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Patienter med medfødt mangel
på tænder lades i stikken
1.400 tandlæger til Symposium
om kirurgi
Rodstifter skal kun bruges på
absolut indikation
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En NY aktiv og mild
ﬂuorformel i Danmark
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Colgate introducerer nu aminﬂuorid i Danmark. Aminﬂuorid (olaﬂur) er en særlig organisk
ﬂuorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild ﬂuorformel til forebyggelse af caries.
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Skematisk tegning af organisk
aminﬂuorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative ﬂuorid ioner.

Det overﬂadeaktive aminﬂuorid
ledes direkte til tandoverﬂaden.

Hele tandoverﬂaden dækkes af
en homogen aminﬂuorid-hinde.

Fördelar

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske ﬂuorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminﬂuorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverﬂaderne,
hvor det danner en homogen beskyttende ﬂuoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af ﬂuorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.
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Biokompatibelt

■

Nickel-, silver- och palladiumfri

■

Utmärkt resistens mot höga
temperaturer och korrosion

■

Tandköttet missfärgas inte

■

Låg densitet

■

Låg värmekonduktivitet

■

Jämn yta, lättpolerad

Skummer mildt og naturligt

Teknisk indikation

Aminﬂuorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.
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Erkänd styrka och helkeramens
estetiska utseende

■

Ytterst biokompatibelt material

■

Ingen specialpreparering eller
särskild cementering

■

Utmärkt passform

Teknisk indikation
■

Från enstaka enheter till långa
broar
(16 enheter)

■

Passar alla positioner i käken
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2007«, side 1087,
»X-bunden hypohidrotisk
ektodermal dysplasi. En

landsdækkende klinisk og genetisk undersøgelse«,
side 1100, »Patienter med store medfødte
tandhandicap føler sig ladt i stikken«, side 1108,
og »Rodstifter skal kun bruges på absolut
indikation«, side 1117.
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eceptorer til optagelse af digitale intraorale røntgenbilleder ﬁndes i to principielt forskellige udgaver:
fosforplader og sensorer. Fosforpladen har udseende og format som en konventionel ﬁlm, mens sensorerne har et mindre aktivt strålefelt og er tykkere end ﬁlm
(1,2). Efter eksponering af fosforpladen dannes et latent
billede i fosforlaget, som aﬂæses i en skanner, der er koblet
til en computer, og vises på skærmen efter 8-25 sekunder
alt efter skannertype. Modsat fosforpladen sendes det latente billede fra sensorerne direkte til computeren, hvorfor billedet vises på skærmen inden for få sekunder. Sensorerne kan inddeles i to hovedgrupper: CCD- (chargecoupled device) og CMOS- (complementary metal oxide
semiconductors) sensorer. Sensorerne indeholder fotoelektriske celler, som genererer en strøm, der via en forstærker sendes til en analog-til-digital-omformer koblet til
computeren (3). Der er nyligt udviklet en trådløs CMOSsensor, hvor det latente billede overføres via radiobølger til
en modtager, der er forbundet til computeren (4).
Det er tidligere vist, at der er forskelle i digitale receptorers
spatialopløsning (pixelantal pr. måleenhed) (5-7) og i deres
dynamikområde, dvs. hvor stor variation i eksponeringsfaktorer receptoren tillader, hvor der stadig dannes et billede
(7-11). Disse faktorer har sammen med receptorens signal-tilstøj-forhold (5,12,13), kontrastopløsning (antal mulige gråtoner, en pixel kan antage) og muligheden for efterbehandling
af billedet i softwaren indﬂydelse på, hvilke detaljer der kan
gengives i et digitalt billede. Fosforpladesystemer er tidligere
vist at have bredere dynamikområde end CCD-sensorer
(9-11), mens nogle sensorer har en højere spatialopløsning
end fosforplader (6,7). Resultater fra nyere sensorer og fosforplader er dog endnu ikke rapporteret i litteraturen.
Sundhedsstyrelsen har udgivet bekendtgørelser, som
skal sikre en optimal kvalitet af røntgenbilleder. Bekendtgørelserne er detaljerede med hensyn til kontrol af konventionelle røntgenanlæg og ﬁlm, men mangelfulde med
hensyn til kontrol af digitale receptorer (14). I juli 2006 er
der udkommet et tillæg til kvalitetssikring af digitale røntgenoptagelser, hvor der benyttes fosforplader (15). Der er
behov for en simpel kvalitetstest af intraorale digitale røntgenoptagelser med henblik på at vurdere deres evne til at
gengive små kontrastforskelle.
Formålet med nærværende forsøg var at undersøge nye
digitale receptorers dynamikområde og evne til at gengive
små forskelle i et lavkontrastaluminiumsfantom.
DXk\i`Xc\f^d\kf[\
Otte intraorale digitale receptorer: fem sensorer (tre CCD
og to CMOS), tre typer fosforplader og to konventionelle
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Tabel 1. Receptornavn, fabrikant, teknologi, software og spatialopløsning for digitale receptorer og film.
Spatialopløsning
pixel per inch

Receptor

Fabrikant/hjemmeside

Teknologi

Software

Digora SR-1

Soredex, Tuusula, Finland

Stimulérbar
fosforplade

Digora for
Windows 2.5

397

Digora DT-1

Soredex, Tuusula, Finland

Stimulérbar
fosforplade

Digora for
Windows 2.5

397

Vista

Dürr Dental GmbH,
Bietigheim-Bissingen, Tyskland

Stimulérbar
fosforplade

DBSWIN 4.1

1011

CDR trådløs

Schick Technologies Inc.,
New York, USA.

CMOS

CDR for DICOM
Windows 3.0.1

635

CDR-APS

Schick Technologies Inc.,
New York, USA.

CMOS

CDR for DICOM
Windows 3.0.1

635

Dixi-2

Planmeca Oy, Helsinki, Finland

CCD

Dimaxis Pro 3.01

668

Dr. Suni Plus

Suni Medical Imaging Inc., San Jose, California, USA.

CCD

Prof. Suni Software

564

Sidexis

Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Tyskland

CCD

Sirona Sidexis XG

651

Insight

Eastman Kodak Company, Rochester, New York, USA. ﬁlm, F-speed

–

–

Xpress

Flow X-ray Corporation, New York, USA

–

–

ﬁlm som reference blev inkluderet i undersøgelsen (se Tabel 1). Fosforpladerne var nye og havde ikke været i brug
før forsøget for at undgå, at der var skader i pladerne. Sensorerne var uden kendte defekter. Alle billeder blev optaget under anvendelse af deres egen software. For Digora
fosforplade-systemet blev to typer plader anvendt: de hidtil solgte plader (type SR-1) og nye plader (type DT-1), som
producenten påtænker at skifte til. Dixi-2 CCD-sensorbillederne blev vurderet med producentens traditionelle ﬁlter indeholdt i softwaren og uden dette ﬁlter.
Der blev anvendt et lavkontrastpladehulfantom (CDDent, Artinis Medical Systems B.V., Zetten, Holland) (Fig.
1). Fantomet er udformet som en rektangulær aluminiumsplade (30 x 40 mm, højde 3 mm Al + 1 mm plast) med 10 x
10 rækker af cylindriske huller med en diameter varierende fra 0,1 til 1,0 mm. Dybden varierer fra 0,04 til 0,7 mm. I
hvert af de ﬁre hjørner er der yderligere et hul på 1,0 mm i
diameter. Hvis pladen vendes, således at de mindste, laveste huller vender nedad til venstre, vil hullerne øges i dybde i horisontal retning og i diameter i vertikal retning.
Røntgenoptagelser
Opstillingen før eksponering på hver receptor var standardiseret (Gendex 1000 dentalapparat, fokus-receptor-afstand 30
cm, 10 mA, rektangulær tubus, bløddelssimulation for enden
af tubus i form af en 10 mm tyk plastklods). Receptoren blev
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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ﬁlm, F-speed

anbragt på et plant underlag, sensorerne fastgjort med voks,
og justeret til vater. Hulfantomet blev lagt oven på alle receptorerne med de mindste huller nederst til venstre.

Fig. 1. Aluminiumsfantom med 10 x 10 huller, der fra nederste højre hjørne øger i dybde horisontalt og i diameter
vertikalt.
Fig. 1. Aluminium block with 10 x10 holes with increasing depth
horizontally and increasing diameter vertically starting from the
lower right corner.
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optaget 24 billeder pr. receptor. Mellem hver eksponering
gik der mindst 15 sekunder.

Tabel 2. Spænding og eksponeringstid for optagelse af hulfantom
med digitale receptorer og film.
Spænding (kV)

60
65
70

Billedanalyse
Fire observatører vurderede optagelserne af hulfantomet i
forskellig rækkefølge. Vurdering blev foretaget i et mørkt
rum (loftbelysning slukket) og i et program tilpasset formålet (PorDios for Windows, Erik Gotfredsen). Observatøren markerede med computermusen for hvert billede det
nederste hul i hver kolonne, som hun fandt »erkendbart«.
Dette program giver samtidig mulighed for manipulation/
forstærkning af billedet med ændring af lys, kontrast og
gammakurvefunktion. Hver observatør foretog to vurderinger af hvert billede; første vurdering uden brug af billedmanipulation og anden vurdering, hvor billedet frit
kunne manipuleres.
De digitale billeder blev vurderet på en Philips 19” ﬂadskærm (Philips 190S). De konventionelle ﬁlm blev vurde-

Eksponeringstider (sek.)

0,18
0,18
0,18

0,26
0,26
0,26

0,34
0,34
0,34

0,50
0,50
0,50

Der blev udført to ens eksponeringsrækker for hver receptor for at tage højde for røntgenrørets variation. En eksponeringsrække bestod af tolv eksponeringer (tre spændinger (kV) ved ﬁre eksponeringstider (sek.), se Tabel 2).
Dette eksponeringsinterval blev valgt med ﬁlm som reference, da begge ﬁlmtyper kunne fremstille anvendelige
billeder af hulfantomet over hele intervallet. I alt blev der

Tabel 3. Gennemsnitligt antal huller for alle eksponeringer vurderet med 11 receptorer med og uden anvendelse af billedmanipulation. Der var signifikant forskel mellem receptorerne markeret med forskellige bogstaver (A bedre end C, D, E; B bedre end C, D, E; etc. Forskellene mellem receptorerne
er testet for de ikke-manipulerede og de manipulerede billeder separat og ikke mellem disse.
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50A

53A

52A

44B

42B

39B

38B

40B

29C

24D

12E

51A

55A

52A

47B

–

–

49A

40B

32C

26C

12D

Tabel 4. Antal eksponeringer (af 12 mulige), ved hvilke der kunne dannes et billede. Gennemsnitligt antal huller vurderet ved den optimale spænding
og eksponeringstid med 11 receptorer (med anvendelse af billedmanipulation for de digitale receptorer).
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Antal huller ved optimal eksponering

54

58

59

49

43

39

56

58

52

39

25

Optimal spænding (kV)

70

70

65

70

65

65

65

65

65

60

60

Optimal eksponeringstid (sek.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,26

0,26

0,34

0,26
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Databehandling
For hvert billedpar (fra de to ens eksponeringsrækker) blev
antallet af erkendbare huller for hver observatør summeret, delt med to og rundet op til nærmeste hele tal. I de statistiske analyser blev dette gennemsnit anvendt som resultatet for det enkelte billede optaget ved hver spændings- +
eksponeringstidskombination.
Der blev foretaget tovejs variansanalyse mellem receptorer og observatører. Der blev udført post hoc t-test mellem antallet af observerede huller med hver af receptorerne. Da der indgik mange receptorer, deﬁneredes en statistisk signiﬁkant forskel til at være P < 0,01.
I\jlckXk\i
Efter eksponering med røntgenstråling på en receptor fremstod hullerne med varierende sværtning/optisk densitet.
Det gennemsnitlige antal huller registreret med de 11 systemer, når alle eksponeringsparametre er inkluderet, er vist i
Tabel 3. For overskuelighedens skyld er systemerne organiseret i grupper, mellem hvilke der var en statistisk signiﬁkant forskel. Tabeller viser ligeledes forskellen mellem de
manipulerede og de ikke-manipulerede digitale billeder.
For de ikke-manipulerede billeder var der forskel mellem
grupperne A-E. Der var ikke signiﬁkant forskel mellem de
to konventionelle ﬁlm. Det gav nogen yderligere information at manipulere billederne; dette var dog kun mærkbart
for billederne fra Dixi-2-sensoren (uden ﬁlter), idet der for
de andre var tale om en ubetydelig gevinst (Tabel 3).
I Tabel 4 ses den enkelte receptors dynamikområde deﬁneret ved, hvor mange af de 12 eksponeringer der fremstillede et billede af hulfantomet, hvor antallet af huller kunne
vurderes. Alle billederne optaget med ﬁlm og fosforplader
kunne anvendes diagnostisk deﬁneret ved, at der fremkom
et billede, og et vist antal huller kunne observeres på alle
optagelser, hvilket ikke var tilfældet for sensorerne. Film og
fosforplader havde således det bredeste dynamikområde.
Film havde sit optimale område ved 65 kV og 0,5 sek. Fosforpladerne havde deres optimale område ved højeste kV
(70) og eksponeringstid (0,5). CCD- og CMOS-sensorerne
havde varierende dynamikområder. Dixi-2 med og uden ﬁlter kunne fremstille et billede ved alle eksponeringer undtagen med den kraftigste stråling (70 kV og 0,5 sek.), hvor
sensoren blev overeksponeret således, at der ikke fremkom
noget billede. De øvrige receptorer havde en noget snævrere
dynamik: Sidexis CCD kunne fremstille billeder ved ni af
eksponeringerne, CDR-APS ved seks, CDR trådløs ved otte,
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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og det snævreste dynamikområde havde Dr. Suni Plus-sensoren, der kun fremstillede et billede ved ﬁre af de 12 mulige eksponeringsindstillinger (Tabel 4).
I Tabel 4 ses desuden det gennemsnitlige (mellem de ﬁre
observatører) antal huller gengivet ved en enkelt eksponering ved den for den enkelte receptor mest optimale eksponeringsparameter. Det ses på trods af forskelle i spatialopløsning mellem receptorerne (se Tabel 1), at de ﬂeste
var nogenlunde lige gode ved deres bedste eksponeringsparameter. Dr. Suni Plus var dog signiﬁkant dårligere end
alle andre receptorer ved sin bedste eksponering. For de
resterende receptorer var der kun signiﬁkante forskelle
mellem Insight/CDR-APS og de resterende. En graﬁsk
fremstilling af dette kan ses i Fig. 2.
Der var forskel i det observerede antal huller mellem observatørerne, men forskellen var konsistent mellem systemerne og kan synliggøres som en næsten parallelforskudt
linje (Fig. 3).
;`jbljj`fe
I denne undersøgelse anvendtes en aluminiumsplade med
huller af varierende dybde og diameter til at vurdere, hvor
små kontrastforskelle der kunne erkendes på en røntgenoptagelse foretaget med forskellige receptorer. Hovedparten af tidligere undersøgelser af kontrastforholdene for digitale receptorer har ligeledes anvendt hulfantomer af aluminium til dette formål (5,7-9,12,13). Den inter-observatør-
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Fig. 2. Graﬁsk fremstilling af det gennemsnitlige (mellem observatører) antal huller, der kunne erkendes med de 11 røntgensystemer ved deres optimale eksponeringsparameter.
Fig. 2 Graphic illustration of the average (between observers)
number of holes perceived on images with 11 radiographic systems
at their optimal exposure settings.
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Fig. 3 Graﬁsk fremstilling af det gennemsnitlige (mellem
alle eksponeringsparametre) antal huller, der kunne erkendes med de 11 røntgensystemer af de ﬁre observatører.
Fig. 3. Graphic illustration of the average (between all exposure settings) number of holes perceived on images with 11 radiographic
systems by the four observers.

forskel, der sås i undersøgelsen, skyldes observatørernes
forskellige subjektive vurdering af, hvornår et hul kunne
erkendes. Observatørerne vidste naturligvis inden undersøgelsen, at hulfantomet indeholdt 10x10 huller. Testen
kræver derfor, at observatøren har gjort sig bevidst om,
hvornår en radiolucens i billedet skal betragtes som et hul
eller som støj. Denne bias kunne elimineres ved at bruge et
fantom, hvor hullerne var »mobile«, altså boret i blokke,
der kunne ﬂyttes rundt som i et puslespil (16). Den store
inter-observatørforskel er imidlertid ikke et udtryk for en
forskellig bedømmelse af receptorernes indbyrdes formåen. Dette ses ud fra parallelforskydningen af observatørernes bedømmelse af billederne fra den enkelte receptor. Inter-observatørforskellen havde således ikke betydning for
forskellen mellem de undersøgte systemer.
Undersøgelsen viste, at fosforplader og ﬁlm havde et
bredere dynamikområde end samtlige sensorer, da de
kunne danne et registrérbart billede ved alle 12 eksponeringsparametre. Dette er ligeledes rapporteret i undersøgelser af tidligere versioner af fosforpladesystemer (9-11).
Dixi-2-sensoren havde et bredere dynamikområde end de
andre sensorer, idet der kunne fremstilles et billede ved
alle eksponeringsparametre undtagen ved den stærkeste
bestråling. De andre sensorer »brændte ud« ved stærk bestråling, og der blev ikke dannet noget billede. Dr. Suni
1084
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Plus-sensoren havde det smalleste dynamikområde. Det
faktum, at sensorer ved høj eksponering har tendens til
»blooming« (et kraftigt »burn-out«-fænomen) (9) eller
brænder helt ud og slet ikke danner noget billede, er en tydelig indikator for tandlægen af, at der er blevet overeksponeret, mens fosforplader kan tåle (og endda give et bedre og mere »mættet« billede) stærk bestråling, uden at der
signaleres en tærskel for, hvornår billedet er overeksponeret. Hvis tandlægen ikke er opmærksom på dette fænomen, kan det resultere i, at patienterne får en unødvendig
høj dosis ved brug af fosforplader (11). Til gengæld må
tandlægen være meget påpasselig med at tilpasse eksponeringstiden til regionen og patienten, når der anvendes visse sensorer, da en overeksponering vil medføre, at der ikke dannes noget billede, mens patienten dog har modtaget
bestrålingen.
De ﬂeste dentalrøntgenapparater i tandlægepraksis arbejder med ikke-justérbar spænding – normalt 60, 65 eller 70
kV – hvorfor det kan være en relevant information inden
indkøb af en digital receptor, ved hvilken spænding denne
har sin bedste ydeevne. Baggrunden for valget af de spændinger og eksponeringstider, som blev brugt i dette forsøg,
var, at ﬁlmen, der anvendtes som reference, viste en klinisk
brugbarhed ved disse eksponeringer og havde sin optimale
præstation ved en midterværdi i dette eksponeringsspektrum. I dentalrøntgenanlæg med fast rørspænding er spændingen normalt ikke over 70 kV, da denne faktor inﬂuerer
på prisen; samtidig mindskes kontrasten i billedet med stigende spænding. En ny undersøgelse har dog demonstreret,
at artiﬁcielle knoglelæsioner observeredes lige godt på ﬁlm
og fosforplader og ved 60 og 90 kV (17).
Det ses indirekte af denne undersøgelse, at alle sensorerne var mere strålefølsomme end fosforpladesystemerne,
mens de ﬁre sensorer med det snævreste dynamikområde
også var mere strålefølsomme end ﬁlm. Sensorerne opnåede således den bedste billedkvalitet ved lav rørspænding
og eksponeringstid, mens fosforpladerne opnåede den
bedste billedkvalitet ved den højeste spænding og eksponeringstid. De to ﬁlmtyper var ikke signiﬁkant forskellige,
og de tre fosforpladetyper var heller ikke forskellige. Man
kunne, for at vurdere sensorernes nedre grænse for at
fremstille et registrérbart billede, have øget eksponeringsrækken og inddraget 50 kV-eksponeringer eller kortere
eksponeringstider. Imidlertid var den optimale eksponeringsparameter for ingen af sensorernes vedkommende
den laveste i det mulige spektrum af eksponeringer, hvilket indikerer, at sensorernes optimale eksponeringsparameter var indeholdt. Man kunne ligeledes have øget eksponeringsrækken med endnu højere dosis til fosforpladeTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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systemerne for at vurdere, om højere dosis yderligere ville
øge det diagnostiske udbytte, men dette syntes ikke rimeligt ud fra en strålehygiejnisk betragtning om, at forsøgets
resultater skulle kunne overføres til en klinisk situation.
Ved den enkeltes optimale eksponeringsparameter kunne der observeres nogen lunde det samme antal huller på
de ﬂeste receptorer. Dog registreredes signiﬁkant færre
huller på Insight-ﬁlmen og med CDR-APS-sensoren og allerfærrest med Dr. Suni Plus-sensoren. Trods det faktum,
at ﬁlm har en langt bedre spatialopløsning end fosforplader (7), var det muligt at registrere ﬂere huller på fosforpladerne. Dette kan muligvis forklares ved, at betragtningsforholdene er bedre på en 19”-skærm, end når en 3x4 cmﬁlm skal ses på en lyskasse. Det gav kun en lille gevinst at
manipulere billederne, som det også tidligere er vist i denne type forsøg (10); en ældre undersøgelse af en nu udgået
sensor viste dog, at billedmanipulation kunne øge det
diagnostiske udbytte (16).
Digora SR-1- og DT-1-pladen var ikke signiﬁkant forskellige. Den traditionelle fosforplade til Digoras Optimeskanner (SR-1-pladen) påtænkes udskiftet med den nye
DT-1-plade, som efter producentens udsagn skulle være
mere resistent over for ridser og andre slidskader. Et separat forsøg vil undersøge denne påstand og senere blive
publiceret i Tandlægebladet. Skader i fosforlaget i pladerne
er et velkendt fænomen og medfører, at tandlægen bør udskifte pladerne ofte (18). Mere slidstærke plader vil derfor
være en velkommen fornyelse på tandklinikken.
Dixi-2-sensorens software indeholder et ﬁlter, der ikke
kan vælges fra af brugeren. Når billedet ses på skærmen, er
det herved allerede manipuleret uden observatørens mulighed for indblanding. I denne undersøgelse indgik muligheden for med producentens godkendelse at fjerne ﬁlteret. Billederne med det automatiske ﬁlter havde dog bedre kontrastforhold end dem uden ﬁlter, og ﬁlteret kan derfor siges
at have en gavnlig effekt på fremstillingen af små forskelle i
et lavkontrastobjekt. Andre CCD-sensorer har tilsvarende
et ﬁlter indbygget i deres software, som billederne dannet
med både Sidexis og Dr. Suni Plus-sensoren antyder.
Sundhedsstyrelsen anbefaler som standard at anvende
et trappefantom til kvalitetskontrol af densiteten i røntgenbilleder. Trappefantomet er i modsætning til hulfantomet
ikke et lavkontrastfantom. Ved anskaffelse af et fantom
med huller af varierende dybde og diameter kan man udføre en kvalitetstest med henblik på at vurdere små kontrastforskelle i optagelser foretaget med en digital receptor.
En vigtig faktor i forbindelse med vurderingen af et digitalt billedes kvalitet er opløsningen samt lys- og kontrastforhold i computerskærmen (19). Det er vist i en nylig unTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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dersøgelse, at mange svenske tandlæger, som arbejdede
med digital røntgen, betragtede billederne på en skærm,
der havde dårlig opløsning, og hvor lys og kontrast ikke
var optimalt indstillet (20), og disse forhold blev dokumenteret at være af stor vigtighed for rigtigheden af cariesdiagnostik (21). En anden vigtig faktor i forbindelse med vurderingen af et digitalt billede er lysforholdene i det rum,
hvor man betragter billedet. Rumbelysningen bør være
svag, formentlig ikke højere end 50 lux under betragtningen af digitale røntgenbilleder for at få det bedste diagnostiske udbytte (21). Disse forhold bør respekteres også under udførelsen af en kvalitetskontrol. Anvendes et hulfantom som det beskrevne i en kvalitetskontrol på tandklinikken, bør man være opmærksom på, at den samme observatør bør vurdere antallet af erkendbare huller. For at
sikre sig, at vedkommende er konsekvent over tid, bør observatøren starte med at genvurdere tidligere gemte billeder fra den samme receptor.
Konklusion
Forsøget med forskellige intraorale receptorers dynamikområde til at fremstille et lavkontrastobjekt viste, at ﬁlm,
fosforplader og Dixi-2-sensoren havde det bredeste dynamikområde. Sidexis, og de to CMOS-sensorer (CDR-APS
og CDR trådløs) havde smallere dynamikområde og Dr.
Suni Plus-sensoren havde det smalleste dynamikområde.
Fosforpladerne ydede deres bedste ved en høj eksponering
(70 kV), mens de ﬂeste af sensorerne ydede deres bedste
ved 65 kV, og nogle endda ved 60 kV. Sensorerne var derfor mere strålefølsomme end ﬁlm og fosforplader. Dr. Suni
Plus-sensoren havde den ringeste evne til at fremstille hullerne i lavkontrastfantomet, selv ved sin optimale eksponeringsparameter, hvor de andre receptorer var mere ens.
Manipulation af billederne gav for de ﬂeste af de digitale
receptorer kun en ringe gevinst.
<e^c`j_jlddXip
Dynamic range and perceptibility of contrast in intra-oral digital
receptors.
This paper describes an experiment to assess the comparative quality of images created using a variety of intra-oral
digital receptors.
Eight intra-oral digital receptors were used, with two
ﬁlms for reference (Table 1). In relation to the digital receptors, for the Digora storage phosphor system (PSP), two
types of plates were included (SR-1 and a new version, DT-1).
For Dixi-2 CCD-sensor images, a version was included
which did not contain the automatic ﬁlter in the software.
An Aluminium plate (30 x 40 mm) with 10 x 10 rows of cy=8>C@><8IK@BC<I
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lindrical holes, (diameter range from 0.1 to 1.0 mm, depth
from 0.04 to 0.7 mm), was used as the low-contrast object.
Exposures were performed at 12 settings (3 kV x 4 exp. sec,
Table 2). Four observers assessed the images, in a different
order, on a 19” monitor, by recording the smallest hole that
was perceptible in each row. Two sessions were performed,
one with and one without image manipulation. A two-wayanalysis of variance between receptors and observers was
conducted. Post hoc t-tests between the number of observed
holes with each receptor were conducted. The average
number of holes perceived in images from the 11 modalities,
when all exposure settings were included, is shown in Table
3. For non-manipulated images signiﬁcant differences existed between groups A-E (Table 3). No signiﬁcant difference existed between the two ﬁlms. For most digital systems, little beneﬁt was gained from image manipulation. Table 4 shows the dynamic range for each receptor, deﬁned as
how many of the 12 settings provided an assessable image.
Film and PSP plates possessed the largest dynamic range
(the optimal setting for ﬁlm was 65 kV and 0.5 sec, and for
PSPs was 70 kV and 0.5 sec.). CCD and CMOS sensors varied
in dynamic range, Dixi-2 provided an image at all exposure
settings but one, while Sidexis CCD was able to display nine
images, CDR-APS six images, CDR wireless eight images,
and Dr. Suni Plus only four images (Table 4). At their optimal setting (Fig. 2), there were only small differences in the
receptors’ performances except for Dr. Suni Plus, which still
had a signiﬁcantly lower performance than the others. There
was a difference between the number of holes perceived by
each observer, but the difference was consistent among the
receptors (Fig. 3), so that the rank order of results was consistent across all the observers.
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S

