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Det er selvfølgelig ubehageligt for en
tandlæge at få en klagesag, men hovedparten tager det alligevel konstruktivt,
oplever Lars Thøgersen, der er visitator i Regionstandlægenævnet i Region
Hovedstaden.
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I 1929 udgav tandlæge Carl Dethlefsen
en bog med gode råd til den unge
tandlæge - bl.a. om håndtering af
angste patienter.

– Tandlægejobbet
i Grønland er
udfordrende og
spændende, og det er
min erfaring, at man,
selvom man er ung
og uden voldsomt
megen erfaring, kan
have stor glæde af et
ophold heroppe.
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.
.
.

arbejder for en lægemiddelvirksomhed
har aktier i, ejer eller er medejer af en lægemiddelvirksomhed
er bestyrelsesmedlem i en lægemiddelvirksomhed eller på
anden måde har en særlig relation til en lægemiddelvirksomhed

Du finder yderligere information og ansøgningsskema på
www.laegemiddelstyrelsen.dk
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Køb DentalSuite + VistaScan Perio
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Kontakt udstyrsafdelingen på telefon 43 66 44 24

Tilbuddet inkluderer ikke skærm.
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Når en behandling går galt
– hvad så?
Det er naturligvis afgørende for alle tandlæger at kende de
systemer, der tager sig af klage- og erstatningssager. Systemerne kan imidlertid virke komplicerede, og især yngre
kandidater kan være i tvivl om deres opbygning. Et væsentligt grundlag for klageinstansernes arbejde er at skabe
størst mulig tryghed mht. saglig sagsbehandling både for
patienterne og for de indklagede tandlæger.
Som det fremgår, indebærer hovedvejene i systemerne,
at Sundhedsstyrelsen har tilsynspligt med tandlægernes
erhvervsudøvelse, hvilket er en naturlig konsekvens af, at
Sundhedsstyrelsen er den autorisationsudstedende myndig hed. I det væsentlige tager de regionale tandlægenævn
og Landstandlægenævnet stilling til, om udførte behandlinger er honorarværdige, og hvis der er formodning om

skader på patienter opstået i forbindelse med tandbehandling, behandles sagerne i Praksisforsikringen og Tandskadeankenævnet.
Endelig kan tvister mellem patienter og tandlæger også
ende i retslige søgsmål, hvor Retslægerådet kan blive
inddraget.
Undertiden skal vi vejlede patienterne om klageadgang,
og vi bør naturligvis ikke være i tvivl om, hvortil henvendelserne skal rettes. Ligeledes er det en selvfølge, at procedurerne i de enkelte klageinstanser er kendt. Det er på
denne baggrund håbet, at de forskellige indlæg, der alle
tilstræber at give en overskuelig beskrivelse, kan bidrage
til øget forståelse og færre misforståelser.
Palle Holmstrup

Klagesystemet

Patientens klage
modtages i
regionen

Visitationsudvalget

Overenskomstmæssige klager

Samarbejdsudvalget
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Faglige klager
(samt blandede klager)

Regionstandlægenævnet

Anke

Anke

Landssamarbejdsudvalget

Landstandlægenævnet

Faglige klager,
som kræver besigtigelse

Besigtigelsesudvalget

Faglig ORiENTERiNg
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tema: klagesagssystemet

Sundhedsstyrelsens tilsynsforpligtelse
Mette Halberstadt

S

undhedsstyrelsen har mulighed for at regulere konkret fagligt inkompetent adfærd hos den enkelte
sundhedsperson. Denne kan være dokumenteret gennem
en række ensartede fejl, der tydeliggør, at vedkommende
sundhedsperson ikke er tilstrækkeligt fagligt kvalificeret
inden for et bestemt felt. Modsat kan en enkelt fejl også tydeliggøre, at vedkommendes faglige viden har grundlæggende mangler.
Det fremgår af sundhedslovens § 215, at Sundhedsstyrelsen kan iværksætte skærpet tilsyn med autoriserede
sundhedspersoner, herunder tandlæger, såfremt styrelsen
har begrundet formodning om, at den pågældende sundhedspersons virksomhedsudøvelse vil udgøre en forringet
sikkerhed for patienter. Endvidere fremgår det, at Sundhedsstyrelsen som led i tilsynet kan afkræve personer inden for sundhedsvæsenet de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre tilsynet.
Hvorfra får vi oplysningerne?
• Regionale tandlægenævn
• Landstandlægenævnet
• Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
• Tandlæger (kolleger)
• Pressen
• Borgerhenvendelser
Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 258 af 12. april 2005 om
afgrænsning af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns
virksomhed § 1, stk. 2 og 4, at de regionale (tidl.: amtslige)
tandlægenævn og Landstandlægenævnet skal indrapportere alle forlig og afgørelser og indberette klager over mangelfuld diagnostik og dermed mangelfuld behandling.
Hvad er Sundhedsvæsenets Patientklagenævn?
• En offentlig, administrativ myndighed
• Uafhængig
• Uvildig
• Træffer afgørelser i enkeltsager og kan udtale kritik af
enkeltpersoner
I henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet skal Sundhedsstyrelsen til Patientklagenævnet indbringe sager, som styrelsen finder vil kunne give anledning til kritik eller anden sanktion.
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn offentliggør afgø-

1238

relser med kritik med indskærpelse med navn på sundhedspersonen (tandlægen).
Styrkelse af patientsikkerheden
Med autorisationslovens vedtagelse fik Sundhedsstyrelsen
nye muligheder for at styrke patientsikkerheden.
Det fremgår af lovens § 1, at lovens formål er at styrke
patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte
grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på
det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet
med særlig fare for patienterne.
Herudover er det jf. § 7, stk. 2 muligt at påbyde en sundhedsperson (tandlæge), der har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed, at ændre denne. Endvidere kan
den pågældendes virksomhedsområde indskrænkes delvist. Hvis et givet påbud ikke efterleves, vil det være autorisationsfratagelsesgrund.
Jævnfør § 8 kan Sundhedsstyrelsen i påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed skønnes at kunne
frembyde overhængende fare, midlertidigt fratage udøveren af hvervet autorisationen, og Sundhedsstyrelsen kan i
påtrængende tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om,
at en autoriseret sundhedsperson er til fare for patientsikkerheden på et eller flere faglige områder, midlertidigt delvist indskrænke den pågældendes ret til virksomhedsudøvelse, mens mistanken undersøges.
Sundhedsstyrelsen kan endvidere fratage en autoriseret
sundhedsperson autorisationen, hvis vedkommende, efter
at have fået indskrænket sin ret til virksomhedsudøvelse,
fortsætter med at udøve sådan virksomhed.
Der er endnu ingen tandlæger, der har fået frataget deres
autorisation af faglige årsager, men Sundhedsstyrelsen har
for indeværende fagligt begrundede verserende sager både
om virksomhedsindskrænkning og om autorisationsfratagelse.
Forfatteroplysning:
Mette Halberstadt, afdelingstandlæge, Sundhedsstyrelsen
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Fræset helkæbe

Procera Implant Bridge
Titanium med protesetænder 18.200:- DKK
Se nærmere i vores prisliste.

Ingemar Galéus
– Vores nye profil på Vestfronten

Titanium bedre end krytonit!
Når Gøsta Møllefors og Olle Hultén startede dpnova
for over 50 år havde de en vision om at skabe verdens
bedste dentallaboratorium. Deres vision forsøger vi leve
efter hver dag.

Det kvalitetsarbejde som findes i dpnova er unikt. Vi
er det eneste svenske laboratorium som er certificeret
ifølge både ISO 9001 og ISO 13485. Det kan være godt
at vide at vi har all information når du behøver den.

Cad/cam et prioriteret område for os. Vi støtter udviklingen gennem investeringer i vores egen fræseteknik og
kompetence og gennem at tilbyde markedets bedste
priser på fræsede konstruktioner. Kig i vores prisliste!
Hos os finder du også mange andre ledende Cad/cam
systemer.

Du kommer at høre fra os flere ganger fremover eftersom
vi bestemt os for at ikke kun være størst uden også for
at være den bedste leverandør af dentale laboratorietjenester i Norden. Det er den vision som vi har at forvalte
af dpnovas grundlæggere.

Ingemar Galeus arbejdede allerede i 70-erne i teamet
omkring Professor Brånemark og var med til at skabe de
nye forudsætninger for implantat protetik. Ingemar er i
dag chef for vores laboratorium i Gøteborg.

I dag er dpnova Nordens største dentallaboratorium med
270 ansatte på 5 steder i Sverige.
Kig nærmere på vores prisliste på www.dpnova.dk

Dpnova har opnået sin ledende position som dentallaboratorium i Norden, fordi vi har samlet så mange kompetente og erfarne medarbejdere på alle vores laboratorier.

dprød dpgrøn dpblå
Farvestudio København
Tlf 33 93 17 04

Hovedkontor Malmö
Tlf 70 10 88 77

tema: klagesagssystemet

Tandlægernes klagesystem - De regionale tandlægenævn
Bjørn Haulrig

K

lager over privatpraktiserende tandlæger behandles i
to systemer. Det ene system behandler klager over
faglige forhold. Disse sager behandles i regionstandlægenævnene og ankes evt. til Landstandlægenævnet. Det andet system behandler klager over overenskomstmæssige
forhold. Disse sager behandles i samarbejdsudvalgene og
ankes evt. til Landssamarbejdsudvalget.
Normalt behandles faglige klager over sundhedspersoner i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, men en undtagelse til denne hovedregel er klager over tandlæger i privat
praksis. Disse behandles i Regionstandlægenævnene, fordi
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ikke tager stilling til
økonomiske forhold.
Faglige klager dækker over en bred vifte af forhold, eksempelvis:
• den faglige udførelse af behandlingen (herunder manglende diagnostik og behandling)
• manglende indhentelse af samtykke
• brud på tavshedspligt og
• mangelfuld journalføring.
Klager over overenskomstmæssige forhold dækker over
de forhold, der er beskrevet i overenskomsten, eksempelvis:
• manglende information om priser på frie ydelser
• manglende tilbud om skriftligt uspecificeret prisoverslag
• om regning og behandling er i overensstemmelse med
hinanden og
• manglende udlevering af journalmateriale.

Sagsgang
Fig. 1 viser de instanser, som kan indgå i en klagesag. Klagen modtages i regionen og sendes til visitationsudvalget,
der vurderer, om klagen er ubeføjet, forældet, eller om der
evt. skal ske deponering af det påklagede beløb, hvis der er
mistanke om betalingsvægring.
En faglig klage afvises, hvis den modtages to år efter, at
klageren har eller burde have haft kendskab til det påklagede forhold, og senest fem år efter den dag hvor forholdet
har fundet sted.
En overenskomstmæssig klage er forældet seks uger efter det tidspunkt, hvor det forhold, der klages over, er klager bekendt.
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Hvis klagen er beføjet og ikke er forældet, vurderes mulighed for forlig. Hvis der ikke indgås forlig, behandles
klagen herefter i regionstandlægenævnet (faglig klage) eller i samarbejdsudvalget (overenskomstmæssig klage). For
at få en hurtigere sagsbehandling har regionstandlægenævnet bemyndiget visitationsudvalget til at vurdere, om
det påklagede arbejde skal besigtiges. I givet fald udfører
besigtigelsesudvalget en besigtigelse svarende til syn og
skøn, og der udarbejdes en besigtigelsesrapport til brug for
sagsbehandlingen i regionstandlægenævnet.
Regionstandlægenævnet kan beslutte, at tandlægen skal
tilbagebetale honoraret eller betale et beløb svarende til
omgørelsesomkostningerne af et ikke honorarværdigt arbejde.
Regionstandlægenævnet vurderer desuden, om tandlægen skal indberettes til Sundhedsstyrelsen, og om sagen
bør offentliggøres.
Regions- og Landstandlægenævnet kan ikke tilkende
erstatning. I sager, hvor der kan være tale om erstatning,
henvises patienten til Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring.
Samarbejdsudvalget kan tildele en advarsel, beslutte, at
tandlægen skal pålægges en bod, eller kan indstille til
Landssamarbejdsudvalget, at tandlægen skal udelukkes
fra overenskomsten.
Ankemuligheder
Klager og indklagede tandlæge har mulighed for at anke
afgørelser fra de forskellige instanser.
Øverste og sidste ankeinstans er henholdsvis Landstandlægenævnet og Landssamarbejdsudvalget. Ankefristen er seks uger.
Herudover kan kun civile søgsmål komme på tale. Disse
er så vidt vides sjældne, og den juridiske vurdering i sådanne søgsmål vil i høj grad læne sig op ad afgørelserne i
klagesystemet.
Årsager til ofte forekommende klager
Faglige klager omhandler hovedsageligt klager over et udført arbejde. Klagerne opstår typisk, når:
• det udførte arbejde ikke lever op til patientens forventninger, og tandlægen berettiget eller uberettiget vægrer
sig mod at omgøre arbejdet
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• kommunikationen mellem patienten og tandlægen vedr.
en behandling er gået galt, og tilliden til tandlægen er
brudt. Ofte er der tale om behandlinger, hvor der er et
større beløb på spil for patienten, eksempelvis kroner,
broer etc.
• der ses mangelfuld diagnostik og behandling, som opdages i forbindelse med tandlægeskift, og som kan have
store økonomiske konsekvenser for patienten og
• patienten føler sig decideret dårligt behandlet, og hvor
klagen således får karakter af et ønske om oprejsning – i
disse tilfælde er behandlingens omfang af mindre betydning.
Overenskomstmæssige klager skyldes hovedsageligt
mangelfuld information og dårlig kommunikation. For tiden ses klager, der omhandler:

• manglende tilbud om et skriftligt udspecificeret prisoverslag for behandlinger, der overstiger 2.500 kr. og
• manglende information fra tandlæge til patient om behandling og pris. (Patienterne er generelt blevet mere
kritiske og er vidende om, at de skal informeres og give
samtykke til behandlingen).
Kollegiale råd
Tandlægen har pligt til at medvirke til, at sagen bliver oplyst på bedste måde – dvs. tandlægen skal sende journalmateriale og yderligere bidrage med sin egen version af
forløbet. Sker dette ikke, vil sagen blive afgjort på det foreliggende grundlag.
Hvis tandlægen i sager vedr. overenskomstmæssige
spørgsmål ikke indsender journalmateriale, kan vedkom-

Patientens klage
modtages i
regionen

Visitationsudvalget

Overenskomstmæssige klager

Samarbejdsudvalget

Faglige klager
(samt blandede klager)

Regionstandlægenævnet

Anke

Anke

Landssamarbejdsudvalget

Landstandlægenævnet

Faglige klager,
som kræver besigtigelse

Besigtigelsesudvalget

Fig. 1.
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mende blive idømt en bod. En bod fritager ikke tandlægen
for at indsende journalmaterialet.
Hvis tandlægen har indledt en inkassosag, skal denne
stilles i bero. Hvis klager har deponeret det indklagede beløb, og der er indledt en inkassosag, får klager udbetalt det
deponerede beløb, uanset om vedkommende får ret i sin
klage eller ej.
Anker patienten en afgørelse, fordi den kun giver delvist
medhold, er det en fordel for indklagede tandlæge også at
anke den del af afgørelsen, som går ham imod. Gør han
ikke det, bliver den del stadfæstet, selv om Landstandlægenævnet skulle finde, at afgørelsen var uberettiget.
Det kan anbefales, at man med sin version af forløbet er
faktuel og nøgtern. Man skal huske på, at sagsakterne ses
af mange parter. Man skal således undlade følelsesmæssige
ytringer, negativ omtale af patienten og andet.
Der er en vis sandsynlighed for, at man gennem sit arbejdsliv som tandlæge på et tidspunkt vil få en klagesag.
Man skal således ikke lade sig slå ud af en enkelt klagesag.
Er man i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, hvis
man får en klagesag, kan man kontakte visitator eller den
lokale kredsforening.

