><F>J8D=LE;
8D=LE;
=LE

1075

25/10/06 11:41:02



:11
:
9
:
:
7
7
*
3
3
++
47
7
01
&
7
7
*
7
7
.0
.
0
0
*&
&1
19

K<D8;8>
;8>
FD<KE@JB<
K E@J
E@
E@JB
D@EFI@K<K<IJ
I@K<K<
I
I@K<K
K<K<
K
K<K
<IJ
<
K8E;JLE;?<;
JLE;
LE;
LE
;?
;
?

;K=`em`k\i\ik`ck\dX[X^fd
i\ik`ck
\ke`jb\d`efi`k\k\ij
b\d`efi`k\k\ij

kXe[jle[_\[]fi_\c\
[_\[]fi
kXe[gc\a\k\Xd\k%;\i
k\Xd\k%
Xd
d\k%

bfdd\i]fi\[iX^j_fc[\i\
d\i]fi\[iX
fi\[iX^
i\[i
[\iY\cpj\i\de\k]iX
ii\de\
i\de
i\d
\d
]fijb\cc`^\m`ebc\i%
\cc`^\m`ebc
c \m
m`eb \i%
m

K`[1*'%efm\dY\i)''-#bc%
efm\
m\
\d
\
0%''$(-%''
'

Jk\[1:fdn\ccD`[[\c]Xik
dn D`[
dn\
dn\ccD
dn\c
Gi`j1,''bi%Ægi`j\e\i
'bi
bi%Ægi`j
bi

`ebclj`m\]figc\ae`e^_\c\
m\]figc\ae`e^
]fi
[X^\e

K`cd\c[`e^1_fjbfejlc\ek
[`e^1_fjbfej
9`ik_\:fikj\egYZ7[k]$
:fikj\e
kj\e
e g


[b%[b\cc\iblijljj\bi\k´i
\iblijlj
lijl
JXee\8eb\ijXe7[k]$[b%
e\
\ij
\ijXe

1076

TB_Samfund_standard.indd 1076

?`jkfi`jbf^blckli\cXim_Xi
Y\kp[e`e^
Patienternes historie og hidtidige erfaringer med sundhedssystemet har
også betydning for hvor meget de
kommer til tandlægen. Bl.a. kan
ﬂygtningefamilier miste fornemmelsen af at det man gør i dag, kan have
konsekvens for ens tandsundhed i
morgen. Det sker fordi de har oplevet en periode hvor de ikke havde
kontrol og hvor der ikke var så meget sammenhæng mellem hvad de
gjorde, og hvad udfaldet blev.
Maria Kristiansen påpeger videre
at indvandrerne ikke er vant til alle
de faggrupper der er i Danmark. Og
de er ikke vant til den frie adgang
der er til børnenes tandlægeydelser.
– Sådan noget med at blive indkaldt til tandsundhedsmøde når dit
barn ikke har fået tænder endnu,
kan være lidt svært for folk at forstå,
siger hun.
KXe[c´^\ebXe^µi\\e]fijb\c
Selvom der er tale om tunge problemer der egentlig ligger uden for
tandplejens område, mener Maria
Kristiansen at tandlægerne kan spille en vigtig rolle inden for de rammer de har. Men det kræver kontakt
mellem borger og sundhedspersonalet, ikke bare oplysning via pjecer o.l.
Tandlægen kan hjælpe med at
bryde den oplevelse af »normal
sundhed« som de etniske minoriteter får fra deres omgivelser; fx at
det er normalt at ryge, spise slik,
mangle tænder eller at børnene selv
børster deres tænder.
– Der tror jeg tandlægerne er gode til at rykke på tingene fordi de
kommer i så mange familier med
børn. De har også adgang via undervisning og samarbejde med skolelærerne, siger Maria Kristiansen.

Desuden anbefaler hun tiltag a la
det som århusianske tandlæger har
gjort. De stillede en bod og en tandlægestol op i Bazaren i Gellerupparken hvor det var muligt for de lokale at få instruktion i god tandbørsteskik og informationer om kost og
tandsundhed.
– Det er godt at vejlede så konkret som muligt ved simpelthen at
vise dem hvordan man gør i praksis.
Og ved at tage udgangspunkt i målgruppens lokalsamfund gør man
tilbuddene lettere at bruge, understreger hun.
>f[k`[\iX]^µi\e[\
I forhold til de problemer der er
mere kulturelt speciﬁ kke og sprogligt relaterede, viser andre erfaringer fra Gellerup at det betaler sig at
have god tid til hver behandling.
Der er store forskelle i patienternes
basale viden om tandsundhed, og
man er derfor nødt til at afdække
hvad de ved. Man skal desuden have tid til at forklare hvorfor det man
siger, er vigtigt. Det er også nødvendigt enten at undgå eller grundigt at
forklare sundhedsprofessionelle
ord, da de kan være svære at forstå
selv for én der er god til dansk.
– Og så skal man huske at det er
en socialt udsat gruppe man arbejder med, og det er svært at »vende
bøtten«. Så man skal sætte sig nogle
mindre mål, men stadig arbejde for
at hjælpe dem i den situation de er i,
lyder opfordringen fra Maria Kristiansen.
Derved mindskes den frustration
personalet nogle gange oplever i
mødet med etniske minoriteter, mener hun. Q
Cristine Dyhrberg,
konsulentenheden, DTF
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Hvis en dansk forsker i fremtiden
ønsker at undersøge om fx en bestemt biomarkør i saliva har betydning for udvikling af Sjögrens syndrom, skal han blot sende bud efter
salivprøver fra SICCA-projektet, og
han vil modtage prøver fra mange
patienter verden over som han så
kan undersøge.
SICCA (Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance) er et internationalt projekt som indebærer at forskere i USA, Japan, Kina, Argentina og
Danmark ensartet indsamler patient-

data, vævsprøver, serumprøver, salivprøver og DNA-prøver til brug for
forskning i sygdommen verden over.
>Xme\i]fijbe`e^\e
Den danske del af projektet ledes af
administrerende overtandlæge, dr.
odont. Morten Schiødt på Kæbekirurgisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup. Han mener at SICCA vil give
forskere over hele verden, heriblandt
Danmark, enestående muligheder for
at »dykke ned« i sygdommen.
– Vi har oprettet en international
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KXe[c´^\Jµi\eBfccXkA\ej\e#gifa\bkjp^\gc\a\ijb\ie\K`eXJZ_e\]\c[kf^8ee\kk\MXe^jXdk
X[d`e`jki\i\e[\fm\ikXe[c´^\Dfik\eJZ_`µ[k]iX8dkjjp^\_lj\k`>cfjkilgl[^µi[\ef[fekfcf^`jb\[\c
X][\k[Xejb\J@::8$k\Xd%;\k[Xejb\k\Xdl[^µi\j_\il[fm\iX]i\ldXkfcf^G\bbX?\c`e#
µa\ec´^\Jm\eAf_Xej\ef^gXkfcf^G\i@gj\e%

vævs- og databank mhp. forskning i
sygdommens ætiologi og patogenese,
fortæller Morten Schiødt og forklarer:
– Det er målet på verdensplan at
databasen indeholder data på mere
end 2.500 patienter med primært Sjögrens syndrom. Vi er nu begyndt
også at indrullere patienter med reumatoid artrit eller lupus erythematosus, kaldet sekundært Sjögrens syndrom. Alene her i Danmark håber vi
at nå op på 5-600 patienter, og derfor
vil vi gerne opfordre tandlæger til at
henvise patienter med mistanke om
eller diagnosticeret Sjögrens syndrom
til os.

Patienterne får dog også udbytte på
en mere direkte måde:
– Diagnosen Sjögrens syndrom er
tit lang tid undervejs. Patienterne må
ofte igennem rigtig mange undersøgelser før diagnosen kan stilles. Derfor er de glade for at komme her hvor
de kan få en »samlet pakke« med en
grundig udredning og en hurtig endelig diagnose, siger han.
Og netop diagnosticeringen er en
vigtig del af SICCA-projektet. I dag
har man forskellige kriterier som ikke alle er enige om. Målet er bl.a. at
etablere globalt anerkendte diagnostiske kriterier for syndromet.

>ile[`^l[i\[e`e^
Patienter som deltager i SICCA-projektet, skal regne med 2-3 besøg på
Amtssygehuset i Glostrup. De vil få
foretaget en omfattende oral undersøgelse, salivtest, læbebiopsi, øjenundersøgelse, blodprøver, og en reumatologisk undersøgelse – og så skal de
udfylde spørgeskema med 150
spørgsmål.
– Alle data og alle prøver fra Danmark og fra de øvrige deltagerlande
bliver samlet i USA, og så kan forskere fra hele verden rekvirere materiale
til deres forskning, fortæller Morten
Schiødt.

L[\ecXe[jbÔeXej`\i`e^
SICCA-projektet har et budget på
over 70 mio. kr., hvoraf den danske
del koster 5,5 mio. kr. Udgifterne betales af NIH, National Institute of Health
som er det det amerikanske forskningsråd, og projektet styres overordnet fra University of California i San
Francisco. Q

;<CK8><I<K@CJ@::8
?Xi[lgXk`\ek\i[\iblee\_Xm\
`ek\i\jj\`Xk[\ckX^\`J@::8$
gifa\bk\k#bXe[l_\em`j\[\d
k`cB´Y\b`ili^`jb8][\c`e^g
8dkjjp^\_lj\k`>cfjkilg%
GXk`\ek\ibXeYil^\l[i\[e`e$
^\e]iXJ@::8$gifa\bk\kjfd
[fbld\ekXk`fe_m`j[\jbXcjµ^\
fdk`cjbl[k`ckXe[Y\_Xe[c`e^
\]k\ikXe[gc\a\cfm\ej-[%

;lbXec´j\fdJ@::8$gifa\bk\kf^
]`e[\_\em`je`e^jgXg`i\ig>cfjkilg
B´Y\b`ili^`jb\X][\c`e^j_a\dd\j`[\
nnn%bX\Y\b`ili^`%[b

;\k\iblefdbi`e^_m\i]\dk\
gXk`\ekd\[dle[kµi_\[
o\ifjkfd` [\ii\ek]Xbk`jbc`[\i
X]gi`d´ikJa^i\ejjpe[ifd#
d\eY[\gXk`\ek\id\[
d`jkXeb\fdf^\ib\e[k
Ja^i\ejjpe[ifd\im\cbfde\

GXk`\ek\ie\jl[Ypkk\
Forskerne vil få stor glæde af SICCAprojektet, og dermed får patienter
indirekte glæde af at deltage i det.
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Man skal kunne få ﬂere penge fra
erhvervsudygtighedsforsikringen
hvis man mister evnen til at arbejde
som tandlæge. Det mener DTFs Tryghedsordninger, der arbejder på en ny
og forbedret forsikring for tandlæger
der af helbredsmæssige årsager ikke
længere kan arbejde.
Ud over at grunddækningen er
hævet fra 151.500 kr. til 300.000 kr.,
lægger man også op til en række andre forbedringer af ordningen. Det
forklarer tandlæge Ulrik Thomsen,
der er næstformand i Tryghedsordningernes bestyrelse. Han har været
med til at skrue den nye forsikring
sammen.
– 151.500 kr. om året er ikke meget
hvis man mister erhvervsevnen. Derfor vil vi gerne have en bedre grunddækning. Desuden vil vi forbedre
ordningen på ﬂere andre områder,
siger Ulrik Thomsen.

Bl.a. sættes karensperioden ned til
tre mdr. Tidligere var den et år. Man
kan tegne ordningen helt indtil man
er 65 år, og der bliver ingen tvungen
revalidering (se i øvrigt boks).
C`[k[pi\i\
Til gengæld bliver forsikringen lidt
dyrere end den har været før. Man
skal i gennemsnit betale 17% mere for
hver krones dækning. For nogle vil
det betyde at deres indbetaling stiger
en smule mens andre skal betale lidt
mindre. Det afhænger af alder. Den
gruppe der stiger mest, er mænd over
50 år.
Forslaget om den nye erhvervsudygtighedsforsikring skal behandles
på Tryghedsordningernes generalforsamling, som holdes sammen med
DTF’s hovedgeneralforsamling 2006 i
slutningen af november. Q
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K`cXejXkk\kXe[c´^\i`gi`mXkgiXbj`j
Æf^[\i\jZ_\]\i

<eX]kXc\\im\c\eX]kXc\¿6
Sørg for at få det på
En ansat tandlæge retter telefonisk henvendelse til
DTF og fortæller følgende: Hun har i forbindelse
med afslutningen af et barselsvikariat søgt nyt job
og troede sådan set også at hun havde fået et job
hvor hun snart skulle tiltræde. Klinikejeren og
hun havde aftalt at de skulle mødes ca. to uger før
tiltrædelsen for at underskrive en ansættelseskontrakt. I forlængelse heraf sletter tandlægen sin proﬁ l på jobbanken på DTFnet og når i øvrigt at sige
nej til tre tilbud om at komme til ansættelsessamtale på andre klinikker.
Samme dag som de har aftalt at mødes for at
drøfte og underskrive kontrakten, ringer klinikejeren og aﬂyser mødet med henvisning til at han har
haft for travlt til at få kontrakten klar. I stedet skal
de prøve at mødes i den kommende uge, dog senest dagen før hendes tiltrædelse.
Hun skal tiltræde en tirsdag, så torsdagen før
ringer hun for at høre om han kan mødes med
hende fredag. Det kan han ikke. Hun fastholder så
at de i alt fald skal mødes mandag (altså dagen før
tiltrædelsen). Det lover han. Fredag eftermiddag
meddeler klinikejer hende at han alligevel ikke
kan tilbyde hende jobbet.
»Hvad gør jeg nu?« spørger hun. »Jeg har sagt nej
til ﬂere potentielle stillingstilbud, og jeg er nu arbejdsløs. Men jeg har jo ikke meldt mig til a-kasse
og Arbejdsformidling, for jeg regnede jo ikke med
at det blev nødvendigt. Kan jeg få nogen erstatning
eller godtgørelse for at han har holdt mig hen så
længe?«
Først og fremmest skal det slås fast at mundtlige
aftaler er lige så gyldige som skriftlige aftaler. Så
havde tandlægen på nogen måde kunnet dokumentere at hun var blevet tilbudt og havde accepteret stillingen, så havde hun reelt krav på erstatning
svarende til den mistede løn. Desværre var det jo
ikke tilfældet. Der var ingen kontrakt. Der var in1082
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skrift!
tet håndgribeligt bevis for at der var indgået en
ansættelsesaftale.
Så der var intet DTF kunne gøre for det pågældende medlem, andet end at give hende ret i at
klinikejerens adfærd ud fra hendes beskrivelse var
yderst kritisabel. Sådan behandler man ikke kolleger. Men faktisk er det også sket at det er en ærgerlig klinikejer der har ringet ind og spurgt hvad der
kunne gøres over for en ansat tandlæge som havde
sagt ja til en ansættelse – og som så alligevel
»sprang i målet« to dage før han skulle tiltræde.
Også her var svaret at hvis ikke den mundtlige
aftale kan dokumenteres, så er der faktisk ikke
noget at gøre.