om en yderligere nyskabelse var der forud for symposiet udsendt otte patienttilfælde med henblik på
forberedelse og diskussion inden symposiet i fx kvalitetscirkler. Tilfældene var baseret på forskellige kliniske
problemstillinger, som jævnligt forekommer i dagligdagen i
almindelig praksis. Patienttilfældene dannede delvis grundlag for gennemgangen af det pågældende emne og blev besvaret under gennemgangen. Der var endvidere arrangeret
udstilling med produkter af særlig relevans for dentoalveolær kirurgi. Sideløbende med den faglige session for tandlæger var der en meget velbesøgt session for klinikassistenter
om fredagen. Denne session var koordineret af tandlæge
Caroline Hørsted, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere
og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet.
I det efterfølgende vil de enkelte sessioner blive sammenfattet. Endvidere gives anbefalinger vedrørende supplerende litteratur svarende til de forskellige emner.
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I\k`e\i\[\k´e[\i
Formålet med denne session var at opdatere deltagerne om
retinerede tænders ætiologi, diagnostik og behandling
med fokus på de tandtyper, som oftest er retinerede, nemlig underkæbens visdomstand, overkæbens hjørnetand
samt 1. og 2. molar. Sessionen bestod af følgende foredrag:
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 Indikation for kirurgisk fjernelse af mandiblens
3. molar (Professor, dr.odont. Søren Schou, Århus)
 Radiologisk diagnostik før kirurgisk fjernelse
af mandiblens 3. molar (Lektor, dr.odont. Hanne
Hintze, Århus)
 Kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar (Specialtandlæge Flemming Harder, København)
 Komplikationer efter kirurgisk fjernelse af
mandiblens 3. molar (Professor, dr.odont. Søren Hillerup, København)
 Reimpaktation/retention af præmolarer samt 1.
og 2. molar. Diagnostik og behandling (Overtandlæge, odont.dr. h.c. Jens Ove Andreasen, København)
 Autotransplantation af tænder. Indikation, teknik og prognose (Klinikchef, ph.d. Ole Schwartz, København)
 Retention of the maxillary canine. Aetiology
and diagnostics (Senior lecturer Stella Chaushu, Jerusalem, Israel)
 Retention of the maxillary canine. Surgical and
orthodontic treatment (Senior lecturer Stella Chaushu, Jerusalem, Israel)
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Søren Schou indledte med en gennemgang af de forskellige patologiske forandringer, som kan opstå omkring retinerede visdomstænder. Ved tilstedeværelse af visse patologiske forandringer, som profund caries eller cystedannelse, er der ikke tvivl om behovet for fjernelse. Med hensyn til profylaktisk fjernelse af visdomstænder uden patologiske tilstande og uden symptomer er der fortsat mangelfuld viden. Derfor er der fortsat forskellige traditioner
og holdninger til profylaktisk fjernelse. Dette er et stort
sundhedsøkonomisk problem, da profylaktisk fjernelse
hos unge individer er en særdeles betragtelig udgift for
samfundet. Der foreligger ingen tal for dette i Danmark,
men der fjernes ca. 10 mio. visdomstænder om året i USA
til en anslået samlet udgift på 3 mia. dollars, dvs. næsten
en Storebæltsbro pr. år!
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På baggrund af en kritisk gennemgang af litteraturen blev
det konkluderet, at der ikke er videnskabelig dokumentation for hverken at anbefale eller at fraråde profylaktisk
fjernelse af visdomstænder uden symptomer og uden patologiske tilstande. Fortalerne for profylaktisk fjernelse anfører, at tidlig fjernelse medfører færre komplikationer og
færre skader på nabostrukturer som tænder, nerver og
knogle. Problemet er, at der ikke foreligger systematiske
undersøgelser, som dokumenterer, at dette er en hensigtsmæssig procedure. Imidlertid er der ved ethvert operativt
indgreb en risiko for komplikationer, som kunne have været undgået, hvis en operation ikke var nødvendig. På baggrund heraf konkluderede Søren Schou, at profylaktisk
fjernelse udelukkende kan komme på tale i tilfælde med
ingen eller minimal risiko for komplikationer, når et normalt frembrud ikke kan forventes.
Derefter redegjorde Hanne Hintze for radiologisk diagnostik før eventuel fjernelse af underkæbens visdomstand. Som standardoptagelse blev en panoramaoptagelse
anbefalet, idet intraorale periapikale optagelser ikke altid
gengiver tanden og de omkringliggende strukturer tilTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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strækkeligt. Dette er især tilfældet ved digitale optagelser
med tykke eller ledningsbaserede sensorer. Der blev gennemgået syv forskellige radiologiske tegn på en tæt relation mellem tanden og kanalen, bl.a. forsnævring eller afbøjning af kanalen, dentinradiolucens svarende til roden,
udviskning af den kortikale lamel omkring nerven og afbøjning eller forsnævring af roden. En sådan tæt relation
forekommer i 10-12 % af visdomstænderne og nødvendiggør supplerende optagelser. Der blev omtalt to forskellige
typer af supplerende optagelser, nemlig stereoskanogrammer og cone beam CT-skanning. Ved disse supplerende
undersøgelser blev der i 40 % af tilfældene fundet en direkte kontakt mellem tand og kanalen. Den bedste og mest
anvendelige metode synes at være cone beam CT-skanning, som bl.a. giver mulighed for en tredimensionel rekonstruktion af området. Denne teknik blev beskrevet
mere detaljeret på symposiets andendag.
Flemming Harders indlæg vedrørte den kirurgiske teknik ved forskellige typer af lejringer af tanden, herunder
hvilke lejringer som vanskeliggør fjernelse, og som derfor
med fordel kan henvises til tandlæger med specialviden.
Teknikken blev demonstreret af en meget illustrativ video,
som ﬁk salen til at summe voldsomt, da mængden af knoglefjernelse formentlig oversteg tilhørernes normale praksis! Videoen demonstrerede desuden, hvordan man med
fordel kan beskytte nervus lingualis ved at placere en rougine lingualt under periost, hvorved der desuden skabes
overblik over et kritisk område af operationsfeltet. Flemming Harder beskrev en alternativ metode til lokalanalgesi, som var specielt anvendelig, når regulær mandibularanalgesi ikke var virksom, nemlig Gow-Gates’ teknik,
hvor indstikket er højere, og depotet lægges medialt for
kondylen. Herved opnås analgesi af både nervus buccalis,
nervus alveolaris inferior og nervus lingualis.

=XbkXYfbj1 9\jbpk e\imlj c`e^lXc`j d\[ \e ifl^`$
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Søren Hillerup fortsatte med en god og systematisk gennemgang af komplikationer efter kirurgisk fjernelse, og
hvordan disse kan forebygges. Der blev lagt særlig vægt på
patientinformation, smertekontrol og nerveskader. Søren
Hillerup anbefalede en grundig gennemgang af mulige
komplikationer og forholdsregler i øvrigt inden operationen. Hvis denne information gives efter operationen, kan
den blive misforstået og opfattet som en dårlig undskyldning. Det blev anbefalet at starte den postoperative smer=8>C@>FI@<EK<I@E>
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Dentoalveolær kirurgi

tebehandling, mens der endnu var effekt af lokalbedøvelsen. Endvidere blev anvendelse af et langtidsvirkende lokalanalgetikum (Marcain) som afslutning på det operative
indgreb anbefalet. Den ubehagelige komplikation alveolitis sicca dolorosa (»dry socket«) blev beskrevet, og dens behandling blev gennemgået. Det blev understreget, at antibiotikum ikke kan forebygge denne komplikation. Dernæst blev årsagerne til nerveskader gennemgået, og det
blev anbefalet at beskytte nervus lingualis med en rougine
som beskrevet i det forudgående foredrag. Ved en nerveskade med total anæstesi bør der ske henvisning efter en
måned. Afslutningsvis blev den nye metode koronektomi
gennemgået. Denne metode indebærer udelukkende fjernelse af kronen og anbefales til minimering af nerveskade
ved en meget tæt relation til kanalen. Metoden er teknisk
svær, og både diagnostik og behandling skal foretages af
tandlæger med specialviden. Teknikken må ikke misbruges som undskyldning for at efterlade et rodkompleks,
som ikke umiddelbart kan fjernes.

stor forskel på behandlingen, alt efter om tanden ligger facialt eller palatinalt. Det blev illustreret, hvorledes den nye
cone beam CT-skanning har gjort denne type diagnostik
meget lettere og ligeledes gjort behandlingsplanlægningen
mere præcis. Et tæt samarbejde mellem ortodontist og kirurg blev understreget for at sikre et optimalt behandlingsresultat og for at undgå komplikationer i form af rodresorptioner på nabotænderne. Den nye radiologiske teknik
gør det lettere at planlægge tandens blotlægning og de forskellige trækretninger, som kan bringe tanden til sin endelige plads uden beskadigelse af nabotænder. Afslutningsvis blev nye incisioner og blotlægningsmetoder illustreret,
som fx apikal forskydning af den fastbundne gingiva. Herved undgås det, at den løstbundne slimhinde trækkes ned
sammen med tanden, således at der i stedet etableres normale anatomiske forhold omkring tanden.
Som afslutning på en spændende session var der mange
gode og særdeles relevante spørgsmål fra tilhørerne. Der
blev bl.a. spurgt til behandling af alveolitis sicca dolorosa.
8eY\]Xc\kc`kk\iXkli
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Jens O. Andreasen beskrev eruptionsmekanismen for 1. og
2. molar samt årsager til eruptionsforstyrrelser. Det blev
beskrevet, at årsagen til reimpaktation af underkæbens 1.
molar ofte er ankylose, og at luksering ikke kan anbefales.
Gennemgangen involverede desuden den vanskelige afgørelse af behandlingen af retention af 2.-molaren, når 3.-molaren hindrer eruptionen, herunder at brugen af visdomstanden til erstatning for 2.-molaren afhænger af patientens
alder og visdomstandens lejring.
Ole Schwartz gennemgik indikation og teknik til autotransplantation af tænder. Indikationsområdet for denne
teknik har ændret sig efter introduktion af implantater.
Teknikken er imidlertid fortsat anvendelig, når der er agenesi og behov for fjernelse af en præmolar i en anden region på grund af pladsmangel. Behandlingen skal imidlertid
planlægges, således at den transplanterede tand fortsat er
rodåben. Fordelen ved denne metode er, at den transplanterede tand kan ﬂyttes til et område med mangelfuld
knogle, idet rodhinden er knogleinducerende. Det er vigtigt, at operatøren har stor erfaring med teknikken for at
kunne opnå et tilfredsstillende langtidsresultat.
Som afslutning på denne session gennemgik Stella
Chaushu ætiologi, diagnostik og behandling ved retention
af overkæbens hjørnetand. Det blev præciseret, at der er
1090
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Den næste session, som fokuserede på indikationer og generelle principper for kirurgisk behandling af apikale parodontopatier, bestod af følgende foredrag:

Surgical endodontics: General principles and indications (PD, Dr. Thomas von Arx, Bern, Schweiz)
Surgical endodontics: Intraoperative diagnostic
methods (PD, Dr. Tahomas von Arx, Bern, Schweiz)
Metoder til præparation af apikal kavitet ved retrograd rodfyldning (Tandlæge Pouya Yazdi, Århus)
Valg af retrogradt rodfyldningsmateriale. Prognose efter kirurgisk endodonti (Overtandlæge Simon Storgård Jensen, Glostrup)

Sessionen blev indledt af Thomas von Arx, som først beskrev de generelle principper og indikationer for kirurgisk endodonti. Dette er et område, hvor der er sket store
og betydningsfulde fremskridt i de seneste år med introduktion af nye metoder til optimering af peroperativ
diagnostik af rodkanalens mikroanatomi og rodfyldningens tæthed ved anvendelse af bl.a. farvning med toluidineblå, operationsmikroskop og endoskop. Dette har medført en forbedring af behandlingsresultatet, således at der
opnås komplet heling i 77-86 % af tilfældene. Dette blev
kun opnået i gennemsnitligt 60 % af tilfældene tidligere.
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Da succesraten ved implantatbehandling på kortere sigt
er højere, har dette medført en debat om, hvilken af disse
to behandlingstyper man bør foretrække. Der er imidlertid kun få langtidsundersøgelser af de nuværende implantattyper, hvorfor kirurgisk endodonti foretrækkes i
de ﬂeste tilfælde. Thomas von Arx fortsatte med at beskrive den operative teknik og gik i detaljer med incisionstype. En ny submarginal incision blev præsenteret for
at undgå retraktion af gingiva ved det traditionelle randsnit. Endvidere blev anvendelse af meget tynde nylonsuturer (6-0 eller 7-0) anbefalet. Endvidere blev nye metoder til etablering af den vigtige peroperative hæmostase
ved midlertidig udpakning med Stasis® (jernsulfat) og
Expasyl® (aluminiumklorid) beskrevet.

=XbkXYfbj1Ep\d\kf[\i]fiY\[i\igif^efj\em\[
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Pouya Yazdi fortsatte med at beskrive tre principielt forskellige metoder til præparation svarende til resektionsﬂaden. Disse tre metoder er kavitetspræparation med lille rosenbor, kavitetspræparation med ultralyd og skålformet
præparation af resektionsﬂaden. Der er evidens for, at præparation af en kavitet med rosenbor ikke længere kan anbefales. Kavitetspræparation med ultralyd har nemlig den
fordel, at instrumentets form gør det lettere at præparere
en dybere kavitet parallelt med tandens akse uden risiko
for perforation. Den skålformede præparation af resektionsﬂaden og efterfølgende applicering af Retroplast har
vist tilsvarende gode resultater.

=XbkXYfbj1BXm`k\kjgi´gXiXk`fed\[c`cc\ifj\eYfi
\i`bb\c\^\Xik`j

Det næste indlæg handlede naturligt nok om valg af materiale til den retrograde rodfyldning. Simon Storgård
Jensen gennemgik de forskellige materialers egenskaber
og konkluderede, at det ideelle fyldningsmateriale ikke
eksisterer, samt at valget afhænger af præparationen af
resektionsﬂaden. Hvis der anvendes en skålformet præparation, er valget enkelt, da Retroplast er det eneste materiale, der har vist høj succesrate, det vil sige 75-90 %.
Der er imidlertid stor forskel på succesraten, som afhænger af operatørens erfaring med teknikken. Det må således frarådes, at uerfarne anvender denne teknik. Hvis der
=8>C@>FI@<EK<I@E>
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anvendes en kavitetspræparation med ultralyd, er der ﬂere materialer, der har vist sammenlignelige behandlingsresultater. Disse materialer er forstærkede zinkilteeugenolcementer som fx SuperEBA og IRM cement, samt
MTA (Mineral Trioxide Aggregate) cement. Det sidstnævnte materiale har vist imponerende forseglingsegenskaber og biokompatibilitet samt meget høj succesfrekvens (90-95 %). Materialet er imidlertid på nuværende
tidspunkt særdeles kostbart.

=XbkXYfbj1 Fm\im\a D`e\iXc Ki`fo`[\ 8^^i\^Xk\
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Sessionen afsluttede den første dag på symposiet og bidrog
med væsentlig ny viden og anbefalinger om eksisterende
metoder, der ikke længere kan anbefales, samt om nye teknikker og materialer til retrograd rodfyldning.
8eY\]Xc\kc`kk\iXkli
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Formålet med denne session var at orientere om almensygdommes indﬂydelse på oral kirurgisk behandling. Sessionen omfattede følgende foredrag:

 Generelle principper for dentoalveolær kirurgi
på patienter med almensygdomme (Professor,
ph.d. Anders Nattestad, San Francisco, USA)
 Dentoalveolær kirurgi på patienter strålebehandlet på grund af hoved-hals-cancer (Professor,
dr.odont. Søren Hillerup, København)
 Dentoalveolær kirurgi på patienter i antikoagu-
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lationsbehandling (Professor, dr.odont. Else Marie
Pinholt, København)
 Dentoalveolær kirurgi på patienter i bisphosphonatbehandling (Adm. overtandlæge, dr.odont.
Morten Schiødt, Glostrup)

Symposiets anden dag blev indledt af Anders Nattestad,
som fremhævede nødvendigheden af en grundig anamnese, som omfattede alle helbredsoplysninger og alt medicinforbrug. Der blev lagt hovedvægt på en klassiﬁkation af
patientens almentilstand. Nødvendigheden af at undersøge ukendt medicin og ukendte forholdsregler for almensygdomme blev pointeret. Det blev endvidere anbefalet at
måle patientens blodtryk som en naturlig del af den rutinemæssige undersøgelse af patienten for derved at bidrage
til øget helse i samfundet. Det er anslået, at 700.000 danskere har forhøjet blodtryk uden symptomer med en 3-4
gange større risiko for at blive ramt af hjertesygdomme.
Analyser har vist, at hvis et forhøjet blodtryk bliver opdaget og behandlet, vil det medføre en sænket dødelighed,
som ville spare livet for 6.400 danskere om året eller 18 om
dagen! Tandlægen kan således ved en simpel screening af
forhøjet blodtryk bidrage væsentligt til at sænke denne dødelighed, da de ﬂeste danskere går regelmæssigt til tandlæge og kun ser en læge, når de føler sig syge. Amerikanske undersøgelser giver endvidere retningslinjer for, hvornår tandbehandling på patienter med forhøjet blodtryk er
sikkert. Således bør patienter med et markant forhøjet
blodtryk (180/110 mm Hg) ikke tilbydes elektiv behandling. Man bør i mange tilfælde rådføre sig med den alment
syge patients egen læge for at afklare eventuelle behov for
laboratorieundersøgelser og forholdsregler vedrørende
tandbehandling. Enkelte patienter må afvises eller henvises til behandling i sygehussektoren, fx ved et akut myokardieinfarkt eller hjerneblødning inden for de sidste seks
måneder. Tandlægens behandlingsplanlægning må tage
patientens almentilstand i betragtning og fx foretage alle
blødende behandlinger i så få seancer som muligt på patienter, som ikke tåler bakteriæmi uden antibiotikumprofylakse.

=XbkXYfbj1Dc[`e\gXk`\ek\ijYcf[kipb

Det næste foredrag af Søren Hillerup handlede om forholdsregler i forbindelse med dentoalveolær kirurgi på paTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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tienter, som var blevet strålebehandlet på grund af cancer i
hoved-hals-området. Strålebehandlingens mekanisme og
årsag til vævsskade inklusive udvikling af osteoradionekrose blev gennemgået. Vigtigheden af at kende stråledosis og strålefeltets rumlige placering blev fremhævet. Det
blev forklaret, hvorfor antibiotikumprofylakse ikke rutinemæssigt bør anvendes ved kirurgisk behandling af disse
patienter. Med udgangspunkt i en række patienttilfælde
blev det demonstreret, at det ofte er ved molarerne i underkæben, at osteoradionekrosen starter. Det var tydeligt,
at der ofte var tale om mutilerende og langvarige behandlinger. Derfor blev det endnu en gang anbefalet, at alle
strålebehandlede patienter skal screenes før strålebehandling for dentale foci, og at tænder så vidt muligt skal bevares efter strålebehandling. Den vævsskadende effekt af
strålebehandling er permanent. Derfor skal nødvendige
kirurgiske indgreb svarende til strålefeltet foretages på
kæbekirurgisk afdeling på sygehus, hvor en eventuel hyperbaroxygenbehandling ville kunne tilbydes, såfremt det
skønnes relevant, og hvor eventuelle komplikationer kan
håndteres.
Det efterfølgende foredrag af Else Marie Pinholt omhandlede dentoalveolær kirurgi på patienter i antikoagulationsbehandling. Der anvendes to forskellige hovedtyper
af medicin: Trombocythæmmere (fx hjertemagnyl, Plavix
og Persantin) og antikoagulantia (Maravan og Marcoumar). Effekten af trombocythæmmere kan ikke måles, og
kun i sjældne tilfælde er der behov for at ændre dosis i forbindelse med dentoalveolær kirurgi. Hvis der skal ændres
i medicineringen, skal dette varetages af den ordinerende
læge. Der blev lagt vægt på, at midlertidig seponering af
antikoagulationsbehandling medfører en ikke uvæsentlig
risiko for patienten i forhold til en eventuel mindre blødningskomplikation, som altid kan håndteres. Effekten af
antikoagulantia kan måles og bliver udtrykt som INR-værdi. Denne værdi er hos raske patienter 1. For patienter i
antikoagulationsbehandling er værdien normalt 2,0-3,5.
Denne værdi er et godt mål for patientens blødningstendens, og det anbefales ikke at udføre kirurgiske indgreb,
når denne værdi er over 3. Dette betyder, at langt hovedparten af patienter i antikoagulationsbehandling kan behandles, uden at medicinen temporært seponeres. Dette
har tidligere været normal praksis. Ved en INR-værdi på
under 3 vil hæmostase kunne etableres ved anvendelse af
atraumatisk teknik og lokale forholdsregler såsom anvendelse af hæmostatikum (Surgicel og Spongostan), eventuelt suppleret med suturering. Ved mangelfuld hæmostase
kan lokal applikation på gaze af cyclokapron (5 %) anbefales.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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Bisphosphonater anvendes i tabletform til behandling af
osteoporose hos 58.000 danskere og i intravenøs form til
ca. 2.000 danskere, som behandles for livstruende sygdomme såsom myelomatose og knoglemetastaser. Dette betyder, at der i gennemsnit er 11 patienter i hver enkelt tandlægepraksis, som tager bisphosphonater. Morten Schiødt
redegjorde for bisphosphonaters virkningsmekanisme,
som er osteoklasthæmmende, hvilket indebærer en risiko
ved dentoalveolær kirurgi, idet den normale knogleremodellering er påvirket. Der kan således opstå en lokal knoglenekrose, som ikke umiddelbart kan hele. Denne tilstand
kaldes bisphosphonat-relateret osteonekrose. Risikoen for
denne komplikation ved tabletbehandling er meget lille,
hvorimod risikoen ved intravenøs administration er betydelig. Da dette præparats halveringstid er anslået til 10 år,
vil risikoen for knoglenekrose være til stede i meget lang
tid, efter at brugen af præparatet er ophørt. Dentoalveolær
kirurgi inklusive implantatbehandling af patienter, der tager eller har taget præparatet i tabletform, kan foregå i primærsektoren uden signiﬁkant øget risiko for komplikationer. Derimod skal patienter, der har været i i.v.-behandling
med præparatet som følge af alvorlige knoglesygdomme,
som hovedregel henvises til en kæbekirurgisk behandling
på sygehus, hvis der er indikation for kirurgisk behandling. Ligeledes skal der foretages sanering af eventuelle
dentale foci, inden en sådan behandling påbegyndes. Implantatbehandling er normalt kontraindiceret på denne
patientgruppe.
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Dette afsluttede en vigtig session om et ofte overset emne,
som mange danske tandlæger ikke har tilstrækkeligt kendskab til. Der var mange gode spørgsmål fra tilhørerne. Bl.a.
blev der spurgt til behovet for seponering af hjertemagnyl
før kirurgisk indgreb. Det blev understreget, at der ikke er
behov herfor, idet den antitrombotiske effekt ikke har klinisk relevans ved dentoalveolær kirurgi, og fordi patienten får hjertemagnyl af en god grund. Et andet spørgsmål
gik på, om man må anvende ledningsanalgesi på patienter
i antikoagulationsbehandling. Svaret hertil var, at led=8>C@>FI@<EK<I@E>
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ningsanalgesi bør anvendes med forsigtighed, men ikke er
kontraindiceret.