2003-tal fra Sundhedsstyrelsen
Siden 2004 er der ikke udarbejdet en oversigt, da tallene
ikke ændres væsentligt.
Antal sager:
Amtstandlægenævn (Regionstandlægenævn) 412
Landstandlægenævn 144
Forlig:
Amtstandlægenævn (Regionstandlægenævn): 13 %
Landstandlægenævn: 0 %
Afvist:
Amtstandlægenævn (Regionstandlægenævn): 3 %
Landstandlægenævn: 5 %
Ubegrundet klage:
Amtstandlægenævn (Regionstandlægenævn): 39 %
Landstandlægenævn: 43 %
Begrundet klage:
Amtstandlægenævn (Regionstandlægenævn): 45 %
Landstandlægenævn: 42 %

Forfatteroplysning:
Bjørn Haulrig, tandlæge, Tandlægerne-Fredensborghus, Helsingørvej
20, 3480 Fredensborg

Johs Mosbæk - Cenger Scandinavia A/S Odi Dental - Tlf: 76832143 - jmo@cenger.com

OPFINDEREN

100% PRETTAU ZIRKONIUM, UDEN KERAMIK

FULDKÆBEBRO FRA ZIRKONZAHN´S FRÆSEPROGRAM - WWW.ZIRKONZAHN.COM
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Isninger?
ZENDIUM Sensitive er en ekstra mild tandpasta udviklet til patienter
med følsomme tandhalse.

• Indeholder kaliumnitrat, som reducerer tandens følsomhed.
• Indeholder 1450 ppm natriumﬂuorid, der både reducerer tandens
følsomhed og reducerer risiko for caries.
• Ekstra lavt indhold af slibemiddel (RDA: 50).

• Tandemalje
• Tandben
• Nerve
• Tandkød
Prøvetuber ligger
i kolli á 50 stk.

Hos ZENDIUM har vi en del patientbrochurer, der kan
rekvireres gratis enten hos dentalgrossister eller direkte
hos zendium professional dental care.
OBS! Vidste du, at vi også har en hjemmeside for fagfolk?
Se mere på: www.zendium.dk/fagfolk

zendium professional dental care
a/s blumøller, Nyvang 16, 5500 Middelfart

Køb af produkter og pjecer: Kundeservice: tlf. 6591 3090
Produktinformation Oral Care: tlf. 6314 1247
Forbrugerservice: tlf. 6611 2999 mellem kl. 9-11
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Tandlægernes klagesystem - Landstandlægenævnet
Jens Helsted

Hvad er Landstandlægenævnets opgaver?
Landstandlægenævnets (LTN) opgaver og beføjelser er
klart beskrevet i tandlægeoverenskomstens §§ 37 og 38.
Den langt overvejende del af arbejdet består i at behandle
og træffe afgørelser i klagesager, hvor regionstandlægenævnets kendelse er anket enten af klager/patient eller af
indklagede/tandlægen (eller af begge) til LTN.
Der kan idømmes hel eller delvis tilbagebetaling af honorar – subsidiært betaling for omgørelse – samt udtales kritik
af det diagnostiske og terapeutiske niveau, journalføringen
og utilstrækkelig information/samtykke. Endelig bemærkes
det, hvis der efter LTN’s opfattelse foreligger et muligt erstatningsansvar, og klager er påført en skade som følge af
den fejlbehæftede eller manglende indsats fra tandlægens
side. I så fald henvises i kendelsen til Praksisforsikringen,
idet LTN ikke har beføjelse til at tilkende erstatning.
Hvem er medlemmer af LTN?
Fra Østre Landsret kommer formanden, landsdommer
H.M. Blinkenberg, og sekretæren, administrationschef
Henning Larsen. Herudover indgår tre regionspolitikere:
Karsten Uno Petersen, Nina Berrig og Henrik Thorup og
endelig de tre tandlæger, som vælges på Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling for tre år ad gangen. Disse er
p.t. Hans Chr. Hagh, Bjarne Simonsen og Jens Helsted. Alle
tre tandlæger med lang erfaring fra privat praksis, suppleret med indgående kendskab til overenskomsten og fagpolitik samt mange års rutine i klagesagsbehandling.
Hvordan er arbejdet organiseret?
Sekretariatet modtager alle sagsakter fra regionstandlægenævnet og indhenter udtalelser fra de to parter. Herefter
kopieres alt, og sagerne sendes ud til nævnsmedlemmerne
et par uger før nævnsmøder, af hvilke der er ca. otte om
året. Forud for mødet gennemgår de tre tandlæger materialet, herunder også røntgenbilleder, og udarbejder en indstilling: Skal kendelsen stadfæstes, eller skal den ændres
(skærpes eller mildnes); i så fald er det vigtigt med en holdbar begrundelse. Landsdommeren har af praktiske grunde
på forhånd skrevet et udkast til kendelse, som gennemgås
på mødet, og om nødvendigt bliver der rettet på dette. Den
rent faglige præmis for en ændring skrives som regel af en
af de tre tandlæger.
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Hvad er resultatet af LTN’s virke?
LTN behandler ca. 120 sager om året. Indtil 2003 udarbejdede Sundhedsstyrelsen en meget grundig årlig statistik over
amtstandlægenævns og LTN’s arbejde, hvoraf det fremgik, at
ca. to tredjedele af de indankede kendelser blev stadfæstet i
LTN, mens den sidste tredjedel blev ændret med en nogenlunde jævn fordeling mellem skærpelser og mildnelser.
Desværre varetager Sundhedsstyrelsen pga. besparelser
ikke længere denne opgave. Det ene tandlægemedlem har
for det første år, efter regionstandlægenævnene kom på
banen, udarbejdet en lille, uvidenskabelig statistik, som
viser, at der nu har måttet ændres i halvdelen af kendelserne. LTN har også måttet sende flere sager retur til fornyet behandling i første instans, fordi der ikke er taget stilling til alle klagepunkter, eller fordi der er begået formelle
fejl. Det er der i og for sig ikke noget mærkeligt i, da mange
af regionstandlægenævnenes medlemmer og sekretariater
er nye i faget.
Heldigvis er der tegn på, at det er ved at gå den rigtige
vej igen.
Hvordan er relationen til Tandskadeankenævnet?
Der er tale om to parallelle systemer. LTN beskæftiger sig
med tilbagebetalingskrav og faglig kritik. Tandskadeankenævnet tager sig af erstatningsproblemer ved eventuelle
behandlingsrelaterede skader.
Der er naturligvis sager, som kører i begge systemer, og
på den måde får de to instanser kendskab til hinandens afgørelser. Det er min fornemmelse, at Tandskadeankenævnet ikke altid synes, at LTN har gjort det rigtige, og det
hænder da også, at LTN studser lidt over en af Tandskadeankenævnets domme. Det kan dog ikke være anderledes.
Selvom to nævn hver især er besat med høj faglig og juridisk ekspertise, kan man ikke forvente, at de altid skal være 100 % enige.
Er »10-års-reglen« passé?
Det må man sige ja til. Når LTN skal vurdere et arbejdes
honorarværdighed, prøver nævnet at finde ud af, om det
har været fejlbehæftet fra starten. Kan det ikke påvises, er
det vanskeligt at underkende det, selvom det har fungeret
kortere end forventet.
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Hvilke reaktioner får LTN på sine afgørelser?
Der er naturligvis klagere og tandlæger, som skriftligt
kommenterer LTN’s afgørelser, hvis de altså er gået dem
imod! – Men i mine 16 år i nævnet har jeg aldrig oplevet, at
en kollega, som har fået medhold i sin anke til os, på en eller anden måde har tilkendegivet, at han eller hun var glad
for afgørelsen og tilfreds med vores arbejde. Og det kan
man da godt undre sig over.

§ 37. LaNDSTaNDLÆgENÆVNETS oPgaVEr

§

stk. 1. Nævnet fungerer som ankeinstans for afgørelser
truffet af regionstandlægenævnene.

stk. 2. Nævnet udarbejder forretningsorden for regionstandlægenævnene. De heri fastsatte procedurer skal være i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om
inhabilitet, vejledning og repræsentation, parters aktindsigt, partshøring, klagevejledning og tavshedspligt.

Forfatteroplysning:
Jens Helsted, tandlæge, Frederiksgade 10, 1265 København K.

§

§ 38. LaNDSTaNDLÆgENÆVNETS BEFØJELSEr

stk. 1. Nævnet kan over for en tandlæge beslutte, at tandlægen til sikrede skal betale et af nævnet fastsat beløb,
medmindre der under klagesagsforløbet er indgået forlig
i sagen. afgørelse eller forlig om betaling indebærer en
tilsvarende tilbagebetalingsforpligtelse for så vidt angår
udbetalt tilskud fra regionen.

stk. 2. Nævnet kan bestemme, at en af dette afsagt kendelse skal offentliggøres på en nærmere angiven måde
med eller uden navns nævnelse.
stk. 3. samarbejdsudvalget underrettes om afgørelser
truffet af landstandlægenævnet. Der indrapporteres til
sundhedsstyrelsen om alle sager (forlig, kendelse og afvisninger) efter retningslinjer fastsat af parterne i samarbejde med sundhedsstyrelsen. Nævnet indberetter afgørelser til sundhedsvæsenets Patientklagenævn i sager,
hvor der foreligger alvorlig eller gentagen forsømmelse,
jf. lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer og Indenrigs- og
sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1367 af 15-122005 om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet.

LAD OS TALE OM TÆNDER,
LOKALT, GLOBALT & TOTALT.
Førsteklasses kvalitet med 6 års garanti

OVERSEA LABS, BOX 277, 8600 SILKEBORG, DANMARK. TEL. 87 22 31 20. FAX 86 80 55 99
WWW.OVERSEALABS.COM
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Forsikringsdækning af patientskader
Jahn Legarth

P

atienter, der pådrager sig en skade i forbindelse med
behandling, diagnose m.m. hos tandlæger, er dækket
af Tandlægeforeningens patientskadeforsikring, der efter
bemyndigelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
i samarbejde med forsikringsselskabet Codan modtager,
oplyser og afgør skadessagerne.
En personskade er opstået, hvis en behandling eller
diagnose har medført en ringere helbredsmæssig situation
end den, som patientens sygdom var årsag til.
Eksempler
Tab af tænder ved:
• parietale perforationer ved stiftudboring
• mangelfuld diagnosticering af marginal parodontitis
• caries under broer pga. uheldig præparation.
Skader på nerver ved:
• amotio
• implantatbehandling
• injektion
• pulpabehandling, hvor det senere viste sig, at diagnosen var forkert.
Skader på andet:
• kæbeledsskade ved gabning
• bakteriæmi efter depuration
• større infektioner såsom osteomyelitis/sænkningsabsces efter rodbehandling.
En mangelfuld behandling, der kan omgøres, eller en
behandling, der ikke lykkes trods god faglig indsats, er
i kke omfattet af begrebet »personskade«.
Eksempler
• ikke sufficient rodbehandling
• krone mistes pga. for kort stift
• parodontitis apicalis trods optimal rodbehandling
• sufficient krone med stiftopbygning mistes pga. rodfraktur.
Kendte og hyppigt forekommende behandlingskomplikationer er ikke dækket, men skader, som patienterne må
acceptere.
Eksempel
• pulpanekrose ved kronebehandling.
Hvorvidt en skade er erstatningsberettiget, afgøres efter
1246

reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsnet.

Faktaboks 1
Erstatningsberettigende skader
§ 20. Erstatning ydes, hvis skaden med overvejende
sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder:
1. Hvis det må antages, at en erfaren specialist på
det pågældende område under de givne forhold
ville have handlet anderledes ved undersøgelse,
behandling eller lignende, hvorved skaden ville
være undgået,
2. hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes
ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende,
3. hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering
kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt
ville have været lige så effektiv til behandling af
patientens sygdom, eller
4. hvis der som følge af undersøgelse, herunder
diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder
skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens
sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at
tage risikoen for dens indtræden i betragtning.
§ 21. Skade som følge af, at der ikke er blevet stillet en
rigtig diagnose af patientens sygdom, erstattes kun i
de i § 20, stk.1, nr. 1 og 2 nævnte tilfælde.

Noget forenklet udtrykt dækker forsikringen, hvis det er
overvejende sandsynligt, at skaden kunne være undgået
(pkt. 1, 2 og 3, Faktaboks 1), men forsikringen dækker også
skader, der ikke kunne være undgået, hvis de er mere alvorlige end patienten med rimelighed må tåle (pkt. 4 i Faktaboks 1).
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Forsikringen tager ikke stilling til, om tandlægen er ansvarlig efter culpa, men vurderer, om skaden er erstatningsberettiget efter reglerne.
Det har været et vigtigt princip, da patientforsikringsloven blev vedtaget, at der var »vandtætte skotter« mellem
klagesystemerne og Patientforsikringen. Disse skotter fik
en mindre defekt ved lovændringen i 2004, da der blev
indført en bestemmelse om, at amterne/regionerne i tilfælde af, at de i gentagne tilfælde har ydet erstatning til skader forvoldt af privatpraktiserende sundhedspersoner, skal
indberette dette til Sundhedsstyrelsen.
Hvis man laver en skade eller ser en skade fra en anden
tandlæge, som kan give anledning til erstatning, skal man
Faktaboks 2
§ 23. Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader,
som må antages at kunne give ret til erstatning efter
dette kapitel, at informere skadelidte herom samt i
fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen eller til de private institutioner,
hvortil behandlingen af sager efter dette kapitel er
henlagt i medfør af § 19, stk. 5.