Til både ansatte tandlæger og klinikejere:
Jµi^]fiXk][\kgjbi`]k
Hvis man vil sikre sig skriftlig dokumentation inden kontrakten er færdig, kan man fx
sende en mail eller et brev og sørge for at
man også kan dokumentere afsendelsen
(kvittering for åbnet/kvittering på brev/postkvittering), og helst også at det er modtaget.

Brevet eller mailen kan fx indledes med: »For god
ordens skyld skal jeg hermed bekræfte vor aftale
af (husk dato) om at du tiltræder/jeg tiltræder i
stillingen som tandlæge per (tiltrædelsestidspunkt), og at den aftalte ugentlige arbejdstid er
(ugentlige timer).«
Hvis I har drøftet lønsatsen, bør det også fremgå.
På den måde kan I undgå at havne i situationer
som ovenfor. Q
Charlotte Prip, konsulent, cand.jur., DTF
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;l]kfm\i]µcjfdd\gXk`\ek\ibi´m\ij´ic`^\_\ejpe
DXe^\kXe[c´^\i_Xie\cc\iÕ\i\gXk`\ek\i[\ic`[\iX]\bjki\d[l]kfm\i]µcjfd_\[%
D\[]_\ejpebXekXe[c´^\Y\jµ^\kYc`m\kc\c`^k]fi[\jk´ibkfm\i]µcjfdd\gXk`\ek\i

En lille gruppe danskere lider af
kraftig overfølsomhed over for parfume og kemikalier. Sygdommen
kaldes MCS (multiple chemical sensitivity), og som følge af de svært invaliderende symptomer har sygdommen store konsekvenser for den
MCS-ramtes liv og færden.
Normalt kan MCS-patienterne beskytte sig med en kulﬁltermaske når
de færdes i det offentlige rum, men
det er af indlysende grunde svært når
man er hos tandlægen.
På tandklinikken forekommer

FLEXIBLE PARTIAL

mange såkaldte »triggerstoffer«, heriblandt rengøringsmidler, tandfyldningsmaterialer, desinfektionsmidler
og parfume.
Hvis tandlægebesøget skal kunne
gennemføres uden store helbredsmæssige omkostninger for den MCSramte, er det, if. næstformand i MCSDanmark Bodil Dam Bak Nielsen,
vigtigt at tandlægen tager visse forholdsregler:
– Giv den MCS-ramte den første tid
på dagen da parfumestoffer i luften
fra andre patienter derved mindskes.

METALSKELET

FLEXIBLE PARTIAL

CAST PARTIAL

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

Cr. Cobalt (komplet)

1199

METALKERAMIK

Non-Precious
Semi-Precious

HELPROTES

1399

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

1199
1499

– God udluftning af rummet bør
foretages før/under konsultationen.
– Tandlæge og klinikassistent skal
helst være helt duftneutrale. Dette
indebærer både at man ikke har brugt
parfume, parfumerede cremer, shampoo mv. og at tøj er vasket i parfumefrit vaskepulver.
Den MCS-ramte kan ofte selv vejlede tandlægen om de specielle behov han/hun har, ellers kan rådgivning og vejledning modtages via
MCS-Danmark. Q

Precious
Captek

699
899
999
1099

FULDKERAMIK

Wol-Ceram®
Empress®
Procera®
Cercon®

999
999
1299
1299

Alle priser i DKK.

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

One Source — One Solution

+46 8 783 31 00 | Fax +46 8 783 31 02 | www.sundentallabs.com
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I-276-62-V0-30

> Et ImplantSystem
så kompakt og elegant …
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… og alligevel med
en usædvanlig stor

ydelse. <

Kristin Peters, tandlæge

&GGFLUGVMEPHQSDJT

Units
Småudstyr

ImplantSystem kombinerer kraften i en kirugimotor
med et kompakt og attraktivt design.
Med et drejningsmoment på op til 69 Ncm og
hastighedsindstillinger i 38 trin understøtter Sironas
ImplantSystem alle tænkbare trin i implantologien.
De fem brugerdefinerede programmer styrer sammen med integrerede microprocessorer nøjagtigt
hastighed og torque hvormed optimal kraftoverførsel
opnås – også selv ved meget lave omdrejningstal.
Det store display viser under hele forløbet de aktuelle indstillinger og systemet, inklusive den integrerede pumpe, styres let vha. fodkontrollen.

Hygiejnesystemer
A Sirona Company

Røntgen
CEREC

5 1084
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ImplantSystem produceres af Sirona’s
datterselskab ATR. Yderligere informationer
om ATR findes på http://www.atritaly.it
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K8E;C¤><<K@B
;\kk\\i[\ej`[jk\X]Ôi\Xik`bc\i_mfiKXe[c´^\YcX[\kgi´j\ek\i\i\e\k`jb
gifYc\djk`cc`e^]iX_m\i[X^\egkXe[bc`e`bb\e%

:Xj\1

<i[Xejb\m`[\ej\kdljk6
Tandlæge Eriksen er glad for sit laserapparat: smertefri behandling uden
blødning, uden risiko for infektion,
hurtig og behagelig. Sådan reklamerer han i den lokale avis.
Tandlæge Eriksen har deltaget i
kurser i udlandet, så han er veluddannet i at bruge laseren, og han får
en del nye patienter på den konto.
Hans kolleger påpeger at tandlægeskolerne herhjemme er noget skeptiske over for laserbehandling. Og de
hævder at man som dansk tandlæge
har en særlig etisk forpligtelse til at
efterleve danske anbefalinger

– Sludder, siger tandlæge Eriksen.
– I udlandet er man kommet meget
længere med forskning i brug af laser
end man er på de danske tandlægeskoler.

BXedXe[\k6
BXedXeY\kiX^k\
f[fekfcf^`jb]fijbe`e^jfd
\k^cfYXck]fijbe`e^jle`m\ij
_mfidXebXem´c^\[\k[\i
j\il[k`cXkm´i\c´e^jk
]i\dd\6

K8E;C¤><8
@CCLJKI8K@FE<I1G<IE@CC<BA<C;J<E

Ja, jeg mener bestemt at vi skal kigge
ud over grænserne. Den tid er forbi
hvor dansk uden videre var bedst.
Odontologi er et lille felt, og
Danmark er et lille land, så når
det gælder udvikling og forskning
inden for vort felt, mener jeg slet
ikke at Danmark kan være med.
I øvrigt har jeg en fornemmelse
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af at der i den danske forskerverden og blandt den danske ekspertise på vort område er en
træghed, måske ligefrem en konservatisme, som hverken vi eller
patienterne kan være tjent med.
Og hvorfor skulle vi være klogere i lille Danmark end man er
fx i Tyskland eller USA?

¾
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,PSODQWDWHW
²HWIUHPWLGVVLNUHWGHVLJQPHGUHHOOHIRU
EHGULQJHURJRPWDQNH

,EOHY$QN\ORVLPSODQWDWV\VWHPHWXGYLNOHWL7\VNODQG
DIGU*+1HQWZLJ RUDONLUXUJ RJGU:0RVHU LQJHQL¡U 
.RQFHSWHWIRUGHWVS QGHQGHGHVLJQHUHQNRPELQDWLRQDI
ELRORJLVNHHUIDULQJHURJWHNQRORJLVNHIDFWVLHWXQLNWLPSODQWDWV\VWHP
GHUSnIRUQHPYLVPXOLJJ¡UJHQVNDEHOVHQDIWDQGHQVSURWHWLVNHNDUDNWHULVWLND
$QN\ORVLPSODQWDWV\VWHPHWKDUY UHWLNOLQLVNDQYHQGHOVHVLGHQ

=i`X[\ek;\edXib

.RQXVIRUELQGHOVHQPHGGHQXVHW
K¡MHSU FLVLRQHOLPLQHUHU
ERJVWDYHOLJWWDOWPLNURVSDOWHQ
PHOOHPLPSODQWDWRJRSE\JQLQJ
8GHQPLNUREHY JHOVHURJ
EDNWHULHIORZVHVLQJHQY YV
LUULWDWLRQRPNULQJVDPOLQJHQ
PHOOHPLPSODQWDWRJRSE\JQLQJ
3HULLPSODQW UHKnUGHRJEO¡GH
Y YXGHQLQIODPPDWLRQHU
IRUXGV WQLQJHQIRUHQRSWLPDO
ODQJWLGVSURJQRVH
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x nUVNOLQLVNHUIDULQJRJVXFFHV
x ,QGE\JJHWSODWIRUPVZLWFKLDOOHGLDPHWUH
x (QKYHURSE\JQLQJSDVVHUWLODOOH
LPSODQWDWVW¡UUHOVHU
x 3URJUHVVLYWJHYLQGJLYHUVWRUSULP U
VWDELOLWHW
x )RUNRUWHWEHKDQGOLQJVWLGPHGPRGHUQH
RYHUIODGH
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Tandlæger er akademisk uddannede
sundhedspersoner og bør derfor
kunne orientere sig i den videnskabelige litteratur.
G<K<IIFJJ<C#C<BKFI@D<;@:@EJB<K@B

¾

K8E;C¤><9
Nej, jeg mener at dansk er bedst, og
det nyeste er jo ikke nødvendigvis det
bedste.
De danske tandlægeskoler
fokuserer på evidensbasering og
patientsikkerhed, og det mener
jeg vi kan være godt tjent med.
Jeg stoler på den danske ekspertise og på de folk jeg kender.

Med udenlandske eksperter ved
man aldrig hvilke interesser der
varetages.
I øvrigt er det jo sådan at det er
de danske eksperter der høres i
forbindelse med eventuelle klagesager, og så er det jo en fordel
at det er deres principper man
følger.

<K@JBJ<K
Lektor i medicinsk etik ved Københavns Universitet Peter Rossel har
følgende kommentar til det etiske
dilemma:
Ja, selvfølgelig kan man betragte odontologisk forskning som et
globalt forskningsunivers.
Og nej, man kan ikke bare vælge den behandlingsmetode der
ser ud til at være længst fremme.
Tandlæger er akademisk uddannede sundhedspersoner og
bør derfor kunne orientere sig i
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den videnskabelige litteratur.
Som patient bør man kunne forvente at tandlægen har sikret sig
at der er dokumentation for både
effekt og evt. bivirkninger vedr.
de behandlinger tandlægen tilbyder. Alt andet er uforsvarligt.
Tænk bare på Boneloc-sagen (sag
fra 1990’erne hvor cement af
mærket Boneloc anvendtes uden
tilstrækkelig evidens med meget
alvorlige følger, red.).
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J[Xe]i[l

J[Xe]i[l\k

BiXm

BiXm

(%++'k`d\ijXdkkijXej´kk\cj\%

;ljbXc_Xm\1

alj&Xlkfi`jXk`fe1

p[\ieldd\i1
;`eXlkfi`jXk`fe

=i\d^Xe^jd[\

<egiXbj`jX[i\jj\_mfi[li\^\cd´jj`^kl[µm\i

>`e[gJle[_\[jjkpi\cj\ej_a\dd\j`[\nnn%jjk%[b%

kXe[c´^\m`ibjfd_\[

?\i\]k\i^i[l`e[gL[[Xee\cj\#[\i\]k\iKXe[c´^\i%@

D\[c\djbXYX];K=%

m\ejki\j`[\kipbb\i[lgKXe[c´^\id\[[Xejb
l[[Xee\cj\#\eepj`[\bfdd\i]i\d#f^µm\ijkk`c_µai\

=i\d^Xe^jd[\

Ôe[\i[lXejµ^e`e^jjb\dX\kjfd[ljbXcYil^\k`cXk

L[]pc[p[\ieldd\iYcXeb\kk\e

jµ^\fdi\kk`cXlkfi`jXk`fejfdkXe[c´^\%

J\e[\ebfg`&YcX[*k`c[`ebi\[j]fidXe[
Bi\[j]fidXe[\ejbi`m\i[`keXmegYcXeb\kk\ef^

Jle[_\[jjkpi\cj\ejkc]%.))).+''%

jk\dgc\i[\e%?\i\]k\ij\e[\j[\em`[\i\k`cXdk\k\cc\i
=i\[\i`bjY\i^\cc\iBµY\e_XmejBfddle\#X]_´e^`^X]

Fdbfjke`e^

bc`e`bb\ejY\c`^^\e_\[

ZX%(%'/'#$bi%j\gk\dY\i)''- %

Jp^\j`bi`e^\e^`m\ijbi`]kc`^kd\[[\c\cj\fd[`kep\
p[\ieldd\i%
8]jcX^bXe`e[Yi`e^\j]fiJXdXiY\a[jl[mXc^\k`[`kXdk
\cc\i=i\[\i`bjY\i^\cc\iBµY\e_XmejBfddle\#X]_´e$
^`^X]bc`e`bb\ejY\c`^^\e_\[%
9cXeb\kk\e
9cXeb\kk\ebXe[l]m`X[`ebi\[j]fidXe[%J
jgXi\i[l\egfjk^Xe^[Xbi\[j]fidXe[\eXcc`^\m\cjbXc
jk\dgc\#\cc\i[lbXei\bm`i\i\[\e`;K=\cc\i_\ek\[\e
g;K=e\k%
=i`jk\i
K`c[\c`e^X]p[\ieldi\kjb\id\[ede\[jmXij\ck`c
[\e(%`\ede\[%
Fdbfjke`e^
;\k\i^iXk`jXkXejµ^\fdp[\ieldd\i%
F9J%>ile[\k[\ep\i\^`fe\ibXefm\ejk\e[\Yc`m\
´e[i\k%<m\ekl\cc\´e[i`e^\im`cYc`m\m`jkg;K=e\k
jXdk`KXe[c´^\YcX[\k%

?<@;@D8OD@C@E>&98D
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Pia Lademann, DTF’s Front Ofﬁce
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TKU Efteruddannelsen
TKU Efteruddannelsen tilbyder i samarbejde med og sponsoreret af VOCO en konference med den meget
spændende titel