 Rygning, sårheling og postoperative komplikationer (1.-reservelæge Lars Tue Sørensen, København)
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Formålet med denne session var at orientere om forebyggelse og behandling af komplikationer ved dentoalveolær
kirurgi. Sessionen omfattede følgende foredrag:

 Instrumenter og aseptisk teknik ved dentoalveolær kirurgi (Afdelingstandlæge Jan Tagesen, Århus)
 Cone beam CT-scanning within dentoalveolar
surgery (Dr. Dorothea Berndt, Basel, Schweiz)
 Vascularization of the oral mucosa. Inﬂuence on
incision design within dentoalveolar surgery
(Associate professor, Ph.D. Johannes Kleinheinz, Münster, Tyskland)
 Akutte odontogene infektioner. Diagnostik og
behandling (Specialtandlæge, ph.d. Merete Aaboe, København)
 Komplikationer efter ekstraktion af tænder, inklusive oroantral ﬁstel (Professor, odont.dr. Lars
Eriksson, Malmø, Sverige)
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Sessionen blev indledt med en oversigt over aseptisk teknik ved dentoalveolær kirurgi af Jan Tagesen. Det blev
pointeret, at hygiejneforholdsreglerne må være de samme
for alle patienter, og at der foreligger danske standarder
(www.ds.dk) for hygiejne, som skal følges af danske tandklinikker. Disse regler beskriver kravene til personlige
værnemidler (eksempelvis mundbind og beskyttelsesbriller) og brug af barrierer (eksempelvis pose på nakkestøtte)
samt autoklavering (eksempelvis månedlige sporeprøver).
Det blev præciseret, at den første kirurgiske håndvask hver
dag skal ske med både sæbe, neglebørste og neglerenser
efterfulgt af en alkoholbaseret gel i to minutter. De efterfølgende hånddesinfektioner samme dag kan foretages
med alkoholbaseret gel alene i to minutter under forudsætning af, at der ikke er synlig forurening.
Det næste indlæg handlede om cone beam CT-skanning
inden for dentoalveolær kirurgi og blev indledt med en
oversigt over skannere og deres forskelle. Det blev præciseret, at den bedste måde, nerveskader kan forebygges på,
er ved at have en så præcis tredimensionel gengivelse af
anatomien som muligt. Én af de vigtige egenskaber ved
denne type af CT-skanning er, at stråledosis er lille i forhold til konventionelle CT-skanninger. Stråledosis varierer
fra apparat til apparat, men er på et niveau fra en til ﬁre
gange stråledosis ved en panoramaoptagelse. Det var tydeligt, at denne teknik vil blive standard til visualisering af
relationen mellem tanden og nabostrukturer. Cone beam
CT-skanning kan også benyttes til identiﬁkation og behandlingsplanlægning ved fjernelse af fremmedlegemer.
Gennemgangen var karakteriseret af mange særdeles imponerende animationer, der illustrerede teknikkens tredimensionelle karakter.
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Johannes Kleinheinz præsenterede resultaterne af en række undersøgelser af vaskulariseringen af mundhulen og
applicerede disse fund på vigtige forslag til ændringer i
den traditionelle incisionsteknik. Undersøgelserne havde
vist, at toppen af processus alevolaris er det ideelle sted for
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incisioner, samt at papillerne har anastomoser hen over
toppen af processus alveolaris, hvorfor blodtilførslen er
sikret selv ved overskæring af papillens basis. Aﬂastningssnit bør så vidt muligt ikke lægges på tværs af blodtilførslen, hvorfor randsnittet så vidt muligt bør forlænges, indtil
der er tilstrækkelig oversigt over operationsfeltet i stedet
for at anvende et aﬂastningssnit. Ved randsnit i sideregionerne blev det anbefalet så vidt muligt at undgå aﬂastningssnit posteriori. Undtagelsen er ved visdomstandsfjernelse i underkæben, hvor aﬂastningssnittet placeres posteriori. Bukkalt aﬂastningssnit ved 2. molar blev foreslået erstattet af en forlængelse af randsnittet til 1. molar. Generelt
blev anvendelse af to aﬂastningssnit frarådet. Endvidere
bør aﬂastningssnit svarende til overkæbens midtlinje undgås af hensyn til den efterfølgende arvævsdannelse.

=XbkXYfbj1CXmblekXÕXjke`e^jje`k

Merete Aaboe redegjorde for de akutte odontogene infektioners diagnostik og behandling med udgangspunkt i et
alvorligt tilfælde af cervikal nekrotiserende fasciitis initieret af odontogent fokus. Den kirurgiske behandling af abscesser blev gennemgået, og det blev understreget, at anvendelse af gaze som dræn ikke er lege artis, idet gazen
fungerer som en væge. I stedet blev brug af et gummidræn
anbefalet, som blev ﬁkseret med sutur. De odontogene infektioners spredningsveje blev beskrevet, og det blev pointeret, at spredning til mundbund med synkebesvær og
spredning til orbita kan være livstruende, hvorfor akut
henvisning til hospital bør ske. Indikation for brug af antibiotikum blev gennemgået. Det blev understreget, at behandling af en infektion med antibiotikum kun bør ske,
når der er påvirket almentilstand eller risiko for alvorlig
spredning. Præparatvalget er fortsat penicillin evt. kombineret med metronidazol. Ved allergi over for penicillin anbefales nu clindamycin (300 mg x 3) i stedet for erythromycin.
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Lars Eriksson fortsatte med en gennemgang af komplikationer efter ekstraktion af tænder med fokus på fraktur af
tænder og processus alveolaris samt displacering af tænder
og perforationer til sinus maxillaris. Det blev understreget,
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at en lille vital rodspids, der frakturerer, kan efterlades under forudsætning af sufﬁcient opfølgning og information
til patienten, såfremt fjernelse indebærer en unødvendig
risiko for yderligere skade. Herefter blev håndtering af displacerede rødder gennemgået, og det blev understreget, at
disse rødder altid skal fjernes, også hvis de er i sinus maxillaris. Teknikken til fjernelse af en rod fra sinus maxillaris blev illustreret med et patienttilfælde. Endelig blev teknikken til lukning af oro-antrale kommunikationer gennemgået, og det blev anbefalet at give patienten antibiotika
og instruere i at nyse med åben mund samt undgå sugning
og næsepudsning.
Det sidste emne i denne session handlede om rygningens indﬂydelse på sårheling og postoperative komplikationer. Lars Tue Sørensen præsenterede en række undersøgelser vedrørende sårheling hos rygere i forhold til ikkerygere og tidligere rygere. Årsagerne til dårligere sårheling
blev illustreret, og risikoen for komplikationer blev underbygget med undersøgelser, som viste en 3-4 gange øgning
i risikoen for sårinfektioner og komplikationer, som fx tab
af implantater og alveolitis sicca dolorosa hos rygere. Viden om effekten af rygeophør i nogle uger inden dentoalveolær kirurgi er ukendt, men forskellige kirurgiske selskaber anbefaler rygeophør otte uger inden større indgreb.
Også denne session bidrog med ny viden om forskellige
aspekter vedrørende komplikationer i forbindelse med
dentoalveolær kirurgi. Spørgelysten efter denne session
var også stor. Der blev spurgt, om anvendelse af nikotintyggegummi påvirker sårheling. Der blev svaret, at hverken systemisk eller lokal nikotinbehandling er påvist at
have indvirkning på sårhelingen. Der blev også spurgt, om
airrotor kan bruges til deling af en tand ved kompliceret
ekstraktion, når der ikke er foretaget opklapning. Der blev
svaret nej.

8eY\]Xc\kc`kk\iXkli
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2. Dansk Standard – Infektionshygiejne i Sundhedssektoren.
http://www.ds.dk.
3. Kleinheinz J, Büchter A, Kruse-Lösler B, Weingart D, Joos U.
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6. Sorensen LT, Hemmingsen U, Jorgensen T. Strategies for smoking cessation intervention in hernia surgery – effect on perioperative smoking behavior. Hernia 2007; 11: 327-33.
7. Sorensen LT, Hemmingsen UB, Kallehave FK, Wille-Jorgensen
PA, Kjærgaard J, Moller LN, Jorgensen T. Risk factors for tissue
and wound complications in gastrointestinal surgery. Ann Surg
2005; 241: 654-8.
8. Sorensen LT, Karlsmark T, Gottrup F. Abstinence from smoking
reduces incisional wound infection: a randomized controlled
trial. Ann Surg 2003; 238: 1-5.
9. Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiwara Y, Yamashiro M,
Maruoka Y, Ohbayashi N, Kurabayashi T. A comparative study
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253-9.
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Denne session fokuserede på profylaktisk brug af antibiotika samt sedering, generel anæstesi, smertebehandling og
akutte generelle komplikationer ved dentoalveolær kirurgi. Sessionen indeholdt følgende foredrag:

 Prophylactic antibiotics for dentoalveolar surgery (Dr. Jérome A. H. Lindeboom, Amsterdam, Holland)
 Sedering og generel anæstesi ved dentoalveolær
kirurgi (Speciallæge, MPA Brian Lerche, Glostrup)
 Smertebehandling ved dentoalveolær kirurgi
(Professor, dr.odont. Peter Svensson, Århus)
 Akut behandling af respirations- og hjertestop
(Overlæge, daglig leder af Akutlægebil, Region Hovedstaden, Søren Loumann Nielsen, København)

Sessionen blev indledt af Jérome Lindeboom, som gennemgik indikationerne for profylaktisk antibiotika ved
dentoalveolær kirurgi ved at give en oversigt over forskellige typer af kirurgiske procedurer. Det blev konkluderet,
at dentoalveolær kirurgi ofte var forbundet med en infektionsrisiko, og at antibiotikum inden behandling derfor
kunne overvejes. Forskellige undersøgelser har vist meget
varierende risiko (1-13 %), og mange tidligere undersøgelser på raske patienter har ikke vist signiﬁkant effekt af
antibiotikumprofylakse ved rutinemæssige kirurgiske
indgreb som fjernelse af visdomstænder, hvor der ikke er
en forudgående infektion. Nyere undersøgelser har imidlertid vist en tilsyneladende signiﬁkant effekt af bredspek1096
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tret antibiotikumprofylakse ved denne type af operationer. En nyligt publiceret metaanalyse af randomiserede
kontrollerede kliniske forsøg bekræfter, at antibiotikumprofylakse ved fjernelse af visdomstænder medfører mindre risiko for infektion og alveolitis sicca dolorosa. Dette
står i kontrast til den eksisterende praksis, hvor antibiotikumprofylakse ikke anvendes. En nærmere analyse af de
fremlagte data viser imidlertid en risiko for infektion og
alveolitis sicca dolorosa, som er langt højere end den, som
ses i dag. Brugen af antibiotikum medfører risiko for anafylaktisk shock og udvikling af resistens. Derfor er der behov for nye prospektive undersøgelser til belysning af dette vigtige emne. Indtil disse undersøgelser foreligger, må
den nuværende praksis om ikke at anvende profylaktisk
antibiotikum fastholdes. En sådan prospektiv randomiseret undersøgelse om profylaktisk brug af antibiotikum før
endodontisk kirurgi blev fremlagt. Resultatet heraf viste
ingen effekt af profylaktisk antibiotikum ved denne type
af kirurgi.
I det næste foredrag gennemgik Brian Lerche forudsætningerne for sedering og generel anæstesi ved dentoalveolær kirurgi i privat praksis. Det blev anbefalet at bruge oral
dosering af dormicum til børn (0,4-0,8 mg/kg) og triazolam oralt en halv time før operation til voksne (0,125-0,25
mg). Det blev fremhævet, at triazolam er mere egnet til sedering i tandlægepraksis på grund af den meget kortere
halveringstid (2-3 timer) i forhold til diazepam (48-72 timer). Herefter blev brugen af narkose enten med inhalations- eller intravenøs anæstesi gennemgået. Det blev fremhævet, at dette er en sikker procedure for såvel børn som
voksne, under forudsætning af, at de er sunde og raske. I
forbindelse med vurderingen af den almene sundhedstilstand blev den amerikanske ASA-klassiﬁkation beskrevet,
og det blev anbefalet udelukkende at tilbyde anæstesi i privat praksis til ASA klasse I og II. En detaljeret gennemgang
af ASA-klassiﬁkationen ﬁndes online (www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm). Det blev understreget, at alle patienter, der modtager sedering og generel anæstesi i privat
praksis, ikke er »streetﬁt«, hvilket er et fagudtryk for, at patienter ikke skal færdes på gaden på egen hånd.
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Efterfølgende gennemgik Peter Svensson smertebehandling efter dentoalveolær kirurgi. Foredraget blev indledt
med at fastholde den hidtidige anbefaling af ibuprofen 600
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mg x 3. De mange nye alternativer blev beskrevet og illustreret ved en effektparameter (NNT: number needed to
treat) til sammenligning af forskellige præparater. Der er
nyere præparater med en bedre analgetisk effekt (lavere
NNT-værdi) end ibuprofen, men disse er karakteriseret
ved ﬂere bivirkninger målt med parameteren NNH (number needed to harm). En hjemmeside (Oxford Pain Internet
Site) blev anbefalet: www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/
painpag/. Hvis ibuprofen ikke giver tilstrækkelig smertelindring, blev det anbefalet at supplere med paracetamol
(1 g x 3-4 dagligt), da paracetamol har en NNH-værdi på 33
og derfor er et meget sikkert præparat, såfremt dosis overholdes. Hvis yderligere smertelindring er nødvendig, blev
det anbefalet at supplere med kodein (25 mg x 3-4 dagligt).
Endelig blev intramuskulær injektion af keterolac (30-60
mg) foreslået som sidste udvej.
Søren Loumann Nielsen afsluttede symposiet med en
gennemgang af akut behandling af hjertestop. Det blev forklaret, at hjertestop skal behandles meget hurtigt med
stød, hvis patienten skal overleve. Dette sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag, fordi pårørende og forbipasserende ikke yder lægmandsførstehjælp, og fordi den automatiske deﬁbrillator (AED) når frem for sent. Derfor overlever kun 5 %. Det er anslået, at 20 % kunne overleve, hvis
dette blev forbedret. Det blev anbefalet, at alle tandklinikker har et sådant apparat. Der er kommet nye retningslinjer i 2005 for hjerte-lunge-redning (HLR), som har simpliﬁceret tryk og pust til en rytme på 30 tryk og to pust. Endelig blev et nyt redskab til automatisk mekanisk hjertemassage (Autopulse) vist.
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S, Bossaert L; European Resuscitation Council. European
Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section
2. Adult basic life support and use of automated external deﬁbrillators. Resuscitation 2005; 67: S7-23.
4. Lindeboom JA, Frenken JW, Valkenburg P, van den Akker HP.
The role of preoperative prophylactic antibiotic administration
in periapical endodontic surgery: a randomized, prospective
double-blind placebo-controlled study. Int Endod J 2005; 38:
877-81.
5. Malamed SL. Sedation: A Guide to Patient Management. Mosby
(4th edition); 2002.
6. Nattestad A. Antibiotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet
2000; 104: 58-67.
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booth/painpag/
8. Ren YF, Malmstrom HS. Effectiveness of antibiotic prophylaxis
in third molar surgery: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: 1909-21.
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physicalstatus.htm
10. Wik L, Hansen TB, Fylling F, Steen T, Vaagenes P, Auestad BH,
Steen PA. Delaying deﬁbrillation to give basic cardiopulmonary
resuscitation to patients with out-of-hospital ventricular ﬁbrillation: a randomized trial. JAMA 2003; 289: 1389-95.
11. Zeitler DL. Prophylactic antibiotics for third molar surgery: a
dissenting opinion. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: 61-4.
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Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry,
University of the Paciﬁc, San Francisco, USA. E-mail: anattestad@
paciﬁc.edu
Søren Schou, professor, dr.odont. Afdeling for Kæbekirurgi og Oral
Patologi, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. E-mail: sschou@
odont.au.dk

Sessionen blev afsluttet med en række særdeles relevante
spørgsmål. Bl.a. om brug af profylaktisk antibiotikum ved
kunstige led og pacemaker. Svaret var, at der ikke er indikation for profylaktisk anvendelse ved pacemaker, og at
der på nuværende tidspunkt ikke er klare retningslinjer i
Danmark vedrørende kunstige led. I USA anbefales profylaktisk antibiotikum i to år efter indsættelse af protesen.
Der kommer angiveligt snart danske retningslinjer, som
vil blive offentliggjort i Tandlægebladet. Det forlyder, at
disse retningslinjer vil anbefale mindre brug af antibiotikum.
8eY\]Xc\kc`kk\iXkli
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ed en ceremoni den 9. oktober 2007 kl. 18.00 i Det Kgl.
Bibliotek, Diamanten, modtog lektor, ph.d. Kim Ekstrand, Tandlægeskolen i København, Zendiumprisen på
50.000 kr.
Marketingchef Toke Rasmussen fra Zendium bød i
Dronningesalen i Diamanten velkommen til de mange
fremmødte og præsenterede aftenens program. Dette blev
herefter indledt af Rasmus Lauritsen (Det Kgl. Bibliotek),
som fortalte om Det Kgl. Biblioteks historie og om Diamantens tilblivelse, betydning og idé som et kulturcentrum i landet.
På vegne af fondskomitéen begrundede professor Palle
Holmstrup valget af Kim Ekstrand som årets prismodtager.
Palle Holmstrup gennemgik kort Kim Ekstrands karriere,
hvor han fremhævede prismodtagerens store engagement
og indsats inden for odontologisk uddannelse og cariologisk forskning. Med ordene: »For din store indsats inden for
odontologien generelt, men især for din særlige interesse for
udvikling og implementering af den moderne cariologi«,
overrakte Palle Holmstrup prisen til Kim Ekstrand.
Efter at have takket for prisen holdt aftenens hovedperson en inspirerende forelæsning med titlen »Caries på godt
og ondt« om sin forskning igennem 20 år, dens anvendelse
samt dens betydning for fremtiden. Kim Ekstrands forskningsindsats indledtes for ca. 20 år siden med studier af ﬁssurplak og vurdering af dens aktivitet i forskellige dybder af

ﬁssuren. Disse undersøgelser førte til, at det væsentlige fokus var indgangen til ﬁssuren. Stærkt tilskyndet af professor
Anders Thylstrup vendtes interessen herefter mod plakophobninger på erupterende molarer, og risikoperioder deﬁneredes frem til fuld eruption. I forlængelse heraf udførte
Kim Ekstrand studier af forandringer i emaljens overﬂade
med henblik på vurdering af læsioners dybde, og disse undersøgelser fulgtes op af mikrobiologiske studier med henblik på vurdering af infektion på emalje-dentin-grænsen.
Kim Ekstrands studier vedrørende cariesbiologi omsattes
på fornem vis til klinikken gennem udvikling af et nyt diagnostisk system for caries og anvendelse af Cariogrammet i
forbindelse med den individuelle risikovurdering. Dette
har blandt andet skabt fremragende resultater i Nexø Kommune. Undervejs undersøgte Kim Ekstrand cariesforekomsten i landets kommuner hos 15-årige. Undersøgelserne blev
udført i 1999 og 2004. Selv om cariesforekomsten faldt i perioden, var variationen betydelig og faktisk større i 2004
end i 1999, på trods af at den samlede cariesforekomst var
faldet. Den forøgede variation omtalte Kim Ekstrand med
henvisning til forelæsningens titel som skuffende. Opmuntrende er det dog, at Kim Ekstrands indsats i de kommende
år nu skal udnyttes på Grønland til forbedring af en meget
vanskelig cariessituation.
Forelæsningen afsluttedes med en stor spørgelyst hos
mange af de tilstedeværende i Dronningesalen.

Professor Palle Holmstrup
(til venstre) overrækker
Zendiumprisen til lektor
Kim Ekstrand
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tiske ektodermale dysplasi (HED). Ved en X-bunden arvegang vil de afﬁcerede drenge, vise udtalt manifestation af
tilstanden, mens der hos de kvindelige bærere generelt ses
en mildere, om end stærk varierende grad af symptomer
på grund af X-kromosom inaktivering. Dette meget varierende kliniske billede hos de kvindelige bærere var baggrunden for dette ph.d. projekt med følgende formål:

Michala Oron Lexner

E

ktodermal dysplasi er en sygdomsgruppe på over 150
tilstande med symptomer i væv, der stammer fra ektoderm. Det er hovedsagligt hår, hud, negle, tænder og
kirtler bl.a. svedkirtler, der er påvirket. Den hyppigste
form for ektodermal dysplasi er den X-bunden hypohidro-

6[]VcYa^c\Zc!hdb`VcacZheEVcjbW^Wa^diZ`Zi!9Zi
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,
omfatter 76 sider og bygger på ﬁre artikler:
 ># AZmcZgBD!7VgYdl6!?dg\ZchZc?7!=Zgio?B!
C^ZahZcA6!@gZ^Wdg\H#6cVanh^hd[XZe]VadbZig^X
and anthropometric measurements in X-linked hypo]^Ygdi^XZXidYZgbVaYnheaVh^V#Dgi]dY8gVc^d[VXGZh
2007; 10: 210-22.
 >># AZmcZgBD!7VgYdl6!=Zgio?B!C^ZahZcA6!@gZ^Wdg\H#6cdbVa^Zhd[iddi][dgbVi^dc^c]ned]^Ygdi^X
ZXidYZgbVaYnheaVh^V#>ci?EVZY^Vig9Zci'%%,0&,/
10-8.
>>># AZmcZgBD!7VgYdl6!=Zgio?B!C^ZahZcA6!CVjcid[iZ7!@gZ^Wdg\H#L]daZhVa^kV^cM"a^c`ZY]ned"
]^Ygdi^XZXidYZgbVaYnheaVh^V#>ci?EVZY^Vig9Zci'%%,0
17: 155-62.
> K# AZmcZgBD!7VgYdl6!?jcX`Zg>!6abZgA!?ZchZc
A<!@gZ^Wdg\H!=Zgio?B#M"a^c`ZY]ned]^Ygdi^XZXidYZgbVaYnheaVh^V/6\ZcdineZ"e]ZcdineZXdggZaVi^dc
hijYn#>cYhZcYi
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 6ijY[³gZZc`kVci^iVi^kVcVanhZV[YZ\ZcZgZaaZ!`gVc^dfaciale og orale afvigelser i en gruppe af afﬁcerede mænd
og kvindelige bærere, alle med kendte mutationer i EDAgenet.
 >h²gh³\iZk^Z[iZg`a^c^h`ZbVg`³gZg]dhYZ`k^cYZa^\Z
bærere, som kunne anvendes til en tidlig diagnostik af
kvinder, der muligvis var bærere af tilstanden.
 6i jcYZgh³\Z Zc bja^\ \ZcdineZ"e]ZcdineZ `dggZaVi^on
 6i jcYZgh³\Z M"`gdbdhdb ^cV`i^kZg^c\hb³chiZgZi ]dh
de kvindelige bærere.
Den totale undersøgelsespopulation bestod af 36 familier,
21 mænd og 77 kvinder, men da kun mænd og kvinder
med en kendt mutation i EDA-genet blev inkluderet i de
endelige analyser, omfattede den endelige undersøgelsesgruppe 19 familier, med 24 afﬁcerede mænd og 43 kvindelige bærere. Følgende parametre blev registreret ved den
kliniske undersøgelse: højde, vægt, hovedomfang, helspytsekretionen, registrering af tilstedeværende tænder, anamnestisk spørgeskema. Der blev taget et ortopantomograﬁsk
røntgenbillede, et cephalometrisk røntgenbillede, klinisk
foto samt blodprøver. Derudover blev der taget alginataftryk kun hos de kvindelige deltagere.
Jkl[`\(
>YZiiZhijY^ZWaZkYZchdbVi^h`Zk²`hi]³_YZ!7dYnBVhh
>cYZm7B>d\]dkZYdb[Vc\d\YZXZe]VadbZig^h`ZYViV
jcYZgh³\i#>YZcXZe]VadbZig^h`ZjcYZgh³\ZahZ^cY\^``jc
V[ÒXZgZYZb²cYd\`k^cYZa^\ZW²gZgZdkZg&+g#>YZiVcTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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Den afsluttende forelæsning med titlen: »X-linked hypo]^Ygdi^XZXidYZgbVaYnheaVh^V6cVi^dcl^YZXa^c^XVaVcY
\ZcZi^XVcVanh^h»[VcYihiZYYZc')#hZeiZbWZg'%%,eEVcjb>chi^ijiiZi!@³WZc]VkchJc^kZgh^iZi#BZYaZbbZgV[WZY³bbZahZhjYkVa\Zi/egd[ZhhdgHkVciZIlZibVc[dgbVcY!
DYdcidad\^h`>chi^iji!@³WZc]VkchJc^kZgh^iZi!egd[Zhhdg
<gVc9V]aa[!@Vgda^ch`V>chi^ijiiZi!HidX`]dabd\egd[Zhsor Steen Kølvrå, Vejle Sygehus. Vejledere: professor Sven
@gZ^Wdg\]dkZYkZ_aZYZg!aZ`idgA^h6abZgd\dkZga²\Z?Zch
B^X]VZa=Zgio#

tallet i de yngre grupper var lille. Ved hjælp af 27 referencepunkter blev 31 variable, som beskrev den kraniofaciale
bdg[dad\^d\Wa³Yik²khegdÒajYgZ\cZi#GZhjaiViZgcZk^hiZ!
ViVaaZ7B>"k²gY^ZgcZ]dhYZV[ÒXZgZYZYgZc\Za^cYZc[dg
97 % konﬁdenceintervallet, men var hovedsagligt lavere
end det normative gennemsnit. Hovedomfanget var reduceret i begge grupper, men dette var kun statistisk signiﬁ`Vci]dhYZ`k^cYZa^\ZW²gZgZ#6cVanhZcV[YZV[ÒXZgZYZ
mænds kraniofaciale morfologi viste, at næseknoglen var
signiﬁkant retroklineret. Der blev ligeledes observeret, at
bVm^aaZc kVg b^cYgZ! gZigd\cVi d\ VciZg^dgi ^c`a^cZgZi!
mens størrelsen på mandiblen lå indenfor normalt område
men den var prognat og anteriort inklineret. Den sagittal
kæberelation, den totale ansigtshøjde samt underansigtets
]³_YZkVg[dgb^cYh`Zi#BZY]Zchnci^aWa³Yik²khegdÒaZc
sås, at ansigtkonveksiteten, næselængden og den nasolabiale vinkel var reduceret. Den totale blødtvævs-ansigtshøjde, og øvre blødtvævs-ansigtshøjde var ligeledes reduceret. Hos de kvindelige bærere sås, at selvom de udviste
nogle markante deviationer i relation til de normative data, kunne ingen af dem siges at være syndromspeciﬁkke.
Det var derfor ikke muligt at ﬁnde speciﬁkke cephalome-