”Nu får jeg ikke
”Nu får
jeg ikke
ondt
i fødderne
ondt en
i fødderne
efter
arbejdsdag”

efter en arbejdsdag”

orientere patienten om dette og evt. hjælpe patienten med
at anmelde skaden.
Erstattes der mangelfuldt arbejde i forbindelse med udbedringen af en skade, vil patienten – i en klagesag eller
ved et civilt søgsmål mod tandlægen – have krav på tilbagebetaling af honoraret og dækning af eventuelle merudgifter ved omgørelsen. Dette krav overgår til forsikringsselskabet Codan, idet patienten efter loven sikres vederlagsfri udbedring.
Mistes fx en rod, der er bropille, på grund af caries under en fejlkonstrueret bro, dækker forsikringen skaden,
som er tabet af roden. Da skadesudbedringen er en ny bro,
vil Codan kræve den del af udgiften, der dækker omgørelse af den fejlkonstruerede bro, af tandlægen.
Erstatningerne fastlægges efter lov om erstatningsansvar, og der kan ydes erstatning af helbredelsesudgifter og
andet tab, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erstatning
for tab af erhvervsevne, godtgørelse for svie og smerte og
godtgørelse for varigt mén.
Forsikringen modtager knap 1.000 sager om året og udbetaler erstatning i ca. 60 % af afgørelserne.
Forfatteroplysning:
Jahn Legarth, tandlæge, Formand for Tandlægeforeningens Praksis
forsikring

Hvad har fået dig til at bruge Crocs som arbejdssko?
–Jeg fi k Crocs anbefalet af min skobutik. De sagde at der
kom en helt ny type sko der var både let og skøn. Eftersom jeg går hele dagen, når jeg er på arbejde, havde jeg
brug for fodvenlige sko og købte derfor et par.
Hvad mener du er fordelen ved Crocs?
– Jeg mærkede øjeblikkeligt forskellen mellem Crocs og
mine normale sandaler. Nu har jeg aldrig ondt i fødderne efter en arbejdsdag, hvilket jeg næsten altid havde
tidligere.

Marlene Wikström, sygeplejerske

For yderligere information, ring 8672 5867,
eller kig på www.crocsdanmark.dk
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Tandskadeankenævnet
Bo von Eyben og Palle Holmstrup

C

odans afgørelse kan indbringes for Tandskadeankenævnet af patienten, tandlægen eller andre, der
har retlig interesse i afgørelsen. Tandskadeankenævnet
fungerer således som klageinstans på helt samme måde,
som Patientskadeankenævnet fungerer for afgørelser inden for den almindelige patientforsikringsordning. Tandskadeankenævnet består af tre tandlæger, der er udpeget
af Tandlægeforeningen, en repræsentant for henholdsvis
Forbrugerrådet, regionerne og Patientforsikringen/Patientskadeankenævnet og en formand (professor, dr.jur. Bo
von Eyben). Nævnet bistås af en odontologisk konsulent
(professor, dr.odont. Palle Holmstrup).
Nævnet modtager årligt knap 190 sager, hvilket betyder,
at ca. 17 % af Codans afgørelser bliver påklaget. Klagefristen er tre måneder; der kan dispenseres herfra, men kun
når der foreligger særlige grunde hertil. Sagerne for nævnet forberedes af sekretariatet, der gennemfører en høring
over det, der fremkommer i forbindelse med klagen. Sagen
forelægges derefter for nævnets odontologiske konsulent,
og på dette grundlag udarbejder sekretariatet en indstilling, der danner grundlag for forhandlingerne i nævnet.
Nævnet holder normalt møde en gang om måneden og behandler typisk ca. 14 sager på hvert møde. Sager, der ikke
frembyder tvivl, kan dog afgøres af formanden. Dette omfatter i praksis navnlig sager, der kun vedrører erstatningsudmålingen eller kun rent juridiske spørgsmål (fx om krav
er forældet). Ca. 20 % af nævnets afgørelser træffes ved formandsafgørelser. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
ved nævnet er knap seks måneder.
Nævnet foretager principielt en fuldstændig efterprøvelse af den afgørelse, der er påklaget. En klage behøver ikke
at være begrundet, men normalt vil det være angivet, hvad
klageren ønsker at opnå med klagen. Nævnet er imidlertid
ikke bundet heraf. Hvis nævnet fx finder, at behandlingen
har haft yderligere skadefølger end dem, Codans afgørelse
omfatter, kan nævnet – uanset manglende påstand herom
– tilkende erstatning også herfor eller eventuelt hjemvise
sagen til fornyet behandling hos Codan. Nævnet kan omvendt frakende patienten en tilkendt erstatning, selv om
patienten har klaget med henblik på tilkendelse af yderligere erstatning. Hvis fx Codan har tilkendt delvis erstatning for en tand, der mistes i forbindelse med en rodbehandling (fx erstatning for et implantat med fradrag for,
hvad restaurering af tanden ville have kostet), og patienten
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klager over dette fradrag, kan resultatet blive, at nævnet
vurderer, at tanden fra starten var ubehandlelig, således at
der ikke foreligger en erstatningsberettigende skade.
Langt de fleste afgørelser fra Codan bliver dog i praksis
stadfæstet i nævnet. Andelen af afgørelser, der bliver ændret, er ca. 16 %. Repræsentanter for Codan deltager i nævnets møder og dermed i drøftelserne af de enkelte sager
(men naturligvis uden stemmeret ved afgørelserne), og
dette giver ofte anledning til diskussion også om de mere
principielle spørgsmål, som sagerne måtte rumme. Nævnet har således fx haft indgående drøftelser af vurderingen
af méngraden ved nerveskader (i forbindelse med bedøvelser, udtrækning af visdomstænder m.v.), som udgør en væsentlig del af sagerne.
Repræsentationen i nævnet for Patientforsikringen/Patientskadeankenævnet (for tiden besat af sekretariatschefen for sidstnævnte) tjener til at sikre koordination med
sagsbehandling og erstatningsvurdering i den almindelige
patientforsikringsordning. Det er imidlertid fortsat vurderingen, at et særskilt system til behandling af tandskadesager er en hensigtsmæssig ordning, fordi disse sager oftest
adskiller sig væsentligt fra andre patientskadesager. Forskellen er navnlig, at tandskader normalt kan udbedres,
hvorfor erstatning for udgifterne hertil oftest er den eneste, relevante erstatningspost, og at behandlingen – såvel
den skadevoldende som den skadesudbedrende – ikke er
vederlagsfri, således at patientens økonomiske situation
efter skaden skal sammenholdes med, hvad der skulle være betalt, hvis skaden ikke var sket. Samtidig opstår der
spørgsmål om, hvorvidt den skadeforvoldende behandling
har været så mangelfuld, at tandlægen har fortabt sin ret til
honorar herfor. Disse problemer opstår ikke ved skader i et
gratis behandlingssystem.
Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed, men kun for domstolene; det skal ske inden for en frist på seks måneder fra afgørelsen. Klageadgangen skal være udnyttet, inden sagen kan indbringes for domstolene. Der er heller ikke adgang til at anlægge sag mod tandlægen mv. efter almindelige erstatningsregler, før muligheden
for at opnå erstatning fra Patientforsikringen er blevet prøvet.
Det faglige indhold i Tandskadeankenævnets arbejde er
meget alsidigt. Som eksempler på karakteristiske typer af
sager kan det nævnes, at en del har baggrund i nerveskader, især på n. alveolaris inf. og n. lingualis i forbindelse
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med fjernelse af retinerede 3.-molarer, men også andre
nerveskader indgår. En anden gruppe af sager indebærer
vurdering af det diagnostiske og behandlingsmæssige niveau, typisk i en situation, hvor en patient har gået til regelmæssig kontrol hos samme tandlæge i en længere årrække. Et tandlægeskift med forslag om omfattende behandling kan afstedkomme en sag. Parietale perforationer,
løsgåede kroner og broer og mislykkede behandlinger, fx
rodbehandlinger med fortsat tegn på infektion, er andre
temaer, som ofte forekommer. Endelig skyldes nogle sager,
at patienterne opfatter deres tandbehandling som mulig
baggrund for en opstået almenlidelse. Vurderingen af det
faglige indhold indebærer altid primært stillingtagen til,
om der er en skade, eller dette ikke er tilfældet. I den forbindelse relateres den aktuelle situation til den forudbestående tilstand, herunder muligheden for at gennemføre en
succesfuld behandling. Dette kan fx betyde, at en tand, der
forud for en gennemført behandling skønnes at være ubehandlelig, ikke kan medføre erstatning for en tilstand, der
har medført tab af tanden.
Årsagerne til, at patienterne anker Codans afgørelser,
kan være mangeartede. Enhver patient, der kommer ud for
et behandlingsforløb, der indebærer, hvad patienten opfat-

ter som en skade, kan føle et naturligt behov for at anke en
sag, der ikke i første instans har medført fuldt medhold. Da
der ikke er udgifter forbundet med at anke, kan det, helt
forståeligt, indgå som en forståelig del af patientens holdning, at der bør ankes for en »second opinion«. Mange patienter har desuden en anden opfattelse end den, der er udtrykt i afgørelsen, og hjælp fra en advokat kan bestyrke en
sådan opfattelse. Dette kan især være aktuelt ved fastsættelse af mén efter nervebeskadigelser. Når patienten skifter
tandlæge, kan et andet behandlingsniveau, eventuelt med
meget omfattende behandlinger hos den nye tandlæge, give anledning til, at den først behandlende tandlæge kommer til at stå i et dårligt lys, uagtet dette ud fra de gældende
forhold ikke er begrundet. Når tandlægerne anker, er begrundelsen sædvanligvis, at tandlægen er fagligt uenig i afgørelsen hos Codan. Andre begrundelser kan dog være
mangelfuld forståelse af Patientforsikringens principper.
Forfatteroplysning:
Bo von Eyben, professor, dr. jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet, Formand for Tandskadeankenævnet
Palle Holmstrup, professor, dr. odont., Tandlægeskolerne, Københavns og Århus Universiteter

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

SenSodyne virker på 9
ud af 10 med følSomme
tandhalSe*
Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. Oplys disse patienter om, at der er
hjælp at hente med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder den aktive ingrediens
kaliumnitrat eller kaliumklorid, hvis positive effekt mod isninger i tænderne er dokumenteret i flere kliniske studier. Sensodyne hjælper efter bare 2 uger – og efter 4 uger
siger hele 92%, at deres isninger er mindsket betydeligt.*

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

Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk
Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com
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Behandling af patientskadesager ved domstolene
Charlotte Hasseriis Iversen

P

atientskadesager, der ikke i forhold til patienten har
fundet sin endelige afgørelse, kan af patienten indbrin
ges for de almindelige domstole. Derudover findes der sa
ger, hvor der ikke er udtaget stævning, men alene rejst
krav, og hvor sagen søges afsluttet, uden at det bliver nød
vendigt at udtage stævning.
Disse sager varetages for Praksisforsikringen og Tand
skadeankenævnet af advokat Tina Reissmann og advokat
Charlotte Hasseriis Iversen fra Advokatfirmaet Plesner
samt Praksisforsikringens tandlægekonsulenter.
I perioden fra 1. januar 2007 til dato har der været tale
om 13 retssager, hvoraf otte fortsat verserer.
Ingen af sagerne omhandler alene tandlægens mangels
ansvar (krav om udbedring af behandling eller tilbagebe
taling af honorar), idet dette spørgsmål hovedsageligt afgø
res i klagesystemet. Såfremt sagen ikke er afgjort i klagesy
stemet, men tværtimod fortsætter som retssag, er tvisten
ikke omfattet af den gældende patientskadeforsikring, og
tandlægen vil typisk lade sin sædvanlige advokat føre sa
gen. I så fald kan der søges om retshjælpsdækning til beta
ling af sagens omkostninger.
En del af patientskadesagerne indeholder dog et element
af mangelsansvar. Dette forhold behandles naturligvis
sammen med de øvrige tvistepunkter i sagen. Ender sagen
således med, at honoraret skal tilbagebetales helt eller del
vist, er det tandlægen selv, der er ansvarlig for tilbagebeta
lingen, da udgiften er patientskadeforsikringen uvedkom
mende.
De patienter, der indleder retssag, har ofte været invol
veret i sagen mod den (tidligere) tandlæge igennem en år
række. Ofte har patienterne været en tur igennem klagesy
stemet, igennem førstebehandlingen i Praksisforsikringen
og eventuelt igennem ankebehandling i Tandskadeanke
nævnet. Disse langvarige forløb kan til tider få en negativ
afsmittende virkning på forløbet af retssagen.
Det bemærkes, at skader sket efter 1. januar 2004 nu er
direkte omfattet af lov om erstatnings- og klageadgang in
den for sundhedsvæsnet (den tidligere lov om patientfor
sikring). Det følger heraf, at Praksisforsikringens afgørel
ser alene kan indbringes for Tandskadeankenævnet inden
for en tremåneders frist, men ikke for domstolene. Tand
skadeankenævnets afgørelser kan herefter indbringes for
domstolene inden for seks måneder efter, at afgørelsen fra
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Tandskadeankenævnet er meddelt patienten. Hvis patien
ten indbringer en sag for domstolene, inden den har været
igennem behandlingen i Praksisforsikringen og Tandska
deankenævnet, skal den derfor afvises fra de almindelige
domstole.
For så vidt angår skader sket før 1. januar 2004, der ikke
er direkte omfattet af reglerne i lov om erstatnings- og kla
geadgange inden for sundhedsvæsnet, har domstolene
endnu ikke haft lejlighed til at tage stilling til, om patien
terne også her kan pålægges at gå ”hele vejen” igennem an
kesystemet, før sagen kan indbringes for domstolene. Der
verserer i øjeblikket en retssag, hvor synspunktet gøres
gældende, og hvor spørgsmålet således vil blive afklaret.
De krav, der fremsættes under en retssag, er typisk er
statning for helbredelsesudgifter, erstatning for behand
ling hos anden tandlæge, erstatning for tabt arbejdsfortje
neste, godtgørelse for svie og smerte og eventuelt varigt
mén samt – i mere sjældne tilfælde – erstatning for er
hvervsevnetab.
De fleste sager har heldigvis en forholdsvis begrænset
sagsgenstand, idet det trods alt er de færreste sager, der re
sulterer i en langvarig sygemelding eller varige følger. At
det påståede erstatningskrav er relativt begrænset i kroner
og øre er imidlertid ikke ensbetydende med, at sagen gen
nemføres i rettens regi inden for en overskuelig periode el
ler i øvrigt finder en rimelig forligsmæssig afslutning.
Dette kan i en del tilfælde skyldes, at langt størstedelen
af patienterne er dækket af retshjælpsforsikring (eller be
villing af fri proces), der betaler stort set samtlige omkost
ninger i forbindelse med førelse af retssag.
På trods af de økonomiske konsekvenser vælger Praksis
forsikringen at betale for gennemførelsen af retssagen, så
fremt et forlig synes umiddelbart urimeligt.
I den forbindelse kan nævnes, at nogle patienter, der er
repræsenteret ved advokat, ofte ikke indbringer Praksis
forsikringens afslag for Tandskadeankenævnet og heller
ikke ønsker at gøre dette, selvom om ankenævnet bekræf
ter at ville se bort fra en eventuel fristoverskridelse. Dette
kan eventuelt skyldes, at der som udgangspunkt ikke i for
bindelse med ankenævnsbehandlingen sker betaling af
advokatudgifter, mens dette er tilfældet (som regel via rets
hjælpsforsikringen eller en fri procesbevilling), såfremt
retssag anlægges. I hvert fald for så vidt angår skader sket
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efter 1. januar 2004, er patienterne dog forpligtet til at gå
via Tandskadeankenævnet, jf. det ovenfor anførte.

der udarbejdes yderligere lægeerklæringer, hvorefter der
kan gå et år eller mere på fremkomst af udtalelserne.