Praktikken møder videnskaben
Er nyt altid bedre?
TKU Efteruddannelsen og VOCO arrangerede i januar 2005 en konference, hvor praktiserende tandlæger mødte forskere fra Tandlægeskolerne i en lille dyst
om den praktiske brug af materialer, instrumenter og udstyr, om hvilke der har været rejst tvivl om effekt, virkning og anvendelighed. Konferencen blev en
succes, og mange deltagere udtalte efterstående ønsket om, at en lignede konference i fremtiden kunne afholdes hvert andet år. Det sker så nu med en ny
konference den 13. januar 2007 med samme titel men med undertitlen ´(UQ\WDOWLGEHGUH"´
Konferencen er en enestående chance for at holde praktisk erfaring op mod evidensbaseret viden. Dagen vil være præget af en pingpong mellem praktikus og
forsker og vil komme til at se sådan ud:
Kl. 09.00-09.05
Kl. 09.05-09.10
Kl. 09.10-09.20

Kl. 09.30-10.15

Kl. 10.15-10.45
Kl. 10.45-11.15
Kl. 11.15-12.15

Kl. 12.15-12.45
Kl. 12.45-13.45
Kl. 13.45-14.30

Kl.14.30-15.00
Kl. 15.00-15.30
Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-16.45
Kl. 16.45-17.00

Velkomst ved Jesper Winkel Andersen, VOCO
Indledning ved institutleder, lektor, dr.odont. Nils-Erik Fiehn:
(UQ\WDOWLGEHGUHVHWPHGYLGHQVNDEHQV¡MQH"
Indledning ved tandlæge David Winkler:
(UQ\WDOWLGEHGUHVHWPHGSUDNWLNHUHQV¡MQH
3UDNWLNXV
0HJDILOOVPDWHULDOHRJSDVIRUPGHWVEHW\GQLQJIRUKROGEDUKHGNRQWDNWIRUKROG
RJVOLG ved
tandlæge Ole Stæhr Jakobsen og tandlæge Søren Hansen
(PQHUGHUYLOEOLYHGLVNXWHUHWCadCam, Præfabrikerede indlæg,
Laboratoriefabrikerede indlæg.
Paneldiskussion
Pause med traktement
5HVWDXUHULQJVPDWHULDOHUHQRSVXPPHULQJRPNULQJSUDNWLVNHSUREOHPHUPHG
QXY UHQGHSODVWRJIRUYHQWQLQJHUWLOIUHPWLGLJH ved
overtandlæge Ulla Pallesen
(PQHUGHUYLOEOLYHGLVNXWHUHWNyt skrumpefrit plast, Nanofill plast, Adhesiv 8.
generation, Selvætsende plast.
Paneldiskussion
Frokost
)DVWFRQWUDDIWDJHOLJSURWHWLN ved
tandlæge John Besford (engelsk) og tandlæge John Orloff
(PQHUGHUYLOEOLYHGLVNXWHUHWEr aftagelig protetik altid et kompromis?, Hvor
mange tænder er nødvendige for at vedligeholde optimal funktion?, Hvor
´SHUPDQHQW´HUHQIDVWFHPHQWHUHWEUR"
Paneldiskussion
Pause med traktement
3DURGRQWDOEHKDQGOLQJDIW QGHUPHGDYDQFHUHWGHVWUXNWLRQHOOHUHNVWUDNWLRQRJ
LPSODQWDWEHKDQGOLQJ ved
tandlæge Jørgen Hørmand og tandlæge Peder Kold
(PQHUGHUYLOEOLYHGLVNXWHUHWHar implantatbehandling en bedre prognose end
parodontalbehandling?, Skal vi ekstrahere tidligt i sygdomsforløbet for ikke at
miste knogle?, Er det muligt at vurdere prognosen for implantatoverlevelse hos en
patient med aggressiv parodontitis?
Paneldiskussion
Afslutning ved formanden for Dansk Tandlægeforening Susanne Andersen:
(UQ\WDOWLGEHGUHVHWPHG'7)¶V¡MQH"
-og på gensyn om 2 år.

)RUVNHU
Dr. Trevor Burke (engelsk)

Dr.rer.nat., MDC Ingo Braun, VOCO
(engelsk)
Professor dr.dont. Erik Asmussen
Per Bækgård, DDS, MBA, CEO of Dentofit,
Risø National Laboratory

Professor, odont.dr. Bengt Öwall

Overtandlæge, dr.odont. Søren Schou

MODERATOR: Tandlæge David Winkler
TID OG STED: 13. januar 2007 kl. 9-17, Lundsgaards Auditorium, Panum Institut, København, indgang Blegdamsvej 3A.
PARKERING: Blegdamsvej 1, åben fra kl. 08.00-10.00 og igen fra kl. 16.00-18.00 eller i nødstilfælde ved kontakt til vagten.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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TILMELDING: Kursussekretær Anne Sterler på telefon 35 32 66 15 eller e-mail abs@odont.ku.dk senest 15. december 2006.
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,EDELSE AF UDVIKLING OG FORANDRINGER
+URSETS MÌL ER AT STTE DELTAGERNE I STAND TIL
n AT KUNNE IDENTIFICERE OG BESKRIVE UDVIKLINGS OG FORANDRINGSOPGAVER PÌ KLINIKKEN
n AT KUNNE PRIORITERE FORBEREDE OG GENNEMFRE OPGAVERNE n UDEN AT GÌ I STÌ
)NDHOLD
w!LLE NSKER UDVIKLING MEN INGEN NSKER FORANDRINGi SAGDE 3REN +IERKEGAARD -ANGE UDVIK
LINGS OG FORANDRINGSOPGAVER PÌ KLINIKKERNE BLIVER ALDRIG GENNEMFRT ELLER DE GÌR I STÌ UNDERVEJS
$ET KAN SKYLDES FLERE FORHOLD &ORANDRINGEN HAR IKKE VRET FORBEREDT OG KOMMUNIKERET GODT NOK
UD DER ER MÌSKE MODSTAND MOD FORANDRING FRA MEDARBEJDERE ELLER MEDEJERE ELLER OPGAVEN
VISER SIG AT VRE STRRE END FORUDSET 5DVIKLINGS OG FORANDRINGSLEDELSE ER BLEVET EN VIGTIG DISCI
PLIN I MANGE BRANCHER OG I TANDLGEBRANCHEN BLIVER DET STADIG MERE VIGTIGT AT KUNNE GENNEM
FRE UDVIKLING OG FORANDRING PÌ EN SMIDIG OG PROFESSIONEL MÌDE
%FTER KURSET KAN DELTAGERNE
n BESKRIVE OG PRIORITERE MELLEM FORSKELLIGE UDVIKLINGS OG FORANDRINGSOPGAVER
n FORETAGE INTERESSENTANALYSER OG DERMED SE HVAD DER KAN HJLPE ELLER BREMSE FORANDRINGEN
n IDENTIFICERE DE MEST SANDSYNLIGE RISICI FOR UDVIKLINGS ELLER FORANDRINGSPROJEKTET OG VURDERE
HVORDAN DE KAN IMDEGÌS
n UDARBEJDE PLANER FOR GENNEMFRELSE AF FORANDRINGS OG UDVIKLINGSPROJEKTER
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G\ej`fe`jk\ijbXcXedf[\
fdKXe[c´^\YcX[\k
Alle pensionerede DTF-medlemmer der ønsker Tandlægebladet tilsendt
gratis i 2007, skal sende en e-mail eller et brev herom til DTF. Det gælder
også pensionister der har modtaget Tandlægebladet her i 2006.
E-mail skal sendes til Lisbeth Pedersen i DTF’s sekretariat på lpe@dtf-dk.
dk. Brev skal sendes til Dansk Tandlægeforening, att. Lisbeth Pedersen,
Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K.
E-mailen eller brevet skal være Lisbeth Pedersen i hænde senest
den 30. november 2006. Q

VIGTIGT

AT VIDE

Jle[_\[jjkpi\cj\e`e[jb´ig\i1

K8E;K<BE@B<I<Dw@BB<
@J¤KK<=8JKGIFK<K@B
GYX^^ile[X]\ebfebi\kjX^`e[jb´ig\iJle[_\[jjkpi\c$
j\eelXkkXe[k\be`b\i\`bb\djbil\\egifk\j\]Xjk`\e
gXk`\ekjdle[%
KXe[k\be`b\i\dble`j´kk\X]kX^\c`^gifk\k`b[\iX]
Jle[_\[jjkpi\cj\e[\Ôe\i\jjfd¾gifk\k`jb\\ijkXke`e^\i#
[\iY\m`[jk\ibfejkil\i\k#jgXk`\ek\ej\cmbXe]a\ie\f^
`j´kk\[\d½%;\Ôe`k`fe\e\i_\ek\k]iXK_\8ZX[\dpf]
Gifjk_f[fek`Zj#LJ8%
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I\^c\i

Jp^[fd]fikXe[gc\a\i\f^bc`e`bXjj`jk\ek\i
?m`cb\i\^c\i^´c[\i]fibc`e`bXjj`jk\ek\if^kXe[gc\a\i\m\[jp^[fd6

:_i`jk`eX:_i`jk\ej\e
Arbejdsgiver skal betale løn under
sygdom fra første fraværsdag.
For klinikassistenter gælder dette
uanset antallet af timer og varigheden af ansættelsen. Det betyder at
også vikarer har krav på løn under
sygdom.
For tandplejere gælder det at hvis
de er ansat under otte timer ugentligt,
har de kun ret til løn under sygdom
hvis dette er aftalt speciﬁ kt i kontrakten.
Den ansatte skal hurtigst muligt
give besked til arbejdsgiveren i tilfælde af sygdom. Er der på arbejdsstedet
fast praksis (nedskrevne regler) om
hvordan en sygemelding skal afgives,
skal disse regler følges.
Hvis den ansattes sygdomsfravær
strækker sig ud over ﬁ re dage, kan
arbejdsgiveren forlange en lægeerklæring. Dette bør gøres skriftligt og
med en svarfrist.
I\]lj`fe]iXbfddle\e
Arbejdsgiver kan søge om refusion
fra den ansattes bopælskommune
efter 14 dages sygdom. Der er mulighed for at tegne en forsikring gennem
kommunen som sikrer arbejdsgiver
refusion fra 2. sygedag.
Vær opmærksom på at hvis det er
graviditetsbetinget sygdom, kan arbejdsgiver få refusion fra 1. sygedag.
Kontakt kommunen for nærmere
vejledning.
()'[X^\j$i\^\c
Hvis der i kontrakten er aftale om
120 dages-regel, og den ansatte har
oppebåret løn under sygdom i 120
1092
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dage i alt, kan den ansatte opsiges
med en måneds varsel. Dette skal ske
umiddelbart efter de 120 dage er nået. Dette forudsætter dog at der i kontrakten udtrykkeligt er aftalt 120 dages-reglen.
Husk at bruge DTF’s standardkontrakter hvor der er mulighed for at
afkrydse så reglen er gældende.
Gifm`j`fejcµee\kkXe[gc\a\i
Man skal vurdere hvad tandplejeren
antageligt ville have oppebåret i provision hvis hun ikke var blevet syg.
Dette beløb skal betales til almindelig
lønafregningstermin. Der er således
tale om et skøn baseret på de for den
pågældende stilling foreliggende konkrete forhold.
Det vil ofte være vanskeligt at skabe et entydigt svar på hvad provisionen ville have været hvis tandplejeren var i arbejde, og i disse
situationer må man ved beregning tage udgangspunkt i nedennævnte retningslinjer:
1. Udgangspunktet for beregning er den indtægt den pågældende funktionær ville
have oppebåret hvis hun ikke
havde været syg. Man kan
derfor ikke uden videre lægge
den provisionsindtægt til
grund som en efterfølger eller
vikar i stillingen måtte oppebære.
2. I mangel af faste holdepunkter
for indtjeningen må udgangspunktet tages i tandplejerens
hidtidige indtjening i stillingen. Er der tale om en svin-

gende indtjening, må udgangspunktet tages i gennemsnitsindtjeningen for en periode af fx
tre, seks eller 12 måneder. Perioder
med fravær pga. sygdom eller barsel, eller perioder hvor klinikken
har været ferielukket, indgår ikke
ved beregningen af gennemsnitsindtjeningen. Hvis den ansattes
fravær under ferie indgår, skal den
udbetalte feriegodtgørelse ligeledes
medregnes ved beregningen af den
gennemsnitlige indtjening.
I nyetablerede ansættelsesforhold vil
provisionsindtjeningen typisk have
været stigende, og en forventet fortsat
udvikling bør således være et af parametrene i beregningen. Q
Christina Christensen, DTF’s Front Ofﬁce

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13

25/10/06 11:41:52

%FUUFFSJLLFUBOEQBTUB

EFUFS¿VPSJFUUZHHFHVNNJ

Det nye Fluorolex® tyggegummi er med sin enkle dispenseringsform
et nemt supplement til tandbørstning*. Det medicinske tyggegummi
Fluorolex®, indeholder 0,55 mg natriumﬂuorid og har dokumenteret
effekt på pH-værdi og mikrobiel sammensætning af dental plak. (1.) (2.)
Fluorolex® er velegnet til højrisiko-patienter, der er særligt disponerede
for caries eller som lider af mundtørhed.
Patienten kan nemt have Fluorolex® med overalt – fås på apoteket
og i Matas.
* Fluorolex® kan ikke erstatte den daglige tandbørstning.
1.) Ekstrand J, Birkhed D, Lindgren LE et al. Effect of repeated intake of sugar free ﬂuoride-containing chewing
gum on acidogenicity and microbial composition of dental plaque. Scand J Dent Res 1985;93:309-14
2.) Sjögren K, Lingström P, Lundberg AB et al. Salivary Fluoride Concentration and Plaque pH after Using a
Fluoride-Containing Chewing Gum. Caries Res 1997;31:366-372