A

B

triske markører, der kan anvendes i den kliniske diagnostik af potentielle kvindelige bærere af HED.
Jkl[`\)
>YZiiZhijY^ZWaZk[dghinggZahZg^iVcYYVccZahZcV\ZcZh^!
deviationer i tandmorfologi og tandstørrelse) undersøgt.
6ciVaV[V\ZcZh^ZgV[i²cYZgcZhVbiV[k^\ZcYZiVcYbdg[dlogi blev evalueret udefra den kliniske undersøgelse, den
ortopantomograﬁske røntgenundersøgelse og kliniske foto. Tandstørrelsen blev målt på gipsmodeller, på de kvindelige bærere, idet de tandmorfologiske afvigelser er meget udtalt hos de afﬁcerede mænd. De parametre, der blev
anvendt for at analysere de tandmorfologiske deviationer
kVg ;^\# &6! &7 d\ &8/ `gdcZbdg[dad\^Zc e ^cX^h^kZgcZ!
som blev deﬁneret som abnorm hvis den var konisk eller
¼iVeeZgZY»# BZY ]Zchnc i^a bdaVg g³YYZgcZ WaZk YZi jcdersøgt, om de var separeret, delvist fusionerede eller pyramideformet. Desuden blev der undersøgt, om de var taugdYdciZ#GZhjaiViZgcZk^hiZ!ViVaaZV[ÒXZgZYZb²cY]VkYZ
udtalt agenesi af permanente tænder samt afvigelser i
iVcYbdg[dad\^Zc#<ZccZbhc^ia^\ibVc\aZYZYZ''eZgbVnente tænder med en variation på 14-28 tænder. De kvindelige bærere havde også en signiﬁkant højere frekvens af
agenesier af permanente tænder i forhold til kontroldata.
Her var den gennemsnitlige antal manglende tænder 4
permanente tænder med en spredning fra 0-22 tænder. De
kvindelige bærere havde ligeledes en øget tilbøjelighed til
afvigelser i både krone- og rodmorfologi og en reduceret
tandstørrelse. Den afvigende kronemorfologi blev især observeret som konisk underkæbeincisiver og tappered over`²WZ^cX^h^kZg;^\#&6d\&7#KZYg³gZcYZgdYbdg[dad\^Zc
sås en højere frekvens af såvel fusionerede som pyramide[dgbZYZg³YYZg;^\#&8WaVcYiYZ`k^cYZa^\ZW²gZgZhVbmenlignet med kontrolgruppen. Sammenfattende fandt vi,
at anomalier i tanddannelsen kan anvendes i en detaljeret

C

;^\#&6#¼IVeeZgZY»dkZg`²WZ^cX^h^k\jae^a!engVb^YZ[dgbZibdaVggdY\g³ce^a#&7#@dc^h`jcYZg`²WZ^cX^h^k\jae^a#
&8#IVjgdYdcijcYZg`²WZbdaVg#
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klinisk undersøgelse af potentielle kvindelige bærere og
medvirke til en tidlig diagnostik af HED. Det er ligeledes
vigtigt, at man som tandlæge er opmærksom på selv små
forandringer, som bliver observeret ved den kliniske undersøgelse og røntgen optagelserne.

person og den mutationstype, den pågældende har). Endeligt blev X-kromosominaktiveringsmønsteret hos de kvindelige bærere undersøgt. X-kromosominaktiveringen er
en dosisregulerende proces, der sker da kvinder har to X`gdbdhdbZg d\ b²cY `jc ]Vg Zi# EgdXZhhZc h`Zg bZ\Zi
tidligt i fosterudviklingen og er en hovedsagelig tilfældig
Jkl[`\*
proces, hvor det ene X-kromosom blive inaktiveret i hver
>YZiiZhijY^ZWaZk[dgVcYg^c\Zg^henihZ`gZi^dcZcd\heni- af de somatiske celler. Normalt vil det resultere i et balansammensætningen analyseret. Spytsekretionen blev kun XZgZi^cV`i^kZg^c\hb³chiZg*%/*%#BZc>cd\aZi^a[²aYZk^a
undersøgt hos unge og voksne, da de har opnået deres resultatet blive en skæv inaktivering med et kromosom
modne spytkirtelfunktion. Spytsekretionen blev ligeledes aktivt i størstedelen af cellerne.
undersøgt hos ældre, da den ikke reduceres med alderen.
GZhjaiViZgcZk^hiZ!Vi&+[dgh`Zaa^\ZbjiVi^dcZg^EDA-geDen subjektive følelse af mundtørhed blev evalueret ude net blev identiﬁceret i 19 familier. Hos de afﬁcerede mænd
fra et spørgeskema, og helspyt blev opsamlet ved hjælp af fandtes ingen genotype-phenotype korrelation, mens der
hVkaZ bZidYZc# GZhjaiViZgcZ kVg! Vi henihZ`gZi^dcZc d\ hos de kvindelige bærere var to kraniofaciale parametre
spytsammensætningen var ændret i begge grupper. Det bVm^aaZchi³ggZahZd\YZchV\^iiVaZ`²WZgZaVi^dc!YZgjYblev ligeledes observeret, at selvom spytsekretionen var viste en signiﬁkant forskel mellem grupperne. En høj korsigniﬁkant reduceret hos både de afﬁcerede mænd og relation blev observeret i X-kromosom inaktiveringsmønkvindelige bærere, så var der kun 7 ud af 11 afﬁcerede steret mellem forskellige væv (periferiske blodlymfocytter
mænd, og 16 ud af 28 kvindelige bærere, der klagede over og epitelceller fra spyt), hvorimod der ikke blev observeret
mundtørhed. For at undersøge om den lave spytsekretion nogen korrelation mellem X-kromosominaktiveringsmønvar årsagen til den ændrede spytsammensætning blev stret og alder. De kvindelige bærere udviste ikke et mere
gruppen af kvindelige bærere underopdelt efter spytse- skævt inaktiveringsmønster end kontrolgruppen. Derikretionen med et cut-offpoint på 0.2 ml/min. Denne værdi mod blev det observeret, at alvorlighedsgraden af den kliblev valgt, da spytsekretionsværdier under 0.2 ml/min de- niske phenotype var afhængig af, hvilke af de to X-kromoﬁneres som formindsket. De ﬂeste kvinder (21 ud af 28) hdbZg! YZg ^h²g kVg ^cV`i^kZgZi# BZc YV jcYZgh³\ZahZhhørte til gruppen med spytsekretion under 0.2 ml/min, og gruppen for denne analyse var meget lille, bør dette fund
der var ingen signiﬁkant forskel mellem grupperne med behandles med forbehold.
hensyn til koncentration af natrium- calcium- protein- og
amylaseaktivitet. Dette kunne antyde, at disse forandrin- Bfebclj`fe\i
ger var forårsaget af selve den genetiske tilstand.
GZhjaiViZgcZV[YZdkZgc²kciZjcYZgh³\ZahZgk^hZg!ViVcdSammenfattende fandt vi, at anomalier i spytsekretio- malierne i tanddannelsen samt spytsekretionen og spytnen og spytsammensætningen kan anvendes i en detalje- sammensætning kan anvendes i en detaljeret klinisk unret klinisk undersøgelse af potentielle kvindelige bærere dersøgelse af potentielle kvindelige bærere og medvirke til
og medvirke til en tidlig diagnostik af HED. Det er ligele- en tidlig diagnostik af HED.
des vigtigt, at man udnytter de rimelig tilgængelige metoder (her måling af helspyt) som en del af den kliniske un- AZmcZgBD#M"a^c`ZY]ned]^Ygdi^XZXidYZgbVaYnheaVh^V#
dersøgelse hos kvinder, man mistænker, som bærere af 6 cVi^dc l^YZ Xa^c^XVa VcY \ZcZi^X VcVanh^h# 9ZcbVg`
den X-bunden HED.
E]#9#i]Zh^h#9ZeVgibZci[dgEVZY^Vig^X9Zci^hignVcY8a^c^XVa <ZcZi^X! HX]dda d[ 9Zci^hign! ;VXjain d[ =ZVai]
Jkl[`\+
HX^ZcXZh!Jc^kZgh^ind[8deZc]V\Zc0'%%,#
> YZiiZ hijY^Z WaZk YZg [dgZiV\Zi 9C6" d\ `gdbdhdbVcVlyse af probander (den person som er udgangspunktet for =fi]Xkk\i
den genetiske undersøgelse) og mulige bærere for at fastlægge genotypen. Kromosomanalysen blev anvendt for at
udelukke strukturelle anormaliteter som årsag til HED. De
observerede genetiske og kliniske fund blev derefter anvendt for at ﬁnde en mulig genotype-phenotype korrelation (den relation, der er mellem det kliniske billede hos en
1102
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Michala Oron Lexner, tandlæge, ph.d.
6[Y# [dg E²YdYdci^ d\ @a^c^h` <ZcZi^`! IVcYa²\Zh`daZc! 9Zi
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Forfatteren takker alle patienterne, der deltog i undersøgelsen.
=ZgjYdkZgiV``ZhICAÉh[dgh`c^c\h[dcYd\6V\Z7Vc\[dcYZc[dg
det økonomiske støtte til projektet.
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ruken av amalgam er sterkt redusert. Det er ﬂere faktorer som har gjort seg gjeldende: Stadig ﬂere pasienter
ønsker tannfargede fyllinger av kosmetiske eller andre grunner, samt helsemyndighetenes tilrådninger om valg av tannfyllingsmaterialer som kom i 2003 (1). Miljøvernmyndighetene har foreslått å forby kvikksølvholdige produkter inkludert amalgam, men det er ennå uavklart om et slikt amalgamforbud vil bli akseptert av EU. NIOM har fått ﬂere spørsmål om overgangen fra amalgam til kompositt er problemfri.
Spørsmål: Er kompositt ett fullgodt alternativ til amalgam?
Svar: Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet.
Amalgam og kompositt er ulike materialer hva gjelder biologisk proﬁl, kjemi og fysikalske egenskaper. Mens kvikksølvproblematikken er knyttet til amalgam, er ufullstendig herding og utlekking av restmonomer av betydning for
komposittmaterialer. Kompositt kontraherer når materialet herder, mens amalgam ekspanderer noe. Kavitetsutforming og krav til retensjon bør derfor være forskjellige. Noe
upresist kan man også si at mens amalgam trenger en viss
tykkelse for å motstå tyggetrykk, er det mindre nødvendig
for kompositt. Kompositt egner seg best der prinsippene
»minimal invasive dentistry« og »adhesiv teknikk« kan anvendes, og mindre hvor Blacks prinsipper for amalgamfyllinger er benyttet i kavitetsutformingen.
Spørsmål: Hvordan er levetiden for fyllinger av amalgam og kompositt?
Svar: Ved sammenligning av levetider for ulike fyllingsmaterialer benyttes gjerne begrepet median levetid, dvs.
det tidspunkt der halvparten av fyllingene er skiftet. Det
innebærer at noen fyllinger i studien har kortere levetid,
mens andre kan vare langt lengre. Median levetid for amalgamfyllinger og komposittfyllinger er henholdsvis ca.
11-15 år og 7-8 år på alle lokalisasjoner samlet (2-4) og for
klasse II fyllinger 11 år (amalgam) og 6 år (kompositt) (2,
3). En ny undersøkelse fant man at hver femte fylling var
skiftet etter 10 år, og at det ikke var noen forskjell i holdbarhet for kompositt sammenlignet med amalgam (5). I
disse undersøkelsene er det ikke skilt mellom ulike prepareringsteknikker (se over) for komposittfyllingene. Antagelig vil komposittfyllinger som er lagt med prinsippet om
1104
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minimal invasive dentistry, kunne ha en forlenget levetid
sammenlignet med disse resultatene.
Spørsmål: Hva er hovedårsaken til at komposittfyllinger må skiftes?
Svar: Sekundærkaries og fyllingsfraktur oppgis som de
hyppigste årsakene til revisjon av komposittfyllinger når
man gjør spørreundersøkelser blant allmennpraktikere
(2,3). Tilsvarende resultater rapporteres for amalgamfyllinger. I tillegg kan dårlig anatomisk form med tap av kontaktpunkt være et problem for komposittmaterialer.
Spørsmål: Hva kan man gjøre for å øke levetiden til komposittfyllinger?
Svar: I tillegg til operatørens ferdigheter og erfaring med
materialet, er det tre forhold som synes å ha størst betydning: kavitetsutforming, adhesjon og herding. Som tidligere nevnt er det en fordel med så små fyllinger som mulig.
De »gamle« tre-trinns adhesiver og de selvetsende, to
trinns adhesivene synes å gi best binding (6). Lagvis herding reduserer kontraksjonen, og optimal herdetid gir lavt
restmonomerinnhold og høy motstand mot slitasje.
Spørsmål: Hvordan herdes en fylling best mulig?
Svar: Herdelyset (intensitet og bølgelengde) og herdetiden
avgjør sammen hvor godt en fylling blir herdet. Det må alltid kontrolleres, i bruksangivelser eller annen tilgjengelig
informasjon, at lampen som benyttes er velegnet for å herde
det aktuelle materialet. For å oppnå optimal herding er det
viktig at lyset fra lyslederspissen når fram til fyllingens
overﬂate med tilstrekkelig intensitet og det er derfor viktig
å ha spissen så nærme fyllingen som mulig. I det siste er det
kommet ﬂere nye LED-lamper med høy lysintensitet. En del
av disse reklamerer med forkortet herdetid, noe som i de
ﬂeste tilfeller vil redusere herdedybden (Figur 1). Vi anbefaler å alltid følge anvisningene fra produsenten av fyllingsmaterialet hvis det er avvik mellom anbefalte herdetider.
Som hovedregel bør man heller bruke for lang enn for kort
herdetid: du kan ikke »overherde« en fylling. Fyllingens fargenyanse vil også kunne innvirke på herdingen, og gule eller mørke fyllinger kan kreve noe lenger herdetid. Regelmessig kontroll av herdedybde for de materialene og lamTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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pene man benytter kan være nyttig. For øvrig henvises til
Kundskapscenter för Dentala Materials (KDM) publikasjoner om herdelamper for nyttige tips og informasjon (7,8).
Spørsmål: Er det forskjell mellom ulike materialer?
Svar: Komposittfyllinger består av en organisk polymermatrise og et fyllstoff som hovedsakelig er av uorganiske
forbindelser. Forskjellen materialene imellom kan være 1)
ulik sammensetning av polymermatrisen dvs., bruk av
forskjellige monomerer eller monomerblandinger, 2) ulik
sammensetning av fyllpartiklene, dvs. partikler av ulik
materialtype (silika, Ba-glass, zirkoniumoksid etc), 3) ulik
mengdeforhold mellom matrise og fyllstoff, f.eks. vil såkalte »ﬂowable« materialer ha mindre mengde fyllstoff enn
universalmaterialer, og 4) ulik fordeling av partikkelstørrelsen til fyllstoffet, f.eks. ved bruk av makroﬁller, miniﬁller, nanoﬁller eller hybrid. I tillegg kan initiatorene for
herding være av forskjellig type (kjemisk herdende eller
lysherdende). Variasjonene over vil bl.a. innvirke på materialets konsistens eller håndterbarhet, på polerbarheten,
og på herdekrympingen. Det er alltid viktig å benytte materialene til de indikasjoner som er oppgitt av produsent.
I\]\iXej\i1
1. Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon
til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner. Sosial- og helsedirektoratet 2003. IS-1086.
2. Mjör IA, Moorhead JE, Dahl JE. Reasons for replacement of resto-

3.

4.
5.

6.

7.

8.

rations in permanent teeth in general dental practice. Int Dent J
2000; 50: 361-6.
Forss H, Widström E. Reasons for restorative therapy and the
longevity of restorations in adults. Acta Odontol. Scand. 2004; 62:
82-6.
Tyas MJ. Placement and replacement of restorations by selected
practitioners. Aust Dent J 2005; 50: 81-9.
Opdam NJM, Bronkhorst EM, Roeters JM, Loomans, BAC. A
retrospective clinical study on longevity of posterior composite
and amalgam restorations. Dent Mater 2007; 23: 2-8.
De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A, Lambrechts
P, Braem M, Van Meerbeek B. A Critical review of the durability
of adhesion to tooth tissue: Methods and results. J Dent Res 2005;
84: 118-132.
Lampor för ljushärdning av dentala material. Artikellnummer:
2006-123-8. Kunnskapsdokument fra KDM. Kunskapscenter för
Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm; 2006.
LED (Light Emitting Diodes) -lampor för ljushärdning av dentala
material. Artikkelnummer: 2007-123-25. Kunnskapsdokument
fra KDM. Kunskapscenter för Dentala Material. Socialstyrelsen,
Stockholm; 2007.

=fi]Xkk\i\1
Jon E. Dahl, professor, seniorforsker, dr.odont. & dr. scient. NIOM,
Nordisk institutt for odontologiske materialer, Haslum.
Hilde M. Kopperud, seniorforsker, dr. scient. NIOM, Nordisk institutt
for odontologiske materialer, Haslum.
Adresse: Jon E. Dahl, NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, Postboks 70 1305 Haslum. e-post: jon.dahl@niom.no

Figur 1: Herdedybde for
et komposittmateriale
polymerisert med ulike
LED-lamper og med
en halogenlampe. Herdetider er »kort« tid (5
eller 10 sek) anbefalt av
lampeprodusentene (graderte søyler), eller »lang«
tid (20 sek) anbefalt av
komposittprodusenten
(helfargete søyler).
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En væsentlig del af Tandlægeforeningens mission er
at varetage tandlægernes interesser. Det gør vi på
mange måder. Som medlem kan man få rådgivning
her og nu i bl.a. foreningens Front Ofﬁce. Tandlægernes egen hjemmeside TDLNET opdateres dagligt
med nye informationer. Og Tandlægeforeningens
Efteruddannelse udbyder et stort antal kurser på
både det odontologiske område og det mere erhvervsbetonede.
Sideløbende med disse meget synlige ydelser arbejder Tandlægeforeningen med opgaver, der strækker sig over lang
– Det er efter ﬂere års
tid. Jeg kan godt
kamp lykkedes for
forstå, hvis der er
Tandlægeforeningen at
kolleger, der har
overbevise Arbejdstilsynet svært ved at se,
hvad effekten
om, at der ikke skal være
egentlig er af forkrav om kontrolanordeningens indsats,
ninger på stærksug
når det gælder de
store langsigtede og
strategiske projekter. Der kan nemlig let gå ﬂere
år, før det konkrete resultat af et sådant projekt ligger klar.
I det seneste nummer af Tandlægebladet
kunne du læse om et af de lange seje træk,
som nu endelig er ført til ende. Jeg tænker
her på, at det efter ﬂere års kamp er lykkedes for Tandlægeforeningen at
overbevise Arbejdstilsynet om,
at der ikke skal være krav om
kontrolanordninger på
stærksug.

Bortfaldet af kravet om kontrolanordninger sparer danske tandklinikker for over 60 mio. kr. For
den enkelte klinik er der tale om en besparelse på
ca. 2.000 kr. pr. unit. Medlemmerne har dermed fået
håndgribelig valuta for kontingentet. Det er kun
sket, fordi Tandlægeforeningen – kraftigt tilskyndet
af PTO og et stort antal utilfredse medlemmer – har
arbejdet målrettet for det i næsten tre år.
Tandlægerne har fået valuta for kontingentet –
men Tandlægeforeningen har også fået valuta for
den investering, der er foretaget i form af en stort
anlagt undersøgelse og et betydeligt antal arbejdstimer. Vi har fået en undersøgelsesrapport med dokumentation for, at der er et godt og sundt fysisk arbejdsmiljø på klinikkerne. Det giver tryghed både
for os selv og vore medarbejdere. Desuden gør dokumentationen det lettere for foreningen at tage til
genmæle, hvis vi bliver udsat for urimelige anklager
i medierne om dårligt arbejdsmiljø.
Vi sender nu rapporten med dokumentationen
vedr. arbejdsmiljøet på tandklinikkerne videre til
den arbejdsgruppe, der skal undersøge påstandene om kviksølvforgiftning af klinikassistenter i 1960’erne, 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. Ikke fordi rapporten kan
sige noget om forholdene dengang, men
fordi den slår fast, at arbejdsforholdene er
i orden i dag. En tandklinik er en sund
arbejdsplads. Det kan vi godt tillade
os at være glade for og stolte af.

Susanne Andersen,
formand for
Tandlægeforeningen
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Eva Sørensen har ektodermal dysplasi, men mangler ingen tænder. Datteren Mai på tre år kan være bærer,
men hun viser ikke tegn på det. Sønnen Mads på 14 derimod har kun otte
tænder, hvoraf de to er primære tænder (mælketænder), og lillebror Morten på 11 år har ni tænder og to eller
tre, som er på »standby«.
Alligevel ligger de to midtjyske
drenge i den »gode ende«, for gennemsnitligt mangler drenge med ektodermal dysplasi et sted imellem 14
og 28 tænder.
Mads og Mortens tænder kom frem
som små spidser, der var så skarpe, at
de kunne tygge igennem tungen, men
nu er tænderne bygget op i plast, og
det nyder drengene. De ﬁk begge som
seksårige proteser til erstatning for
1108
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deres manglende tænder, men de er
ikke så glade for at bruge dem. De
har vænnet sig til at mangle tænder
og behøver dem ikke for at tygge.
Men tandlægen siger, at de har godt
af at bruge dem, så deres mor presser
lidt på.
– Tandlægen siger, at det er vigtigt
for kæbernes udvikling, at drengene
bruger deres protese, så det gør de
mest muligt, fortæller Eva Sørensen.
K´e[\i`bb\[\kjkµijk\gifYc\d
Dysplasien er kun én ud af ﬂere følger af den genfejl, som Mads og Morten er født med, og med den alder
drengene har, er de manglende tænder faktisk ikke deres største problem. Lige for tiden er det værre at
have problemer med temperaturregu-

leringen, som er et af syndromets
andre symptomer. Det betyder fx, at
de må spille fodbold med vand i skoene og vand på tøjet og indimellem
afbryde kampen for at køle håndled
og hoved af under den kolde hane.
Men tænderne vil give problemer.
Det ved Eva Sørensen, som har to
brødre med ektodermal dysplasi – de
er hårdt ramt af tandproblemer, både
funktionsmæssigt og økonomisk.
– Vi er glade for og trygge ved den
behandling, drengene i øjeblikket får
på Tandlægeskolen og på Videncentret i Århus. Men det bekymrer os,
hvordan det skal gå med tandbehandlingen, når de vokser op, og
tænderne bliver en vigtig del af deres
livskvalitet, siger Eva Sørensen.
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<kjk´ibk]Xd`c`\jXdd\e_fc[f^Y\e_\[fd[\e\bkf[\idXc\[pjgcXj`Y\kp[\i#XkdXe^c\e[\k´e[\if^cµj\kXe[gifk\j\i
`bb\\ief^\kgifYc\d]fi[i\e^\e\`jfZ`Xc\jXdd\e_´e^\%D\e]Xd`c`\e\iY\bpdi\kfm\iµbfefd`\e`[\e]i\dk`[`^\
kXe[Y\_Xe[c`e^%

Blekk`cjbl[
Den samme bekymring har Ulla
Steensen og hendes tre sønner: Klaus
på 24 år og tvillingerne Andreas og
Bo på 19 år, der også lider af ektodermal dysplasi. Alle tre er vokset ud af
børne- og ungdomstandplejealderen,
og det betyder farvel til det system,
som hidtil har passet deres tænder:
Tandlægeskolens Afdeling for Pædodonti, hvor de har været glade for og
trygge ved at gå. Nu skal de ﬁnde en
tandlæge i privat praksis.
Det betyder også, at de selv skal til
at betale for behandling. Én behandling kan de få tilskud til fremover,
resten skal foregå for egen regning, og
det uanset om det kommer til at dreje
sig om en behandling med aftagelig
protetik eller om en af de helt store
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14

59006_TB1407_Samfund.indd 1109

rekonstruktioner med kæbeopbygning, implantater, kroner og broer.
Og det giver spekulationer.
– Andreas har i alt ﬁre tænder, Bo
har to, og tandlægerne vil meget gerne behandle dem begge med tænder,
der sidder fast. Men min erfaring er,
at store behandlinger også kan indebære store omkostninger, fortæller
Ulla Steensen.
;pifg]µc^e`e^gY\_Xe[c`e^
Ulla Steensen mangler selv en hel del
tænder, og hun ﬁk som 18-årig foretaget en stor rekonstruktion med broer
og kroner. Det har fungeret udmærket, men i dag giver det problemer.
– De restaureringer, jeg ﬁk foretaget for omkring 25 år siden, er ved at
være slidt ned nu, selv om jeg har

passet godt på dem, og det vil koste
mange penge at rette op på skaderne
– penge, som jeg ikke umiddelbart
kan afse, fortæller Ulla Steensen.
Hendes tænder forfalder, og hun
har ikke råd til at få dem repareret.
Det har fået Bo og Andreas til at
overveje tandlægernes planer om
faste behandlingsløsninger. Storebror
Klaus har allerede taget sin beslutning: Han vil ikke presse på for at
fremskynde en fast løsning – for han
vil ikke risikere at skulle stå med
uoverskuelige reparationsudgifter om
en årrække. Og Andreas og Bo følger
deres brors eksempel.
– Vi kan jo ikke få garanti for, hvor
længe løsninger med fx implantater
kan holde, og vi må forudse, at det
kan blive problematisk, når de ad åre
K8E;C¤><F>J8D=LE;
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EidXe\i(0i#\i(/$)'%'''bi%k`cep\gifk\j\idXe^\g\e^\%F^9ff^8e[i\XjJk\\ej\e]fijki`bb\#_mfi]fi[\jbXc_Xm\
[\el[^`]kg^X%\ed\[]µ[kdXe^\c#f^]fi[`[\k\ik´e[\if^`bb\]o_f]k\i\cc\ibe´#[\_XigifYc\d\id\[%LccXJk\\ej\e#
dfik`c8e[i\Xjf^9f#\if^jiXdkX]jkfi\l[^`]k\ik`ckXe[Y\_Xe[c`e^jfd]µc^\X]\bkf[\idXc[pjgcXj`%

skal vedligeholdes, repareres eller
udskiftes, siger de.
Dj\cmÔe[\\bjg\ik`j\
De to brødre er ikke alene usikre på
prognosen og de evt. udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af behandling. De er også usikre på, hvor
de ﬁnder den ekspertise, som de har
behov for:
– Vi er vokset fra det netværk, vi
har følt os trygge i, og nu skal vi ud og
ﬁnde en privatpraktiserende tandlæge,
som har helt styr på vore specielle
behov, siger Andreas og Bo.
De to har følt sig lidt presset fra
nogle tandlægers side i retning af at
starte større implantatbehandlinger.
Men indtil videre nøjes de med aftagelige proteser, som er det, de er vant
1110

til at bruge, og som indtil videre fungerer udmærket. De udsætter en evt.
fastsiddende løsning og deres eneste
mulighed for offentlig betaling, til de
er sikre på, at det er rigtigt at gå i
gang med en evt. helt stor behandling.
Deres storebror Klaus har selv for
nylig betalt for en ny protese, så han
har stadig sin behandling til gode.
Sådan vil Bo og Andreas også vælge.
Men det kommer til at koste dem
penge, for også proteser bliver jo slidt
– og når man er 19 år, er det en stor
udgift. 18-20.000 kr. har de fået at
vide, at det vil koste at få fremstillet
nye, og de har svært ved at forstå,
hvorfor de pga. en medfødt mangel
skal stilles ringere end alle andre
unge.