I retssager er det som regel
nødvendigt at hente hjælp udefra
I de sager, hvor årsagssammenhængen mellem tandbe
handlingen og patientens lidelser (sygemelding, varige føl
ger m.v.) bestrides, er det ofte nødvendigt at indhente en
udtalelse fra Retslægerådet. Erfaringsmæssigt kan der gå
op til et år eller mere, før parterne er enige om det spørge
tema, som Retslægerådet skal besvare, og før at Retslæge
rådets besvarelse foreligger. Retslægerådet kan også udtale
sig om, hvorvidt en given behandling er i overensstemmel
se med sædvanlig og forsvarlig fremgangsmåde.
Retslægerådet vil dog ikke udtale sig om størrelsen af
påståede behandlingsudgifter. Såfremt der er tvist om sel
ve størrelsen af de påståede behandlingsudgifter, vil det
derfor oftest være nødvendigt at foranstalte et syn og skøn,
hvor den lokale tandlægeforening anmodes om at bringe
en egnet skønsmand i forslag. Skønsmanden skal herefter
besvare et af parterne i fællesskab udarbejdet skønstema
og i den forbindelse eventuelt foretage en besigtigelse af
patienten.
I sager, der involverer en længere sygemelding og navn
lig varige følger (méngrad og/eller erhvervsevnetab), er det
nødvendigt at indhente en vejledende udtalelse fra Arbejds
skadestyrelsen med henblik på afgrænsning af længden af
den erstatningsberettigende periode, størrelse af méngra
den og erhvervsevnetabet. Ud over at en sådan udtalelse
koster et gebyr på p.t. 7.000 kr., er det ofte nødvendigt, at

Hvorledes ender sagerne?
Resultatet kan groft sagt opdeles i to kategorier:
I de sager, hvor der efter en nærmere vurdering eksiste
rer en procesrisiko forstået på den måde, at patienten nok
har krav på en eller anden form for erstatning, men ikke
hele det påståede beløb, overvejes altid forsøg på en for
ligsmæssig afslutning på sagen. Herved tages der også hen
syn til den tid, som tandlægen skal bruge, såfremt sagen
gennemføres til hovedforhandling og de udgifter, der med
går hertil.
Såfremt der ikke er nogen anledning til at indlede for
ligshandlinger, gennemføres sagerne til hovedforhandling.
De indtil nu gennemførte hovedforhandlinger har stort set
alle resulteret i en frifindelse af tandlægen/Tandskadean
kenævnet, hvilket dokumenterer, at sagsanlægget ikke
havde nogen berettigelse.
Sådanne frifindelser medfører desværre ikke umiddel
bart en reduktion af antallet af retssager, fordi en sag al
drig helt minder om en anden, og fordi patienten som regel
er dækket af en retshjælpsforsikring (eller fri procesbevil
ling), og derfor ikke selv har nogen udgifter ved at føre sa
gen.
Forfatteroplysning:
Charlotte Hasseriis Iversen, advokat, Advokatfirmaet Plesner, Amerika
Plads 37, København

I næste nummer af tandlægebladet
t
…
Næste gang Tandlægebladet udkommer, kan du blandt andet læse om:
- indhold af bakterier i vand i danske dentalunits med og uden kimanlæg
- behandling af masseterhypertrofi med botulinumtoksin
- reportage fra Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling

Næste nummer udkommer den 16. december 2008
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Symposium

Symposium 2008: Æstetik, Kvalitet og Etik
Anders Nattestad, Palle Holmstrup og Ulla Pallesen

Introduktion
Temaet for Colgate og Tandlægeforeningens Symposium
2008 var æstetik, kvalitet og etik. Det blev afholdt i Bella
Centret i perioden 31. oktober til 1. november. I lighed med
sidste års nyskabelse bringes her et referat af symposiets
indlæg.
Der deltog 1.124 tandlæger i årets symposium, som havde Ulla Pallesen og Palle Holmstrup som faglige koordinatorer. Ud over de indenlandske oplægsgivere var der inviteret en lang række foredragsholdere fra Italien, Norge,
Sverige, USA, England, Canada og Schweiz.
Emnet for symposiet var anderledes end de seneste år,
da det odontologiske indhold blev sat i et etisk perspektiv,
hvilket fungerede meget fint. Nogle af de spørgsmål, som
blev formuleret i oplægget til symposiet, var: Hvem skaber
udviklingen, der indebærer forøget fokus på æstetik: Er
det patienterne, medierne eller os selv? Hvad forventer vores patienter egentlig af os? Hvordan går det med kvaliteten, når æstetikken tager over? Hvad er egentlig et smukt
ansigt, og hvilken rolle spiller tænderne? Hvilke midler
har vi til at opnå et godt æstetisk resultat, og hvor langt
skal vi gå? Går etikken ud, når æstetikken går ind? Hvor
står vi juridisk, når en patient ønsker en behandling, der
er på tværs af biologien? Har det øvrige sundhedsvæsen
også problemer med disse temaer? Er der mange klagesager om æstetik og kvalitet? Hvor går udviklingen hen: Ender vi med plastik og diamanter over det hele?
Disse relevante og mange andre spørgsmål blev diskuteret i de to dage opdelt i følgende seks temaer:
I. Hvad er etik, og hvor stor værdi skal det tillægges?
II.	Ansigtets æstetik – Hvilke muligheder er der, og er
det etisk forsvarligt at anvende dem?
III.	Tændernes æstetik – Hvilke muligheder er der, og er
det etisk forsvarligt at anvende dem?
IV. Hvad er kvalitet i patientens og tandlægens hverdag?
V. Eksempler på behandling med vægt på æstetik.
VI. Konklusioner

Der deltog 1.124 tandlæger i årets symposium
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Sideløbende med det faglige program for tandlæger var
der en meget velbesøgt konference for 466 klinikassistenter om fredagen. Denne session var koordineret af Ole
Marker.
I det efterfølgende vil de enkelte foredrag inden for hvert
tema blive sammenfattet. Af pladshensyn er der sparet på
fyldig prosa.
Susanne Andersen indledte med at byde velkommen til
alle. Derefter bød Ulla Pallesen velkommen og takkede de
mange forelæsere for, at de ville bidrage til symposiet. Ligeledes takkede hun Tandlægeforeningens medarbejdere
for det positive samarbejde, der lå forud for symposiet.
Tema I: Hvad er etik, og hvor stor værdi skal det
tillægges?
Ole Hartling, der er ledende overlæge på Vejle Sygehus og
tidligere formand for Etisk Råd, indledte dette tema med et
indlæg om æstetik i et etisk perspektiv, hvor han filosoferede over udtrykkene æstetik og etik. Han nævnte bl.a., at
etik er læren om det gode. Man kan dog også få for meget
af det gode. Noget kan være godt i sig selv eller godt i den
sidste ende. Som enligt individ på en øde ø giver det ikke
mening at tale om etik, men etik handler om forholdet
mellem mennesker. For æstetikken, er det anderledes. En
tanke kan være smuk – ja det kunne ellers være smukt.
Den etiske klædedragt er klædelig og den anvendes ofte
som sådan. Herved mødes de to begreber. I Danmark taler
man ikke om penge – det er noget, man har, – det er modsat med etik. Vi taler om etik, men udøver æstetik bl.a. i
den etiske klædedragt. Vi er i vor omgang med andre præget af, at det menneske, som har et æstetisk udseende, kan
man stole på. Dette indgår i det ubevidste ved mødet med
andre. »Kaldet« er forladt til fordel for det selvoptagede.
Tidligere var det 1. maj, man fejrede – i dag er det mig
først. Sundhedisme er i dag som en religion, der indebærer,
at den adfærd, der fører til sygdom, får karakter af synd.
Dette var nogle af de mange begavede tanker, som Ole
Hartling på elegant måde præsenterede.
Anker Brink Lund, der er professor, dr.phil. på Handelshøjskolen i København, fortsatte med et indlæg om, hvad
medierne gør, og han forklarede, at journalister altid vil
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Etik: Tidligere var det 1. maj, man fejrede
– i dag er det mig først

lede efter dobbeltmoral i tandplejen – siger man ét og gør
noget andet? Et af de mest diskuterede emner i medierne
omkring tandpleje er brugerbetaling. I de tre morgenaviser er det kun 7 % af artiklerne om tandpleje, der berører
æstetik. Det, som er oppe i tiden, er blegning i konfliktens
lys. Det centrale for at komme i medierne er konflikten.
Når noget er rigtigt, og noget er forkert. I nogen udstrækning er etik uinteressant og derfor kun konfliktfyldt, hvis
det etiske tema kommer i et særligt lys. Tandplejen havde
god presse i mellemkrigstiden, men sådan er det ikke mere.
Sine Jensen, der er sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet, talte om, hvilke ønsker og forventninger patienterne har til æstetik. Det vigtigste for patienterne er
først, at det ikke skal være smertefuldt at gå til tandlæge,
og dernæst, at tandlægens arbejde har høj kvalitet. Det
handler om tillid, som på ingen måder må misbruges. Når
en forbruger går til tandlægen, så er der jo penge imellem
parterne, og det udfordrer naturligvis tilliden, når patienter spørger om æstetisk behandling. Hun afsluttede med at
bemærke, at kirurgisk forskønnelse er kommet for at blive,
og det gælder bisser, baller og babser.

Forbrugerrådet: Kirurgisk forskønnelse er kommet for at
blive, og det gælder bisser, baller og babser

Professor Kristina Arvidsen Fyrberg fra Bergen i Norge
afsluttede dette tema med et indlæg om, hvad dental æstetik er. Dental æstetik er et samfundsskabt ideal, som professionen er med til at forme. Farven af tænderne er en meget vigtig æstetisk detalje, og hvide tænder og røde læber
er tilbage. Der findes ikke hvidere end hvidt, men hvis der
anvendes meget rød læbestift, så fremhæver det tændernes hvidhed. Det er vigtigt for den enkelte patient at bevare en del af det personlige præg ved at anvende individuelle tandopsætninger.
Tema II: Ansigtets æstetik – Hvilke muligheder er der,
og er det etisk forsvarligt at anvende dem?
Stephano Gracis fra Italien indledte dette tema med et foredrag om, hvad der skaber det smukke ansigt, og han fastslog, at det vigtigste var harmonien i ansigtets proportioner. Analyse af ansigtet er derfor en evaluering af proporTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

tioner med horisontale og vertikale referencelinjer, som
blev gennemgået. Det blev anbefalet at gennemføre vurderingen med tiltagende forstørrelse – først ansigt, så smil og
til sidst tænder. Han anbefalede et forløb, der indebar diagnostik af problemerne, udformning af en problemliste og
en dertil hørende løsningsliste med evaluering af de funktionelle konsekvenser.
Plastikkirurg Vibeke Breiting talte om plastikkirurgiens
muligheder for at forbedre ansigtets æstetik. Hun indledte
med at præcisere, at plastikkirurgens arbejde er en kamp
mod naturen, tiden og tyngdeloven. Patientens forventninger er vigtige og skal ses i forhold til de behandlingsmuligheder, som er til rådighed. Metoderne indebærer kirurgi,
laser, kemisk ætsning, slibning (dermabrasio), injektion af
botox, der giver tre måneders lammelse af musklerne, og
indsættelse af implantater af kunststoffer, brusk, fedt og
midlertidige eller permanente fillers. Fillers kan således
være degradérbare, som forsvinder i løbet af et par måneder som fx kollagen, og ikke degradérbare, som polyakrylamid (PAAG). PAAG kan anvendes til at fjerne rynker eller til fx at behandle den fedtatrofi i ansigtet, som
kendetegner HIV-patienter i kombinationsbehandling.
Komplikationer i form af infektion eller fremmedlegemereaktion med PAAG er sjældne, men alvorlige, hvis de optræder. Tandlæger skal udvise forsigtighed ved lokalanalgesi, hvor der er brugt fillers. Desuden må der ikke trykkes
hårdt eller længe i områder, som har fået filler inden for de
sidste par måneder.

Kosmetisk plastikkirurgi er kampen mod naturen,
tiden og tyngdeloven

Overtandlæge ved Rigshospitalet Poul Vedtofte fortsatte
temaet med at beskrive kæbekirurgiens muligheder og beskrev to forskellige indikationsområder: Funktionelle indikationer, som fx tyggefunktion og hovedpine, og kosmetiske indikationer, som tandstilling og kæbernes stilling.
Der blev præsenteret en oversigt over, hvad kæbekirurgi
kan løse ved en række patienttilfælde. Det blev fremhævet, at det er vigtigt at afslå behandlingen, hvis der ikke er
sammenhæng mellem patienternes subjektive problem og
de objektive fund.
Specialtandlæge i ortodonti Karin Binner Becktor fortsatte med at beskrive ortodontiens muligheder og indledte
med, at et vigtigt behandlingsmål er optimal æstetik af ansigtet med ideal overkæbeincisivposition, som er 12 mm
bag en linje kaldet TVL (True Vertical Line) og med en eksponering af overkæbeincisiver på 3-4 mm hos hhv. mænd
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og kvinder. Dette blev illustreret med en række patienttilfælde.
Det sidste indlæg i dette tema blev holdt af Claes-Erik
Reit fra Göteborg med titlen: Hvor langt skal vi gå for at
opfylde patientens ønske? Han indledte med Hippokrates’
godhedsprincip – »to help or at least not to harm«. I ældre
tid var det karakteristisk, at tandbehandling foregik under
udfoldelse af paternalisme. Tandlægen var autoriteten, patienten lyttede til og troede på, og patientens ønsker kom i
anden række. Nu til dags er patientens ønsker kommet i
centrum – en rejse fra paternalisme til patientautonomi.
Patienterne kan dog ikke altid gøre krav på en given behandling, fx hvis den ikke er fagligt underbygget. Patienterne har derimod ret til at vælge blandt foreslåede behandlingsmuligheder, og naturligvis retten til at fravælge
en given behandling. For de æstetiske behandlinger er der
en hårfin balance i forhold til at skabe et behov, som patienten måske ikke selv møder op med. Det ses i USA, hvor
æstetiske procedurer i 2006 udgjorde 50 % af omsætningen hos tandlæger og forventes at stige til 70 %. Tandlæger
har ansvar, netop fordi de udgør en autoriseret profession,
og der bør ikke være frie markedsprincipper som ved køb
og salg af produkter. De centrale værdier for tandlægepraksis er at opretholde patientens liv og sundhed, herunder patientens orale sundhed.