Fluorolex® 0,25 mg ﬂuorid (som natriumﬂuorid) anvendes til forebyggelse af caries hos børn og voksne med forhøjet caries risiko samt til
forebyggelse af caries og stimulering af spytsekretion hos børn og voksne med mundtørhed. Fluorolex® føres i pakninger á 24 stk. og 96
stk. Hvert stykke tyggegummi tygges i mindst 20 minutter. Doseringen bør fordeles jævnt over dagen. Indtagelse af Fluorolex® efter måltider
anbefales i særdeleshed. Dosering: Børn 7-12 år: op til 3 stk. tyggegummi pr. dag. Voksne samt børn over 12 år: op til 6 stk. tyggegummi
pr. dag. Bør ikke anvendes til gravide, ammende eller børn under 7 år. Med hver pakning følger en brugsvejledning, som bør læses grundigt.
Det kan forventes at op til 10% af børn i 7-12 års alderen ved samtidig brug af ﬂuor i tandpasta og Fluorolex® tyggegummi kan få let
emaljeﬂuorose med ubetydelige hvide pletter på kindtænderne. Sødestofferne sorbitol, xylitol og maltitolsirup kan i større mængder og hos
særligt følsomme individer forårsage diaré. Vejledende udsalgspris: 24 stk. 24,95 kr. 96 stk. 59,95 kr.
For yderligere information kontakt venligst Fertin Pharma A/S, Struergade 22, 2630 Taastrup, Tlf: 72 15 13 00, www.fertin.com
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Bi\[j^\e\iXc]fijXdc`e^\i)''-1

<k`bf^epbi\[jjkilbklik`c[\YXk
wi\kjbi\[j^\e\iXc]fijXdc`e^\i\iX]_fc[kcXe[\kfm\i%<k`b#epbi\[jjkilbklif^
Kip^_\[jfi[e`e^\ie\jep\\i_m\imjl[p^k`^_\[j]fij`bi`e^mXiYcXe[k\de\ie\

Ki`e\>Xe\i

Kredsgeneralforsamlingerne er afviklet i alle DTF’s 11 kredse med undtagelse af Grønland.
<k`bk`c[\YXk
Flere steder diskuterede man om DTF
fremover skal kræve at medlemmerne følger særlige etiske retningslinjer
og hvad sanktionerne ved overtrædelse i givet fald skal være. Diskussionen er aktualiseret af eksklusivaftalernes bortfald.
I både Sjællands, Københavns og
Nordjysk Tandlægeforening er etik et
særligt emne i det kommende år, og i
København har man nedsat et etikudvalg.
I Tandlægeforeningen for LollandFalster og Møn udtrykte ﬂere af generalforsamlingens deltagere bekymring efter at have læst hovedbestyrelsens Vision 2010. Man var bange for
at DTF »holder fanen så højt at fødderne slipper jorden«, som det blev
formuleret, og ﬂere udtrykte skepsis

ved tanken om at medlemskab af
DTF skal være et kvalitetsstempel.
Kan man som almindelig tandlæge
overhovedet leve op til de høje krav
som hovedbestyrelsen lægger op til i
sine visioner?, spurgte ﬂere.
Epbi\[jjkilbkli
Som følge af kommunalreformen har
DTF’s hovedbestyrelse lagt op til en
ny kredsstruktur der matcher de nye
regioner. Forslaget indebærer en bevarelse af de nuværende kredse, og
det var der tilsyneladende tilfredshed
med de ﬂeste steder.
Fyns Tandlægeforening og Sydjysk
Tandlægeforening overvejer at sammenlægge sig og dermed blive én
kreds i den kommende Region Sydjylland. Intet er dog endnu besluttet,
og man lægger ud med at samarbejde på en række områder for så senere at beslutte om man skal blive én
kredsforening.

Ep\i_m\imjl[p^k`^_\[j]fij`bi`e^
På generalforsamlingerne blev de
fremmødte informeret om den nye
erhvervsudygtighedsforsikring fra
DTFs Tryghedsordninger. Tryghedsordningernes direktør, Joakim Lilholt, mødte selv op på ﬂere af kredsenes generalforsamlinger for at fortælle om ordningen. Der var generel
opbakning til den nye forsikring, der
giver bedre dækning i tilfælde af erhvervsudygtighed (se i øvrigt s. 1080).
I Århus gav ﬂere deltagere på generalforsamlingen dog udtryk for utilfredshed med at man ikke var blevet
præsenteret for de ret markante ændringer af forsikringen på et tidligere

?FM<;><E<I8C=FIJ8DC@E>)'';K=Ëj_fm\[^\e\iXc]fijXdc`e^)''-X]_fc[\j`M\ac\[\e),%f^)-%efm\dY\i
)''-%?\i]fikj´kk\i[`jbljj`fe\ie\]iXbi\[j^\e\iXc]fijXdc`e^\ie\#f^
i\gi´j\ekXekjbXY\kjbXcYc%X%ki´]]\Y\jclke`e^m\[i%epbi\[jjkilbkli#
c`^\jfd\k`jb\i\ke`e^jc`ea\i]fikXe[c´^\jkXe[\ejbXck`c[\YXk%
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tidspunkt. Man ville gerne have haft
mulighed for at debattere lidt mere,
var holdningen.
JlZZ\j]fimX^kfi[e`e^\i
Der var tale om en hård fødsel da
tandpinevagtordningerne kom til
verden i både Nordjylland og Århus
sidste år. Men begge steder fungerer
ordningerne nu til stor tilfredshed.
Det konstaterede man på kredsgeneralforsamlingerne i både Aalborg og
Århus. Også på Bornholm udtrykte
man tilfredshed med sin nye vagtordning.
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¾:_Xid\kli½\im\a\e]i\d
I februar i år inviterede RingkøbingViborg Amters Tandlægeforening
kommende cand.odont.er på besøg på
nogle af områdets klinikker. Håbet
var at de kommende kandidater ville
få lyst til at bosætte sig i det vestjyske
når eksamen var overstået. På generalforsamlingen i kredsen var der
udbredt enighed om at »charmeturen« havde været en succes.
Nu melder Nordjylland sig også på
banen i kampen om de nye kandidater. På de nordjyske klinikker mærker
man at det bliver stadig sværere at
rekruttere tandlæger, og derfor over-

vejer man nu at invitere de unge en
tur til Nordjylland.
Ep\G8KL$i\gi´j\ekXek\i
I Midt- og Vestjylland og på Fyn har
man ikke tidligere kunnet stille med
en repræsentant til de privatansatte
tandlægers udvalg i DTF, PATU. Men
nu er det lykkedes. På Fyn er Mette
Reinholdt valgt og i RingkøbingViborg Amters Tandlægeforening er
Anny Kristensen valgt.
Protokollater fra alle kredsgeneralforsamlinger kan ses på medlemsnettet på
DTFnet. Q

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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DTF’S VISION 2010

2010

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

J`[j\c=f^_G\[\ij\e#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\1

¾<k`bjbXc^\ee\djpi\_m\i[X^\e½
– Hvad betyder det konkret at etiske
spørgsmål indtager en central placering i
tandlægens dagligdag?
SFP: Tanken med etikdebatten er at
etik skal gennemsyre hverdagen. Det
er en debat som aldrig må lægges
død.
– Hvad betyder det konkret?
SFP: Etik kan nemt gå hen og blive
meget højtravende, men helt konkret
er visionen at tandlæger der er medlem af DTF, følger de etiske og kollegiale vedtægter. Med nye behandlinger og krav fra patienterne opstår der
hele tiden nye etiske problemstillinger. Det er tanken at den konstante
debat skal klæde os på til at navigere
gennem alle disse krav og muligheder
på bedste vis. Samtidig skal det gøres
tydeligt for omverdenen. Men først

skal der ske en intern afklaring og
kalibrering.
– Hvordan kan DTF efter din mening være
med til at sikre at etiske spørgsmål indtager
en central placering i tandlægens dagligdag?
SFP: Jeg tror først og fremmest det
handler om at skabe en bevidsthed
om etiske problemstillinger blandt
DTF’s medlemmer. Det skal vi gøre på
ﬂere måder. Den store undersøgelse
om etik som netop er gennemført (se
s. 1096, red.), er et led i det.
SFP: Det kunne også ske på DTF’s
kurser. Man kunne jo overveje at pålægge kursusudbydere på fx Årskursus at komme ind på relevante etiske
problemstillinger i forbindelse med
det emne de underviser i. Det synes
jeg ville være oplagt.

=FKF1DFIK<EE@CJJFE

VISION:

– Du nævnte den etikundersøgelse som
DTF netop har gennemført blandt medlemmerne. Kan I bruge undersøgelsen til noget
for at nå denne vision?
SFP: Jeg synes det er positivt at konstatere at et ﬂertal af DTF’s medlemmer
støtter en skrappere etisk linje i foreningen. Det betyder fx at medlemmer
der handler i modstrid med DTF’s etiske og kollegiale vedtægter skal idømmes en bod eller måske i yderste konsekvens ekskluderes. Her er det nødvendigt at stille nogle retningslinjer op
så medlemmerne ved hvad konsekvensen af deres handlinger vil være.
– Tror du ikke man skal passe på med at
skræmme medlemmerne væk?
SFP: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg
synes ikke vi skal være bange for at
stille krav til hinanden indbyrdes. Det
er nødvendigt hvis vi vil sikre et højt
etisk niveau, og det er en forudsætning hvis vi vil have at det skal være et
kvalitetsstempel at være DTF-medlem.

<k`jb\fm\im\a\cj\i`e[kX^\i\e
Z\ekiXcgcXZ\i`e^`kXe[c´^\ej
[X^c`^[X^
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[$
Y\jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1
Q8cc\;K=Ëjd\[c\dd\i]µc^\i
]fi\e`e^\ej\k`jb\bf[\bj%

J`[j\c=f^_G\[\ij\eJ=G #*'i#
XejXkkXe[c´^\g\egi`mXkkXe[bc`e`b`9iµe[Yp#
d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\j`[\e)'',
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– På hvilke områder kunne du forestille dig
at der skulle strammes op?
SFP: Som formand for de privatansatte tandlægers udvalg i DTF synes jeg
det kunne være oplagt at overveje om
ikke foreningen kunne gøre noget i
forhold til klinikejere der gang på
gang behandler deres ansatte dårligt.
Her kan det også være på sin plads
med sanktioner. Hvordan vi skal gøre
det, må vi ﬁnde ud af i fællesskab.
Men det bør have konsekvenser. Det
samme ville selvfølgelig i givet fald
gælde ansatte der opførte sig dårligt
gentagne gange.
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G;K=e\kbXe[lj\Xcc\m`j`fe\i#dcf^jkiXk\^`\i]fi;K=ËjXiY\a[\[\bfdd\e[\Ôi\i%

E`\cj9ille#d\[c\dX];K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\1

¾M`jbXcm´b]iXXkgifYc\d\id\[k´e[\ie\
eµ[m\e[`^m`j\i]fcbj\^\ejbpc[½
=FKF1DFIK<EE@CJJFE

VISION:
JXd]le[\kjk`cc\i[\i\jjfliZ\ik`c
i[`^_\[]fikXe[gc\a\ejfd^`m\i
dlc`^_\[]fi[\e]X^c`^keµ[m\e[`^\
Y\_Xe[c`e^
=fiXkem`j`fe\e_Xi;K=Ëj_fm\[Y\$
jkpi\cj\jXk]µc^\e[\dc1
QKXe[jle[_\[\i\k`ek\^i\i\k
\c\d\ek`[\fm\i\ejbfdjk\i]fi

– Er det offentlige tilskud til tandbehandling højt nok i dag?
NB: Nej, det mener jeg ikke. Holdningen i dag er at optimal tandbehandling er en luksus. Sådan burde det
ikke være. Selv om ﬂertallet får ﬂere
penge mellem hænderne, er der stadig nogle der har svært ved at få råd.

kXe[gc\a\p[\cj\ijfd;K=]fi_Xe[$
c\i%
Q>ilgg\id\[j´ic`^\Y\_fm]i
k`cjbl[k`ckXe[Y\_Xe[c`e^%
Q;K=XiY\a[\i]fiÕ\i\i\jjfliZ\ik`c
kXe[gc\a\e%
E`\cj9illeE9 #,'i#
bc`e`b\a\i`BµY\e_Xme#d\[c\dX]

– Kan du give nogle eksempler?
NB: Der er de svage grupper der er
afhængige af kommunale budgetter.
Mange kommuner har strammet op
og er mindre tilbøjelige til at bevilge
penge til tandbehandlinger nu end de
var tidligere. Desværre er der ikke så
mange billeder i det som i vrede forældre der strejker foran Christiansborg fordi der bliver skåret ned i daginstitutionerne. Men problemet er det
samme for fx ældre der søger om at få
bevilget penge til en ny krone.
– Kan og vil DTF gøre noget ved det?
NB: Kommunalreformen giver nye
muligheder fordi større enheder giver
håb om mere ensartede kriterier for
bevillinger. Derudover mener jeg at
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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;K=Ëj_fm\[Y\jkpi\cj\j`[\e)''(

indsatsen skal gøres lokalt. Det er de
lokale tandlægeselskaber som kan
råbe vagt i gevær hvis de oplever at
kommunen er for restriktiv med at
bevilge penge. I lokalselskaberne
kender man kommunen og politikerne, og det kan man udnytte til at tale
patienternes sag.
NB: Vi tandlæger har i mange år
været rigtig gode til at kommunikere
at folk selv har et medansvar for deres tandsundhed. Og det er jo rigtigt.
Men det er måske på tide at vi trækker lidt i den anden retning. For tandsygdomme er jo også sygdomme. Og

vi skal lidt væk fra at problemer med
tænderne nødvendigvis er folks egen
skyld. Inden for sygehusvæsenet behandler man jo også folks hjerte-karsygdomme selv om de har levet
usundt hele deres liv.
– Flere ressourcer til tandplejen betyder
måske også mere offentlig styring. Er DTF
villig til det?
NB: Det er et svært spørgsmål, men
ja, det vil jeg mene. Vi kan ikke komme uden om mere offentlig indblanding hvis vi kræver mere tilskud. Det
må vi i givet fald være indstillet på.
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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G\i(%fbkfY\iki[k\\eepcfmfdYXij\cjl[c`^e`e^`biX]k%

 4 )- ;<- ,16-

8)<1-6<-: 75
7/ <)- 6,-:
1 )>1;-6
1 57:/-;( 

J\_\i_mX[[\kY\kp[\i]fikXe[bc`e`bb\i`gi`mXkgiXbj`j

@jXY\c9iXe[kA\ej\e

M´ig]fibXekm`X\e[X^c`^
ep_\[jdX`cd\[bfik\i\jld\i
X]d\[`\ie\j_`jkfi`\ifd
kXe[c´^\if^k´e[\i%
K`cd\c[[`^gd\[c\dje\kk\k
g;K=e\kle[\id\elglebk\k
Rd\[c\dd\iTf^R\$dX`c
j\im`Z\T