– Hvis vi var syge i hofter eller
knæ, kunne vi have fået alle de behandlinger, vi havde brug for. Men
fordi det er i tandlægeregi, er kassen
smækket i. Og det handler jo ikke
om, at vi vil misbruge eller nasse på
systemet, understreger Bo og Andreas.
– Vi vil bare gerne leve så normalt
som muligt, og vi kan ikke fungere
uden tænder.
Ordningen med den ene behandling, som patienter med ektodermal
dysplasi bliver tilbudt, gælder også
for andre patienter med store medfødte tandhandicap. Det sætter vi
fokus på i et kommende nummer af
Tandlægebladet. Vi vil også præsentere problemstillingen for ansvarlige
politikere. ■
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14
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En tandbørstes
bedste ven
Listerine trænger ind i den dentale biofilm1-2
og bekæmper bakterier på svært tilgængelige
områder, f.eks. mellem tænderne3 . Dermed
reduceres eksisterende plak, og dannelsen af
ny plakbelægning hæmmes med op til 56% 4-8 .
Et godt supplement til den daglige mundpleje.

¾
Referencer: 1. Pan P et al. J Clin Periodontol 2000; 27:256-261. 2. Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001; 28:697-700.
3. Charles CH et al. J Clin Dent 2000; 11:94-97. 4. Charles CH et al. JADA 2001; 132:670-675. 5. DePaola LG et al. J Clin
TANDLÆGEBLADET 2007
· 111 · NR .1989;
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Periodontol
16:311-315. 6. Lamster IB et al. Clin Prev Dent 1983; 5:1-4. 7. Overholser CD et al. J Clin Periodontol
1990; 17:575-579. 8. Gordon JM et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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8^\e\j`jbXcm´bb\d`jkXeb\
8^\e\j`X]k´e[\i_fjbm`e[\iYµidjb\c`[kf]k\i\]µi\k`cfm\im\a\cj\ifd#_mfim`[kbm`e[\e\iY´i\iX][\e
O$Yle[e\_pgf_`[ifk`jb\\bkf[\idXc\[pjgcXj`%;\ibXee\dc`^#`j´i`¾bm`e[\]Xd`c`\i½#m´i\l\ib\e[k\Y´i\i\

N`ee`\9if[Xd

K`[c`^[`X^efjk`Z\i`e^m`^k`^
Tidlig diagnosticering er vigtig, for X-bunden HED medfører ud over manglende tænder en række andre symptomer, som det er vigtigt for patienterne at få sat navn på så
tidligt som muligt. Der kan være problemer med huden
eller håret og med temperaturregulering – en hel række
symptomer, som hver for sig kan give spekulationer og
usikkerhed, der måske kan blive mindre, hvis man kender årsagen og baggrunden.
– Hvis ikke man får diagnosen X-bunden HED, går man
måske rundt med mange forskellige problemer, som man
slås med enkeltvis. Hvis man ved, hvad symptomerne
1112
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skyldes, kan man forholde sig til dem under én paraply,
siger Michala Oron Lexner.
Først og fremmest agenesier af tænder, men også andre
anomalier i tanddannelsen, som fx mindsket spytsekretion og ændret spytsammensætning, bør give anledning
til mistanke og evt. undersøgelse af potentielle kvindelige
bærere, sammenfatter Michala Oron Lexner. ■

=FKF1A<GG<:8ICJ<E

I en nyligt forsvaret ph.d.-afhandling (se autoreferat foran
i nærværende blad) har forskningsassistent, ph.d. Michala
Oron Lexner samlet data og erfaringer fra undersøgelser
og samtaler med danske familier, som var klinisk diagnosticeret med X-bunden hypohidrotisk ektodermal dysplasi (HED).
Statistikken er lidt usikker, mht. hvor hyppigt tilstanden optræder. Nogle siger én ud af 10.000 fødsler, andre
én ud af 100.000, men med de 19 familier, som har fået
den genetiske diagnose X-bunden HED, og som Michala
Oron Lexner har undersøgt, er hun sikker på, at der går
uerkendte bærere omkring – og det er en tandlægelig
udfordring at ﬁnde dem, mener hun.
– Der går kvinder omkring, som er udiagnosticerede,
og som derfor ikke kan få taget de genetiske test, de har
ret til, fortæller hun og påpeger, at diagnosen X-bunden
HED i »kvindefamilier« kan gemme sig i generationer.
– Det, at kvinder mangler enkelte tænder, vækker ikke
nødvendigvis mistanke om tilstanden, men diagnosen
bliver tydelig, hvis der pludselig kommer et drengebarn
ind i familien, siger hun.

Æ;\i^ibm`e[\ifdbi`e^d\[l[`X^efjk`Z\$
i\kO$Yle[\e_pgf_`[ifk`jb\bkf[\idXc
[pjgcXj`#f^[\k\i\el[]fi[i`e^]fikXe[c´$
^\ie\Xk¾jgfkk\½[\d#j`^\ig_%[%D`Z_XcX
FifeC\oe\i
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EpgXk`\ekYifZ_li\fd
m`j[fdjk´e[\i

9il^k[\ekXcl[jkpi
jµ^\j
Står du over for at skulle skifte fx din
unit ud med en ny, bør du tænke dig om
en ekstra gang, før du kasserer den gamle. Den kan nemlig med stor sandsynlighed gavne tandlæger i republikken
Moldova, der ligger imellem Rumænien
og Ukraine.
Det er den pensionerede overlæge
Erwin Hentzer, der står for at kanalisere
brugt hospitals- og dentaludstyr fra Danmark til Moldova, hvor der, ifølge Erwin
Hentzer, er stort behov.
– Hovedparten af det udstyr, der bruges i Moldova i dag, er russisk udstyr fra
1970’erne, så stort set alt, hvad vi har i
Danmark, vil være væsentlig bedre, siger
Erwin Hentzer, der bl.a. får hjælp til
transport af udstyret af Danida.
Han understreger, at al aktivitet foregår på nonproﬁtbasis både i Danmark og
Moldova.
Har du kasseret udstyr, som du kan
undvære, kan du henvende dig til Erwin
Hentzer på tlf. 62 22 61 22 eller e-mail:
ehentzer@sydfynsmail.dk.
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Sortimentet i Tandlægeforeningens Forlag er blevet udvidet
med en helt ny patientinformationsbrochure om visdomstænder. Brochuren fortæller patienterne, hvornår der er
grund til at få fjernet sine visdomstænder, og hvordan dette
foregår.
se
I brochuren kan man også læse

nærmere om, hvordan man kan
forvente at få det i tiden efter
behandlingen, ligesom mulige
%. +)./9*
!komplikationer også er beskrevet, selvom risikoen herfor er
ganske lille.
Foruden emnet er brochurens udseende også nyt. Den
velkendte blå forlagsfarve er
væk til fordel for et nyt design,
der afspejler foreningens nye
visuelle identitet.
»Visdomstænder« er udarbejdet af professor, dr.odont.
Søren Hillerup fra Tandlægeskolen i København i samarbejde med Tandlægeforeningen.

MX^kfi[e`e^m\ek\jXk
Õpkk\k`c<jYa\i^
Region Syddanmark forventer at etablere en fast tandlægevagtordning i Esbjerg fra 1. april næste år. Tidligere havde tandlæger i de nu nedlagte Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amter vagt på skift, men tandlægerne
har nu opsagt aftalen med regionen. Der er ﬂertal for
idéen om en ordning i Esbjerg, men beslutningen træffes først endeligt i november.
Det skriver JydskeVestkysten.
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?a\dcµj\bc`e`bb\eÕpkk\i
k`cM\jk\iYif
8eefeZ\_Xa\igjg`c
Tandlægeforeningen har på det seneste fået
ﬂere henvendelser fra medlemmer, der er
blevet kontaktet af såkaldte annoncehajer.
Det foregår typisk, ved at en annoncesælger
sender en regning for en ydelse, som tandlægen aldrig har bedt om. Forinden har sælgeren som regel ringet og talt med en intetanende klinikassistent. Det drejer sig oftest om
opkrævninger for annoncer på nettet, registrering i telefonbøger og på hjemmesider
eller lignende.
Annoncehajerne kan være temmelig aggressive i deres metoder, fortæller Isabel
Brandt Jensen, der er leder af Tandlægeforeningens Front Ofﬁce.
– Jeg har talt med ﬂere tandlæger, der har
fået regninger på tusindvis af kroner for ydelser, de aldrig havde bestilt. Og sælgerne sender ofte rykkere, hvor de truer med bål og
brand, fortæller hun.
Ifølge Isabel Brandt Jensen er der kun én
ting at gøre, hvis man får tilsendt regninger
fra annoncehajerne. Man skal gå ind på hjemmesiden www.annoncehajer.dk. Her kan man
downloade skabeloner til breve, hvori man
afviser at betale regninger og rykkere.
Har man spørgsmål, er man velkommen til
at kontakte Tandlægeforeningen.
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De hjemløses tandklinik »Bisserne« ﬂytter adresse.
Fra engang i begyndelsen af det nye år vil tandbehandlingstilbuddet for gadens skæve eksistenser
ikke længere være at ﬁnde på Nørrebro, men derimod i forbindelse med Mændenes Hjem på Vesterbro i København.
Indtil nu har klinikken ligget i tilknytning til
Hjemløsehuset på Nørrebro, men der har vist sig
ikke at være tilstrækkeligt mange brugere, og de
hjemløse må ofte køres i taxa fra andre steder i byen, forklarer tandlæge Peter Østergaard, der er klinikansvarlig for Bisserne.
– Mange af Københavns hjemløse kommer på
Mændenes Hjem – det gælder i øvrigt også kvinderne, så det er det ideelle sted at placere klinikken,
forklarer Peter Østergaard.
Mændenes Hjem er en selvejende institution, som
har eksisteret i hundrede år. Derfor er man vant til
at håndtere de hjemløse, fortæller han videre og
påpeger i øvrigt fordelen i, at der er frivillige læger
og ansatte sygeplejersker i Mændenes Hjem.
– Patienterne, vi har på hjemløseklinikken, er
helbredsmæssigt udsatte. Bl.a. har mange af dem et
blandingsmisbrug. Så er det altså en fordel at have
lægelig og sygeplejemæssig ekspertise inden for
rækkevidde, siger Peter Østergaard, der glæder sig
til det tværfaglige samarbejde.
Hjemløseklinikken har netop modtaget en halv
mio. kr. fra Socialministeriet, der skal bidrage til at
ﬁnansiere ﬂytningen. Det er tandlæge Jørgen Lætgaard, der er entreprenør på opgaven.

K8E;C¤><F>J8D=LE;
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Tandlægebladet præsenterer:

Cochranereviews
N`ee`\9if[Xd
Som tandlæge kan det være vanskeligt at
navigere i den stadige strøm af videnskabelige artikler. Og indimellem kan undersøgelser endda være både subjektive, usystematiske og mangelfulde.
Cochranereviews er nok det nærmeste,
man kommer evidensbaseret forskning, og
ideelt set burde de kunne hjælpe tandlæger
til at træffe kliniske beslutninger på et evidensbaseret grundlag. Derfor planlægger
Tandlægebladet et nyt koncept: Nyt fra
Cochrane.

Vi vil præsentere læserne for Cochranereviews, og vi vil bede danske forskere om
at kommentere dem og perspektivere dem
ved at give bud på, hvilken relevans de har
for danske tandlæger.
Artiklerne vil også kunne ﬁndes på
www.tandlaegebladet.dk, hvor man let vil
kunne linke sig videre til de originale reviews i The Cochrane Library. På Cochranes hjemmeside vil man også kunne opfriske sin hukommelse vedr. fx statistiske
metoder. ■

Om Cochranereviews
@\kjpjk\dXk`jb:fZ_iXe\$
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YXj\i\kg]f^jdjkl[`\i%

X]Y\_Xe[c`e^%

>iflg½ #f^[\i\]k\il[XiY\a$

i\m`\nj#,'gifkfbfcc\ijfd

[\j[\i\egifkfbfc%

\igm\ak`ci\m`\n$jkX[`\k f^
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Rodstifter skal kun
bruges på absolut
indikation
@\ebfdd\ekXik`c\kepk:fZ_iXe\i\m`\n#jfdjXdd\ec`^e\iÔY\i$f^d\kXc$
if[jk`]k\i#i[\i[Xejb]fijb\ik`cbi`k`jbXem\e[\cj\X]if[jk`]k\i`[\k_\c\kX^\k

Et nyt Cochranereview tyder på
svag evidens for, at ﬁberrodstifter
efter ﬁre år har større succesrate end
metalstifter. Det pågældende review
omfatter én undersøgelse med 195
patienter, hvor indsatte rodstifter er
blevet undersøgt og registreret som:
mistede, frakturerede eller med
efterfølgende rodfraktur.
Ni ud af 98 metalrodstifter blev
efter ﬁreårsperioden bedømt som
mislykkede, mens alle 97 ﬁberstifter
blev bedømt som succeser.
Cochranes reviewere erkender
imidlertid, at undersøgelsen er behæftet med stor risiko for bias, bl.a.
fordi det inkluderede studie ikke
tager højde for kvantitet og kvalitet
af dentinrestsubstans. Af den grund
efterlyses egnede studier, som tager
de forhold med i betragtning.
Tandlægebladet har bedt professor Flemming Isidor fra Tandlægeskolen i Århus om at kommentere
reviewet:
– Megen information forsvinder,
når kun kontrollerede undersøgelser indgår i et review, og det er ikke
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entydigt, at ﬁberstifter er bedst, påpeger Flemming Isidor.
Han er ikke sikker på, at ﬁberstifter er at foretrække på lang sigt. I en
svensk undersøgelse fra 2006 har
Segerström, Astbæck og Ekstrand i
en syvårs opfølgning blandt indsatte
ﬁberrodstifter fundet en fejlprocent
på hele 35.
På Tandlægeskolen i Århus lærer
de studerende at bruge præfabrikerede titanstifter med parallelle sider,
og de cementeres med fosfatcement,
som meget passende er mindre teknikfølsom end plastcement.
– Ved meget smalle rødder eller
meget brede kanaler kan man dog
med fordel fremstille individuel
støbt opbygning med konisk stift,
anbefaler Flemming Isidor.
Han mener, at det vigtigste budskab er, at man kun skal anvende
rodstift, når det er nødvendigt for at
opnå retention.
– At bore ud til stift svækker tanden, så hvis stiften kan undgås, er
det at foretrække, sammenfatter
han.

Svensk undersøgelse
Gif]\jjfi=c\dd`e^@j`[fi
i\]\i\i\ik`c[\ejm\ejb\le[\i$
jµ^\cj\X]jk`]kfm\ic\m\cj\1
¾8i\kifjg\Zk`m\cfe^k\idjkl[p
f]k\\k_i\jkfi\[n`k_
gi\]XYi`ZXk\[ZXiYfeÔY\i½%
=fi]Xkk\i\1
J\^\ijkid#8jkY´Zbf^<bjkiXe[

¾
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8YjkiXZk
9XZb^ifle[
K_\]fle[Xk`fe]fik_\i\ZfejkilZk`fef]\e[f[fek`ZXccp$ki\Xk\[k\\k_ZXeY\gifm`[\[YpXd\kXcfiXefe$d\kXc
gfjkXe[Zfi\jpjk\dYlkef^l`[\c`e\j\o`jk]fiZ_ffj`e^fe\fik_\fk_\i`egXik`ZlcXiZc`e`ZXcZXj\j%
FYa\Zk`m\j
KfXjj\jjk_\\]]\Zk`m\e\jjf][`]]\i\ekgfjkXe[Zfi\jpjk\dj]fik_\i\jkfiXk`fef]\e[f[fek`ZXccp$ki\Xk\[k\\k_%
K_\gi`dXipfYa\Zk`m\f]k_`ji\m`\nnXjkfZfdgXi\k_\Zc`e`ZXc]X`cli\iXk\jf]k_\[`]]\i\ekkpg\jf]gfjkj%
J\XiZ_jkiXk\^p
N\j\XiZ_\[k_\:fZ_iXe\:\ekiXcI\^`jk\if]:fekifcc\[Ki`Xcj:<EKI8C K_\:fZ_iXe\C`YiXip)'',#@jjl\* #
D<;C@E<]ifd(0--kfJ\gk\dY\i)'', #JZfglj]ifdAXelXip(0/,kf;\Z\dY\i)''+ Xe[<D98J<lek`c
;\Z\dY\i)''+ %N\cffb\[k_ifl^_i\]\i\eZ\c`jkjf]Xik`Zc\jXe[[\ekXcZfe]\i\eZ\gifZ\\[`e^j%N\ZfekXZk\[
i\j\XiZ_\ij`ek_\Ô\c[Xe[dXel]XZkli\ij%
J\c\Zk`feZi`k\i`X
IXe[fd`j\[fihlXj`$iXe[fd`j\[Zc`e`ZXcki`XcjI:Kj ZfdgXi`e^]X`cli\jfe\e[f[fek`ZXccp$ki\Xk\[g\idXe\ek
k\\k_n`k_[`]]\i\ekkpg\jf]gfjk%K_\flkZfd\jn\i\cfjjf]i\k\ek`fe#gfjk]iXZkli\Xe[iffk]iXZkli\%
;XkXZfcc\Zk`feXe[XeXcpj`j
Knfi\m`\nXlk_fijD`Z_\c\Dlcc\i$9fccXDD9 Xe[:pY\c\9fi^:9 `e[\g\e[\ekcpXjj\jj\[k_\hlXc`kpf]ki`Xcj
Xe[\okiXZk\[[XkX%Jkl[pXlk_fijn\i\ZfekXZk\[]fiX[[`k`feXc`e]fidXk`fe%
DX`ei\jlckj
Knfki`Xcj`emfcm`e^*(.gXik`Z`gXekjn\i\`eZcl[\[Ylkfecpfe\f]k_\d#`emfcm`e^)''gXik`Z`gXekj#ZfdgXi\[
d\kXckfefe$d\kXcgfjkj%K_\fk_\iXejn\i\[kfk_\j\Zfe[XipfYa\Zk`m\%K_\i`jbf]]X`cli\nXj^i\Xk\in`k_
d\kXc$ZXjkgfjkj0&0/ ZfdgXi\[kfZXiYfeÔYi\gfjkj'&0. i`jbiXk`fII 4'%',0,ZfeÔ[\eZ\`ek\imXc:@ 
'%''kf'%0' Ylkk_\jkl[pnXjXk_`^_i`jbf]Y`Xj%K_lj]\n\i]X`cli\jfZZlii\[n_\elj`e^efe$d\kXcgfjkjYlk
k_\\m`[\eZ\`jlei\c`XYc\%
8lk_fijËZfeZclj`fej
Flijpjk\dXk`Zi\m`\nZflc[efkjg\Z`]pn_`Z_kpg\f]gfjkXe[Zfi\jpjk\dj_flc[Y\lj\[n_\eknffik_i\\
[\ek`e\nXccji\dX`e%Dfi\I:KjXi\e\\[\[kfZfeÔidn_\k_\iÔYi\$i\`e]fiZ\[gfjkXe[Zfi\jpjk\djXi\
jlg\i`fiXe[kfZcXi`]pk_\`eÕl\eZ\f]k_\i\dX`e`e^kffk_jkilZkli\fek_\ki\Xkd\ekflkZfd\f]k_\[`]]\i\ek
gfjkXe[Zfi\jpjk\djXmX`cXYc\%N\cc$[\Ôe\[`eZclj`feZi`k\i`X]fZlj`e^fek_\eldY\if][\ek`e\nXccjknffi
k_i\\ j_flc[Y\lj\[%
9fccXD#Dlcc\i$9fccXD#9fi^:#Clg`$G\^li`\iC#CXgcXeZ_\F#C\]fi\jk`\i<%IffkZXeXcgfjkj]fik_\i\jkfiXk`fef]iffkÔcc\[k\\k_%
:fZ_iXe\;XkXYXj\I\m`\nj)''.#@jjl\(%8ik%Ef%1:;''+-)*%;F@1('%('')&(+-,(/,/%:;''+-)*%glY)
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K`gjfdjk`cc`e^jXeefeZ\i
;lbXej\XckfdX]c\m\i`e^j]i`jk\i#gi`j\i#d\[`\if^]fidXk\ignnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b
Æbc`bg8eefeZ\Z\ek\i&D\[`\`e]fidXk`fe%
;lbXejgXi\g\e^\m\[XkYil^\jkXe[Xi[]fidXk\i`KXe[c´^\YcX[\k%
0(X]Xcc\d\[c\dd\ic´j\iYcX[\k#_m\i^Xe^[\kl[bfdd\i#[`ej`bb\i_\[]fiXkiXdd\
dc^ilgg\e%;\i]`e[\j`bb\ef^\kXe[\kd\[`\#[\i[´bb\idc^ilgg\ej^f[k%
BfekXbk18e\kk\Bf]f\[×\$dX`c1Xb7[k]$[b%[b
8dXc`\^X[\(.×GfjkYfbj(+*×;B$(''+BµY\e_XmeB
K\c\]fe1.'),..((×=Xo1**+/..*'×nnn%kXe[cX\^\YcX[\k%[b

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

For mere information
kontakt:

1200
MPa

VITA
Zirconium

600
MPa

Procera

125
MPa

Empress

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

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

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

Slagelse tlf.: 5853 0300
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Mig og min chef
=fi_fc[\kd\cc\dZ_\]\if^XejXkk\bXem´i\gi´^\kX]df[j´ke`e^\i
f^]fijb\cc`^\`ek\i\jj\i%D\e[\iÔe[\jf^j[\^f[\_`jkfi`\i%
KXe[c´^\YcX[\k_XiY\jµ^kkfle^\kXe[c´^\i#[\i\ifm\el[^cX[\]fi
[\i\jZ_\]\i%M`_XiY\[k[\dÆf^Z_\]\ie\Æ]fik´cc\fd_mfi]fi%

Du taber ikke noget
ved at være god ved
dine ansatte
– tværtimod
K8E;C¤><E@E89I@EBC8IJ<E

Ki`e\>Xe\i

JafmkXk]\kk\Xd
k`cXk]le^\i\
Der er hjemmelavet nøddelagkage og
kaffe på bordet i det lille køkken, der
er at ﬁnde allerbagerst i tandlæge
Nina Brink Larsens klinik i Solrød
Strand syd for København. Det er nu
ikke i anledning af, at Tandlægebladet er på besøg, men drejer sig derimod om rester fra det netop overståede personalemøde, hvor de ansatte
har været samlet til den fast tilbagevendende snak om stort og småt på
klinikken.
– Min erfaring er, at en beslutning
som regel accepteres meget bedre af
medarbejdere, hvis de selv har været
med til at komme frem til den, i stedet for at der bare dikteres noget
ovenfra. Det kunne fx være i forbindelse med ferieplanlægningen, der jo
godt kan være lidt af et puslespil,
lyder Nina Brink Larsens forklaring
på, hvorfor hun holder personalemøder med jævne mellemrum.
I det hele taget interesserer den
52-årige Solrød-tandlæge sig for ledelse. Hun har haft sin nuværende
1120
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klinik i 16 år, og hun synes, det er
sjovt at få et team til at fungere. Selv
tilskriver hun det et »spejderledergen«.
– Jeg ved, at det er vigtigt at føle sig
værdsat. Og så ser jeg som leder jo
også en interesse i, at mine ansatte
har det godt og føler ansvar over for,
hvordan tingene kører her på klinikken. Du taber ikke noget ved at være
god ved dine ansatte – tværtimod,
siger Nina Brink Larsen, der bl.a. har
haft hele klinikken med på Island,
hvor de red på islandske heste og
arbejdede med teambuilding.
@ek\kk`[jgi\j
Den holdning har Anders Bergstrøm
nydt godt af, siden han startede som
nyuddannet tandlæge på klinikken.
Syv år er det siden, hvilket ifølge ham
selv er ret usædvanligt, hvis man
sammenligner med hans tidligere
studiekammerater. Han er blandt de
få, der stadig arbejder på den klinik,
hvor han startede umiddelbart efter

Tandlægeskolen. Og det har en forklaring.
– Jeg blev modtaget med åbne
arme og ﬁk selv lov at sætte tempoet. Jeg havde en patient sat til hver
halve eller hele time, og det var
enormt rart ikke at føle et tidspres i
starten, hvor man jo er ny og lige
skal ind i det hele, husker Anders
Bergstrøm.
En anden ting, som han husker
tilbage på, er, at han aldrig oplevede
irritation fra Nina Brink Larsens
side, når han kom og spurgte om
noget.
– Nina virkede altid imødekommende, uanset hvornår jeg kom og
stillede mere eller mindre dumme
spørgsmål. Og så husker jeg, at hun
også indimellem spurgte mig til råds.
Det gav selvtillid og en følelse af at
være ligeværdig. Jeg tror, den tillid
betød, at jeg udviklede mig meget
hurtigere i begyndelsen, end jeg ellers ville have gjort, siger Anders
Bergstrøm.
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Nina Brink Larsen
,)i
=´i[`^]iXKXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme`
(0.0
<a\ibc`e`b`Jfciµ[JkiXe[d\[kfXejXkk\