I 2006 i USA udgjorde æstetiske procedurer 50 % af
omsætningen hos tandlæger og forventes at stige til 70 %

Tema III: Tændernes æstetik – Hvilke muligheder er
der, og er det etisk forsvarligt at anvende dem?
Efter frokosten vendte Stefano Gracis fra Italien tilbage
med et foredrag om tændernes og smilets æstetik. Han understregede, at tændernes æstetik ikke kun handler om
farve, men også i høj grad om form, og derfor er viden om
tandmorfologi helt essentiel. Der findes vejledende tal for
højde-/bredderatioer af tænder og for den forholdsmæssige breddeforskel mellem centraler, lateraler og hjørnetænder, hvilket kaldes »the golden proportions«. Der er rum til
variation omkring disse standarder, så længe harmoni og
symmetri opretholdes. Om tændernes farve blev det fastslået, at hjørnetænder er mørkest, lateraler er lysere og centraler lysest. De centrale incisiver skal være dominerende
og have karakter. Smilets æstetik er baseret på, hvor meget
af tænderne der er synligt. Læberne er som en ramme for
tænderne. Symmetri og harmoni er igen afgørende. Brug af
illusion er noget, tandlæger og tandteknikere også skal
1254

mestre. Hvis der er problemer med plads, kan farveændringer skabe den illusion, at tanden er større eller mindre, end den egentlig er. Fx virker en lysere tand større,
end den egentlig er. Ændringer i formen kan også påvirke,
hvordan størrelsen fremstår, fx vil en krummere krone
virke kortere. Det er vigtigt, at alderen på et smil svarer til
alderen for patienten. Han afsluttede med at slå helt fast, at
man ikke kan tale om æstetik, hvis der ikke er oral sundhed.
Man kan ikke tale om æstetik, hvis der ikke er oral sundhed

Næste indlæg ved Bruce A. Matis fra Indianapolis i USA
handlede om metoder til blegning. Der blev indledt med
blegningens tre mål: bevare tandsubstans, fjerne uønsket
farvning og »do no harm«. Der er fire måder at blege på:
hos tandlægen, hjemme om natten efter ordination, hjemme om dagen efter ordination og ved salg over disken.
Produkterne indeholder hydrogen-peroxid (HP) eller carbamid-peroxid (CP). I USA er der anbefalinger fra den
amerikanske tandlægeforening (ADA) om blegemidlers
biologiske sikkerhed og effektivitet. Der bør ikke være mere end 10 % HP/CP i hjemmeprodukter, da risikoen ellers
er større, og blegningen bliver i øvrigt ikke mere effektiv.
Brug af blegemidler om natten kan lysne tænderne omkring fem trin på en farveskala. Der ses milde inflammatoriske forandringer i pulpa i 8-17 % af de behandlede tilfælde. En sammenligning af fem produkter, baseret på de
foreliggende metoder, førte til den konklusion, at de alle
virker tilfredsstillende. Blegning løser dog ikke alle problemer – gule tænder er fx lettere at blege end grå. Blegning er i øvrigt for ældre tænder og er ikke noget for teenagere. Fordelen ved hjemmeblegning er, at patienten kan
stoppe, når der er tilfredshed med resultatet. Foredragsholderen anbefalede at blege med ordineret ADA godkendt
10 % CP i skinner med reservoirer til brug hjemme om natten. Flere detaljer kan læses på www.bamatis.com.
Blegning er for ældre tænder og ikke noget for teenagere

Næste indlæg i dette tema var om restaurering af frakturerede anteriore tænder med plast efter biomimetiske principper af David Klaff fra London, England. Han startede
med at forklare, hvad ordet biomimetisk betyder: processer, substanser, udstyr og systemer brugt for at efterligne
naturen. Dernæst forklarede han, at det er i orden at være
artistisk i denne proces, men naturen selv er det mål, der
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stiles imod. Patienter kan ikke behandles ens, fordi alderen påvirker, hvad der skal tilstræbes, og det er ikke et
spørgsmål om at skrue tiden tilbage. Med eksempel i tre
fodboldspillere: Rooney, Ronaldo og Ronaldinho blev det
illustreret, hvordan sværhedsgraden af en behandling kan
relateres til, hvor meget af tænderne patienten viser. Derefter blev binding til emalje og dentin diskuteret, og Optibond FL blev anbefalet som det eneste produkt, som i alle
analyser har vist 100 % succes. Afslutningsvis blev farvedannelse forklaret, og det blev nævnt, hvilke forandringer
i tænderne der kan påvirke den synlige farve.
Dr. Corky Willhite fra New Orleans i USA bidrog derefter med et foredrag om mulighederne for behandling af
det slidte og æstetisk kompromitterede tandsæt. Det blev
indledningsvis understeget, at vi som tandlæger har mulighed for at påvirke udseendet af smilet markant, idet
overkæbefronttænderne er et væsentligt element af et harmonisk smil. En systematisk metode til matematisk evaluering og planlægning af overkæbefrontens proportioner
blev vist, baseret på den såkaldte »Esthetic Zone Ratio
Method« ved behandling af bl.a. udtalt slid. Også betydningen af et harmonisk forhold mellem de centrale incisivers højde og bredde blev belyst. Endelig blev det understreget, at den samlede bredde af 1+1 normalt skal være
mindre end 50 % af den samlede bredde af overkæbefrontregionen fra hjørnetand til hjørnetand.
Poul Cappelørn talte derefter om behandlingsmuligheder med porcelænskroner og broer. Der blev indledt med
en gennemgang af de forskellige muligheder, som er til rådighed til behandling af slidte, nedbrudte og manglende
tænder med fokus på, hvordan vi opnår forudsigelighed i
opfyldelsen af patienternes ønsker i kombination med en
funktionel løsning. De forskellige materialeegenskaber
ved helkeramik over for metalkeramik blev illustreret, og
det blev nævnt, at helkeramik er mere vævsvenligt, mindre invasivt og æstetisk bedre end metalkeramik, men at
det har visse styrkemæssige svagheder og derfor skal bruges på de rigtige indikationer, som blev illustreret med patienttilfælde.
Dagens sidste indlæg var af professor Giovanni Zucchel
li fra Bologna, Italien, som talte om muligheder til behandling af gingivale retraktioner. Der blev indledt med fremvisning af en række patienttilfælde, idet oplægsgiveren filosoferede over, hvornår gingivale retraktioner bør behandles. Hvis retraktionen når løst bunden slimhinde, bliver situationen ustabil. Gingival retraktion har været
beskrevet som en apikal forskydning af den fastbundne
gingiva, men det er forkert. Der er derimod tale om et tab
af fastbunden gingiva. Hvis der er mindst 1 mm af keratiTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

niseret væv, er det muligt at føre vævet koronalt, og der vil
oftest ske en ny udvikling af keratiniseret væv, men hvis
der ikke er mere keratiniseret væv, er det bedre at supplere
med bindevæv fra ganen. Teknikken blev beskrevet dagen
efter.

Gingivaretraktioner behandles bedst, mens der er
mindst 1 mm keratiniseret væv tilbage

Dette afsluttede en lang dag med mange vigtige informationer og illustrative patienttilfælde.
Tema IV: Hvad er kvalitet i patientens og tandlægens
hverdag?
Næste dag blev indledt af David Winkler fra England med
indlægget »Makeovers« til debat. Han forklarede først forskellen på æstetik og kosmetik. Der er ikke noget galt med
æstetik, der er baseret på biologi. Han understregede den
etiske hovedregel: »to help or at least do no harm«. Porcelænsfacader skal ideelt fæstnes i emalje og ikke i dentin,
medmindre der er specielle grunde til det. Desuden nævnte
Winkler, at alt, hvad vi laver, er midlertidigt og ikke er noget
permanent, hvilket blev illustreret med kliniske tilfælde.
Professor i sundhedsret Mette Hartlev fortsatte med at
diskutere, om æstetisk behandling kan afgrænses juridisk.
Hun startede med at fastslå, at dette område er dækket af
autorisationslovens paragraf 71, stk. 1, hvor der juridisk ikke er forskel på kosmetik og æstetik. Loven taler om situationen, at det kosmetiske hensyn er den afgørende indikation. Det er afgørende for tandlægens ansvar, om behandlingen således primært er kosmetisk, eller om der er en
sundhedsfaglig indikation. Dette blev illustreret med eksemplet: Tunge øjenlåg – er det, fordi det ikke ser pænt ud,
eller er det, fordi patienten ikke kan se? Der er naturligvis
oplagte grænsetilfælde, fx hvis et alvorligt æstetisk problem bliver en betydelig psykosocial belastning for patienten. Så kan der være tale om en sundhedsfaglig indikation,
hvilket blev eksemplificeret med den meget skæmmende
tand og kæbestilling eller små bryster. Det er også af stor
betydning, om der er tale om genopretning af en normaltilstand, som fx tab af en tand som følge af ulykke, der ikke
i lovens forstand opfattes som en æstetisk/kosmetisk behandling. Andre regler indebærer, at den autoriserede
sundhedspersons navn bliver offentliggjort ved almindelig kritik i forbindelse med kosmetisk behandling, hvilket
betyder, at det er lettere at komme i gabestokken, hvis behandlingen er kosmetisk betinget og ikke en sundhedsfaglig indikation.
Faglig orientering
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Hvis du foretager en kosmetisk behandling,
og patienten klager, så kommer du meget lettere i
gabestokken med offentliggørelse af navn på hjemmesiden,
end hvis der er en sundhedsfaglig indikation

Erik Andersen fortsatte med en oversigt over, hvorfor
patientklager opstår – er det på grund af svigt i etikken eller svigt i æstetikken? Først blev de forskellige klagesystemer gennemgået, og der blev givet nogle tal for, hvor mange der klager, og hvad de klager over. Der er sjældent klager, der rubriceres under kosmetisk behandling, men det
kan skyldes, at en del af klagerne optræder under rubrikken fast protetik. Der blev vist en række forskellige patienttilfælde, hvor noget var gået galt, og afslutningsvis
blev det fremhævet, hvor vigtigt det er at sige undskyld til
sin patient, hvis noget utilsigtet indtræffer.
Sig undskyld, hvis noget går galt

Næste indlæg kom fra Asbjørn Jokstad fra Toronto, Canada, og handlede om, hvilken evidens der er for kvalitet.
Det blev indledt med en diskussion af, hvad kvalitet egentlig er, og hvordan kvalitet af et produkt adskiller sig fra
kvalitet af en service. For begge områder gælder, at det måles i forhold til »standard of care«. Mere information på
http://Individual.utoronto.ca/jokstad/quality.pdf og http://
Individual.utoronto.ca/jokstad/qualityrefs.pdf, hvor der er
en emneopdelt liste med omkring 400 referencer inden for
området kvalitet.
Karsten Hundborg fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) fortalte om den aktuelle
udvikling af kvalitetssikringssystemer i sundhedsvæsenet.
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er en unik model,
hvor der skabes kvalitetsforbedringer for de enkelte sektorer og på tværs af sektorer. Der er en aftale mellem regeringen og de daværende amter, der dækker både offentlige og
private hospitaler. Formålet med DDKM blev gennemgået.
Det er et centralt element for DDKM, at fagene er med til at
definere, hvad der forstås ved høj kvalitet. Når kvalitet er
defineret, skal der suppleres med international viden og
rådgivning bl.a. fra International Society for Quality in
Healthcare (ISQua). Afslutningsvis trak Hundborg paralleller til tandlægeområdet, og der blev opfordret til et samarbejde.
Anders Nattestad fortalte derefter om, hvordan det går
med etik og æstetik i sundhedssektoren i USA. Han ind1256

ledte med at sige, at det ikke går godt, og at man efter hans
mening ikke kan have æstetik, hvis man ikke har etik.
Han fortsatte med at præsentere en række data, der viser,
at USA bruger mange flere penge end Danmark på hele
sundhedsområdet, og at der i USA er meget store forskelle
i befolkningens sundhed, både på generel og oral sundhed. Disse forskelle er etisk uforsvarlige, og der er derfor
ikke mere grundlag for at tale om æstetik. Han afsluttede
med at forklare, hvorfor han tror, USA bruger så store midler på sundhedsområdet og får så lidt ud af det. Hele foredraget kan findes på Tandlægeforeningens net.

USA bruger næsten dobbelt så mange penge på
sundhedsområdet og får mindre ud af det med en etisk
uforsvarlig ulige fordeling i samfundet

Johan Peter Paludan fra Institut for Fremtidsforskning
fortsatte med at tale om Æstetik, kvalitet og etik – Hvad
byder fremtiden? Det meget underholdende indlæg blev
indledt med, at man jo ikke kan spå om fremtiden, så Institut for Fremtidsforskning er en selvmodsigelse. Han talte
derefter om fortiden, hvor mænd var mænd, og kvinder
kunne lide det. Han filosoferede over, hvorfor mænd er
kommet ud i køkkenet, og havde nogle morsomme betragtninger om udviklingen. Han afsluttede med en
skræmmende udsigt til fremtidens medicinerede og genetisk perfekte overmenneske, som fortsætter ud i udvikling
af en mellemting mellem menneske og maskine, indtil maskinerne helt tager over.

Fremtidsforskeren om fortiden:
Dengang mænd var mænd, og kvinder kunne lide det

Paneldiskussion
Før frokosten var der en spændende paneldiskussion med
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og tandlægestanden, dvs. Mette Halberstadt, Susanne Andersen, Erik Andersen, Bengt Öwall, John Orloff, Freddie Lisberg og Ulla
Pallesen. Palle Holmstrup var moderator. Det blev diskuteret, at patienterne efterspørger æstetiske behandlinger hos
tandlægen, og tandlægen bør møde disse forventninger på
en etisk måde, herunder ikke selv skabe behov hos patienterne. Der sker en kommercialisering af vores fag med tiltagende rigdom i samfundet, hvor udseendet spiller en stigende rolle. Vi skal undgå en udvikling af tandlægen i retning mod at blive en købmand. I den sammenhæng blev
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det påpeget, at ikke mange annoncer på nettet og i andre
medier rummer tilbud om at behandle sygdom og bevare
en sund mundhule. Mange annonceringer har derimod fokus på æstetisk behandling.
For at kvalitetssikre den æstetiske behandling er det vigtigt at udarbejde generelle retningslinjer vedr. mål og midler for æstetisk behandling. Mette Halberstadt fra Sundhedsstyrelsen opfordrede deltagerne til at læse autorisationslovens paragraf 71, som kan findes på www.retsinfo.dk
som bekendtgørelse 1245 fra 2007 og vejledning 64 fra
2007. Hun opsummerede fra loven, at kosmetisk behandling, undtagen ortodonti, ikke må foretages på patienter
under 18 år, og at tandlæger ikke må bruge botox og fillers.
Før kosmetisk behandling skal der søges informeret samtykke på baggrund af fyldestgørende skriftlig og mundtlig
information, og der skal være 2-8 dages betænkningstid,
inden det kosmetiske indgreb må udføres. Alt skal journalføres med fordele og risici, og der skal optages et foto før
og efter behandling, og dette skal være en del af journalen.
Hvis en behandling har en sundhedsfaglig indikation, er
det imidlertid anderledes. Det væsentligste var, som præciseret af flere paneldeltagere, at kosmetisk behandling kun
bør foregå på et biologisk forsvarligt grundlag.