Formålet med loven er at udligne
arbejdsgiverens udgifter såfremt der
betales løn under barsel. Alle arbejdsgivere skulle nu have modtaget
en pjece fra barsel.dk – alligevel
skal vi her komme med de vigtigste
punkter for tandlæger.
Ordningen administreres af ATP,
der har lavet en afdeling der hedder
barsel.dk.
?mX[\iY\k`e^\cj\ie\6
For at kunne få udbetaling fra barsel.
dk skal der udbetales løn til medarbejderen i en del af orloven. Det
kræves ligeledes at der sendes refusionsanmodning til den ansattes
bopælskommune.
Bemærk at man nu kan gøre dette
elektronisk på www.virk.dk.
Det kræver at man har oprettet en
digital signatur.
?mfieijkXik\il[Y\kXc`e^\ie\6
Hvis du har udbetalt løn efter den 1.
oktober 2006 til en ansat på barsel,
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vil du kunne få refusion. Udbetalingen afhænger altså ikke af hvornår
pågældende har født eller er gået på
orlov.
?mX[jbXc[l^µi\]fiXk]g\e^\
]iXYXij\c%[b6
Udbetalingen sker automatisk når
du har indsendt anmodning om
refusion til den ansattes bopælskommune. Barsel.dk vil hvert kvartal få oplysninger fra kommunerne
om hvem der har fået refusion, og så
kommer der automatisk udbetaling
fra barsel.dk. Udbetalingen sker til
virksomhedens NEMkonto.
?mX[jbXc[lY\kXc\k`cYXij\c%[b6
Det koster 936,- kr. per år for en
fuldtidsansat og forholdsmæssigt for
deltidsansatte. Du skal ikke selv
gøre noget for at beregne bidraget,
og du kan ikke slippe for at betale
selv om du fx kun har en 56-årig
klinikassistent ansat på klinikken.
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?mfid\^\kl[Y\kXc\jf^_mfi
c´e^\6
Barsel.dk udbetaler 142,- kr. minus
dagpengesatsen, hvilket p.t. svarer til
en udbetaling på 51,95 kr. i timen. Er
timelønnen mindre end 142,- kr., reduceres forholdsmæssigt. Bemærk at
timelønnen opgøres på samme måde
som ved refusion af dagpenge fra
kommunen.
Tvillinger giver ikke dobbelt.
Første udbetaling fra barsel.dk sker
i februar 2007.
Der udbetales i i alt 26 uger. De 26
uger fordeles således:
Fire uger før forventet fødsel.
22 uger efter fødslen hvoraf to uger
er øremærkede til faderen og to uger
øremærkede til moderen.
De resterende 18 uger kan deles.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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?mX[d\[XejXkk\kXe[c´^\i6
For ansatte tandlæger i privat praksis
gælder det at såfremt virksomheden
vælger den ordning der betyder at
arbejdsgiveren ikke udbetaler halv
løn, men at den ansatte i stedet får
udbetaling fra Tryghedsordningerne
og dagpenge fra bopælskommunen,
vil dette betyde at arbejdsgiveren
ikke kan få udbetaling fra barsel.dk.
Udbetaling sker kun til arbejdsgiver såfremt der er udbetalt halv løn
og der samtidig er indsendt anmodning om refusion til bopælskommunen.
Det har ingen betydning at der
også udbetales et beløb til arbejdsgiveren fra Tryghedsordningerne.

?m`ja\^\ibc`e`b\a\i`8gJ6
Er man som klinikejer ansat i ApS, vil
der ske udbetaling fra barsel.dk efter
ovenstående regler.
?mX[d\[l[jbl[kficfm6
Har en ansat udskudt noget af sin orlov til efter 1. oktober, vil man ligeledes kunne få udbetaling fra barsel.dk.
BXedXebcX^\6
Bemærk at man ikke kan klage over
barsel.dk’s afgørelser. Er du utilfreds
med en afgørelse, skal du derfor i
første omgang rette henvendelse til
barsel.dk der så vil revurdere sagen.
Har du spørgsmål til ordningen,
skal du rette henvendelse til barsel.
dk på tlf. 70 10 16 11 eller læs mere på
www.barsel.dk.
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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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 26. november 2006 kl.
9.00 samme sted. Alle DTF’s medlemmer har adgang til
generalforsamlingen, mens alene repræsentanterne har
stemmeret.
;X^jfi[\e
(% M\cbfdjkdm%
)% I\^`jki\i`e^X]i\gi´j\ekXek\i
*% MXc^X][`i`^\ek
+% =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 5 og 6 er udsendt til repræsentantskabet og bragt på DTFnet medio september 2006).
.% J´ic`^\\de\i
a. Kommunikationspolitik
b. Etikundersøgelserne
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).
/% ¤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 2006 til Tandlægebladet nr.
10A/2006).
0% >f[b\e[\cj\X]\m\ekl\cc\´e[i`e^\i`
bi\[j]fi\e`e^\ie\jj´im\[k´^k\if^k`cc´^k`c[\
bfcc\^`Xc\i\^c\i
(Vedtages der på kredsgeneralforsamlingerne særved1100
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tægtsændringer 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 speciﬁ kationer er
indeholdt i tillægget Generalforsamling 2006 til
Tandlægebladet nr. 10A/2006. 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\i
dm%jXdkXbk`m`k\kjYl[^\k]fi)''/
a. Forslag til budget 2007
b. Bevilling til DTF’s Forskningskonto
c. Fastsættelse af godtgørelser mv. for deltagelse i foreningsarbejde
d. Fastsættelse af vederlag til formanden og øvrige
fagpolitikere
e. Vedtagelse af endeligt budget 2007, herunder fastsættelse af medlemskontingenter
f. Vedtagelse af aktivitetsbudget 2008
(Forslag til budget 2007 er indeholdt i tillægget Generalforsamling 2006 til Tandlægebladet nr.
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^\e\iXc]fijXdc`e^)''10A/2006. Uddybende noter til budgetforslaget tilsendes repræsentantskabet og kan efter 1. november rekvireres af ethvert medlem ved telefonisk
henvendelse til DTF’s økonomiafdeling).
()%MXc^k`c_fm\[Y\jkpi\cj\e
Pia Graversgaard, Dorte Jeppe-Jensen og Hanne Hastrup er på valg til hovedbestyrelsen. Pia Graversgaard og Dorte Jeppe-Jensen kan genvælges for en ny
treårig periode. Hanne Hastrup kan ikke genvælges.
(*%MXc^k`c[`m\ij\k`cc`[jgfjk\if^l[mXc^d%d%
a. Valg af medlem til DTF’s kollegiale voldgiftsret.
John Christensen er på valg for en ny treårig periode. John Christensen er villig til genvalg.
b. Valg af ét medlem og to suppleanter til Landstandlægenævnet. Til Landstandlægenævnet skal repræsentantskabet vælge et medlem og dettes 1. og 2.
suppleant fra 1. kreds (valggruppe I), idet det nuværende medlem Jens Helsted og dennes to suppleanter, Anders Lentz Nielsen og Per Guldbæk, er på
valg.
Alle kan genvælges, og alle er villige til genvalg for
en ny treårig periode.
(+%>\e\iXc]fijXdc`e^`;K=jKip^_\[jfi[e`e^\i
a. Formandens årsberetning
(Årsberetningen er udsendt i tillægget Generalforsamling 2006 til Tandlægebladet nr. 10A/2006).
b. Særlige emner
1. Erhvervsudygtighedsforsikringen
c. Ændringsforslag til vedtægterne for DTFs Tryghedsordninger
(Ændringsforslag med tilhørende bemærkninger er
udsendt til medlemmerne i tillægget Generalforsamling 2006 til Tandlægebladet nr. 10A/2006).
d. Årsregnskab 2005
(Er udsendt i tillægget Generalforsamling 2006 til
Tandlægebladet nr. 10A/2006).
e. Budgetforslag 2007
(Er udsendt i tillægget Generalforsamling 2006 til
Tandlægebladet nr. 10A/2006).
f. Valg til bestyrelsen
Susanne B. Kristensen, Marianne Clemensen og
Ulrik Thomsen er på valg.
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 13
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Alle kan genvælges. Susanne B. Kristensen og Marianne Clemensen er villige til genvalg for en ny toårig periode. Ulrik Thomsen er ikke villig til genvalg.
g. Valg til ankeudvalget
Ole Esmark, Allan Bo Svendsen og Preben Søndergaard samt suppleanterne Frank Borchorst og Peter
Kaihøj er på valg.
Alle kan genvælges og er villige til genvalg for en
ny toårig periode.
h. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte for det kommende
år.
i. Valg af to kritiske revisorer
Kritiske revisorer er Frank Sloth og Søren Poulsen.
Begge kan genvælges. Søren Poulsen er villig til
genvalg. Frank Sloth er ikke villig til genvalg.
Valgperioden er et år.
j. Valg af to kritiske revisorsuppleanter
Suppleanter er Lars Munk og Nina Kümmel. Begge
kan genvælges og er villige til genvalg.
Valgperioden er et år.
k. Eventuelt.
(,%MXc^X]i\m`j`fejÔidX
Revisionsﬁ rma
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 og er villige til genvalg. Valgperioden er et år.
Revisorsuppleanter er Nina Kümmel og Marianne
Riis.
Begge kan genvælges og er villige til genvalg. Valgperioden er et år.
(.%M\[kX^\cj\X]_mfi;K=Ëjfi[`e´i\
^\e\iXc]fijXdc`e^)''/jbXcX]_fc[\j
(/%<m\ekl\ck

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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Uovertruffen multibeskyttelse
til følsomme tænder
Ny Colgate Sensitive Multi-Protection til patienter
med kompromitteret mundhygiejne som følge af følsomme tandhalse:
Op til 25% reduktion af plak1

Op til 47% reduktion af tandsten2

Op til 73% reduktion af gingival blødning3

%
80

Colgate Sensitive med ﬂuor beskytter mod huller.
Dansk tandlægeforening anbefaler dagligt brug af
ﬂuortandpasta.
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•

Indeholder kaliumcitrat, som giver en uovertruffen beskyttelse
mod følsomme tandhalse

•

Indeholder zinkcitrat, som hjælper med til at beskytte følsomme tænder mod bakterier

•

Dokumenteret til at reducere plak, tandsten og tandkødsproblemer

•

Samme gode smag som Colgate Sensitive, så du ved, at
compliance ikke vil være et problem

Bestil gratis* prøver
på www.colgate.dk
Indtast kode: multi-protection

References: 1. Williams C, McBride S, Mostler K et al. Efﬁcacy of a dentifrice containing zinc citrate for the control of plaque and gingivitis: A 6-month study in adults. Compend Contin Educ Dent 1998; 19(2 Suppl): 4–15.
2. Petrone M, Lobene RR, Harrison LB et al. Clinical comparison of the anti-calculus efﬁcacy of three commercially available dentifrices. Clin Prev Dent 1991; 13(4): 18–21. 3. Data on ﬁle. Clinical efﬁcacy of a zinc citrate
dentifrice in the control of plaque and gingivitis: A 6-month study in adults. Colgate-Palmolive Ltd. 4. Data on ﬁle. Comparative clinical study of the desensitizing efﬁcacy of Sensitive Multi-Protection: A four week study.
Colgate-Palmolive Co. 5. Schiff TG, Volpe AR, Gaffar A et al. The comparative anticalculus effect of dentifrices containing 1.30% soluble pyrophosphate with and without copolymer. J Clin Dent 1990; 2(2): 48–52. 6. Singh
SM, Petrone ME, Volpe AR et al. Comparison of the anticalculus effect of two soluble pyrophosphate dentifrices with and without a copolymer. J Clin Dent 1990; 2(2): 53–55. 7. Sowinski J, Petrone DM, Simone AJ et al.
Clinical efﬁcacy of a dentifrice containing zinc citrate: A 12 week calculus clinical study in adults. Compend Contin Educ Dent 1998; 19(2 Suppl): 16–19.

*så længe lager haves
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Gi`jk`cle^]fijb\i
»Aalborg Sygehus’ Forskerpris«, som indstiftedes i sommeren 2006, og
som uddeles én gang årligt, er tildelt ph.d.-studerende Thomas Jensen,
der er ansat som overtandlæge ved
Kæbekirurgisk Afdeling på Aalborg Sygehus. I
sit ph.d.-projekt arbejder Thomas Jensen med
anvendelsen af knogleerstatningsmateriale og
autologt knogletransplantat i forskellige
blandingsforhold til opbygning af kæbeknogle.
Tildelingen blev bl.a. motiveret med »Thomas
Jensens store forskningsinteresse der har tjent
som inspiration for afdelingens øvrige
tandlæger«. Prisen blev overrakt den 10. okt.
2006.

?´[i`e^X]<i`b
?aµik`e^$
?Xej\e
På det seneste årlige møde i
The International Team for Implantology (ITI) i Basel den 28.
sept. 2006 blev professor, dr.
odont., dr.h.c. Erik HjørtingHansen, tidl. Afdeling for
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi,
Odontologisk Institut, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hædret med et Honorary
Fellowship. Erik Hjørting-Hansen er den sjette person som
har modtaget denne udmærkelse.
Erik Hjørting-Hansen modtog prisen som belønning for
en mangeårig indsats i organisationens ledelse og forskningskomité og som redaktør
af ITI’s biennale tidsskrift:
Forum Implantologicum.
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=fie\dgi`jk`c
wi_lj]fijb\i
Lektor, ph.d. Andreas
Stavropoulos fra Afdeling for
Parodontologi på Aarhus
Universitet har modtaget
»Anthony Rizzo Periodontal
Research Award«, der hvert år
tildeles en yngre, lovende
forsker i begyndelsen af sin
karriere. Andreas
Stavropoulos beskæftiger sig
primært med
tandkødssygdomme og har
arbejdet på Afdeling for
Parodontologi de sidste ti år.
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WWW.PROTIC.DK

Import

- med omtanke

Vi fremstiller, trimmer og kontrollerer
alle modeller i Danmark, og dette arbejde er inkluderet i vores priser på
importerede tænder.

Protic® - et landsdækkende netværk
af selvstændige dentallaboratorier:
AR Dental, Odense
Esbjerg Dentallaboratorium
HC Dental, Aalborg
Rastow Dental, Lyngby
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AljgiXZk%

Kfgi`j\ik`c
Df^\ejB`c`Xe
Dr.odont. Mogens Kilian,
professor ved Institut for
Medicinsk Mikrobiologi og
Immunologi på Aarhus
Universitet, har modtaget Acta
Odontologica Scandinavicas
pris for enestående forskning.
Mogens Kilian er også blevet
udnævnt til fellow af American
Academy of Microbiology.

<lifg\Xe
8jjfZ`Xk`fe]fi
Fjj\f`ek\^iXk`fe
Overtandlæge ved
Kæbekirurgisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, dr.odont.
Søren Schou er indvalgt som
Board Member i European
Association for Osseointegration.