Anders Bergstrøm

kXe[c´^\i"kfkXe[gc\a\i\"Ôi\
bc`e`bXjj`jk\ek\i

*+i
=´i[`^]iXKXe[c´^\jbfc\e`
BµY\e_Xme`i)'''
Gjpm\e[\iXejXkgE`eX9i`eb
CXij\ejkXe[bc`e`b`Jfciµ[JkiXe[
f^jfdbc`e`jbc´i\ig
KXe[c´^\jbfc\e`BµY\e_Xme
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=FKF1A8BF9E@<C J<E

L\e`^_\[^`m\i^f[\[`jbljj`fe\i
Han og chefen er dog ikke enige om
alt – langtfra. Men det er kun med
til at skabe nogle gode, konstruktive diskussioner, er de enige om.
Nina Brink Larsen nævner fx
spørgsmålet om, hvorvidt de skal
opkræve gebyr ved udeblivelse.
– Anders mener, at det bør vi gøre
ret konsekvent, mens jeg nok er mere
tilbageholdende. Efter en del snakke
er vi nu landet et sted midtimellem,
fortæller Nina Brink Larsen.
Der er stadig mere lagkage tilbage,
men klinikassistenten har ﬂere gange
været inde og gøre tegn til Anders
Bergstrøm om, at den næste patient
sidder klar i venteværelset. Der er
nok at lave på klinikken, der er vokset meget siden begyndelsen, hvor
Nina Brink Larsen stod alene med
sin klinikassistent, og det har været
lysten, der har drevet udvidelserne
hele vejen, fortæller hun.
– Jeg synes jo, det er sjovt, slutter
Nina Brink Larsen. ■

¾
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Mig og min chef
– Alle på klinikken inddrages
i, hvordan vi løser arbejdsopgaverne. På den måde er
vi alle lige
K8E;C¤><J@>E<A%I8JDLJJ<E

K`cc`[k`cd\[XiY\a[\ie\
Y\kXc\ij`^
Det er fredag lige omkring frokosttid,
og alle ansatte på tandlæge Elsa Durhuus’ klinik i Egå er samlet til smørrebrød i den nyombyggede kliniks
køkken. Det er hendes mand, der har
hentet mad, og der er kamp om de
populæreste stykker. Stemningen er
afslappet og præget af, at weekenden
er lige om hjørnet.
Med ved bordet sidder tandlæge
Signe J. Rasmussen, der har været
ansat på klinikken i knap tre år. Det
er hendes andet job, efter at hun blev
færdig på Tandlægeskolen i Århus i
2004, og hun er rigtig glad for sit arbejde – ikke mindst pga. samarbejdet
med sin chef.
Signe J. Rasmussen var ikke ked af
sit første job som ansat tandlæge, men
hun mærkede med det samme, at det
var helt anderledes, da hun startede
på klinikken i Egå.
=if^j[\¾^f[\½gXk`\ek\i
– Som nyansat kan man godt få det
indtryk, at ens patientgruppe ikke er
så stabil som klinikejerens, og at man
bliver tildelt de ustabile og socialt
udsatte patienter, som også er dem,
der udebliver tit. Sådan har det ikke
været her, og det synes jeg viser no1122
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get om Elsas holdning til sine ansatte,
siger Signe J. Rasmussen.
Hun understreger samtidig, at man
som nyansat tandlæge omvendt ikke
kan regne med at få det hele forærende. Man er nødt til at acceptere, at det
tager tid at bygge sin stilling op, og
det kræver engagement og ﬂeksibilitet mht. arbejdstider. Sådan har det
også været for Signe J. Rasmussen,
der nu har oparbejdet en stilling, der
rummer alle typer af patienter med
små og store behandlingsbehov.
– Det kommer jo både Elsa og mig
til gode, at jeg har en god indtjening.
Og ikke mindst har jeg et arbejde, der
giver glæde og udfordring, og det
kan ikke gøres op i penge, understreger Signe J. Rasmussen.
Det er også sådan, Elsa Durhuus
ser på det. Hvis de ansatte har det
godt, yder de deres bedste – og det er
også i hendes og klinikkens interesse.
Før hun købte stedet i Egå, var hun
ansat tandlæge i mange år. Det har
lært hende, hvorfor det er så vigtigt at
behandle sine ansatte ordentligt, mener hun.
For Elsa Durhuus er klinikassistenterne en altafgørende ressource, når
det handler om at få tandlægens ar-

bejde ved stolen til at glide. Hun har
ansat fem klinikassistenter til to
tandlæger, og hun sørger for, at de
har det godt på klinikken. Det kommer også Signe J. Rasmussen til gode.
@]fibµY\kd\[cµe]fi_µa\cj\
Én af de måder, hvorpå Elsa Durhuus
påskønner klinikassistenternes indsats, er ved at sørge for at give dem
lønforhøjelse, før de selv beder om
det.
– Jeg har ikke haft en klinikassistent i tre år, som har bedt om mere i
løn. Jeg er altid kommet dem i forkøbet. Og det kan godt være, at det kan
virke ulogisk for nogle. Det er i alt
fald, hvad jeg har fået at vide af andre
tandlæger, når jeg fx har været på
lederkurser. Men jeg tror på, at man
får bedre klinikassistenter ud af det i
det lange løb. Så ved jeg ikke, hvad
der er mest ulogisk, spørger hun retorisk.
Mindst lige så vigtigt er det dog, at
Elsa Durhuus er så opmærksom på at
rose og inddrage klinikassistenterne,
mener Signe J. Rasmussen.
– Det er ikke kun lønforhøjelser og
økonomisk bonus, der fremmer arbejdsglæden. Det er i mindst lige så
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Elsa Durhuus
+.i
=´i[`^]iXKXe[c´^\jbfc\e`wi_lj`(00)

Signe J. Rasmussen

<a\ibc`e`b`<^d\[eXejXkkXe[c´^\"e
kXe[gc\a\i"eb´Y\b`ili^k`cbepkk\k"Ôi\
bc`e`bXjj`jk\ek\if^ebc`e`bXjj`jk\ek\c\m

).i
=´i[`^]iXKXe[c´^\jbfc\e`
wi_lj`)''+
Gki\[a\iXejXkg<cjX;li_lljË
kXe[bc`e`b`<^l[\e]fiwi_lj

=FKF1BwI<M@<DFJ<

høj grad den ros, som Elsa dagligt
giver videre, og så dét, at alle på klinikken inddrages i, hvordan vi løser
arbejdsopgaverne. På den måde er vi
alle lige, fortæller Signe J. Rasmussen.
D´ib\ik`cc`[\e
Nøgleordet er tillid i forholdet mellem
Signe J. Rasmussen og hendes chef. Hun
får lov at gøre tingene på sin måde, og Elsa
Durhuus respekterer, at de er forskellige. Det
betyder bl.a., at Signe J. Rasmussen selv bestemmer, hvilke teknikker og materialer hun
vil arbejde med, og hun bakkes op og hjælpes
af chefen, når hun gerne vil på efteruddannelse.
Fridage og ferier har hun også selv stor indﬂydelse på.
Elsa Durhuus vil gerne have, at Signe J. Rasmussen køber sig ind i klinikken. Det lægger
hun ikke skjul på. Dels vil det blive dyrt, hvis
Signe skulle komme til skade eller af anden
grund være sygemeldt i en periode, ligesom hvis
hun en dag skal på barselsorlov.
Spørgsmålet om kompagniskab har de ikke
afklaret, men Signe J. Rasmussen er ikke afvisende.
– Lige nu er jeg egentlig bare glad for at have en
chef, der gør, at jeg er glad for at komme på arbejde
hver dag, siger Signe J. Rasmussen, mens hun og et par
af klinikassistenterne hjælpes ad med at tage ud af bordet. Frokosten er slut, og nu skal der holdes weekend. ■
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:fXZ_`e^jfd
c\[\cj\jjk`c
9c`mY\[i\k`cXkcpkk\k`c[`^j\cmf^Xe[i\g
KXe[c´^\]fi\e`e^\ejZfXZ_`e^blijlj
¾;\eXe\ib\e[\e[\bfddle`bXk`fe½

Vi sidder selv med svarene på vores egne spørgsmål. Men indimellem kan vi have brug for andres hjælp til at ﬁnde dem. Det
er grundtanken i coachingteknikken, som man har mulighed
for at stifte nærmere bekendtskab med på Tandlægeforeningens
kursus »Den anerkendende kommunikation«.
Coachingteknikken kan bruges i mange situationer, men særligt for ledere kan det være et rigtig godt værktøj, forklarer ledelseskonsulent og organisationspsykolog Lisbet Theilgaard,
der underviser på kurset.
Hun forklarer, at den anerkendende spørgeteknik kan bruges
både i en egentlig coachingsamtale og i den generelle kommunikation med andre mennesker.
– På kurset bliver deltagerne præsenteret for redskaber til,
hvordan man kan hjælpe med at rede trådene ud i en konﬂiktsituation, uanset om det er med en kompagnon, en klinikassistent eller de ansatte imellem. Det handler om at stille de rigtige
spørgsmål og lære at lytte dybt og respektfuldt. Det er sådan,
man ﬁnder svarene, forklarer Lisbet Theilgaard.
Ifølge hende er det faktisk ret nemt, når man først har lært
metoden.
– Men det kræver, at man kender og undgår faldgruber, og at
man er disciplineret nok til at vide, at man ikke kender andres
svar. Udfordringen består i at lytte ind til, hvad fokuspersonen
rent faktisk siger, siger Lisbet Theilgaard. ■
tg

D\kk\9flkilg
+)i#bc`e`b\a\i`=i\[\i`Z`X
– Jeg kan klart anbefale kurset, for det er
virkelig noget, vi som tandlæger mangler.
Hvad nytter det, at vi kan alt det faglige
til ﬁngerspidserne, hvis vi ikke kan kommunikere med patienter og medarbejdere? Vi skal huske, at vi har med mennesker at gøre.
Underviseren Lisbet Theilgaard var
virkelig god til at få det forenklet og gjort
meget konkret. To dage gør jo ikke én til
coachingekspert, men man får en forsmag
på, hvad det drejer sig om.

Jk\[1

Ki`e`kp?fk\cf^Bfe]\i\eZ\Z\ek\i#>c%=´i^\m\a*'#Jef^_µa#.'''=i\[\i`Z`X

K`[1

( %$)%]\YilXi)''/

Gi`j1

- %,''#$bi%

=i`jk1

) (%[\Z\dY\i)''.
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:_Xicfkk\Fm\i^XXi[
++i#bc`e`b\a\i`?µaYa\i^
– Jeg ﬁk nogle meget konkrete værktøjer, som jeg i høj
grad kunne gå hjem og bruge. Jeg stod over for at skulle
have personaleudviklingssamtaler på klinikken og var
usikker på, hvordan jeg skulle tackle det. På kurset ﬁk jeg
virkelig hjælp til, hvordan jeg kunne få taget de samtaler
på en konstruktiv og god måde.
– Kurset ﬂyttede mig på mange måder, men det var også
krævende. For at få et godt udbytte må man være åben og
villig til at give noget. Det var dejligt at opleve den varme
og positive stemning, der meget hurtigt opstod blandt
kursisterne.

=FKF1KI@E<>8E<I

?\ei`bCµZ_k\
,,i#bc`e`b\a\i`BµY\e_Xme
– Det var et givende kursus, og jeg kan bestemt
anbefale det. Især hvis man synes, at det er spændende at kigge lidt ind i sig selv og på sine relationer til andre. Jeg ved ikke, hvor konkret jeg bruger
de værktøjer, som vi blev præsenteret for, men jeg
tror, jeg bruger dem ubevidst – både på klinikken
og i forhold til mine personlige relationer. Det
handler om at blive bedre til at lytte.
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BcX^\jX^1

Tandlæge dømt til at
betale omlavning hos
anden tandlæge
Forløb

Afgørelse

En patient får i januar 2005 en krone cementeret på tanden 7-.
Efterfølgende oplever patienten smerter fra tanden, og i maj 2006
diagnosticerer patientens nye tandlæge akut betændelse fra tanden. Umiddelbart efter klager patienten over sin tidligere tandlæge. Hun ønsker udgifterne til rodbehandling og ny kroning af
tanden betalt af den indklagede tandlæge.

Efter en besigtigelse af patienten
får hun medhold i sin klage. Begrundelsen lyder, at den fremstillede krone ikke lever op til anerkendt faglig standard, da pasformen er utilstrækkelig, hvad angår
kanttilpasning mellem krone og
tand. Der er ca. 1 mm kantoverskud på såvel tandens distalﬂade
som på dens oralﬂade. Kronen vurderes derfor ikke honorarværdig.
Landstandlægenævnet vurderer
imidlertid ikke, at tandlægen kan
gøres ansvarlig for den nødvendige
rodbehandling og eventuelle stiftopbygning af tanden, da dette må
betragtes som udskudt behandling
af den i forvejen stærkt plomberede
og caries-angrebne tand.

EPK
KXe[c´^\i#[\ikXY\i\ebcX^\jX^#bXe]i\dfm\igc´^^\jXkY\kXc\]fi
fd^µi\cj\_fj\eXe[\ekXe[c´^\%;\kjb\ijfd]µc^\X]\eepc`^
´e[i`e^`jp^\j`bi`e^jfm\i\ejbfdjk\e%
¤e[i`e^\e\i]fi\kX^\k]fiXkk`cgXjj\jp^\j`bi`e^jfm\i\ejbfdjk\ek`c
[\Xcd`e[\c`^\i\^c\i]fibfekiXbk]fi_fc[Æ_\ile[\ii\^c\i]fidXe^\c$
XejmXi%@]µc^\[`jj\i\^c\ibXegXk`\ek\ebi´m\\ijkXke`e^l[fm\i[\k
fgi`e[\c`^kY\kXck\_fefiXi#_m`jfd^µi\e[\Y\_Xe[c`e^\i[pi\i\%
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Klage- og
forsikringssager
i Tandlægebladet
D\[d\cc\dildYi`e^\iKXe[c´^\$

Erstatning
Da kronearbejdet underkendes, skal det omgøres uden
udgift for patienten. Dette sker, ifølge Landstandlægenævnets afgørelse, mest hensigtsmæssigt ved, at den
indklagede tandlæge fornyr arbejdet vederlagsfrit.
Ønsker enten patient eller tandlæge ikke dette, må
behandlingen udføres af en ny behandler, og den indklagede tandlæge må da betale for omgørelsen. Forinden skal patientens nye tandlæge indsende et tilbud
på omgørelsen, som vurderes af det lokale regionstandlægenævn. Omlavningen skal være på sammenligneligt niveau med den oprindelige behandling.
Patienten kan med andre ord ikke gå til en ny tand-
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YcX[\kjXdd\e[iX^X]jX^\iX]
gi`eZ`g`\cbXiXbk\i]iX\ek\eCXe[$
jkXe[c´^\e´me\k\cc\iGXk`\ek$
jbX[\]fij`bi`e^\e%JX^\ie\\i

læge og få en
Xefepd`j\i\[\%
behandling
med en dyr krone lavet i Danmark,
nmark,
hvis den oprindelige
ndelige var
en billig oversea-fremstillet af slagsen.
I den pågældende sag ønskede patienten ikke, at indklagede tandlæge skulle omgøre kronebehandlingen,
hvorfor denne blev dømt til at betale for omlavningen
hos patientens nye tandlæge – en behandling, der i
øvrigt var væsentlig dyrere end hos indklagede selv.
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I\kk`c]iXm´im\[c´^\Y\jµ^6
8acXeQlc]\i
Et ofte stillet spørgsmål til Tandlægeforeningens Front
Ofﬁce er, hvorvidt man som klinikejer skal betale for
ansattes fravær i forbindelse med lægebesøg. Der er
ingen lovgivning, som tager stilling til dette spørgsmål, uanset om der er tale om lægebesøg for at modtage »nødvendig behandling« eller rutinemæssige undersøgelser.
I tilfælde af at en medarbejder har behov for »nødvendig lægebehandling«, er det dog normal praksis, at
medarbejderen har ret til fravær med løn. Arbejdsgiveren har ret til at kræve, at lægebesøget så vidt muligt
lægges uden for arbejdstiden eller på et tidspunkt, der
er til mindst mulig gene for virksomheden.
Eksempler på såkaldt nødvendig behandling kan
være: almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge
eller ordineret behandling fx ved fysioterapeut eller
kiropraktor samt indledende undersøgelser for at konstatere, om funktionæren virkelig er syg.
Er den ansatte gravid, skal hun have frihed med løn
til de »nødvendige«
undersøgelser i forI de ﬂeste tilfælde må
bindelse hermed.
arbejdsgiveren blot
Eksempelvis scanacceptere, at den ansatte
ning, besøg på hospier fraværende, og at der
talet o.l. 3D- eller
4D- scanninger er
skal udbetales løn
ikke omfattet af disse
undersøgelser, da de
ikke anses som »nødvendige« i forbindelse med graviditeten.
Hovedreglen er således, at arbejdsgiveren i »nødvendige situationer« ikke kan trække den ansatte i løn for
fraværet.
Undtagelsesvis er arbejdsgiveren ikke forpligtet til
at betale løn under fraværet, hvis der er tale om en
rutineundersøgelse, som kunne have været placeret på
et tidspunkt, som ikke ville være generende for den
daglige arbejdsrutine.
Arbejdsgiveren er endvidere ikke forpligtet til at
betale løn for lægebesøg, hvis dette har et rent (ikke
lægeanbefalet) kosmetisk formål. Er et »kosmetisk«
indgreb derimod anbefalet af lægen (fx brystoperation
af helbredsmæssige grunde), vil der gælde samme retningslinjer som ved øvrig sygdom/lægebehandling.
1128
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I praksis kan det være svært for den ansatte at få en tid
hos læge eller tandlæge, som ligger uden for klinikkens åbningstider. Det betyder dog ikke, at vedkommende kan trækkes i løn, hvis der er gjort en indsats
for at placere fraværet så hensigtsmæssigt som muligt.
Det er selvsagt ikke altid muligt for den ansatte at
skaffe dokumentation for, at det har været forsøgt at få
lægebesøget placeret, så det ikke generer driften af
klinikken, så i de ﬂeste tilfælde må arbejdsgiveren blot
acceptere, at den ansatte er fraværende, og at der skal
udbetales løn.
Hvis den ansatte skal gennemgå en længerevarende
behandling, kan det anbefales, at der indgås aftale
med arbejdsgiveren om placeringen. Ved kroniske
sygdomme kan der indgås en særlig aftale med den
ansattes bopælskommune om særlig sygedagpengedækning – en såkaldt § 56-aftale (tidligere § 28). ■
Ajlan Zulfer,
Front Ofﬁce, Tandlægeforeningen
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Skønhed – komponer det!

Høj æstetisk restaurering
To nemme trin
Naturlige lag
Strålende resultater

VOCO Service Centre:
Morten Grove mobil 24 87 76 11
Rasmus Grove mobil 20 73 23 09
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Jkfik`c]i\[j_\[d\[
Jpdgfj`ld)''.
wi\kjJpdgfj`ld)''.\ifm\ijk\kd\[i\bfi[Õfkk\\mXcl\i`e^\i

Den første weekend i november deltog 1.434 tandlæger og 610 klinikassistenter i Tandlægeforeningens Symposium i Aalborg. På programmet var
to dages intensivt kursus i emnet
dentoalveolær kirurgi tilrettelagt af
professor, dr.odont. Søren Schou fra
Tandlægeskolen i Århus.
Og det var tilsyneladende noget,
som deltagerne syntes om. Af de 594
tandlæger, der udfyldte et evalue-

ringsskema, svarede alle enten »ubetinget ja« eller »ja« på spørgsmålet
om, hvorvidt kurset fagligt levede op
til forventningerne.
Også hovedparten af klinikassistenterne var tilfredse med den sideløbende klinikassistentkonference.
454 af de 610 deltagere udfyldte evalueringsskemaet. Af dem svarede 423
enten »ubetinget ja« eller»ja« på
spørgsmålet om, hvorvidt kurset fag-

D\i\
Jpdgfj`ldg
K;CE<K
GK;CE<KbXe[lj\\cc\i
^\ej\l[mXc^k\j\jj`fe\i]iX

Jµi\eJZ_fl_Xm[\
k`ci\kk\cX^k[\k
]X^c`^\gif^iXd
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Gif]\jjfi#[i%f[fek%

i\kjJpdgfj`ld%9c%X%Ôe[\j
Jµi\eJZ_flj`e[c´^fd
`e[`bXk`fe]fib`ili^`jb]a\ie\cj\
X]dXe[`Yc\ej*%dfcXi#8e[\ij
EXkk\jkX[jfd^\e\i\cc\
gi`eZ`gg\i]fi[\ekfXcm\fc´i
b`ili^`ggXk`\ek\id\[
Xcd\ejp^[fdd\f^Jµi\e
CfldXeeE`\cj\ej`e[c´^fd
XblkY\_Xe[c`e^X]i\jg`iXk`fej$
f^_a\ik\jkfg%
;lbXec`^\c\[\j_\ek\m`jj\
gfn\igf`ek$gi´j\ekXk`fe\i]iX
Y[\Jpdgfj`ldf^bfe]\i\e$
Z\e]fibc`e`bXjj`jk\ek\ijXdk
c´j\i\jld\\i]iXl[mXc^k\
j\jj`fe\i%
8ckjXdd\eÔe[\jgK;CE<K%
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4USFTTPHQTZLJTLBSCFKETNJMK
EFO NBKJ'SFEFSJDJB
5BOEMHFGPSFOJOHFOBGIPMEFSLPOGFSFODFGPSLMJOJLLFOTUFBN
)KFSOFLBQBDJUFUPHTUSFTT
M )WPSGPSCMJWFSWJUSUUFJIPWFEFUBGBUUOLFPTPN
M )WBETLFSEFSJOFSWFTZTUFNFU OlSWJCMJWFSTUSFTTFEF
M "GTMBQOJOHFSFOOEWFOEJHIFE
M )WPSGPSWJCSVHFSWPSFTIKFSOF ¢IFMFUJEFO
M 0NIWPSNBOHFLJMPTVLLFSEFULPTUFEFBUIPMEF&JOTUFJOTIKFSOFJHBOH
,VSTVTHJWFS1FUFS-VOE.BETFO IKFSOFGPSTLFSPHMHF
4USFTTPHQTZLJTLBSCFKETNJMK
)WPSEBOFSTBNNFOIOHFONFMMFNTUSFTTPHQTZLJTLBSCFKETNJMK
M )WBEFSFUHPEUKPC PHIWBEFSFOHPEBSCFKETQMBET
M )WBEFSTUSFTT PHIWPSNBOHFFSTUSFTTFEF
M )WPSEBOGPSFCZHHFSWJTUSFTTQlBSCFKETQMBETFO
,VSTVTHJWFS5BHF4OEFSHBBSE,SJTUFOTFO QSPGFTTPS NBHTDJFOUTPD ESNFE

1FUFS-VOE.BETFO

M

,VOTUFOBUTUZSFTUSFTT
'lTJNQMFPHCSVHCBSFUFLOJLLFS EFSFSFGGFLUJWFNPETUSFTT
M )WPSHlSHSOTFOGPSEJUBOTWBSJGPSCJOEFMTFNFETUSFTT
M )SIWPSEBOEVLBOGPSFCZHHFTUSFTTQlEJOBSCFKETQMBETPHJEJUMJW
M

,VSTVTHJWFS'SBOL%BMTHBBSE SlEHJWFSPHTUSFTTFLTQFSU
4USFTTJIWFSEBHFO
)SPNTUSFTTQlFOIVNPSJTUJTLNlEFNFEIJTUPSJFSGSBQBUJFOUWFSEFOFO
M 1SPCMFNFSGPSlSTBHFUBGQTZLPTPNBUJTLFlSTBHFS¢IFSVOEFSTUSFTT
M "ENJOJTUSBUJWFQSPCMFNFS¢WFEQMBOMHOJOHBGUJE NFOJTSWFEQSJPSJUFSJOHFO
BGMJWTWSEJFSPHMJWTLWBMJUFU

5BHF4OEFSHBBSE
,SJTUFOTFO

M

,VSTVTHJWFS5PN,zOJH QSBLUJTFSFOEFMHFHFOOFNlS
XXXUBOEMBFHFGPSFOJOFOEL&GUFSVEEBOOFMTF
-TEFUBMKFSFUQSPHSBN CFTLSJWFMTFBGEFLFOEUFLVSTVTHJWFSFTBNU
ZEFSMJHFSFJOGPSNBUJPOFS
,VSTVTTUFE
5SJOJUZ)PUFM,POGFSFODFDFOUFS (MGSHFWFK 4OPHIK 'SFEFSJDJB