Ved kosmetiske behandlinger kræves ifølge loven grundig
skriftlig og mundtlig information og samtykke, journalisering af fordele og risici, 2-8 dages betænkningstid, inden
behandlingen kan udføres, og foto før og efter

Tema V: Eksempler på behandling med vægt på
æstetik
Giovanni Zucchelli fra Italien fortsatte fra dagen før med
en videodemonstration af den kirurgiske teknik til behandling af gingivaretraktioner. Videoen viste, hvordan
incisionen var split thickness over papiller og full thickness over knoglen. Resten af papillen fjernes supraperiostealt, så lappen kan føres koronalt og sutureres med en
tynd sutur (7-0). Næste eksempel viste brugen af et frit bindevævstransplantat fra ganen samtidig med en koronalføring af gingiva, som dækkede bindevævstransplantatet.
Corky Willhite holdt derefter et klinisk orienteret foredrag om planlægning og behandling ved retablering af
æstetik og funktion af det slidte /eroderede tandsæt med
plast. Han anbefalede plast som billigere alternativ til porcelæn, således at flere patienter kan få råd til det. Plast kan
ikke gøre alt, hvad der kan gøres med porcelænsfacader,
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men kan måske nå 70-90 % af vejen – og meget billigere.
Han viste procedurer step by step på en række patienter og
demonstrerede, hvordan en opbygning af tænderne i voks
i laboratoriet kan føre til, at en skabelon kan laves, som gør
behandlingen lettere og mere forudsigelig.
Det sidste indlæg blev holdt af Konrad Meyenberg fra
Schweiz om æstetik og funktion ved behandling med keramik. Han kaldte dette område succes efter design og talte om vigtigheden af en korrekt ramme for holdbarheden.
Han viste data vedrørende elasticitet og eksempler på konventionelle metalkeramikbroer og diskuterede, hvornår
de stadig er bedre end de nye keramikbroer med Zirkonium, som efter oplægsgiverens mening var det eneste keramikmateriale, som overhovedet egnede sig til keramikbroer. Valget mellem zirkonium- og metalkeramikbroer skal
være baseret på indikation.

Zirkonium er det eneste materiale,
der egner sig til keramikbroer

Tema VI: Konklusioner
Claes Reit opsummerede på en levende måde indtryk fra
symposiet med understregning af det vigtige ved at anvende biologisk velfunderede metoder, og formanden afsluttede med at rose de danske tandlægers etik og kvalitet,
men man kan aldrig blive god nok til det. Kvalitetsudvikling er en nødvendig komponent i dette, og Tandlægeforeningen vil gøre sit til, at det bliver håndtérbart for de danske tandlæger. Formanden takkede foredragsholderne og
Palle Holmstrup og Ulla Pallesen for et godt fagligt arrangement. Dette afsluttede symposiet, og deltagerne havde
med 25 foredrag over de to dage fået en del stof til eftertanke.

Faglig orientering

1257

Cochrane-review

Emdogain® giver færre
postoperative komplikationer
Men der er ikke evidens for, at behandling med Emdogain® redder flere kritiske tænder

Winnie Brodam

E

t Cochrane-review har vist, at applicering af Emdogain® (EMD) regenererer mere støttevæv end tandrensning alene – men omfanget af regenereringen er ikke
stort, og patienterne kan ikke se ændringerne: De kosmetiske resultater udebliver.
Reviewet omfatter randomiserede, kontrollerede undersøgelser af åben lapoperation, styret vævsregeneration og
forskellige bonegrafting-procedurer på patienter med
knogledefekter på mindst 3 mm. Behandlingerne er fulgt
et år efter behandling.
Metaanalyse af reviewets otte studier viste, at EMD-behandling førte til signifikante forbedringer i målt fæstetab
og i pochedybder sammenlignet med placebo og kontrolbehandling.
Når Cochranes forskere analyserede to af de kliniske
studier (dem, som havde lavest risiko for bias), var den
samlede, effektive størrelse af fæstegevinsten 0,6 mm.
Resultatet for alle de inkluderede studier var gennemsnitligt 1,2 mm. Pochedybden blev tilsvarende reduceret med
0,8 mm sammenlignet med placebo og kontrol. Men resultaterne var meget uensartede, og en sensitiv analyse
tyder på, at resultaterne er overvurderede.
EMD gav samme kliniske resultater som guided tissue
regeneration, men EMD er enklere at anvende og giver
færre komplikationer.
Kommentar af tandlæge Jørgen Hørmand:
– Et af problemerne inden for vores fag er, at der »opfindes« nye behandlinger, før sygdommens natur er fuldstændig kendt. Det betyder, at man i mange undersøgelser
ikke kan fremvise de store forskelle i behandlingsresulta1258

ter. Det indebærer, at undersøgelserne indimellem ikke er
til stor hjælp for klinikeren.
Cochrane-reviewet om regenerativ behandling med
Emdogain® giver en status på, hvor langt vi er nået, men
det afklarer ikke situationen: Hvad betyder 1-2 mm yderligere fæstegevinst i forhold til vores gammelkendte behandling fx for den kompromitterede tands overlevelse
på længere sigt - eller for patientens velbefindende? Vi
ved det ikke!
Som kliniker med en syg patient i stolen må man træffe
et valg, og mit er: behandling af sygdommen ved eliminering af plak og bakterieflora ved hjælp af mekaniske og
måske kemoterapeutiske procedurer. Derefter – efter nødvendig responsperiode – behandling af følgerne af sygdommen: de anatomiske defekter (tab af støttevæv, ossøse
defekter), som kan forringe tandens prognose. Emdogain® og styret vævsregeneration (membraner) er de
bedst dokumenterede metoder til at opnå regeneration.
Forskellene mellem dem er begrænset: begge er operatørfølsomme, begge kræver skånsom behandling af gingiva,
og begge er afhængige af en god mundhygiejne.
Ud fra litteraturen og egne erfaringer vælger jeg i dag
oftest Emdogain®. Og i dybe smalle knogledefekter er det
min erfaring, at gevinsten er væsentlig større end de i Cochrane-reviewet beskrevne gennemsnitsværdier. Men
usikkerheden om forudsigeligheden af at kunne opnå en
reel fæstegevinst, af bivirkninger, af postoperative komplikationer og cost-benefit-ratioen betyder, at jeg hyppigt bruger almindelig lapoperation (open flap debridement), når
der er brug for en kirurgisk opfølgning til hygiejnefasen.
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Abstract
Background
Periodontitis is a chronic infective disease of the gums caused by bacteria present in dental plaque. this condition induces the
breakdown of the tooth supporting apparatus until teeth are lost. Surgery may be indicated to arrest disease progression and
regenerate lost tissues. Several surgical techniques have been developed to regenerate periodontal tissues including guided
tissue regeneration (gtr), bone grafting (Bg) and the use of enamel matrix derivative (eMD). eMD is an extract of enamel matrix
and contains amelogenins of various molecular weights. Amelogenins are involved in the formation of enamel and periodontal
attachment formation during tooth development.
Objectives
to test whether eMD is effective, and to compare eMD versus gtr, and various Bg procedures for the treatment of intrabony
defects.
Search strategy
We searched the Cochrane oral Health group trials register, CentrAL, MeDLine and eMBASe. Several journals were hand
searched. no language restrictions were applied. Authors of randomised controlled trials (rCts) identified, personal contacts and
the manufacturer were contacted to identify unpublished trials. Most recent search: May 2005.
Selection criteria
rCts on patients affected by periodontitis having intrabony defects of at least 3 mm treated with eMD compared with open flap
debridement, gtr and various Bg procedures with at least 1 year follow up. the outcome measures considered were: tooth loss,
changes in probing attachment levels (PAL), pocket depths (PPD), gingival recessions (reC), bone levels from the bottom of the
defects on intraoral radiographs, aesthetics and adverse events. the following timepoints were to be evaluated: 1, 5 and 10
years.
Data collection and analysis
Screening of eligible studies, assessment of the methodological quality of the trials and data extraction were conducted in
duplicate and independently by two authors. results were expressed as randomeffects models using mean differences for
continuous outcomes and risk ratios (rr) for dichotomous outcomes with 95% confidence intervals (Ci). it was decided not to
investigate heterogeneity, but a sensitivity analysis for the risk of bias of the trials was performed.
Main results
ten trials were included out of 29 potentially eligible trials. no included trial presented data after 5 years of follow up, therefore
all data refer to the 1year time point. A metaanalysis including eight trials showed that eMD treated sites displayed statistically
significant PAL improvements (mean difference 1.2 mm, 95% Ci 0.7 to 1.7) and PPD reduction (0.8 mm, 95% Ci 0.5 to 1.0) when
compared to placebo or control treated sites, though a high degree of heterogeneity was found. Significantly more sites had < 2
mm PAL gain in the control group, with rr 0.48 (95% Ci 0.29 to 0.80). Approximately six patients needed to be treated (nnt) to
have one patient gaining 2 mm or more PAL over the control group, based on a prevalence in the control group of 35%. no
differences in tooth loss or aesthetic appearance as judged by the patients were observed. When evaluating the only two trials at
a low risk of bias in a sensitivity analysis, the effect size for PAL was 0.6 mm, which was less than 1.2 mm for the overall result.
Comparing eMD with gtr (five trials), gtr showed a statistically significant increase of reC (0.4 mm) and significantly more
postoperative complications. no trials were found comparing eMD with Bg.
Authors’ conclusions
one year after its application, eMD significantly improved PAL levels (1.2 mm) and PPD reduction (0.8 mm) when compared to a
placebo or control, however, the high degree of heterogeneity observed among trials suggests that results have to be interpreted
with great caution. in addition a sensitivity analyses indicated that the overall treatment effect might be overestimated. the
actual clinical advantages of using eMD are unknown. With the exception of significantly more postoperative complications in the
gtr group, there was no evidence of clinically important differences between gtr and eMD.

esposito M, grusovin Mg, Coulthard P, Worthington HV. enamel matrix derivative (emdogain®) for periodontal tissue regeneration in intrabony defects.
Cochrane Database of Systematic reviews 2005, issue 3. Art. no.: CD003875. Doi: 10.1002/14651858.CD003875.pub2
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InternatIonalt forsknIngsnyt

Parodontitis øger risikoen for udvikling af cancer
Tidligere har studier vist sammenhæng
imellem parodontitis og cancerudvikling,
men det har været svært at rense undersøgelserne for medvirkende faktorer – først
og fremmest for rygning.
Nu fastslår amerikanske forskere i et
studie publiceret i tidsskriftet The Lancet
Oncology, at der faktisk er en lille, men
signifikant forstørret risiko for udvikling
af cancer for patienter med parodontitis.
Den forhøjede risiko gælder også for folk,
der aldrig har røget.
Forskerne har fundet, at sammenhængen med parodontitis og forøget cancerrisiko gælder mht. udvikling af hæmatologiske cancere samt cancer i nyrer og
bugspytkirtel.
Årsagen til sammenhængen kan ifølge
The Lancet Oncology være, at parodontitis
er tegn på et svagt immunsystem, eller at
parodontitis er en direkte årsag til forøget
cancerrisiko.

Kommentar af professor Palle Holmstrup,
Tandlægeskolen i København:
– Som altid bør sådanne undersøgelser modtages med interesse
blandet med en sund og naturlig skepsis, specielt fordi det er
vanskeligt at rense for alle, dvs. kendte og ukendte, risikofaktorer.
Jeg kender til disse undersøgelser, og det er naturligvis meget
spændende, at der også kan tænkes relationer den vej rundt.
Den nævnte forklaring om, at parodontitis kan være tegn på et
svagt immunsystem, lyder noget enkel og næppe dækkende for en
mulig sammenhæng. Immunsystemet indebærer så mange komponenter, at det er vanskeligt overskueligt, og konsekvensen af en
svækkelse et sted i dette system er ikke umiddelbart til at forudsige. Da immunoinflammatoriske processer anses for at være
hovedansvarlige for nedbrydningsprocesserne ved de fleste
former for marginal parodontitis, kan denne sygdom heller ikke
umiddelbart forbindes med en svækkelse af dette system.
Svækkelse af immunsystemet er i øvrigt også et kontroversielt
emne som baggrund for cancer, al den stund en af teorierne bag
cancerudvikling netop går på, at inflammation kan stimulere
cancerudvikling.

Michaud Ds, liu y, Meyer M, givanucci e, Joshipura k. Periodontal disease, tooth loss, and cancer risk in male health professionals: a prospective cohort study.

ANNONCER

the lancet oncology 2008; 6: 550-8.

Stillingsannoncer i farver bliver set...
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Alternativ bedøvelse af nervus nasopalatinus
Lettere for tandlægen og behageligere for patienten – en artikel i British Dental
Journal foreslår facial infiltrationsanalgesi i stedet for injektion i papilla incisiva
Konventionel nasopalatinal analgesi lægges forrest i ganen i papilla
incisiva. Det er en smertefuld fremgangsmåde, og forskere har ledt efter
alternative metoder.
Et iransk forskerhold har fundet, at labial infiltration, lagt imellem
hjørnetanden og den laterale incisiv, kan erstatte injektionen i ganen.
De har undersøgt 60 personer, som skulle have ekstraheret incisiver.
30 patienter fik lagt infiltration mellem hjørnetand og lateral som
ovenfor beskrevet. 30 andre patienter fik konventionel injektion i
papilla incisiva.
Efterfølgende fik begge grupper anlagt konventionel labial infiltration, og så blev der foretaget smertemåling. Efter 5-6 minutter blev
bedøvelsen af den anteriore del af ganen bedømt.
Blandt de patienter, som fik foretaget labial infiltration, blev der målt
total, moderat og ingen anæstesi hos henholdsvis 76,7 %, 13,3 % og 10 %
af patienterne. Hos patienter, der fik foretaget injektion i papillen, var
tallene 83 %, 17 % og 0 %.
Forskerne konkluderer, at metoden med labial infiltration kan være
et effektivt alternativ til den konventionelle, smertefulde injektion.

Kommentar af professor Søren
Hillerup fra Tandlægeskolen i
København:
– Artiklen bekræfter, at den teknik,
som vel de fleste anvender på børn,
også virker på voksne. Havde man
testet for smerte lidt senere, fx efter 7-8
minutter i stedet for 5-6 minutter, ville
infiltrationsbedøvelsen med lidocain
adrenalin sandsynligvis have virket
palatinalt hos endnu flere end 23 ud af
30 patienter. Durationen af palatinal
analgesi må formodes at være kortere
end ved konventionel injektion i
foramen incisivum/canalis nasopalatinus. Det må ligeledes antages, at
teknikken er uegnet til længerevarende
operationer, fx fjernelse af en dybt
retineret mesiodens.

lassemi e, Motamedi MHk, Jafari sM, talesh kt, navi f. anaesthetic efficacy of a labial infiltration method on the nasopalatine nerve. Brit Dent J 2008. (epub ahead of print). http://www.

ANNONCER

nature.com/bdj/journal/vaop/ncurrent/abs/sj.bdj.2008.872.html

Vil du vide mere om stillingsannoncer? Kontakt ak@tdl.dk
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Oversatte Internationale Abstracts

Oversatte internationale abstracts
Tandlægebladet bringer løbende danske odontologiske forskeres oversættelse af abstracts fra deres egne publikationer, som
er offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. Hensigten er at holde danske tandlæger tæt orienteret om det
danske bidrag til international odontologisk forskning.