Azam Bakhshandeh

GiXbj`j
Mia Bath Søndergaard har overtaget
Erik Sørensens klinik på adressen
Glucksvej 1 A, 9200 Aalborg SV
pr. 1. oktober 2006.
Simon Schødt Schlosser har overtaget
Palle Steen Larsens klinik på adressen Østergade 18, 4., 1100 København
K pr. 1. oktober 2006.
Zohair Azzouzi har overtaget Leo
Strarups klinik på adressen Enghave
Plads 6, 1. th., 1670 København V
pr. 1. november 2006.
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8ej´kk\cj\i
Erik Sørensen hos Mia Bath
Søndergaard, 9200 Aalborg SV.

=µ[j\cj[X^\
-%efm\dY\iÆ)-%efm\dY\i)''*'i
Gitte Elisabeth Poulsen, Viborg,
11. november.
Jacob Nielsen, Århus C, 14. november.
Karina Hansen, Næstved,
15. november.
Lasse Ørskov Hansen, Århus V,
19. november.
Mette Krebs Havgaard, Aalborg,
23. november.
+'i
Berit C. Harbo, Middelfart,
6. november.
Frederik Lemche, Vejle Øst,
6. november.
Jürgen Wilde, Odense M,
10. november.
Charlotte Sørensen, Farum,
12. november.
Mai Reinert, Charlottenlund,
21. november.
Anne-Mette Haug Markdal, Nyborg,
25. november.
Elspa Samuelsen, Færøerne,
26. november.

-'i
Hans Peter Vilhelmsen, Vemb,
6. november.
Bergtóra Hanusardóttir, Færøerne,
15. november.
Karl-Otto Fjeldsted, København K,
17. november.
Per Bjørn Leisby, København K,
25. november.
Henrik V. Veisner, Næstved,
26. november.
.'i
Alf Broe, Jelling, 16. november.
Jens Helsted, København K,
18. november.
Werner Frank Andersen, Middelfart,
20. november.
Ib Andre Bechmann Hansen,
Horsens, 25. november.
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+HTWM¤YNL]LQZHS
2¥ILUOH]U

.,i
Niels Thorsen, Assens, 9. november.
Vitus Bering Ingerslev, Kalundborg,
12. november.
/,i
Poul Hasseriis, Hillerød,
26. november.
0,i
Aase Lundsgaard Jensen, Esbjerg,
16. november.

;µ[j]Xc[
,'i
Thomas Glenert, Norge, 8. november.
Hanne Kragelund Jensen, Hjørring,
12. november.
Per Lien Pedersen, København Ø,
17. november.
Anders Bredahl, Aalborg Øst,
20. november.
Marianne Holde, Kgs. Lyngby,
22. november.
Tenna Marian Pedersen,
Frederiksberg, 24. november.

-YLT[PKLUZ
[HUKS¤NLO\ZL
PKPUI`

Jørgen B. Thomsen, født 1923,
kandidateksamen 1964.
Jørgen Andersen, født 1938,
kandidateksamen 1969.
Lisbeth Foged, født 1953,
kandidateksamen 1977.
Maria Malling Pedersen, født 1954,
kandidateksamen 1978.

;SM
-H_
^^^JLU[YVKVU[KR
PUMV'JLU[YVKVU[KR

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

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

www.oelgod-construction.dk
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Regents Professor Emeritus Robert J.
Gorlin, Minneapolis, døde tirsdag
den 29. august i en alder af 83 år af
lymfom, som han var blevet behandlet for i otte år.
Gorlin havde mange venner i
Skandinavien, især blandt tandlæger og læger. Han har haft et mangeårigt samarbejde med adskillige
danske læger og tandlæger og var
en populær gæst og højt skattet
foredragsholder. Flere danske tandlæger og læger har han inviteret
som gæsteforskere eller gæsteprofessorer ved Universitetet i Minneapolis i kortere eller ofte længere tid.
Hans vilje og energi til at skaffe
midler til udenlandske forskeres
rejse til og ophold på hans afdeling
var enestående, bl.a. var han medstifter af Lasby Visiting Professor Program i 1967, som den dag i dag danner grundlag for udenlandske forskeres og læreres ophold ved universitetet.
Gorlin var en højt begavet klinisk forsker der var kendt i fagkredse verden over. Han havde en
enestående hukommelse og indsigt
i sit fagområde og var derfor meget

hyppigt søgt som konsulent af kolleger fra hele verden. Samtidig var
han usædvanlig venlig, hjælpsom
og beskeden og var dertil en morsom mand med en meget veludviklet sans for humor. Han var altid
god for en kvik og underfundig
bemærkning eller en morsom anekdote.
Gorlin blev tandlæge ved Washington University, D. C. i 1947 og blev
uddannet som oral patolog ved
Veteran Administration Hospital,
Bronx, New York, i 1950-51. Han
gjorde militærtjeneste som leder af
tandklinikken på Thulebasen i
Grønland i 1951-52. I 1956 blev
han Master of Science i organisk kemi ved State University of Iowa. Samme år blev han ansat ved tandlægeskolen på University of Minnesota i
Minneapolis som Associate Professor
og leder af afdelingen for oral patologi (1956-1958) og som professor
fra 1958, og dér arbejdede han ikke
alene til sin pension i 1993, men
indtil syv uger før sin død, hvor
trætheden overvældede ham. Næsten dagligt havde han sin gang på
universitetshospitalet og tandlægeskolen, hvor der gennem fondsmidler var stillet kontor og sekretærhjælp til hans rådighed. I 1978 blev
han udnævnt til Regents Professor
ved University of Minnesota.
I sine unge år interesserede Gorlin sig mest for den orale patologi,
men allerede for mere end 45 år
siden begyndte han mere og mere
at interessere sig for genetisk betingede udviklingsdefekter og syndromer, kraniofaciale udviklingsfor-
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styrrelser og genetisk betinget høretab. Ved selvstudier ﬁk han en meget omfattende viden inden for patologi, genetik, pædiatri, obstetrik &
gynækologi, otolaryngologi og dermatologi. I de senere mange år var
han fast tilknyttet som konsulent
ved de tilsvarende afdelinger ved
universitetshospitalet i Minneapolis.
Gorlin var usædvanlig produktiv;
han var forfatter eller medforfatter
på omkring 625 videnskabelige arbejder, forfatter til 60 lærebogskapitler, medforfatter eller redaktør af
20 bøger, hvoraf nogle er oversat til
russisk, spansk og japansk. Han
beskrev og navngav mere end 100
syndromer forårsaget af genetiske
defekter, seks af dem bærer hans
navn. Selv om den molekylære biologi blev udviklet da Gorlin var aldersstegen, formåede han at sætte
sig ind i dens metode og betydning.
I samarbejde med kolleger er det
lykkedes at isolere generne for adskillige af de 100 syndromer han
beskrev, hvilket åbner mulighed for
at imødegå virkningen af de kausale
genetiske defekter. For et af de syndromer der bærer hans navn, sekvenserede hans søn Jed genet i
1990 og kortlagde det i 1992.
Gorlin interesserede sig for meget
andet end sit fag og havde en omfattende viden om historie, kunst, arkæologi, musik, opera og økologi.
En sand polyhistor.
Af de mange nationale og internationale æresbevisninger han modtog, skal nævnes nogle få. Han modtog fem æresdoktorgrader, den ene i
København, hvor han på initiativ af
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Flemming Skovby og Sven Kreiborg
blev udnævnt som æresdoktor i
odontologi ved Københavns Universitet i november 2003. I 1997 blev
han udnævnt til Senior Fellow in the
Institute of Medicine of the National
Academy of Sciences, USA. Samme år
modtog han den eftertragtede Premio Phoenix Anni Verdi-Pris (»genetikernes Nobelpris«) ved det italienske Medical Genetics Society og Goldhaber Award fra Harvard University. I
2002 modtog han University of Minnesotas højeste æresgrad, Honorary Doctor of Science Award, og i 2003 modtog
han Norton A. Ross Award fra den
amerikanske tandlægeforening,
ADA. I 2004 modtog han American
Society of Human Genetics Award for Excellence in Human Genetics Education
og blev i august inviteret til Stockholm for at forelæse ved en Nobelfond-konference.
Gorlin kom til København første
gang i 1961 som Fullbright Exchange
Professor og Guggenheim Fellow. Han
boede i Hellerup med sin hustru,
sin søn og sin datter i næsten ni
måneder. I den tid arbejdede han på
professor J.J. Pindborgs afdeling for
oral patologi på Tandlægehøjskolen.
Sammen skrev de på en håndbog
om de syndromer der viser symptomer i hoved- og halsområdet. Bogen
er kommet i adskillige udgaver, fjerde og foreløbig sidste udgave udkom
i 2001 og var på 1.275 sider. Pindborg har dog kun været medforfatter på de to første. »Syndromes of the
Head and Neck« betragtes stadig som
den ypperste på området. Andre
kendte værker som Gorlin var med

til at udgive, er »Atlas of the Face in
Genetic Disease«, »The Malformed Infant and Child«, »Genetic and Metabolic
Deafness«, »Hereditary Hearing Loss
and its Syndromes« og den i sin tid
(1970) meget anvendte og anerkendte tekstbog i oral patologi »Thoma’s
Oral Pathology«, som Henry Goldmann var medforfatter på. De valgte
titlen for at ære den schweizisk fødte orale patolog og parodontolog
Kurt Thoma fra Boston, som var en
pioner inden for den orale patologi.
Siden det længere ophold i 1961
har Gorlin været i Skandinavien
adskillige gange på kortere besøg og
knyttet mange venskaber og faglige
relationer.
Livet igennem havde han for øje
at bruge sin tid til nytte for andre,
og det lykkedes for ham i en grad
der er få beskåret. Han efterlader et
tungt savn.
Jens Andreasen,
Erik Hjørting,
Sven Kreiborg
og Finn Prætorius
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Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''-Æ=Xjkgifk\k`b
Dato: 10.-11.11.2006
Sted: Aalborg Kongres & Kulturcenter
Arrangør: Colgate og DTF
Info: www.dtfnet.dk eller www.tandlaegebladet.dk

JkXik`giXbj`j
Dato: 17.-18.11.2006
Sted: Comwell Roskilde,
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

;K=¡j_fm\[^\e\iXc]fijXdc`e^
)''Dato: 25.-26.11.2006
Sted: Munkebjerg, Vejle
Arrangør: Dansk Tandlægeforening
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

?mX[bXeY`[jb`ee\i_a´cg\d\[6
M%G\k\iJm\ejjfe
Dato: 21.11.2006
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17,
København K.
Arrangør: SPBT (Nye medlemmer:
henvendelse: Lars O. Madsen,
tlf. 39 63 51 71)

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

Alc\dµ[\1¾Alc`Ile[\kie½
Dato: 24.11.2006 kl. 18.30
Sted: Tandlægeskolen, Københavns
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller
www.dstmk.dk
8;=Æ=i\eZ_;\ekXc8jjfZ`Xk`fe
8eelXc:fe^i\jj
Dato: 21.-25.11.2006
Sted: Paris
Arrangør: French Dental Association
Info: www.adf.asso.fr

:Xe[%f[fek%i^Xe^(00-_fc[\i
('$ij$alY`c´ld
Dato. 11.11.2006 kl. 19.00
Sted: Munkekælderen via indgangen
fra Frue Plads, Port A, København K
Info: astridan@btinternet.com

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

FiXccXj\iXggc`ZXk`feZfe]\i\eZ\
Dato: 11.11.2006
Sted: Radisson SAS Royal Hotel
Arrangør: NORSOLA
Info: Tandlæge Dennis J. Christensen,
tlf. 33 24 49 32, e-mail: dennis.christensen@direkte.org

JkXik`giXbj`j
Dato: 24.-25.11.2006
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190
Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
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;\Z\dY\i
D\[`Z`ejb?`jkfi`jbJ\cjbXYg=pe
`e[bXc[\ik`cd\[c\djdµ[\ei%(++
Tid: 11.12.2006 kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet, Odense
Universitetshospital
Arrangør: Medicinsk Historisk Selskab
på Fyn
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

)''.
AXelXi
Ki\Xkd\ekGcXee`e^f]k_\:fdgc\o
GXk`\ek
Expert Course In Implant Dentistry
Tid: 22.-25.1.2007
Sted: The Pankey Institute – Florida
Info: berechsen@3implant.com
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Oraqix TM
– injektionsfri og fleksibel bedøvelse

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

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

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

Kontraindikationer og bivirkninger
Oraqix er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed overfor lidocain, prilocain, lokalanæstetika af amidtypen eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Oraqix er kontraindiceret til patienter med kongenit eller idiopatisk methæmoglobinæmi. Oraqix er kontraindiceret til patienter med tilbagevendende porfyri. Der er ikke set bivirkninger, som kunne
tilskrives Oraqix. De hyppigste bivirkninger i alle kliniske forsøg var lokale reaktioner i mundhulen. Hyppigheden og arten af reaktioner var ens for Oraqix og placebo. Hos patienter,
som var eksponeret for Oraqix og placebo var 15 % af de rapporterede bivirkninger milde. I begge grupper var 4 % af de rapporterede bivirkninger moderate. De lokale reaktioner
såsom ømhed, ulceration, irritation og rødme svarer til de symptomer, der sædvanligvis ses efter tand- og rodrensning. Lignende symptomer kan ligeledes være associeret med parodontal sygdom. For yderligere information: www.laegemiddelstyrelsen.dk
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Vil du have
Gør
mere ud af
hverdagen
pensionen?
billigere...
Ring til os på
39 46 00 80
eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

=\YilXi

8l^ljk

K_\K`d\@jefn]fi@dgcXek
8\jk_\k`Zj
Dato: 2.-3.2.2007
Sted: Barcelona
Arrangør: 3i Implant Innovations
Info: berichsen@3implant.com

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

DXikj

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger
Garanteret uafhængig rådgivning

wijblijlj)''.
Dato: 8.-10.3.2007
Sted: Bella Center
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller www.tandlaegebladet.dk
@;J)''.
32nd International Dental Show
Tid: 20.-24.3.2007
Sted: Cologne-Germany
Info: www.ids-cologne.de
B`ili^``CXjM\^Xj
Dato: 22.-31.3.2007
Sted: Las Vegas
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

J\gk\dY\i
;\ekXc=X`i)''.
Dato: 21.-22.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
www.dtfnet.dk eller www.tandlaegebladet.dk