'SBOL%BMTHBBSE

1SJT
,S GPSIFMFLPOGFSFODFQBLLFO
5JMNFMEJOH
4JETUFUJMNFMEJOHTGSJTUFSEFONBSUT
XXXUBOEMBFHFGPSFOJOHFOEL¢LMJLQl&GUFSVEEBOOFMTFFMMFSLPOUBLU
LVSTVTTFLSFUS+FUUF,SJTUFOTFOQlUFMFGPO
FMMFSQlNBJMKL!EUGELEL
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ligt levede op til deres forventninger.
Sidste års Symposium, der også
blev afholdt i Aalborg, ﬁk nogen
kritik for de praktiske og logistiske
forhold. Dette var der forsøgt rettet
op på i år – med held, hvis man kigger på evalueringerne. Hovedparten
af deltagerne var tilfredse med både
kursussted og frokost.
Hjemmebanefordelen går lidt på
skift, og efter to år i Aalborg, er det
atter Østdanmark der næste år tilgodeses. Symposium 2008 afholdes
således i Bella Center i København.
Emnet er æstetik, kvalitet og etik.
tg
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,0+X](%+*+[\ckX^\i\`Jpdgfj`ld)''.Y\jmXi\[\\mXcl\i`e^j$
J\`µmi`^k[\e]X^c`^\fgjldd\i`e^$

jb\dX\k#[\iYc%X%`e[\_fc[k[\kk\jgµi^jdc%

]iXJpdgfj`ld)''.j%('/.%

9ifZ_li\dXe^c\[\`[\ckX^\igfj\
I den pose, som deltagerne på Symposium 2007 ﬁk udleveret, lå en lille tube CURASEPT-gel. Det er en
tandpasta med 0,5% klorhexidin glukonat til kort tids intensivt brug. Ved en fejl var en brochure om produktet ikke blevet lagt i deltagerposen.
Tandlægeforeningen kan derfor hermed oplyse, at man kan læse mere om CURASEPT-gelen på
www.curaden.dk. Klik på menupunktet »klorhexidin, mundskyl og tandpasta«, eller kontakt
CURADEN for yderligere information.
CURADEN SCANDIC
Havneparken 2
7100 Vejle
Tlf.: 70 26 81 70
Web shop: www.curaden.dk
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3FNJOEFS
,PNNVOJLBUJPOPHLSPQTTQSPH
5BOEMHFGPSFOJOHFOBGIPMEFSLPOGFSFODFGPS
LMJOJLLFOTUFBNEFONBSUTJ,CFOIBWO
%FUBMKFSFUQSPHSBNFSVETFOEUTPNJOETUJLNFE5BOEMHFCMBEFUOS
-TQlXXXUBOEMBFHFGPSFOJOHFOEL
M

,PNNVOJLBUJPOEFSUOEFS
,VSTVTHJWFS,MBVT,KMMFS

M

,PNNVOJLBUJPOPHLSPQTTQSPH¢GPSTUlPHCMJWGPSTUlFU
,VSTVTHJWFS-BST,MJOHFSU

M

8PSLTIPQ¢4JHEFU TPNEFUFS
,VSTVTHJWFS,BSFO.BSJF-JMMFMVOE

1SJT
,SGPSIFMFLPOGFSFODFQBLLFO
1SBLUJTLFPQMZTOJOHFS
,VSTVTBOTWBSMJH"EJ-JF"OEFSTFOUSGGFTNBOEBHPHPOTEBHJ
5BOEMHFGPSFOJOHFOQlUMGFMMFSQlNBJMBMB!EUGELEL
,VSTVTTFLSFUS+FUUF,SJTUFOTFOLBOLPOUBLUFTQlUFMFGPO
FMMFSQlNBJMKL!EUGELEL
5JMNFMEJOH
4JETUFUJMNFMEJOHTGSJTUFSEFOKBOVBS
5JMNFMEJOHLBOGPSFUBHFTQlXXXUBOEMBFHFGPSFOJOHFOEL
¢LMJLQl&GUFSVEEBOOFMTFFMMFSGBY
"GNFMEJOH¢PHTlWFETZHEPN
*OEUJMUPVHFSGSLVSTFULBOBGNFMEJOHTLF IFSFGUFSCFUBMFTIFMFLVSTVTBGHJGUFO
,VSTVTTUFE
$IBSMPUUFIBWFO )KSSJOHHBEF$ ,CFOIBWO XXXDIBSMPUUFIBWFOEL
1BSLFSJOH
%FSFSHPEFQBSLFSJOHTGPSIPMELVONJOVUUFSTHBOHGSB/PSEIBWO4U
/ZULPODFQU
-TSFEBLUJPOFMPNUBMFJUBOEMHFCMBEFUOS
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K`cc`[ji\gi´j\ekXekblij\i
Blijljj´jfe\e)''/e´id\ij`^d\[_Xjk`^\jbi`[k#f^

Blij\ie\X]_fc[\j]fijb\cc`^\jk\[\ig=pe%

KXe[c´^\]fi\e`e^\e_Xidf[kX^\k8:ËjblijljbXkXcf^)''/
]fik`cc`[ji\gi´j\ekXek\i%

Blij\ie\\i^iXk`j#`[\kKXe[c´^\]fi\e`e^\e[´bb\i

;\i\idXe^\jg´e[\e[\blij\i#f^Xcc\k`cc`[ji\gi´j\ekXe$

blijljX]^`]k\ef^bµij\cjl[^`]k\ie\%@jbXcX]kXc\ka\e\jk\]i`$

k\if^jlggc\Xek\ifg]fi[i\jk`cXkjµ^\%

_\[d\[XiY\a[j^`m\i#[\i`m`[kfd]Xe^jbXcY\m`c^\[\e%
MXc^k\k`cc`[ji\gi´j\ekXek\if^jlggc\Xek\i_XibiXmg#Xk

;\i\iblij\i`1

[\eY\m`c^\[\]i`_\[X]_fc[\jd\[cµe%8iY\a[j^`m\i\_Xii\k

@ekif[lbk`fek`cKI$XiY\a[\k

k`ccµei\]lj`fe]iXKXe[c´^\]fi\e`e^\e#_m`j[\Y\[\ifd

KIËjifcc\`Cµejpjk\d\k

[\k%

KIÆ\kjgµi^jdcfd`e[Õp[\cj\
KIÆ]fi_Xe[c`e^\id\[jlZZ\j

BlijljbXkXcf^\kbXeÔe[\jgK;CE<K\cc\ii\bm`i\i\j_fj

?mfi\ig\e^\e\Æf^_mfi[Xe]i[l]Xk`[\d6

ali`[`jbbfejlc\ek`KXe[c´^\]fi\e`e^\e8ee\9\Z_

G\ijfec`^Gfn\i

Bi`jk\ej\e%Jgµi^jdcbXec`^\c\[\ji\kk\jk`c8ee\9\Z_

=fimXcke`e^ji\kÆ\k^f[ki\[jbXY`KI$XiY\a[\k

Bi`jk\ej\e%

KI$i\[jbXY\ik`cbfdg\k\eZ\l[m`bc`e^
Gjpb`jb8iY\a[jd`caµÆ\ejX^]fiKI6

K`cd\c[`e^j]i`jk\e\i[\e+%aXelXi#k`cd\c[`e^\iY`e[\e[\%■

$&'!)&((%'#$

(-$" %!'%(('#)""' #%$%#'' ", "
##

 %! #

+ $#)""!"#''

+ ()) (!)+'"($#*""*$!) %$%!%#%')
+ " (!'&) $)(%# $)+ ""#)""!"#''
+ '!)'&) $)'(%#'""' (!#%)#%$%#'
+ '*)#'!)))$+$ +$)$& #&"$))
$'( # $'(!) %$'
+ -$( $) #*$$$
+ $$+$( !%# $) %$##)""(!"))

+ ''( ()$)#%)# (('$ $'$!'-"
+ '!)", "
+ $'('(%'&''(
+ %'#'( $)""'" '(!'
+ %#%')"""'%()'!

#)$%

% 

 

##)

##)

%#&" #$)'-*$",') "(*  + ""

'''$& ("#%$!*
1134

59006_TB1407_Samfund.indd 1134

+ *"")' 
+ *$",  ' %")
+ *$",  )"" *#

1399
1999
2199

 $' $' ((&' ('

    *'''$&  %$!
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14

14/11/07 10:04:49

,63464
0%0/50-0(*

3FNJOEFS
,VSTVTJ(SOMBOEEFO  BQSJM
5BOEMHFGPSFOJOHFOBGIPMEFSLVSTVTJ*MVMJTTBUIWFSUBOEFUlS

%FSFSLVOQMBETFSQlLVSTFU
4JETUFGSJTUGPSCJOEFOEFUJMNFMEJOHFSEFOGFCSVBS
XXXUBOEMBFHFGPSFOJOHFOEL¢&GUFSVEEBOOFMT
M 4FEFUBMKFSFUCFTLSJWFMTFBGQSPHSBNNFU
M :EFSMJHFSFJOGPSNBUJPOFS
M 5JMNFMEJOH
,POUBLU
,VSTVTTFLSFUS-FOF4FWFSJO
5FMFGPOFMMFSQlNBJMMTF!EUGELEL

¾
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 14

K8E;C¤><F>J8D=LE;

1135

5"/%-(&'03&/*/(&/ "."-*&("%&  ,#&/)"7/,

59006_TB1407_Samfund.indd 1135

14/11/07 10:04:49

>Xdd\ckiffd
k´e[\if^kXe[g`e\i
KXe[c´^\YcX[\k_Xic´jk`Yf^\e¾=fcb\kiffdk´e[\i#kXe[d`[c\if^
kXe[Y\_Xe[c`e^_fjXcdl\e`;XedXib½]iX(0,+X]kXe[c´^\?\[[X
9f\ij%@Yf^\ebXedXec´j\fdkXe[Y\_Xe[c`e^]µikXe[c´^\ejk`[%
M`_XiY\[kk\^e\iC`e\A\ej\e`ccljki\i\[\jd]fik´cc`e^\i%

*%X]je`k1

K`cbXdgdf[kXe[fid\e
I gamle dage troede mange, at tandpine skyldtes, at man
havde en orm i tanden. Ville man af med smerten, skulle
man derfor ﬁnde en metode, der ville drive ormen ud.
Blandt de mest anvendte var at lægge et stykke guld i en
potte med hedt vand og derefter holde munden åben over
potten. Det skulle efter sigende drive ormen ud.

Hvis det ikke hjalp, kunne man prøve at anbringe hønsehjerne i den hule tand. Folkemedicinske forfattere anførte ofte »hule tænder« som årsagen til tandpine, og selve
ordet »caries« nævnes, ifølge Hedda Boers, kun en enkelt
gang af den ældre tids forfattere. ■

fordrivelse af tandorm
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EQUIA fra GC.
Med perfekt

balance.
”Easy – quick – unique –
intelligent – aesthetic”
Det er hvad EQUIA står for og det
indebærer en helt ny indfaldsvinkel
til fyldningsterapi: fyldninger med
glasionomer har aldrig tidligere været
så æstetiske og translucente, så holdbare
og økonomiske!
GC Fuji IX GP EXTRA og G-Coat PLUS
are er det første koncept som kombinerer
hurtig og enkel håndtering, med perfekte
fysiske egenskaber og det er med et æstetiske
resultat som ikke tidligere er set. Det betyder
helt klart, at vi fordobler styrken og på denne
måde dubleres holdbarheden. Dette giver også
optiske egenskaber som ikke er set tidligere med
glasionomer.
GC EUROPE N.V.
Head Ofﬁce
Tel. +32.16.39.80.50
info@gceurope.com
www.gceurope.com
GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com
TANDLÆGEBLADET
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=\i`\]fibc`e`bXjj`jk\ek\i
G`XCX[\dXee

I henhold til ferieloven har alle medarbejdere ret til 25 feriedage i et ferieår. Ferieåret løber fra 1. maj-30. april.
Optjeningsåret er et helt kalenderår
(1. januar-30. december). Der optjenes
2,08 feriedage pr. ansat pr. måned
uanset timetal. Medarbejderen har
ret til tre ugers sammenhængende
hovedferie (sommerferie) i perioden
1. maj-30. september.
Ønsker du som arbejdsgiver at »bestemme«/fastlægge ferien, skal du
varsle den som følger:
Hovedferien/sommerferien: Mindst
tre måneder før.
Restferie og feriefridage: Mindst én
måned før.
I henhold til overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat skal hovedferien, såfremt der holdes samlet ferielukket, være fastlagt
senest 1. februar.
Holdes der ikke samlet ferielukket,
skal tidspunktet for den enkelte klinikassistents hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april.
Du og din klinikassistent har mulighed for at aftale, at op til én uges
ferie kan overføres til næste ferieår.
Det anbefales, at der benyttes »Aftale
om ferieoverførsel«, som er at ﬁnde i
overenskomsten side 55.
Bemærk, at der gælder særlige regler for lønmodtagere med seksdages
arbejdsuge.
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=iX[iX^`cµe]fibc`e`bXjj`jk\ek\i
m\[`bb\$fgka\ek]\i`\
Hvis en klinikassistent ønsker at afholde ferie, og der ikke er optjent ret
til betalt ferie hos den aktuelle arbejdsgiver, er det i ferieloven samt
overenskomsten fastsat, at der skal
ske fradrag med 4,8% af månedslønnen, for hver dag der er afholdt ferie.
Ved afholdelse af én uges ikke-betalt ferie skal der således foretages
fradrag med 24% (5 x 4,8%) af månedslønnen, uanset hvor mange dage
pr. uge klinikassistenten normalt arbejder. Dette er under forudsætning
af, at der ikke er helligdage i den pågældende uge, idet ferie ikke kan
afholdes på en helligdag.
I de tilfælde, hvor en klinikassistent ikke har optjent ret til at afholde ferie med løn, kan arbejdsgiveren

som hovedregel ikke pålægge klinikassistenten at afholde ferie. Klinikassistenten har således en ret – men
ikke en pligt – til at afholde ferie.
Herfra gælder der dog den undtagelse, at hvis klinikken holder samlet
ferielukket, vil arbejdsgiveren godt
kunne pålægge en klinikassistent,
som ikke har ret til ferie med løn, at
afholde ferie sammen med resten af
klinikken, uden at klinikassistenten i
den anledning kan rejse krav om løn,
dog kun, hvis varslet overholdes.
Det er derfor vigtigt, at man i en
ansættelsessituation informerer –
gerne skriftligt – såfremt klinikken i
perioder holder samlet ferielukket.
Hvis dette huskes, kan man trække
klinikassistenten i løn, uanset at man
ikke har kunnet overholde lovens
varsler.

I<KK<CJ<
@j`[jk\eldd\iX]KXe[c´^\YcX[\kYiX^k\m`m\[\e]\ac\e´c[i\l[^Xm\X]
[\ee\Xik`b\cd\[fm\ijbi`]k\e¾=iX[iX^`cµe]fibc`e`bXjj`jk\ek\im\[`bb\$
fgka\ek]\i`\½%
M`Yi`e^\i`jk\[\k[\ee\fg[Xk\i\[\m\ij`fe#_mfim`Yc%X%_Xii\kk\k\e]\ac#[\i
Y\bcX^\c`^m`j_Xm[\je\^\kj`^`e[%@X]je`kk\kd\[fm\ijbi`]k\e¾<ebc`e`b$
Xjj`jk\ek#jfdXiY\a[\iki\[X^\gi%l^\½jkf[#Xkeibc`e`bXjj`jk\ek\eX]_fc[\i
[\eki\[a\]\i`\[X^#]iX[iX^\jd\[)o+#/%?\ijblcc\_Xm\jk\k*o+#/#
jfd[\kf^j]i\d^ifm\e]fi%
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=iX[iX^`cµeg\eb\ck\[X^\m\[
`bb\$fgka\ek]\i`\]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\id\[]´ii\\e[
]\dXiY\a[j[X^\gi%l^\
Arbejder klinikassistenten mindre
end fem dage pr. uge, foretages der
ved afholdelse af enkelte ferie- eller
fridage fradrag i lønnen som følger:

En klinikassistent, som arbejder to dage
pr. uge:
Ved afholdelse af den første feriedag
fradrages med 4,8% af månedslønnen.
Ved afholdelse af den anden feriedag
fradrages med 4 x 4,8% af månedslønnen.

En klinikassistent, som arbejder tre dage
pr. uge:
Ved afholdelse af den første og anden
feriedag fradrages med 4,8% af månedslønnen for hver dag. Når klinikassistenten afholder den tredje feriedag, fradrages med 3 x 4,8% af månedslønnen.

¾

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

-

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

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

Statsautoriserede revisorer
www.pwcglobal.com/dk/tandlaege
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En klinikassistent, som arbejder ﬁre dage pr. uge:
Ved afholdelse af den første, den anden og den tredje feriedag fradrages med 4,8% af månedslønnen for hver dag.
Ved afholdelse af den fjerde dag fradrages med
2 x 4,8% af månedslønnen.
Ovenstående beregningsregler skal ses på baggrund af,
at en ferieuge ifølge ferieloven består af fem dage, og at en
ferieuge skal afspejle den pågældendes sædvanlige ugentlige arbejdstidstilrettelæggelse. Når klinikassistenten
sædvanligvis arbejder mindre end fem dage pr. uge, skal
der derfor »fyldes op« til fem dage, for hver gang den pågældende har afholdt et antal feriedage, svarende til det
antal dage klinikassistenten normalt arbejder.
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Front Ofﬁce, tlf. 70 25 77 11, eller
e-mail: fronten@dtf-dk.dk. ■
Pia Lademann, Front Ofﬁce,
Tandlægeforeningen

?LJB8K¿
J`[\e[\eep\Xlkfi`jXk`fejcfmki[k\`biX]k
[\e(%aXelXi)''.#d`jk\ikXe[c´^\i#gc`ea\
d\[Xe[i\Xlkfi`j\i\[\jle[_\[jg\ijfe\i#
[\i\ji\kk`cXkgiXbk`j\i\#ei[\]pc[\i.,i%
;\k\idlc`^kXkjµ^\[`jg\ejXk`fe_fj
Jle[_\[jjkpi\cj\e%

få farver     

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

   

 

L til universelt brug

L for høj æstetik

L 7 farver som dækker
hele VITA skalaen

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

DENTSPLY D ETREY | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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4AG SPRINGET
OG LAND SIKKERT

$ENTALJOB ER $ANSK
4ANDLGEFORENINGS JOB
PORTAL FOR ALLE DER SGER
JOB INDEN FOR DENTALVER
DENEN $U KAN HURTIGT
OG NEMT FÍ OVERBLIK OVER
AKTUELLE LEDIGE STILLINGER
$U KAN OGSÍ UDFYLDE DIN
EGEN PROlL OG LADE JOBBET
lNDE DIG
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Tetric EvoCeram
Nano-optimeret modellerbar
keramisk materiale
Formstabil
- let at modellere

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

Høj røntgenkontrast
- dobbelt så høj som emaljens
Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

&

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

=µ[j\cj[X^\
),%efm\dY\i)''.Æ
(-%[\Z\dY\i)''.
*'i
Trine Bech, Århus C, 27. november.
Anna Maria Boddum-Andersen,
Randers, 3. december.
Sidsel Ryegaard Rasmussen, Esbjerg,
7. december.
Morten Skov Hansen, Silkeborg,
14. december.
Susanne Oldenborg, Åbyhøj,
15. december.
Anja Carlsen, København S,
16. december.
+'i
Birgitte Knudsen, Frederikssund,
3. december.
Tina Pedersen, Schweiz, 9. december.

,'i
Erik Malte Rasmusssen, Ringsted,
27. november.
Hanne Simonsen, Brabrand,
30. november.
Kirsten Røgild Müller Knudsen,
Aalborg, 6. december.
Peter Schlünzen, Kolind,
7. december.
Kim Aaes, Svendborg, 8. december.
Jacob Skriver Kragegaard, Billund,
9. december.
Sigrid Bruuse Lunding, Norge,
11. december.
Liselotte Gaardmand, Rødovre,
12. december.
Charlotte Gormsen, Tyskland,
15. december.

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark
Tina Hedegaard Jensen
tlf.: 21 70 18 36
e-mail: info@ivoclarvivadent.se
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Leif Paakjær Pedersen, Vojens,
29. november.
John Bønding Andersen,
København S, 4. december.
Marianne Munck Bruns, Tyskland,
9. december.
.'i
Birger Steen Jensen, Dragør, 26. november.
Kurt Rosasco, Spanien, 3. december.
Paul Erik Nykjær, Aars, 4. december.
Steen Brøndberg, Hørsholm,
8. december.
Bent Krogh Andersen, Hørsholm,
12. december.

.,i
Sidsel Bak-Mikkelsen, Erslev,
29. november.
/'i
Poul Klint Rasmussen, Horsens,
29. november.

;µ[j]Xc[
Knud Andersen, født 1931,
kandidateksamen 1957.
Elise Secher, født 1933,
kandidateksamen 1957.
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KXe[c´^\]fi\e`e^\ejjbfcXijk`g\e[`\iYc\ml[[\ck

=fidXe[]fiKXe[c´^\]fi\e`e^\eJljXee\
8e[\ij\el[[\c\ijk`g\e[`\ik`cD\kk\>lc[Y´b
8e[\ij\ef^Bi`jk`XeK_\jYa\i^%

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

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

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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* Tarbet WJ, et al. Clinical Evaluation of a New Treatment for Dentinal Hypersensitivity. J. Periodontol. 1980 sep; 51 (9): 535-540

Ved åbningen af dette års Symposium uddelte Tandlægeforeningen to stipendier.
Det var to tandlægestuderende Mette Guldbæk Andersen
fra Afdeling for Samfundsodontologi og Pædodonti på Tandlægeskolen i Århus og Kristian Thesbjerg fra Afdeling for
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Tandlægeskolen i København, der modtog de to stipendier, der hver lyder på 162.000
kr.
Begge to tager fri fra studierne i et år, for at fordybe sig i
hver deres forskningsprojekt. Mette Guldbæk Andersen undersøger, hvad D-vitaminmangel betyder for menneskers
tand- og kranieudvikling. Kristian Thesbjerg vil ﬁnde ud af,
hvorfor det for nogle patienter med åbent bid går tilbage til
udgangspunktet, når deres behandling med kirurgi og
tandregulering ophører.
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J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%(,)''.1
;\X[c`e\)/%efm\dY\i
L[bfdd\i()%[\Z\dY\i
J`[jk\]i`jk]fi`e[c\m\i`e^X]jkf]k`c
bXc\e[\i\e`K9ei%()''/1
;\X[c`e\(0%[\Z\dY\i
L[bfdd\i0%aXelXi

KXe[i\eje`e^jblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
4-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning.
Dato: 28.-30.11. og 17.12.2007
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)

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

8EEFE:<I

P[\ic`^\i\fgcpje`e^\ibXe`e[_\ek\j
_fjK`eX8e[\ij\e#KXe[c´^\YcX[\k#
kc]%**+/..**#kX7[k]$[b%[b

JkXik`giXbj`j
Æk`[k`cXkjkg\^e\Y\e
Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og
1.12.2007 kl. 9-15
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

Bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\im`j\jY[\gK;CE<Kf^`KXe[c´^\YcX[\k
8eefeZ\ik\^e\j]fi(,eldi\(iX[^Xe^\e %
;\i]Xbkli\i\j]fi\k_XcmkiX[^Xe^\e[\e(%Xgi`cf^(%fbkfY\i%
Gi`j\e\ibi%).#''gi%dd"dfdjgi%^Xe^%
KXe[c´^\]fi\e`e^\egkX^\ij`^`bb\XejmXi\k]fiXkbfcc\^\i[\iXeefeZ\i\i
le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i#Y\j`[[\i[\]fieµ[e\bmXc`ÔbXk`fe\i%
8eefeZ\i`e^le[\ibfcc\^`Xc\_\em`je`e^\i\i]fiY\_fc[kd\[c\dd\iX]
KXe[c´^\]fi\e`e^\e%
?\em\e[\cj\k`c
8e\kk\Bf]f\[#kc]%**+/..*-
\cc\i\$dX`c1 Xb7[k]$[b%[b
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Dårlig ånde?