Redaktionen

Introduktion og opfattelse af en
OSCE indeholdende elementer af
self- and peer assessment
Tove Larsen og Dorte Jeppe-Jensen

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Oral Mikrobiologi
og Administrationen

F

ormålet med studiet var at fremme reflekterende tænkning blandt tandlægestuderende ved at gennemføre
en undervisningsfokuseret OSCE, som er en objektiv,
struktureret klinisk eksamen, indeholdende elementer af
self- and peer assessment (selv- og gensidig evaluering).
Der blev arrangeret en tværfaglig OSCE indeholdende cariologi, endodonti og mikrobiologi for alle 6.-semester-studerende. Der blev lagt en overordnet plan for at sikre, at
alle ønskede kompetencer, dvs. viden, herunder tværfaglig
viden, kommunikation, klinisk ræsonnement og praktiske
færdigheder blev testet. På hver eksamensstation blev der
givet positiv, konstruktiv feedback til de studerende baseret på forud fastlagte svarkriterier. Derudover modtog de
studerende skriftlige karakterer efter gennemførelsen af
OSCE’en. På én af stationerne blev feedbacken og karaktererne erstattet af self- and peer assessment, som de studerende gennemførte i grupper efter eksaminationen.
Efter OSCE’en besvarede de 68 studerende og otte lærere, der deltog i OSCE’en, et spørgeskema om deres vurdering og opfattelse af eksamenen. Resultaterne viste en
god korrelation mellem karaktererne og de studerendes
vurdering af opgavernes sværhedsgrad. Generelt var der
ingen systematiske forskelle på de karakterer, der blev
givet i løbet af ugen eller af forskellige lærere, der bedøm1262

te den samme station (med en enkelt undtagelse), ligesom
der var overensstemmelse mellem karaktererne ved
OSCE’en og den almindelige kliniske evaluering. De karakterer, der blev givet ved self- and peer assessment, varierede meget, hvilket peger på behovet for træning i disse discipliner. Spørgeskemaerne viste, at både studerende
og lærere opfattede OSCE’en meget positivt. Således fandt
hovedparten eksamenen relevant, undervisningsmæssigt
udbytterig, i stand til at forbedre de studerendes læring
og anvendelig til eksamination. Ligeledes fandt de studerende, at self- and peer assessment var brugbart. Som konklusion blev denne OSCE, der lagde vægt på en konstruktiv feedback til de studerende, modtaget meget positivt af
såvel studerende som lærere og anerkendt for sine fordele
og muligheder inden for undervisning og eksamination.
Larsen T, Jeppe-Jensen D. The introduction and perception of an OSCE with an element of
self- and peer assessment. Eur J Dent Educ 2008; 12: 2-7.
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Kliniske resultater og
patienttilfredshed efter tidlig
og forsinket indsættelse af
enkelttandsimplantater med
»full-flap elevation«: en
randomiseret
femårsundersøgelse

Konklusioner: Resultaterne var sammenlignelige for tidlig og forsinket indsættelse af enkelttandsimplantater med
høj overlevelsesfrekvens, få protetiske komplikationer,
acceptabel pochedybde og marginalt knogleniveau samt
tilfredsstillende blødtvævsudseende og høj patienttilfredshed i den femårige observationsperiode.
Schropp L, Isidor F. Clinical outcome and patient satisfaction following full-flap elevation for
early and delayed placement of single-tooth implants: a 5-year randomized study. Int J Oral
Maxillofac Implants 2008; 23: 733-43.

Lars Schropp og Flemming Isidor

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Tandlægeskolen, Afdeling for Protetik

F

ormål: Denne artikel præsenterer femårsresultaterne
efter tidlig eller forsinket indsættelse af enkelttands
implantater.
Metoder: Hos 23 patienter blev et implantat indsat i gennemsnit 10 dage efter tandekstraktion (tidlig indsættelse)
og hos 22 patienter tre måneder efter tandekstraktion
(forsinket indsættelse). Alle implantater blev indsat i
front- eller præmolar-regionen i overkæben eller underkæben. Overlevelsesfrekvensen, protetiske komplikationer, pochedybde, marginalt knogleniveau målt på røntgenbilleder, blødtvævsudseende (papildimensioner og
klinisk kronehøjde) samt patienttilfredshed blev vurderet
i løbet af en observationsperiode på fem år. Flere patienter
havde gingivaretraktioner generelt i tandsættet inden
implantatindsættelse, og hos disse blev registreringerne
for blødtvævsudseendet modificeret.
Resultater: To implantater i gruppen »tidlig« og én i
gruppen »forsinket« mistedes inden okklusal belastning.
Der blev ikke mistet yderligere implantater i observationsperioden. Den gennemsnitlige pochedybde varierede
fra 3,3 til 4,5 mm i gruppen »tidlig« og fra 3,6 til 4,4 mm i
gruppen »forsinket« fem år efter implantatindsættelse. I
femårsperioden sås et årligt marginalt knogletab på under
0,2 mm i begge grupper. Skønt blødtvævsudseendet umiddelbart efter cementering af implantatkronen var lidt bedre i »tidlig«-gruppen end i »forsinket«-gruppen, sås der
ingen signifikant forskel mellem de to grupper efter fem
år, idet der skete en spontan forbedring af papildimensioner og den kliniske kronehøjde over tid. Herudover var
patienterne i begge grupper meget tilfredse med resultatet
af implantatbehandlingen.
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TANDLÆGEFORENINGEN MENER

Foto: Jacob Nielsen

Jan A. Frederiksen, medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse:

Et mål er nået:
Tandlægevagt i hele landet
Ved begyndelsen af denne måned blev der sat en
milepæl i udviklingen af dansk tandpleje. Den 1.
november var nemlig dagen, hvor hele Danmark
blev dækket af tandlægevagtordninger.
Dermed har Tandlægeforeningen nået et politisk
mål. Foreningen har i mange år arbejdet for, at patienter i hele landet skulle
kunne få adgang til be– Ingen steder i
handling mod tandpine
landet risikerer
også i weekenden og på
patienter at skulle
helligdage. Nu er det lykkedøje med tandpine
des. I alle egne af landet er
gennem en hel
der etableret ordninger,
weekend.
hvor regioner og tandlæger
på forskellige måder samarbejder om at sikre patienterne behandling uden for
almindelig klinikåbningstid.
Indtil den 1. november var Region Sjælland den
eneste, der ikke var omfattet af en tandlægevagtordning. Men nu er vagtordningen også i denne del af
Danmark kommet på plads. Det har ikke været
nemt at nå frem til en aftale med regionen om ordningen, og det har kun ladet sig gøre at etablere den
sjællandske tandlægevagt, fordi tandlægerne på
Sjælland og Lolland-Falster har vist velvilje til at
være med i finansieringen af ordningen.

1264

I Tandlægeforeningen er vi glade for, at langt den
største del af befolkningen går regelmæssigt til
tandlæge. Men vi må også erkende, at der er mennesker, der ikke går til tandlæge, så ofte som de burde.
Disse patienter har en større risiko for at få behov
for akut behandling end de regelmæssige brugere af
systemet. Dertil kommer, at der er patienter, der er
uheldige og knækker tænder eller får pludselige
smerter af andre årsager.
Med etableringen af tandlægevagtordningen i
Region Sjælland er der nu et landsdækkende sikkerhedsnet under alle de patienter, der får brug for
hurtig hjælp fra en tandlæge. Ingen steder i landet
risikerer patienter at skulle døje med tandpine gennem en hel weekend.

Jan A. Frederiksen,
medlem af Tandlægeforeningens hovedbestyrelse
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Tandlægebladets debatsider





Debatsiderne er åbne for udveksling af synspunkter om foreningens virke og standspolitiske forhold. Synspunkter og indlæg på debatsiderne står for
indsenderens egen regning og kan ikke opfattes som værende dækkende tandlægestandens og Tandlægeforeningens synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at forkorte omfangsrige indlæg. Det er muligt på www.tandlaegebladet.dk direkte at kommentere de enkelte artikler i Tandlægebladet. Desuden gør vi opmærksom på Åbent medlemsforum, der findes på TDLNET. Åbent medlemsforum er åbent for kommentarer og synspunkter,
som man selv kan lægge direkte på nettet.
Redaktionen

Skt. Apollonia
I debatten mellem Jørn Zacho og Susanne Andersen i Tandlægebladet 2008 nr. 11 skriver Jørn Zacho »at bortset fra et
kalkmaleri i en skånsk kirke, så er denne statue (af Skt. Apollonia i
Viborg) det eneste sted i verden, hvor Skt. Apollonia er afbildet.«
Påstanden er uhyrlig. Skt. Apollonia er afbildet i hundredvis af steder i verden, herunder i seks danske kirker og
i 25 svenske. En detaljeret fremstilling vil fremgå af en
artikel af undertegnede om Skt. Apollonia, som er i trykt i
Tandlægebladet.
Jørn Zacho omtaler endvidere Skt. Apollonia som tandlægernes skytshelgen. Hvad skal hun beskytte tandlægerne
imod? Nej, Skt. Apollonia er skytshelgeninde for dem, der
lider af tandsmerter, dvs. patienterne.

Udvalgt litteratur
1.	Bruck W. Das Martyrium der heiligen Apollonia und seine Darstellung in der bildende Kunst. Berlin: Hermann Meusser; 1915.
2.	Bulk W. St. Apollonia. Patronin der Zahnkranken. Ihr Kult und
Bild im Wandel der Zeit. Bielefeld: Zahn-Haus Wilh. Bulk; 1967.
3.	Wessler J. Beskrivande förteckning över Tandläkarinstitutets i
Stockholm Apollonia-samling. Överlämnad till institutet vid
invigningen av dess nya lokaler den 27 oktober 1923. Stockholm: Kahlströms tryckeri, 1923.
4.	Fredlund A. Sankta Apollonia – helgen og nødhjælper. Omkring
nordiske middelalderbilder. Trondheim: Tapir Forlag; 1997.
Ib Sewerin
docent, dr.odont.

Apollonia – igen
Det er altid rart – som uvidende og
ganske almindelig tandlæge – at blive
belært af bedrevidende – heriblandt
endda en dr.odont. – og »tak-skal-duha’« for en brevstorm, som mit lille
indlæg i Tandlægebladet har afstedkommet.
Jeg går ud fra, at Susanne (Andersen)s formandskalender er mindst lige
så travl som min pensionist-ditto og
derfor ej levner plads til læserbrevsfejde, men jeg føler alligevel, at jeg må
rette en tak til Susanne for dit sobre
svar; (det havde jeg også regnet med).
Også en tak for de talrige belærin1266

ger om, hvor mange steder rundt i
verden Skt. Apollonia er afbildet –
det har virkelig været interessant
læsning, og tilsyneladende er en større artikel om hende på vej til Tandlægebladet. Apropos »vej«, så findes der
endog en plads i Rom med navnet
Piazza di S. Apollonia. En kendt dame er hun, men vor forening vil altså
ikke kendes ved hende.
Tilbage er så blot at fastslå, at, bortset fra en bemalet helgenfigur i Loreta-klosteret (if. tandlæge Ole Mørup),
så er den af DTF sponserede statue
(kunstner Hanne Warming) i Viborg

lige ved Abelone-kilden eneste statue
i verden.
Jeg vil fortsat undre mig over (og
brevene til mig bekræfter, at jeg ikke
er den eneste), at andre (uvidende)
kollegers manglende kendskab til
Apollonia skal resultere i, at hun fjernes fra vort logo – og så endda ydermere erstattes af det miskmask af
bogstaver, hvis levetid ifølge mange
virkeligt professionelle reklametegnere vil være kort, og derfor faktisk
bør være det, der skal kastes på bålet.
Jørn Zacho
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Højere fluoridkoncentration
lokalt med aminfluorid
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Øget fluorid lokalt

Uden skumme- og konserveringsmiddel

Undersøgelser viser, at tandbørstning med
en aminfluorid tandpasta giver større fluoridkoncentration lokalt på tanden sammenlignet
med en natriumfluoridtandpasta.1

På grund af aminfluorids særlige opbygning
som et overfladeaktivt stof, skummer det let
i sig selv. Colgate Fluor Active er derfor ikke
tilsat nogen former for skummemidler og er
heller ikke tilsat konserveringsmidler. Colgate
Fluor Active indeholder 1.400 ppm F-, har en
mild smag og en middel slibeværdi.
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Koncentrationen af fluorid lokalt
efter 4 ugers tandbørstning1
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Colgate Fluor Active kan med fordel anbefales
til effektiv daglig cariesforebyggelse.
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For yderligere information kontakt Colgate
Professional Oral Care på telefon 80 60 70 10
eller på www.colgateprofessional.dk

Referencer: (1) Klimek et al., Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel following the use of a NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study (1998).
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Alle kan
få en klagesag
Det sker for de fleste. Alligevel synes alle, det er ubehageligt, og mange vil helst ikke tale om det. Men sådan har
tandlægerne Henrik Sørensen og Marianne Clemensen det ikke. De fortæller gerne om deres klagesag

Gitte Almer Nielsen

– Vi laver aldrig fejl. For hvis vi gør,
retter vi dem igen med det samme.
Tandlæge Henrik Sørensen er tydeligvis inspireret af den anerkendte
amerikanske tandlæge Dick Barnes.
Og han efterlever da også gerne Barnes’ berømte udtalelse og udbedrer
straks fejl, hvis han opdager, at arbejdet ikke er gjort godt nok. Alligevel
må Henrik Sørensen nu indse, at det
altid er undtagelsen, der bekræfter
reglen. Tandlægen fra Farum har
nemlig lige modtaget sin første klage
fra en patient.
Klager er ubehagelige
– Det er da ubehageligt at få en klage.
Især når man føler, at man gør et godt
stykke arbejde. Det berører selvfølgelig min faglighed, fortæller Henrik
Sørensen.
Klagen mod ham kommer fra en
1268

kvindelig patient, der besøgte klinikken i Farum for at få lavet nogle fyldninger i undermunden. Og ifølge patienten har hendes liv ikke været det
samme siden behandlingen.
– Hun føler, at behandlingen har
vendt op og ned på hendes liv, og hun
klager over kroniske smerter og en
brændende fornemmelse. Det er især
brugen af laser og det faktum, at det
var en tandplejer, der udførte behandlingen, hun har bidt mærke i og
mener er skyld i hendes smerter, siger
Henrik Sørensen.
Selv om han naturligvis er ked af,
at patienten oplever mange smerter,
så føler han sig meget sikker på, at
arbejdet er udført ordentligt. Derfor
må han også indrømme, at han oplever klagen som dybt uretfærdig og
fuldstændig ubegrundet. Og det nager naturligvis hans faglige stolthed,

selv om han mest af alt tror, at smerterne skyldes noget andet end behandlingen.
Klagesag varede to år
Samme fornemmelse sad tandlæge
Marianne Clemensen med, da hun
for to år siden modtog en klage fra en
patient, der mente, at en kronebehandling havde påført hende voldsom hovedpine.
– Det var frustrerende at få den
klage, fordi jeg synes, den var substansløs. Jeg kan godt forklare, hvorfor hun havde den hovedpine, men
min tavshedspligt forhindrede mig i
at fortælle, hvad patienten havde betroet mig, mens hun sad i stolen, fortæller Marianne Clemensen.
Selv om klagesagen virkede ligetil
for Marianne Clemensen, så er den
først lige blevet afsluttet efter to år,
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14
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Tandlæge Henrik Sørensen fra Farum synes, det er ubehageligt, at han har fået en klage fra en patient. Men han oplever
samtidig også, at det er uretfærdigt, at han skal bruge så meget tid på en klagesag, som han opfatter som fuldstændig
ubegrundet. Tid, der efterhånden slet ikke står til mål med den forholdsvise lille behandling, som patienten fik i første omgang.
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min habilitet og troværdighed blev
beklikket, siger hun.
Selv om Marianne Clemensen oplevede klagesagen som meget frustrerende, så forsøgte hun at holde hovedet koldt hele vejen igennem forløbet.
Et råd, hun meget gerne giver videre.
– Det er meget vigtigt at holde hovedet koldt i et klagesagsforløb og
stole på, at nævnsmedlemmerne behandler sagen retfærdigt. Som tand-

læger er vi nødt til at være så følelsesneutrale som muligt, især når vi skal
skrive det skriftlige partsindlæg. Det
klæder os simpelthen bedst at være
så neutrale som muligt.
andlægerne sover bedre nu
Ifølge tandlæge Lars Thøgersen, som
er visitator i Regionstandlægenævnet
i Hovedstaden, er Marianne Clemensens reaktion meget typisk.
T

hvor den har passeret alle instanser i
klagesystemet og i patientskadeforsikringen. Tandlægen har fået medhold hele vejen igennem. Alligevel
sidder den københavnske tandlæge
tilbage med en irritation over sagen.
– Jeg følte mig ikke truet på min
faglighed, fordi jeg var sikker på, at
mit arbejde var udført ordentligt.
Men jeg synes derimod, at det var
meget ubehageligt og irriterende, at

tandlæge og samfund
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Alle kan få en klagesag