Efm\dY\i
Jpdgfj`ld)''.
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Århus
Arrangør: DTF Efteruddannelse
www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Bryd vanen
B8C<E;<I

PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20
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&ACTS OG FLDER
n OVERENSKOMSTER OG REGLER FOR PRIVAT PRAKSIS
+AN DET BETALE SIG AT FOKUSERE PÌ SYGESIKRINGSYDELSER /MKRING  AF OMSTNINGEN I EN PRIVAT TANDLGEPRAK
SIS STAMMER FRA SYGESIKRINGSYDELSER $ET ER DERFOR AFGRENDE AT DU KENDER DISSE YDELSER OG DERES ANVENDELSE
I DETALJER
-ÌL
!T GIVE DELTAGERNE EN GRUNDIG INDFRING I DE VIGTIGSTE REGLER DER STYRER DET DAGLIGE ARBEJDE $ER ER TALE OM EN
REVIDERET UDGAVE AF DET TIDLIGERE SYGESIKRINGSKURSUS HVOR VI FRST OG FREMMEST FOKUSERER PÌ DE DELE AF OVER
ENSKOMSTER OG REGLER SOM DU KAN GÌ DIREKTE HJEM OG BRUGE BAGEFTER
)NDHOLD
+URSET GIVER ET GRUNDIGT INDBLIK I ANVENDELSEN AF SYGESIKRINGSOVERENSKOMSTENS YDELSER OG KOMBINATION AF YDEL
SER %FTER KURSET SKAL INGEN VRE I TVIVL OM HVORNÌR MAN ANVENDER PARO YDELSERNE )&" UDVIDET TANDRENSNING
MV LIGESOM ALLE VIL KUNNE LSE OG FORSTÌ EGEN YDELSESSTATISTIK FRA SYGESIKRINGEN +LAGEREGLERNE I OVERENSKOM
STEN OG SAGSFORLBET I KLAGESAGER VIL MAN OGSÌ FÌ ET GODT KENDSKAB TIL
$ER ER DESUDEN EN GENNEMGANG AF DE NYE JOURNALFRINGSREGLER OG PATIENTRETSSTILLINGSLOVEN LIGESOM VI KOM
MER IND PÌ PATIENTERNES VRIGE TILSKUDSMULIGHEDER
&ORM
+URSET GENNEMFRES I EN KOMBINATION AF KORTE FOREDRAG ARBEJDSGRUPPER MED CASES FRA wDET VIRKELIGE LIVi OG
DEBAT I PLENUM
+URSUSNR 
+URSUSGIVERE 4ANDLGEKONSULENT 4ORBEN !NDERSEN OVERTANDLGE (ENNING ,EHMANN "ASTIAN CANDOECON
+URT "IRK VICEKONTORCHEF !NNETTE "ONNE OG TANDLGE 6AGN 6ESTERGÌRD *ACOBSEN
4ID

 KL   OG  KL  

+URSUSSTED

#OMWELL 3OR 3TORKRO !BILDVEJ   3OR

0RIS KR 

&RIST  NOVEMBER 

0RISEN ER INKL FORPLEJNING OG OPHOLD INTERNAT  +URSUSAFGIFTEN ER REDUCERET UNDER FORUDSTNING AF TILSKUD FRA
w-IDLER TIL FLLES FORANSTALTNING PÌ TANDLGEOMRÌDETi
." 4ANDLGER SOM IKKE ER MEDLEM AF $4&

  I DELTAGERGEBYR

(VIS TANDPLEJERE OG KLINIKASSISTENTER NSKER AT DELTAGE VIL DER BLIVE OPKRVET ET EKSTRA BELB SOM SVARER TIL
DET TILSKUD DER GIVES TIL TANDLGER FRA w-IDLER TIL FLLES FORANSTALTNING PÌ TANDLGEOMRÌDETi  KR 

4ILMELDING 6IA WWWDTFNETDK  %FTERUDDANNELSE MAIL EFTERUDDANNELSE DTF DKDK RING   ELLER
FAX  
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Branded

Tri-Lobe, vores NobelReplacekompatible implantat.

BEDRE PRISER!
Slut med at betale overpriser for tandimplantater! Se vores meget konkurrencedygtige priser på www.protera.se

Høj kvalitet
til lavere pris
Protera tilbyder tandimplantater fremstillet

Protera er distributør i Norden for South-

med den største præcision og fuldt komp-

ern Implants, en af verdens mest offen-

atible med tilsvarende implantatsystemer

sive og velrenommerede virksomheder

fra Nobel Biocare, Straumann og 3i. Via

på markedet for tandimplantater.

en slank organisation og effektiv distribution kan vi holde et konkurrencedygtigt
prisniveau for vores produkter uden at

Læs mere om os, vores priser og produkter på www.protera.se

give køb på kvaliteten. Kombineret med
vores brede sortiment inden for dentale
implantater giver det unikke muligheder
for både tandlægeklinikken og patienten.
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Protera AB Hälleﬂundregatan 12 S-426 58 Västra Frölunda Telefon: +46 31 29 66 00
www.protera.se
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9\_Xe[c`e^jZ\eki\
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 3312 2421/fax: 3333 9990
info@colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning,
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Dorthe Berenth, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk
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Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

8EEFE:<I

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

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

M`c[lm`[\d\i\fd
jk`cc`e^jXeefeZ\i6
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Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantater ad modum
Brånemark
Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Jernbanegade 5
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00 Fax 74 64 27 90
Brånemark, Implantat beh.
Kirurgi og protetik
Kir. Peter Kohberg

Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf: 75821090
www.tandlaege.info

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25 Fax 33 15 87 65
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
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Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26 Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
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Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.

ApccXe[

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

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

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

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

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Jens Brendorp
Banegårdspladsen 10
8000 Århus C
Tlf. 86 13 51 06

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

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

=pe

Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

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

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16 Fax 75 52 79 16
Kirurgi
Implantater

B`ili^`

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

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

J<IM@:<J@;<I

1115

24/10/06 13:35:12

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

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

ApccXe[
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling

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

Ja´ccXe[
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
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
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

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

Fikf[fek`
=pe
Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
Specialtandlæge i ortodonti
Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
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ApccXe[
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i 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

Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti

Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti

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

Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti

Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
Specialtandlæge i ortodonti

Ja´ccXe[

GXif[fekXcY\_Xe[c`e^

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidigt lukket for tilgang
af nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
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
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Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21

Ja´ccXe[

Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Terese Blixencrone-Møller
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

ApccXe[
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Bjarne Klausen
Jens Holm
Sundhedscentret
Sygehus vej 14
9240 Nibe
Tlf. 98 35 36 99
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 12 41 11
Lone Sander Ph.D
Mette Kjeldsen Ph.D
Mette Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45

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

J<IM@:<J@;<I
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Susanne Dalsgaard
Anne Louise Lund
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

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

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

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

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

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

Gifk\k`b
=pe
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantatforankret protetik

ApccXe[

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

If[Y\_Xe[c`e^
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages

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

KXe[c´^\jbi´b

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

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

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Mariann Lundgren Andersen
Smedegade 3
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 48 09
Tandlæge og psykoterapeut.
Henvisninger modtages

8EEFE:<I

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

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

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

K`gjfdjk`cc`e^jXeefeZ\i
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Bi\[j(

Bi\[j)

Bi\[j-

Bi\[j0

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

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

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

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

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

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

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

Bi\[j*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

;K=

Bi\[j.

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

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

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

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

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

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

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

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

8EEFE:<I

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

@e[ipbj\cm[`ejk`cc`e^jXeefeZ\Y[\`YcX[
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 14: 06/11 udkommer 22/11
Annoncer til TB 15: 27/11 udkommer 13/12
Annoncer til TB 01: 18/12 udkommer 10/01

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\
Lyngby
Pr. 1.1.2007 søges fagligt dygtig
og engageret tandlæge ca. 32
timer/uge.
Vi tilbyder etableret stilling
med godt klientel, dygtigt og
selvstændigt personale samt
god sparring og humor.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlægerne
Lyngby Torv 1
2800 Lyngby
eller lyngby@smilicentrum.dk
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Roskilde
Tandlægeassistent søges da
min nuværende assistent har
valgt at købe egen praksis i København. Stillingen har været
fordelt på 4 ugentlige dage ca.
25 timer. Vi er to tandlæger og
3 klinikassistenter. I højsædet
er ubetinget høj faglighed, god
atmosfære med patienten som
centrum og et rart arbejdsklima. Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Gertie Lundvall
Hestetorvet 10 D
4000 Roskilde

Roskilde bymidte
Vi søger en tandlæge med erfaring til en fuldtidsstilling primo
januar 2007, på en stor, veletableret, spændende og travl
moderne praksis midt i Roskilde med udsigt til Domkirken og
butiksgade/byliv.
Vi tilbyder:
Fuldtidsstilling med overtagelse af et stabilt og indarbejdet
klientel på en top-moderniseret digitaliseret klinik med Al
Dente journal-system samt Digora-røntgen. Her vil være faglige
udfordringer inden for alle behandlingsområder i tandplejen,
bl.a. implantatbehandlinger. Her vil være masser af arbejde
med en god og stabil tilgang af nye patienter. Du vil komme til
at arbejde på en velrenommeret tandklinik i et velfungerende
kvaliﬁceret behandlerteam bestående af 4 tandlæger samt 5
klinikassistenter.
Vi har et godt arbejdsklima hvor vi værdsætter kvalitetsbevidste medarbejdere som er interesserede i et længerevarende
samarbejde og som kan yde en god service med godt humør.
Besøg også vores hjemmeside: www.tandicentrum.dk.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Lars Weltzer, v. Tandlægerne i Centrum
Algade 5, 4000 Roskilde.
Eller på mail: weltzer@tandicentrum.dk

Luftskifte
– Bornholm/Østermarie 2009
Vil en tandlæge indgå i et dejligt klinikfællesskab, i stedet for
mig, i et topmoderne arbejdsmiljø i overskuelige rammer?
Vi er 4 kas.er, sekretær og regnskabshjælp.
Vi har månedlig hjælp af kirurgisk specialtandlæge.
Vi har to laboratorier tæt på
som henter. Og alle tre tandlæger har travlt, meget travlt.
Som forsmag på det der ikke
kan købes, er: Billige boliger, et
overdådigt, levende kunst- og
naturvidenskabsmiljø, uanede
sejlads-, arkæologi-, golf-, ﬁskeri-, og sportsmuligheder.
Høj kultur og klipper. Børn
har en tryg og god verden her,
man kan nemlig vælge at være
i fred!!
Henvendelse til:
Torben Pind
Bølshavn 18A,
3740 Svaneke
Tﬂ.: 5647 0666
Mail: jtpind@yahoo.dk

Tandlægeassistent/
generationsskifte
Fuldtidsstilling tilbydes 1. januar i travl, velfungerende praksis.
Klinikken har 5 klinikker og
egen tandteknik og er fuldt digitaliseret med digital røntgen
og patientjournal.
Vi er 3 tandlæger, 1 tandplejer
og 4 klinikassistenter. Vi ønsker
en tandlæge som inden for en
kortere periode vil indgå i et
generationsskifte.
Såvel indbyrdes som i forhold
til vore patienter har vi en glad
og ligefrem omgangstone, så vi
ser gerne at du også besidder
egenskaber som humor, uhøjtidelighed og livsglæde.
Se evt. vor annonce på
www.kurtbirk.dk.
Skriftlig ansøgning til:
Tandlægerne i Brøndby Strand
Tranumparken 1, 1. sal
2660 Brøndby Strand
tandlaegepost@brnet.dk
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Til stort klinikfællesskab
i Odense C
Vores tandlæge-assistent har
efter 5 år valgt at søge nye udfordringer, og vi søger derfor
en aﬂøser pr. 2.1.2007.
Vi er 6 tandlæger, 1 specialtandlæge og 1 tandplejer samt
et veluddannet og stabilt personale.
Nuværende arbejdstid: 32 timer.
Vi har til huse i moderne indrettede lokaler og arbejder med
alle fagets aspekter, undtaget
ortodonti.
Vi lægger vægt på et højt fagligt
og etisk niveau, og du får mulighed for at drøfte særlige behandlinger med andre kolleger
efter behov og ønske.
Du kommer til at arbejde på en
1 år gl. unit (højre- eller venstrehåndet). Vi arbejder med
elektronisk patientjournal og
digora-rtg.
Du vil komme til at overtage
en eksisterende patientmasse
og få hovedparten af de nye
patienter.
Tandlægerne Slotsgade 18
5000 Odense C

København/Østerbro
Tandlæge søges 1.1.07 til fuldtidsstilling med fuld aftalebog
og mulighed for ugentlig fridag.
Du skal have jus og erfaring og
lyst til senere kompagniskab.
Vi er 2 tandlæger og 4 dygtige
klinikassistenter i en travl tandlægepraksis med stor tilgang af
nye ptt.
Vi har en moderne klinik med
bl.a. elektroniske journaler og
digital rtg.
Her er højt til loftet og højt humør – både indbyrdes og sammen med ptt.
Svaneklinikken
Østerbrogade 147
2100 København Ø
kontakt@svaneklinikken.dk
Barselsvikar Århus C
* 1.1.2007
* 32 timer
* 6-9 mdr.
* erfaring foretrækkes
* mulighed for senere fastansættelse
* www.rosentand.dk
* ansøgningsfrist 3.11.2006.