)''/
AXelXi
L[m`[\kgif]pcXbj\ÆkXe[i\eje`e^
]fikXe[bc`e`bXjj`jk\ek\i
Dato: 7.-10.1.2008 og 19.2.2008
Sted: SKT København, Nørre Alle 20,
2200 København N.
Arrangør: SKT København
Info og tilmelding: www.skt.ku.dk

=\YilXi
KXe[i\eje`e^jblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
4-dages-kursus med teori, praktik
og opfølgning.
Dato: 19.-21.2. og 12.3.2008
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)

DXikj
wijblijlj
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
KXe[i\eje`e^jblijlj]fi
bc`e`bXjj`jk\ek\i
4-dages-kursus med teori, praktik
og opfølgning.
Dato: 14.-16.4. og 14.5.2008
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)

DXa

Du ved det oftest ikke selv!

fladsaagrafisk.dk

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

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

Jki\jjf^gjpb`jbXiY\a[jd`caµ
Konference for klinikkens team
Dato: 29.5.2008
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk –
klik på Efteruddannelse

Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

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

Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge
din start hos os.
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9\_Xe[c`e^jZ\eki\
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff
PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Cecilie Frederiksen, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

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

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

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

;\ekXcf^
dXbj`ccf]XZ`XciX[`fcf^`
Forum tandlæge& implantatcenter
Panorama og Tomograﬁ
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P
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

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

A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk
Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

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

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
7djaZkVgYZc*!.%%%6VaWdg\
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
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Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

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

Ja´ccXe[
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Forum tandlæge& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aﬂevering.
Tove Thrane og Peter Gade,
Forum tandlæge& implantatcenter.
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

J<IM@:<J@;<I
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Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

DfY`c`dgcXekXkY\_Xe[c`e^
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.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22

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

ApccXe[
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

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

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

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

ApccXe[
Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Ja´ccXe[
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm.
tandbehandling, kirurgi og
implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

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

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

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

J<IM@:<J@;<I

1151

14/11/07 7:48:13

BFCC<>@8C<?<EM@JE@E><I
Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Ja´ccXe[
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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
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Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28

Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

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

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

ApccXe[
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
MembranbehandlingParodontalbeh./mucogingival
kirurgi

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

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

ApccXe[
If[Y\_Xe[c`e^

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

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

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

Jørgen Buchgreitz
 B#9#BVYhZchkZ_3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
 £hiZg\VYZ&!
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

KXe[c´^\jbi´b
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
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
¢hiZi^`EgdiZi^`
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

8EEFE:<I

Ja´ccXe[

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

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

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

Bi\[j-

Bi\[j0

Bi\[j*

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

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

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

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

Bi\[j+
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 og 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 og 62 51 37 02

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

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

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

KXe[c´^\]fi\e`e^\e

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

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

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

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

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

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

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

:)
39 46 00 80
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Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 24,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 15: 26/11 udkommer 12/12
Annoncer til TB 01: 17/12 udkommer 9/1
Annoncer til TB 02: 14/1 udkommer 28/1

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\epkKXe[c´^\]fi\e`e^\ejjkXe[Xi[bfekiXbk\i
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tandlægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tandlægeforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.
Jk`cc`e^\ik`cYp[\j
Gi`mXkXej´kk\cj\
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Nørresundby
Tandlægeassistent søges 2-3
dage ugentlig til tandlægeklinik i Nørresundby.
Tandlæge
Hans Jørgen Gosch Jacobsen
Abildgaardsvej 49
9400 Nørresundby

Jk`cc`e^jXeefeZ\i
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Århus C
Tandlægeassistent med mulighed for senere kompagniskab
søges til attraktiv praksis i Århus midtby. Vi er 3 tandlæger
og 3 klinikassistenter. En af
tandlægerne har valgt at gå på
pension, så du skal overtage et
igangværende patientkartotek.
Stillingen er på 25-30 timer,
men da der er god patienttilgang, kan den hurtigt øges til
fuld tid. Vi forventer, at du kan
tiltræde omkring 1. februar,
men send en ansøgning, så kan
du få meget mere at vide.
Skriftlig henvendelse til
Tandlægerne Elisabeth Riber og
John B. Nielsen
Åboulevarden 43. 8000 Århus C
eller jbn@webspeed.dk

Tilbyder fuldtidsansættelse
pr. 01.01.08
Vi søger en tandlægeassistent,
som kan indgå i vores professionelle og udadvendte team.
Vi ser gerne, at du kan bidrage
med en god portion humor og
har nogen erfaring inden for
fastprotetik. Det betyder meget,
at vi har det sjovt sammen, og
det skal være en god oplevelse
at gå på arbejde.
Du skal aﬂøse en tidligere
medarbejder gennem mange år
med et stort patientkartotek på
ca. 1.500 patienter, og stillingen
er på 4 dage om ugen.
Vores klinik har længe kørt
med digitale journaler og digital røntgen og undergår lige
nu yderligere moderniseringer.
Den består af 6 behandlingsrum, og vi er i øjeblikket 4
tandlæger, en tandplejer og 2
kirurger.
Denne stilling vil kunne tiltrædes fra den 1.1.08. Håber, at dette har din interesse og ser frem
til at høre fra dig. Ring og få
en samtale med Kim, tlf. 4343
6700, evt. send en ansøgning til
overgaard@tandklinik.com
Tandlæge Keld Overgaard
Klinik, Hovedvejen 158
2600 Glostrup.
Tandlæge til topmoderne
tandlægecenter
Vi søger en dynamisk og dygtig
tandlæge, som ønsker et spændende og selvstændigt job på et
fuldt digitaliseret tandlægecenter. Du skal være kvalitetsbevidst og have lyst til at deltage
i vores ISO-certiﬁcering. Vores
behandlingskoncept inddrager
tandplejere og klinikassistenter
på det højeste faglige niveau, så
tandlægerne kan koncentrere
sig om de mere krævende behandlinger. Vi kan tilbyde dig
2-3 dage om ugen til en fast løn.
Vi er et velfungerende team bestående af 3 tandlæger, 2 tandplejere og 6 klinikassistenter/
elever. På www.dalsten.dk kan
du se og læse mere om os.
Send os en skriftlig ansøgning
Dalsten Tandlægecenter
Søborg Hovedgade 35 B
2860 Søborg

Udfordrende tandplejerstilling med gode muligheder
for udvikling
ÅlborgTandplejeteam tilbyder
stilling pr 1.1.2008. I et team
med mange gode kollegaer
skal du stå for undersøgelser og
tandrensninger og i samarbejde
med tandlæge og klinikassistent sikre, at vore patienter får
en optimal service, information
og behandlingsplan, der skal
sikre et tandsæt, der holder til
funktion og til at blive set. Vi er
mange, så det er vigtigt, at du
er teamplayer og har en positiv
indfaldsvinkel til selve jobbet
men også til hele teamets ve og
vel, så det gode humør er vigtigt. Vi får ofte at vide, at vi er
gode til at hjælpe hinanden, og
at vi har en god omgangstone.
Ud over at arbejde med andre
tandplejere og tandlæger, der
alle værdsætter høj faglighed,
er der samarbejde med specialister omkring pakir, alm.
kir, implantatbeh., ortodonti
samt større rekonstrutive og
kosmetiske behandlinger. Der
er mulighed for at lære og/eller
for at sparre og bidrage med viden, mulighed for at få ansvarsområder efter interesse og for
avancement i tråd med dette.
Herudover er der god tid til
patienterne, som udgangspunkt
45 min til us,tdr.
Vi vægter faglighed, positiv
indstilling og samarbejdsevne
højt. Jobbet rummer mange
udviklingsmuligheder samt en
gage der modsvarer indsatsen.
Vi er 4 tandlæger, 3 tandplejere, 6 klinikassistenter, 1 daglig leder, 2 bookingansvarlige,
1 regnskabsansvarlig samt
tilknyttet specialister i alm. kir,
pakir, implantatbeh, orthodonti, kosmetisk og bidrekonstruktiv beh. samt 1 narkoselæge.
Send ansøgning til:
ÅlborgTandplejeteam,
Boulevarden 7,
9000 Aalborg C,
eller mail: chnyby@2sol.dk

J<IM@:<J@;<I
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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 ✱
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.

ALBERTSLUND KOMMUNE
EN KOMMUNE MED FOKUS PÅ BØRN, KULTUR OG MILJØ

Tandlæge
Albertslund kommunale tandpleje søger en fuldtidstandlæge fra 1.
februar 2008 eller snarest muligt. Der kan evt. være mulighed for
deltidsansættelse.

vi tilbyder
en arbejdsplads med et fagligt spændende miljø, moderne klinikker
og et engageret personale. Tandplejen omfatter 7000 børn og 200
omsorgspatienter. Yderligere oplysninger om stillingen og tandplejen fås hos ﬁlialleder Arne Hede Jørgensen 43 96 50 26 eller souschef
Hanne Sørensen 43 64 57 26.

Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst. Tillæg kan forhandles i henhold til aftalen om lokal løndannelse. Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Tandlæge
TRÆNGER DU TIL EN NY STILLING?

ansøgningsfrist
er torsdag den 13. december 2007 kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 18. december 2007. Ansøgning med
relevante bilag sendes til:
Souschef Hanne Sørensen
Tandplejen, Nyvej 11, 1
2620 Albertslund

Til Fredensborg tandpleje søges en tandlæge 21 timer om
ugen, fra 1. januar 2008 eller snarest derefter.
Der vil blive mulighed for senere udvidelse af timetallet.
Vi ønsker os en kollega med godt humør og gå-på-mod.
Du skal være glad for børn og have lyst til at udvikle dig inden
for dit fag.
Løn er efter gældende overenskomst.
Der indhentes børneattest.
DU ER VELKOMMEN til at ringe for yderligere oplysninger hos
overtandlæge Nina Jespersen, tlf. 7256 5361.
Vi glæder os til at høre fra dig, så send din ansøgning inden
den 10. december med morgenposten.
Ansættelsessamtaler vil blive i uge 51.

ANSØGNING SENDES TIL: Tandklinikken Holmegårdsskolen,
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal.
WWW.FREDENSBORG.DK
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Tandlæge eller cand.odont.
til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje søger tandlæge eller cand.
odont. 21 timer ugentligt med tiltrædelse pr. februar 2008 eller efter
nærmere aftale.
Tandplejen omfatter ca. 12.000 børn og unge og ca. 250 omsorgspatienter.
Vi kan tilbyde:
s Et godt fagligt miljø
s Engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere
s Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
s Mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
s Faglig sparring med erfarne kollegaer.
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker et andet timetal.
Kontaktperson: Overtandlæge Irene Lund på tlf: 7253 0612
eller mail: iap@faaborgmidtfyn.dk.
Løn og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og aftale om
lokal løndannelse. Ansøgningsfristen er 3. dec. 2007.
Ansøgning sendes til:
Overtandlæge Irene Lund
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje, Afd. Årslev
Overvejen 58, 5792 Årslev
Vi glæder os til at høre fra dig.
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Job i Esbjerg
Kommune

Områdetandlæge
Tandplejen

Esbjerg

Stilling nr. 10.921

 har gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 lægger vægt på sundhedsfremme og leverer høj
faglig kvalitet
 har stort engagement i dit arbejdsliv.

I Tandplejen i Esbjerg er en stilling som områdetandlæge ledig pr. 1. februar 2008 eller efter aftale.

Det er en fordel, hvis du allerede har ledelsesmæssig
erfaring og uddannelse. Men har du ikke lige det på
CV’et i dag - men er i besiddelse af både lyst og potentiale til en ledelsesstilling i én af landets største tandplejer - ser vi gerne din ansøgning.

Vores tandpleje er en udviklingsorienteret og moderne
tandpleje, som leverer tandpleje til 28.000 brugere.
Medarbejderstaben er på næsten 100 medarbejdere,
som samarbejder om alle opgaverne i en velfungerende
teamtandpleje. Opgaver og ansvar er de seneste år søgt
uddelegeret til de enkelte selvstyrende klinikteams.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten med
udgangspunkt i grundløn 49 med mulighed for forhandling af individuelle tillæg i henhold til aftalen om lokal
løndannelse.

Tandplejen er i dag opdelt i 2 regioner omfattende i alt
12 behandlingsklinikker, 1 tandreguleringsafdeling og 6
undersøgelsesklinikker. Alle klinikker har edb og digitalt
røntgen, og alle klinikker er velrenoverede.
Ledergruppen består af de to områdetandlæger og
overtandlægen.
Vi kan tilbyde dig
 faglige og ledelsesmæssige udfordringer
 et job, hvor din tid fordeles ligeligt mellem ledelsesmæssige opgaver og patientbehandling
 opgaver med sparring og coaching af filiallederne i
din region
 ansvar for faglige områder, som tilpasses dine ønsker
og interesser.
- og vi forventer, at du
 har lysten til at påtage dig et ledelsesmæssigt ansvar

Du er meget velkommen til at ringe til overtandlæge
Jette Fries på tlf. 7616 3077 eller 2724 1014 og høre
mere om stillingen.
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres,
og børneattest vil blive indhentet.
Ansøgningsfrist
den 17. december 2007 med morgenposten
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.
Ansøgning, mrk. 10.921 og bilagt relevante oplysninger sendes til:
Tandplejen
Esbjerg Kommune
Fortuna Allé 80
6705 Esbjerg Ø
eller via mail: jefr@esbjergkommune.dk

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge
Tandlægebladet 21.11.07

8EEFE:<I

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs
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RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tandlæge/cand.odont.
Vi skal tage afsked med en kær kollega, der efter et
helt tandlægeliv i branchen har valgt at lade sig pensionere pr. 1. december 2007.
Vi søger som hendes aﬂøser en dygtig og omsorgsfuld kollega med godt humør, der kan li' at arbejde
med børn og unge.

Tandlæge til barselsvikariat

Vi har derudover et barselsvikariat ledigt pr 1. januar
2008.

Køge kommunale Tandpleje søger vikar for tandlæge fra
den 1. februar 2008 og ca. et år frem. Stillingen ønskes
besat med 4 evt. 3 dage om ugen.

Der vil i begge stillinger være mulighed for beskæftigelse på såvel fuldtid som deltid.

Du kan læse mere om os på Tandplejens hjemmeside: www.koege.dk/tandpleje

I Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje er vi 9
tandlæger, 4 tandplejere og 17 klinikassistenter fordelt på 3 klinikker.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:
overtandlæge Torben Brishøj, telefon 56 67 28 44 eller
privat 59 44 24 59.

De ledige stillinger er på klinikken i Skjern, men nogle af timerne kan efter aftale lægges på klinikken i
Ringkøbing.
Vi lægger vægt på sundhedsfremme og udvikling
og kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et
godt fagligt miljø, faglige udfordringer og gode muligheder for uddannelse.
Løn i henhold til gældende overenskomst, rekrutteringstillæg kan forhandles.
Har du spørgsmål med hensyn til stillingsopslaget,
kan de rettes til:

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og
regler om Ny Løn.
Ansøgning sendes til: Køge kommunale Tandpleje,
Gymnasievej 10, 4600 Køge senest den 10.12.07.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17.12.07.
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

Overtandlæge Ulla Henningsen, tlf. 9974 1646, mail:
ulla.henningsen@rksk.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig og til at byde dig velkommen i vores tandpleje.
Ansøgning sendes til:
Ringkøbing-Skjern kommunale Tandpleje
Overtandlæge Ulla Henningsen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Ansøgningsfristen er d. 3. december 2007.

8EEFE:<I

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 50.
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www.tdl-tryghed.dk
Pension
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6I HAR NETOP STARTET EN NY VIRKSOMHED OP HVOR VI FORE
TAGER AVANCERET TANDPLEJE I PRIVATE TANDKLINIKKER I $ANMARK
&ORETAGENDET ER BASERET PÍ EN NY MODEL HVOR ET TEAM AF
%5 TANDLGER ROTERER I $ANMARK EFTER EN GIVEN STRUKTUR 6I
HAR ÍBNET EN KLINIK I DETTE EFTERÍR OG FORVENTER AT ÍBNE mERE I
LBET AF  ) FORBINDELSE MED UDVIDELSEN HAR VORES TEAM
OMGÍENDE BRUG FOR EN ERFAREN DANSK TANDLGE DER KAN VRE
AKTIV RÍDGIVER OG SAMARBEJDSPARTNER

L[cXe[\k

Bc`e`bXjj`jk\ek\i

Kjeveortoped Norge
Kjeveortoped søkes til Norge/
Kristiansand.
jost@tannlegesor.no

RECEPTIONIST/
KLINIKASSISTENT
Til stor moderne, velfungerende
klinik i Skovlunde søger vi dig
til vor reception.
Vi er 5 tandlæger og 6 klinikassistenter. Vi mangler dig i vores
reception.
Vi regner med, at du kan have
ansvaret for personalet. At du
evt. har erfaring med Al-Dente.
Og at du er initiativrig, smilende, udadvendt, ﬂeksibel og
kvalitetsbevist.
Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling med masser af udfordring,
mulighed for udvikling, videreuddannelse og nogle kanongode
kolleger. Desuden tilbyder vi en
attraktiv løn.
Tandlæge og læge
Tom Olsen
Kildestrædet 108-110
2740 Skovlunde

Job i Schweiz tilbydes
Sommeren 08 søges tandlæge til
Schweiz.
Interesserede bedes melde sig
hos Bent Nymann:
nymann@bluewin.ch eller tel.
0041 71 993 14 40 Efter kl. 1800.

!RBEJDSFORMEN n OG TIL EN VIS UDSTRKNING ARBEJDSOPGAVERNE
n SKAL DISKUTERES OG FASTLGGES MED DEN KOMMENDE RÍDGIVER
$ER ER MULIGHED FOR mEKSIBILITET n FEKS DELTIDSARBEJDE n OG
YDERMERE MULIGHED FOR KLINISK ARBEJDE PÍ DELTID I KLINIKKEN IKKE
ET KRAV  $ER ER ET HJT KOMPENSATIONSNIVEAU

+6!,)&)+!4)/.%2
s -INIMUM  ÍRS KLINISK ARBEJDSERFARING I PRIVAT ELLER OFFENTLIGT
REGI SOM TANDLGE I $ANMARK
s 3OLID ERFARING MED AT ARBEJDE I ELLER DRIVE PRIVAT TANDKLINIK
s 'ODE KUNDSKABER I ENGELSK SKRIFT OG TALE

8EEFE:<I

6I LEDER EFTER DEN RETTE PERSON SOM VI KAN ETABLERE ET TT OG
LANGVARIGT SAMARBEJDE MED OMKRING DET KLINISKE ANSVAR FOR
DRIFTEN AF EN RKKE PRIVATE TANDKLINIKKER I $ANMARK 6I TILBYDER
EN UNIK MULIGHED FOR AT VRE MED TIL AT UDVIKLE EN NY OG MEGET
SPNDENDE VIRKSOMHEDSFORM 3AMARBEJDET KRVER IKKE ET
KAPITALINDSKUD

s +UNDSKABER I POLSK ELLER ANDRE SLAVISKE SPROG ER EN FORDEL
s %RFARING MED IMPLANTOLOGI ER EN FORDEL
&OR AT DU KAN FUNGERE I VORES INTERNATIONALE TEAM FORVENTER VI
DESUDEN AT DU ER ANSVARSTAGENDE RESULTATORIENTERET OG HAR
HUMORISTISK SANS

(VIS DETTE HAR DIN INTERESSE SÍ SEND VENLIGST DIT #6 PÍ
ENGELSK TIL
$R *AKOB 2ATZ
VIRKSOMHEDSANSVARLIG FOR -EDICINSK $IAGNOSTIK 0ARAGONA
% MAIL JAKOBRATZ PARAGONACOM
4ELEFON     
$IT #6 SKAL VRE OS I HNDE SENEST DEN  DECEMBER 
$ENTIN #LINIC ER ET NYSTARTET DATTERSELSKAB UNDER 0ARAGONA GRUPPEN 0ARAGONA
ER EN AF %UROPAS FRENDE VIRKSOMHEDER INDEN FOR REKRUTTERING OG UDDANNELSE
AF ARBEJDSKRAFT TIL AFHJLPNING AF mASKEHALSE INDEN FOR BLA SUNDHEDSSEKTOREN
I DE VESTEUROPISKE LANDE 6ORES KUNDER ER REGIONER SAMT STRRE PRIVATE OG
OFFENTLIGE ORGANISATIONER I SEKS VESTEUROPISKE LANDE ) VIRKSOMHEDSGRUP
PEN INDGÍR FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER MED TILKNYTNING TIL mASKEHALSOMRÍDERNE
HERUNDER SUNDHEDSSEKTOREN 6I HAR BLA REKRUTTERET mERE END  POLSKE
TANDLGER TIL ARBEJDE I 6ESTEUROPA %T AF VORES SENESTE FORRETNINGSOMRÍDER ER
UDVELSEN AF AVANCERET TANDPLEJE I $ANMARK I PRIVAT REGI
,S MERE PÍ WWWPARAGONACOM
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Brønshøj
Halvpart af praksis med 2
ejere. Sælger har en oms. på
1,7 mio. kr. på 840 patienter.
Klinikken ligger i en andelslejlighed med lav husleje.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37
Brøndby
Stor praksis med 5 behandlingsrum. Klinikken har 3.500
patienter og en oms. på godt
6 mio. kr. Gode muligheder
for at øge omsætningen betydeligt.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37
København
Særdeles god praksis med perfekt placering på Østerbro. Klinikken har 3 behandlingsrum.
Omsætningen er på godt 3
mio. kr. på 1.100 patienter. Betydelige muligheder for at øge
omsætning og patientantal.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Holstebro
Andel af praksis med 3 ejere,
hvor sælger har en oms. på 1,7
mio. kr. på ca. 1.000 patienter.
Der er gode muligheder for at
øge omsætningen. På klinikken er edb-journaler og digital
røntgen.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37

Brønshøj
Særdeles god praksis i et aktivt
forretningsområde. Klinikken
har 5 behandlingsrum.
Omsætning over 5 mio. kr.
fordelt på ca. 1800 patienter.
En attraktiv klinik der kan
overtages på gunstige vilkår.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Amager
Andel af praksis med 3 ejere.
Sælger har en oms. på 1,7 mio.
kr. på godt 1.000 patienter.
Hver ejer har ét behandlingsrum. Klinikken har et højt
overskud.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Kompagniskab
Kontakt søges til kollega med
henblik på overdragelse af
klinik i løbet af 2008. Bedste
beliggenhed i købstad i Vestsjælland.
Modtager TB's annoncecenter

9il^kYµij\e
3-ﬂøjet INFORM skab
sælges, perfekt også som rumdeler. Som nyt. Halv pris. inkl
skuffe kr. 30.000,00.
Henv. 3967 6193

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

8EEFE:<I

Odense omegn
Odense omegn. Mindre praksis med 600 patienter og 1,4
mio. kr. i oms. Gode muligheder for at øge omsætningen.
Kan overtages billigt.
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37

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

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

Tlf. 86 30 98 22
Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

Bfcc\^`Xc\_\em`je`e^\im`j\jY[\g
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Vil du overtage min specialklinik
beliggende i hyggelig havneby på Falster
Fordele: Skøn natur, ingen bilos, tæt på motorvej, tæt ved
vand og strand, ﬁne klinikfaciliteter og god omsætning
(4,5 mio. kr.).
Det er tid for generationsskifte, og derfor ønsker jeg at afhænde min klinik:
Storstrøms Implantat-Center
Vestergade 34, 4850 Stubbekøbing
Har du spørgsmål, ring/mail på tlf. 5444 2070
E-mail sic@tand-implantater.dk
Specialtandlæge Ole Jølst
Tand-, mund- og kæbekirurgi. Implantatbehandlinger og narkose
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32
Pris: kr. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- pr. gang.
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
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Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

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

9Xeb\i

- de nemmeste penge
kan du tjene på finansieringen

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

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Praksisﬁnansiering
“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et
stort branchekendskab og solid
rådgivning”

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

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

Kontakt Frank Finne
5MGtGSBOLmOOF!KZTLFCBOLEL

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.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

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

Vi har kendskabet og ekspertisen

Ny klinik?

Skal klinikken ha’ råd til Units
og bor - så kom til Spar Nord

8EEFE:<I
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– mød os på www.riba.dk

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

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

Kontakt os og få klarhed!

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag
Henning Jensen Mette Ostersen Søren Kristensen
hej@riba.dk
mko@riba.dk
sbk@riba.dk
96 80 25 68
96 80 25 73
96 80 25 69
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★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78
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Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

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

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

Dentalopvaskemaskiner

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

www.supradent.dk

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

Dental Laboratorium ApS
Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76
Fax 35 36 18 48

Ja´ccXe[

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

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk
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Erhvervsvej 2 ȿ 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 ȿ Fax 43 27 15 09
www.miele.dk

@ejkild\ek\i

ZACHO.RØNVIG AS
Gl. Vejlevej 57 ( DK-8721 Daugaard
Tlf.: +45 75 89 57 11 ( Fax: +45 75 89 57 44
dental@zacho-ronvig.com ( www.zacho-ronvig.com

Bc`e`b$f^bfekfi`em\ekXi
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Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Fugl

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS

Efi[apccXe[

Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde
Tlf. 46 32 09 69

  $   

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

 #"
"! 
    

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

 
 
    

JERNBANEGADE 22 ȿ 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78
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Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikationsproblemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø.
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort,
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
JOGP!IFJEJTDIPFOCFSHELtQS!QSPWJTVFMEL

      
    
  
    


www.pwcglobal.com/dk

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85
  

!

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

www.prorep.dk
Bc`e`bl[jkpi
! %NGELUNDSVEJ 
 !ALBORG 36
4ELEFON  
INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

4LF   s www.bienair.com

Scanline

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

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk
tel. 46420800 Fax. 46420808
Bfdgi\jjfi\i
JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk

J\im`Z\i\gXiXk`fe

- mere end god service...

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

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

3JOHGSBLMQlUMG
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Eurocard til
reduceret pris

8EEFE:<I

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

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

Få bonus
på sund fornuft

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

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

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
www.forbrugsforeningen.dk
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En NY aktiv og mild
ﬂuorformel i Danmark
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Colgate introducerer nu aminﬂuorid i Danmark. Aminﬂuorid (olaﬂur) er en særlig organisk
ﬂuorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild ﬂuorformel til forebyggelse af caries.

a

b
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T E K N I K

c
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LIGHT ®

ZIRCONIA®

DET NYA ”GULDET”
BIOKOMPATIBEL CAD/CAM LEGERING
Skematisk tegning af organisk
aminﬂuorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative ﬂuorid ioner.

Det overﬂadeaktive aminﬂuorid
ledes direkte til tandoverﬂaden.

Hele tandoverﬂaden dækkes af
en homogen aminﬂuorid-hinde.

Fördelar

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske ﬂuorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminﬂuorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverﬂaderne,
hvor det danner en homogen beskyttende ﬂuoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af ﬂuorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.

■

Biokompatibelt

■

Nickel-, silver- och palladiumfri

■

Utmärkt resistens mot höga
temperaturer och korrosion

■

Tandköttet missfärgas inte

■

Låg densitet

■

Låg värmekonduktivitet

■

Jämn yta, lättpolerad

Skummer mildt og naturligt

Teknisk indikation

Aminﬂuorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.

■

¾-kronor, Kronor, Broar
(upp till 16 led)

Referencer

8N6C '
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Fördelar
■

Erkänd styrka och helkeramens
estetiska utseende

■

Ytterst biokompatibelt material

■

Ingen specialpreparering eller
särskild cementering

■

Utmärkt passform

Teknisk indikation
■

Från enstaka enheter till långa
broar
(16 enheter)

■

Passar alla positioner i käken

F Ö R MER I N F O R MAT I O N , R I N G :

www.sundentallabs.com

'

BIOKOMPATIBEL
CAD/CAM METALLKERAMER

Karlavägen 100 (5 tr)
Box 24253, 104 51 Stockholm, Sverige

1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary ﬂuoride content after toothbrushing with a sodium ﬂuoride and an amine ﬂuoride dentifrice followed by different
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of
monoﬂuorophosphate and amine ﬂuoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel
following the use of NaF and amine ﬂuoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146. Effects of amine ﬂuoride toothpaste and gel in high
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex®
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different ﬂuoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9.
Schmid,H., Chemie der Aminﬂuoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.
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+46 8 783 31 00

www.suntechdental.com
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Patienter med medfødt mangel
på tænder lades i stikken
1.400 tandlæger til Symposium
om kirurgi
Rodstifter skal kun bruges på
absolut indikation
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