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Barselsvikar/Vestsjælland
Da vores tandlæge går på barselsorlov fra den 1. februar
2007-1. november 2007, søger vi
en dygtig tandlæge til at erstatte
hende i denne periode.
Vi er et velfungerende team på
2 tandlæger, 1 tandplejer og 5
klinikassistenter som ud over
godt håndværk lægger stor vægt
på ﬁn service samt et godt arbejdsmiljø.
Er du ledig og har lyst til at arbejde på en moderne klinik i et
forholdsvist nyt tandlægehus på
Vestsjælland, så send/mail venligst en skriftlig ansøgning til
Tandlægehuset
Banevej 16
4370 St. Merløse
Tlf. 5780 1313
tandlaegehuset@jettetand.dk

Tandlægehuset i Ballerup
søger tandlæge
Vi søger snarest en tandlæge
til en etableret fuldtidsstilling.
Vi kan tilbyde en stilling med
spændende fagligt indhold og
personlig udvikling. Klinikken
er topmoderne og nybygget
med 7 behandlerrum med den
nyeste XO-unit, intraoral kamera og digital røntgen.
Vi er 5 tandlæger, 3 tandplejere og 8 klinikassistenter
der tilbyder alle former for
behandlinger fra den almene
del til implantatløsninger. I den
forbindelse har vi en ekstern
kirurg som kommer på klinikken når der skal laves større og
komplicerede behandlinger.
Vi lægger vægt på at udføre
kvalitetsbehandlinger og yde en
god service for vores patienter.
Vi har en meget afslappet atmosfære på klinikken og har det
sjovt sammen.
Hvis du er initiativrig, fagligt
dygtig og interesseret i kompagniskab inden for en overskuelig fremtid, vil vi meget
gerne mødes med dig.
Send din skriftlige ansøgning
med cv til:
Tandlægehuset
Att.: Lisa Steglich-Andersen
Lindeallé 3
2750 Ballerup
Info@tandlind.dk/www.tandlind.dk
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Tandlæge
til nyt tandlægecenter
Til fuldt digitaliseret tandlægecenter som sætter helt nye
standarder for klinikindretning,
søger vi endnu en tandlæge. Vi
har en klinik i rivende udvikling
med 3 tandlæger, 2 tandplejere
og 6 klinikassistenter/elever.
Tandplejerne klarer de ﬂeste
profylaktiske og mange diagnostiske opgaver hvilket giver dig
bedre muligheder for at koncentrere dig om de spændende
restaureringsopgaver.
Vores servicekoncept bygger på
teamwork hvor alle medarbejdere deltager på højest mulige
niveau. Vi tager på teambuilding
i såvel ind- som udland og prioriterer sociale arrangementer
højt.
Vi kan i første omgang tilbyde
dig 25 timer om ugen, fordelt på
onsdag, torsdag og fredag. Læs
mere om tandlægecentret på
www.dalsten.dk.
Send os en skriftlig ansøgning.
Dalsten Tandlægecenter
Søborg Hovedgade 35 B
2860 Søborg
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Middelfart kommune
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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 4
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.

Middelfart kommunale tandpleje søger tandlæge på
21 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt efter 1.
december 2006.
Vi ønsker os en kollega med lyst og evner til at behandle børn og unge og med forståelse for den særlige omsorg der er nødvendig ved behandling af børn/
unge.
Vi kan tilbyde engagerede kolleger, topmoderne faciliteter og samarbejde i åben og rar atmosfære.
Har du lyst til at vide mere, kontakt klinikchef Jens
Køstner 8888 5790.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og
principperne for lokal løndannelse.
Ansøgningsfrist er den 20. november 2006.

www.ku.dk

Overtandlæge
i oral rehabilitering

Ansøgning sendes til
Middelfart kommunale tandpleje
Skippervej 1
5500 Middelfart

Sted: Tandlægeskolen, Afdelingen for Protetik.
Indhold: tilrettelæggelse af fagområdets kliniske virksomhed i samarbejde med den videnskabelige stab; bidrage til
den kliniske udvikling indenfor fagområdet i samarbejde
med forskere og varetage særlige kliniske undersøgelsesog behandlingsopgaver. Der er klinisk og teoretisk undervisning knyttet til stillingen.
Kvaliﬁkationer: klinisk uddannelse på specialtandlægeniveau eller tilsvarende, videnskabelige kvaliﬁkationer på
ph.d.-niveau, dokumenteret undervisningserfaring på såvel
præ- som postgraduat niveau samt supplerende pædagogisk efteruddannelse. Dokumenteret ledelseserfaring
påkrævet.
Ansøgningsfrist: 1. december 2006.
Opslaget i fulde ordlyd: www.ku.dk/led/stillinger
Yderligere oplysninger:
institutleder Nils-Erik Fiehn, 35326500, nef@odont.ku.dk
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Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet
Kandidatstipendier
Ph.d.-stipendier
Turnus-ph.d.-blokke
Fripladser
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opslår herved et
antal stipendier og fripladser til besættelse pr. 1. juli
2007 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist: mandag den 4. december 2006, kl.
12.00 præcis. Stipendieansøgninger modtaget efter
dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning.
Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som
grundlag for en ansøgning. Opslaget i sin fulde ordlyd
kan ses på web-adressen:
www.health.au.dk/phd/announcement eller det kan
rekvireres ved henvendelse til Sanne Vejlin Nielsen,
e-post: tahsvn@adm.au.dk eller på tlf.nr. 8942 4286
eller Mai Lange, e-post: ml@adm.au.dk eller på tlf.nr.
8942 4116.
Ansøgning mærkes: 2006- 218/2-19
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FAVRSKOV KOMMUNE
Favrskov

- er i fuld gang med at danne en ny decentral kommune
med 3.500 medarbejdere i hjertet af Østjylland!

Specialtandlæge i ortodonti
Ved Favrskov Kommunale Tandpleje fra
1. januar 2007 eller snarest derefter.
Arbejdstiden er 21 timer pr. uge. (mindre
timetal kan også have interesse).
Favrskov Kommune er beliggende mellem
Århus, Silkeborg og Randers.
Den Kommunale Tandpleje betjener ca.
12.000 børn hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet
privat tandlægepraksis.
Den nye specialtandlæge skal
• Gerne have erfaring, men ingen
betingelse.
• Indtræde i nyoprettet stilling sammen
med nuværende specialtandlæge, der er
ansat i 15 timer om ugen.

Foretage ortodonti efter Sundhedsstyrelsens forskrifter. Både selvstændigt og
sammen med en del af tandplejens øvrige
tandlæger, der hidtil har udført ortodonti
sammen med specialtandlægekonsulent.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst, herunder
principperne for Ny Løn.

Den nye specialtandlæge får
• Et godt arbejdsmiljø med fokus på
service, faglig udvikling og uddannelse.
• En gruppe dygtige og inspirerende
medarbejdere.
• Mulighed for stor indﬂydelse på organiseringen af ortodontien samt udbygning
og nyindretning af eksisterende ortodontiklinik på Hadsten Skole i Hadsten by.

Yderligere oplysninger ved overtandlæge
Jørgen Kjær, telefon 8698 2290, privat
8698 3177/3024 3177.
Ansøgningsfrist: 15. november 2006,
kl. 12.00.
Der indkaldes til ansættelsessamtaler
umiddelbart efter ansøgningsfristen udløber.
Ansøgningen sendes til: Den Kommunale
Tandpleje, att: Jørgen Kjær, Hammelvej 7,
8370 Hadsten.
www.favrskov.dk

Specialtandlæge til Frederiksværk-Hundested
Tandplejen søger specialtandlæge 28 timer om ugen
til ortodontiklinikken i Frederiksværk.
Der arbejdes på, at vi indenfor de kommende år skal
indgå i et samarbejde med 3 andre kommuner omkring et stort ortodonticenter beliggende i Hillerød.
Den 1. januar 2007 bliver
Frederiksværk og Hundested
Kommuner til én kommune
med ca. 30.000 borgere og
ca. 2.700 medarbejdere.
Frem til sammenlægningen
bliver en realitet, arbejder vi
sammen i en fælles proces,
hvor et politisk vedtaget værdisæt danner rammen.
Værdierne er: Respekt
- Tryghed - Åbenhed
–Ligeværdighed – Fornuftige
beslutninger - Fokus på
muligheder.
Det er et politisk mål, at
Frederiksværk-Hundested
skal være en åben og imødekommendekommune, hvor
der skabes sammenhæng og
gennemskuelighed.

Tandplejen omfatter ca. 6.700 børn og unge.
Vi forventer, at du:
• er faglig dygtig, engageret og udadvendt
• er fleksibel og har gode samarbejdsevner
Vi kan tilbyde:
• Et godt arbejdsmiljø med et engageret personale
• Forholdsvis nyrenoveret klinik
• Elektronisk aftalebog og patientstyring
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Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Lone
Hudlebusch på tlf. 4772 0918 og få mere at vide om
stillingen.
Ansøgningsfrist
med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere
beskæftigelse skal være Hundested Kommune, personaleafdelingen, Nørregade 61, 3390 Hundested eller
via mail: mho@fhkommune.dk. i hænde senest den
20. november 2006.

Tandlæger til Frederiksværk-Hundested
Til en hel nyrenoveret, moderne klinik med den
flotteste havudsigt søger Frederiksværk-Hundested
kommunale Tandpleje snarest fuldtidstandlæge/
cand.odont. – evt. et makkerpar – der kunne tænke
sig at sætte præg på Hundestedbørnenes tandpleje
og omsorgstandplejen.
Tandplejen omfatter ca. 6700 børn og unge og ca.
150 ældre.
Vi har elektronisk aftalebog og journalstyring, nogle
dygtige medarbejdere og en decentral opbygget
struktur med 6 klinikker.
Vi forventer, at du:
• er faglig dygtig og servicemindet
• er fleksibel og har gode samarbejdsevner
• har positivt menneskesyn og humoristisk sans
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Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst og aftale om
Ny Løn.

Vi kan tilbyde:
• Et godt arbejdsmiljø
• En tandpleje med høj grad af forebyggelse og tidlig
indsats
Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst og aftale om
Ny Løn.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Lone
Hudlebusch på tlf. 4772 0918 og få mere at vide om
stillingen.
Ansøgningsfrist
med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere
beskæftigelse skal være Hundested Kommune, personaleafdelingen, Nørregade 61, 3390 Hundested eller
via mail: mho@fhkommune.dk. i hænde senest den
20. november 2006.
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Specialtandlæge
til nye spændende opgaver
i Brøndby Kommunale Tandpleje
I Brøndby Kommune er en 28 timers stilling som specialtandlæge ledig. Der kan evt. aftales en ansættelse på fuld tid, 35 timer.
Det er politisk besluttet, at Brøndby og nabokommunen Hvidovre
skal etablere en fælles tandreguleringsenhed. Det er hensigten, at
tandreguleringsenheden skal udgøre en selvstændig enhed med 2
fuldtids specialtandlæger med tilhørende personale. Den ene specialtandlæge bliver daglig leder af Tandreguleringsenheden. Vores
kommende specialtandlæge forventes at indgå i arbejdet omkring
opbygningen af den nye enhed.

Til tandreguleringen er der tilknyttet et team af 5 højt kvalificerede medarbejdere. Tandreguleringsklinikken er moderniseret og
der arbejdes med elektronisk journal og aftalestyring samt digitale røntgenanlæg.
Flere oplysninger fås ved henvendelse til Overtandlæge Kitte
Nottelmann på tlf. 4328 2641,e-mail: knm@brondby.dk eller
Souschef Helle Rasmussen på tlf. 4328 2634, e-mail:
hra@brondby.dk
Se yderligere oplysninger om tandplejen på vores hjemmeside på
www.brondby.dk

Yderligere oplysninger
Tandplejen i Brøndby har 7600 børn og unge. Vi har netop afsluttet en større omorganisering og arbejder nu på 3 fuldt moderniserede
distriktsklinikker.
Tandregulering
udføres
på
Distriktsklinikken i Brøndby Vester Distrikt.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads. Ved arbejde med
børn indhentes straffe- og pædofiliattest.
Løn og ansættelse efter aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Tandlægernes Nye Landsforening

Ansøgningsfrist: 20. november 2006.
Ansøgning med relevante bilag sendes til

Brøndby Kommunale Tandpleje
Att: Overtandlæge Kitte Nottelmann
Gildhøj 190, 2605 Brøndby
L[cXe[\k
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DUBAI
Vel etablert skandinavisk klinikk søker to medarbeidere:
en dyktig tannlege og en spesialist i ortodonti.
Store faglige utfordringer krever
bred erfaring.
Klinikken har eget laboratorium
med to teknikere.
Rikt pasientgrunnlag med innslag fra alle verdens hjørner.
Søknad med cv sendes til
l-ling@online.no

Kliniklokaler til leje
På tandlægeklinikken Valby
Langgade 49, 1. ønsker vi at leje
kliniklokaler ud til tandlæge et
par dage ugtl. Der skal medbringes klinikdame og materialer.
Klinikken er Valbys ældste, men
er fuldt renoveret og ligger på
centralt strøg med gode parkeringsmuligheder.
Dorthe Theilade
Tandlæge
Valby Langgade 49
2500 Valby
3616 0671/4542 0706

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

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

8EEFE:<I

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg
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Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!

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

IlYi`bXeefeZ\ie\\i[\ckfg
`]µc^\e[\_fm\[^ilgg\i1
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige
8[mfbXk\i
Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

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

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

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:
Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk
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 HIGH 4EC UDSTYR SOM ER NDVENDIG
FOR AT LEVERERE IMPLANTATKONSTRUKTIO
NER I 4ITANIUM  :IRKONIUM AF HJESTE
KVALITET
,AD OS VISE DIG HVAD  ÌRS ERFARING
MED ALLE KENDTE SYSTEMER KAN GRE
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www.klinikfinansiering.dk

Nul huller i
finansieringen

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

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

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

www.sparnord.dk

Ring til Erik Thomsen
tlf. 5586 1536
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Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48

Ja´ccXe[

www.supradent.dk

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
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Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

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

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

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

Dental Laboratorium ApS
Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96
MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk
... Vi samler på tilfredse kunder
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SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

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

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

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

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

  
   

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

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

Instrumentreparationer
udføres professionelt

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

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

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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JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

Scanline

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

  

www.pwcglobal.com/dk
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Universal. Selvklæbende. Tiksotropisk.

Meron Plus AC
Resinforstærket cement
til cementering
Universal applicering
Anbefales til cementering af keramik,
zirconium, metalkeramik og metalkroner
Selvklæbende
Hurtig og sikker bonding uden primer
og konditioner
Tiksotropisk
Lang elasticitetsfase giver nem og
grundig fjernelse af overskud
Intet uønsket flow
Roterende instrumenter er unødvendige
VOCO Service Centre:
Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071
Morten Grove
· mobil 2487 7611
P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719-0 · Fax +49 (4721) 719-140 · www.voco.com

creative in research
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Giv dig selv en verden
af bedre muligheder

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

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

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

  
  

Birkerød
København
45 81 77 22 39 42 77 22

  
   

- mere end god service...

www
.stjerne -personale.dk
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Salg
Service
Klinikindretning

TAN DLÆGEBLADET A NNONC E R

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

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

www.dentsupport.dk

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

Danmarks første vikarbureau
specifikt for laboratoriebrancen

Rs`snhk
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LabVikar v/Rikke Merton
www.labvikar.dk - Mobil: 50701972
E-mail: laborant@labvikar.dk
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TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm

Tandbørster og tandstikkere

¥mi`^\

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!
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Tlf. 87101930 · Fax 86423795
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

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

)nERQXVQnUGXKDQGOHU
LFD IRUUHWQLQJHU
RYHUKHOHODQGHW
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Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk
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Eurocard til
reduceret pris
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