FOTO: LizETTE KAbRé

Lars Thøgersen er en af de tre visitatorer i Regionstandlægenævnet i Hovedstaden. Af de 40‑50 klagesager, der lander på
hans bord hvert år, er størsteparten klager fra patienter, der er utilfredse med en bestemt behandling. Langt mere sjældent
handler klagen om en langvarig mangelfuld behandling, som er blevet opdaget i forbindelse med tandlægeskift. Ligesom Lars
Thøgersen heller ikke ser mange sager, der bunder i misforstået kommunikation mellem tandlæge og patient. Af de sager, som
lander på Lars Thøgersens bord, så vurderer han, at det kun er omkring 10‑15 %, der ender med forlig.

– De fleste tandlæger tager det meget konstruktivt, når de modtager en
klage. Men det har ikke altid været
sådan. Tidligere sov tandlægerne
dårligt om natten, når de fik en klage.
De oplevede det virkelig som ærekrænkende, uanset om der var hold i
klagen, forklarer Lars Thøgersen.
Han oplever da stadig, at nogle
tandlæger bliver meget kede af det,
når han kontakter dem. Det er især
1270

ældre tandlæger, der midt i deres
pensionisttilværelse bliver indhentet
af en klagesag, der reagerer stærkt.
En følelse, som Lars Thøgersen sagtens kan forstå. Alligevel fastholder
han dog, at det er vigtigt at tale fænomenet ned, for det er svært at undgå
klager. Derfor gør han også meget ud
af at fortælle, at alle kan få en klage,
og at der ikke er noget mystik i det.
Det er egentlig også den følelse,

Henrik Sørensen sidder tilbage med i
dag. Derfor opfordrer han også alle
tandlæger til at sørge for god journalføring og god visuel dokumentation
for behandlinger. Men han understreger også, at hvis man opdager en fejl,
så skylder man patienten at bringe
den i orden hurtigst muligt. Hvis det
altså er muligt. ■
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7E FOUND A TREASURE
!TLANTIS™ ABUTMENTS  AS INDIVIDUAL AS YOUR PATIENTS

Atlantis offers the following advantages:
s /UTSTANDING FUNCTION AND ESTHETICS
n AS CLOSE TO NATURAL PREPPED TEETH AS YOU CAN GET

Images courtesy of Dr. Julian Osorio.

Are you looking for the best solution for cementretained implant prosthetics? Atlantis™ is the answer.

s %LIMINATES NEED FOR INVENTORY OF STOCK ABUTMENTS
s 0LATFORM INDEPENDENT AND AVAILABLE IN THE MATERIALS
YOU WANT

Atlantis is a real treasure within implant dentistry, and
we are happy to share it with you.

79053-USX-0805

By utilizing the unique Atlantis VAD™ (Virtual Abutment
Design) software, the abutments are individually
designed from the final tooth shape. The result is an
abutment with outstanding function and esthetics.

s 3IMPLE RESTORATIVE PROCEDURE WITH REDUCED CHAIRTIME
n JUST TAKE AN IMPRESSION AND SEND IT TO YOUR DENTAL
LABORATORY

»
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

tandlæge og samfund

Astra Tech A/S, Husby Allé 19, DK- 2630 Taastrup. Tel.: +45 4371 3377. Fax: +45 4371 7865, www.astratechdental.dk

1271

kORT NyT

Det ægte smil
er bredere
En hollandsk undersøgelse har
vist, at der er stor forskel på
»smilelinjer«, afhængigt af om
patienten smiler naturligt, eller
om smilet er kunstigt frembragt.
I undersøgelsen, som er publiceret i Acta Odontologica Scandinavica, har mere end 100
mænd smilet til et kamera. Forskere har efterfølgende analyseret forskelle i tandsynlighed,
læbelinjeforløb og smilebredde,
alt efter om forsøgspersonerne
kunstigt frembragte smilene,
eller om de smilede spontant.
Naturlige smil var både højere
og bredere end kunstige – fx
viste personer, når de smilede
»kunstigt«, 30 % mindre af deres
præmolarer, end når de smilede
naturligt. Forskerne anbefaler
derfor, at man anvender spontane smile-mål i diagnostik.
Forskerne bag er
P. Van Der Geld,
Oosterveld P, S.
Berg, A. M. Kuijpers-Jagtman.
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Håndhygiejne skal
udføres korrekt
Blot fordi man husker hånddesinfektionen, betyder det ikke, at man
har god håndhygiejne. Påføringen
af desinfektionsmidlet skal nemlig
ud føres korrekt for at forebygge infektioner. Det dokumenterer en ny undersøgelse udarbejdet af forskere på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved
Århus Universitetshospital.
Undersøgelsen viser, at hvis håndhygiejnen bliver udført korrekt, bliver
antallet af bakterier reduceret med 90 % før kontakt med patienten. Og
antallet af bakterier er stadig reduceret med 82 % efter undersøgelsen eller
behandlingen. Noget anderledes ser det ud, hvis håndhygiejnen ikke er
udført tilstrækkeligt grundigt. For så er antallet af bakterier nemlig kun
reduceret med 60 % før og 54 % efter kontakten med patienten.
Hvis du vil sikre dig en korrekt håndhygiejne, så skal du fordele to pumpeslag håndsprit på hændernes overflade. Herefter skal du gnide dine
hænder, indtil de er tørre. Det tager omkring 30 sekunder.
Artiklen er publiceret i tidsskriftet Infection Control Hospital Epidemiology, og forskerne bag er S. Laustsen, E. Lund, B. M. Bibby, B. Kristensen, A.
M. Thulstrup, J. Kjølseth Møller.

Kviksølvrapport er forsinket
Klinikassistenterne og de få berørte tandlæger må væbne sig med
lidt mere tålmodighed. Den store undersøgelse af sammenhængen
mellem 1.751 klinikassistenters sygdomsmønstre og deres arbejde
med kviksølv er nemlig forsinket. Oprindeligt skulle undersøgelsen have været klar i september, men nu er offentliggørelsen altså
udskudt til det nye år.
– Det er et kæmpe stykke arbejde at indsamle de mange data,
og derfor har det taget lidt længere tid end forventet. Vores medlemmer sidder naturligvis og venter spændt på rapporten, men de
må desværre vente nogle måneder endnu, siger HK/Privats arbejdsmiljøkonsulent, Svend-Erik Hermansen til Politiken.dk.
Undersøgelsen tjekker bl.a. informationer fra Dødsårsagsregistret, Landspatientregistret, Scleroseregistret, Fødselsregistret og
Misdannelsesregistret og sammenligner med informationer fra en
kontrolgruppe.
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Tandpinevagten i
Region Sjælland er i gang

Læs brugsanvisningen for lampen, og læs brugsanvisningen for materialet. Sådan lyder to af de gode råd, som NIOM oplister efter at have
undersøgt de almindeligt forekommende LED-lamper på markedet.
LED-lamper har et smallere spektrum end halogenlamper, og
der er risiko for, at de ikke hærder alle typer af lyshærdende materialer på markedet.
NIOM konkluderer, at LED-lamper generelt giver samme hærdedybde som halogenlamper, men påpeger også, at der
er store variationer i lysintensiteten
blandt de undersøgte LED-lamper.
NIOM-rapporten findes som et
»kunskapsdokument« fra det svenske
Kunskapscenter för Dentala Material.

Siden den 1. november har alle voksne og børn i
Region Sjælland som noget nyt haft adgang til
akut tandlægehjælp i weekenden. Den nye tandpinevagt holder åbent både i Slagelse og i Nørre
Alslev på Falster to timer hver weekend året
rundt, ligesom der også står en tandlæge og en
klinikassistent klar på helligdage samt jule- og
nytårsaftensdag.
Region Sjælland var det sidste sted i landet,
hvor borgerne har måttet leve uden mulighed for
tandlægehjælp i weekender og på helligdage,
men nu er det altså lykkedes region, kommuner
og privatpraktiserende tandlæger at blive enige
om en løsning.

Du finder link til hele rapporten med
rådgivning om hærdelamper, hvis du
går ind på www.tandlaegebladet.dk
under denne artikel, der findes under
Artikler og herefter Netartikler.

iLLUSTRATiON: LENE HøibERG

Store variationer
i hærdelampers lysintensitet

læs mere om den nye vagtordning på
www.regionsjaelland.dk.
Se i øvrigt lederen s. 1264

Tilfredshed med det faglige indhold på
Symposium 2008
1124 tandlæger og 466 klinikassistenter deltog i Tandlægeforeningens Symposium 2008
i Bella Center den 31. oktober og 1. november.
Emnet var æstetik, kvalitet og etik, og deltagerne blev både præsenteret
for, hvad man kan gøre for at leve op til patienternes krav om smukke
tænder, og det blev diskuteret, hvor langt man bør gå.
Evalueringerne, som generelt viser stor tilfredshed med arrangementet, er for første gang gennemført elektronisk, og det har givet
den højeste svarprocent nogensinde. Ud af de deltagere, som har angivet deres mailadresse (915 personer), har 70% evalueret. Evalueringerne bliver taget med i planlægningen af kommende arrangementer.
Se evalueringsresultaterne på TDLNET under »Efteruddannelse«.
Symposium 2009 har emnet den medicinsk kompromitterede patient. Det afholdes i Århus den 6.-7. november.
Se – eller gense – udvalgte sessioner fra
Symposium 2008 på tD
tDlNet
DlNet
et
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TANDLæGE i GRøNLAND

Nu vender de

kajakken
I en årrække er cariesudviklingen i Grønland gået den forkerte vej. Nu
skal udviklingen vendes, og der indføres bl.a. regelmæssig tandpleje for
børn allerede fra ottemånedersalderen

Winnie Brodam

Det er svært at sætte tal på cariessituationen blandt grønlandske børn
og unge, for OCR-registreringen har
ligget stille i nogle år. Men det lyder
samstemmende fra landets tandklinikker, at der er rigtig meget caries,
ikke mindst blandt småbørn.
Man ved også, at den megen caries
betyder, at alt for mange grønlandske
småbørn må igennem tandpiner og
angstprovokerende tandlægebesøg
med Dormicum, bedøvelser og ekstraktioner.
Det problem vil vi forsøge at reducere. Vi vil forbedre tandsundheden
først og fremmest for børn og unge,
fastslår cheftandlæge i Sundhedsledelsen Frank Senderovitz.
Derfor tager tandklinikkerne i
1274

Grønland fat på et ambitiøst tandsundhedsprojekt, og i 2010 skal
mindst 80 % af grønlandske treårige
have et defs-tal på 0. Den tandsundhed skal bevares, sådan at mindst
halvdelen af de samme børn som
15-årige har et DMFS-tal på 0.
forældrene skal inddrages
Vi vil have fat i forældrene. De skal
have at vide, at caries kan undgås,
hvis man børster tænderne rene med
fluortandpasta, og hvis man spiser
fornuftigt, fremhæver Frank Senderovitz.
Fra 1. januar 2008 indkaldes alle
grønlandske børn på otte måneder til
»tandsamtale« med en eller begge
forældre. Det samme gælder børn i
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14
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Mange grønlandske børn får en dårlig start på tandklinikken pga. voldsomme
oplevelser i tandlægestolen. Grønlands nye cariesstrategi skal vende udviklingen:
Nu skal alle børn indkaldes allerede fra ottemånedersalderen, sådan at man fra en
tidlig alder kan indarbejde gode tandplejevaner.

seksårsalderen med 6’erne i frembrud
og børn med 7’erne i frembrud. De
tre grupper af børn glider fremover
ind i en regelmæssig indkalderytme,
og til næste år gentages proceduren,
sådan at nye ottemånedersbørn samt
treårige og seksårige inkluderes i den
regelmæssige tandpleje.
Samtidig indføres der OCR-registrering af børn i 3-, 6-, 9-, 12- og 15års-alderen.
OCR-registreringen er et helt nødvendigt planlægningsredskab, men
OCR-blanketterne vil også, når man
får indarbejdet systemet, være en
uundværlig del af journalsystemet på
klinikkerne, påpeger Frank Senderovitz.
opgaverne skal fordeles
Klinikassistenterne og de grønlandske tandplejere, kigugitigissaasut
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

eller i daglig tale: kig’ere, bliver nøglepersoner i implementering af den
nye grønlandske cariesstrategi. For
det første fordi de er uddannede til
det forebyggende arbejde, for det
andet fordi de taler sproget, og for
det tredje fordi de ofte ansættelsesmæssigt er den røde tråd på klinikkerne.
Det er et problem, at vi mangler
kontinuitet på chefposterne, men de
dygtige fastansatte medarbejdere skal
være med til at holde os på sporet,
siger Frank Senderovitz, som dog
erkender, at der også er tendens til
»lavvande« på kig-området.
Det er helt afgørende, at kig’erne
primært bruger deres ressourcer på
børnene, men der er også brug for, at
klinikassistenterne efteruddannes og
påtager sig nye opgaver og nye rutiner, understreger han. ■

»
Salt‑
fluoridering
Det er – uafhængigt af
den nye cariesstrategi –
vedtaget at indføre
saltfluoridering i
Grønland, formentlig i
løbet af 2008. Man
forventer, at det vil give
en vis reduktion af
cariesforekomsten, men
størrelsen kan ikke siges
med sikkerhed.

tANDlæGe oG SAMfUND
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Motiverende og instruerende samtaler
med forældre skal være en af hovedhjør‑
nestenene i Grønlandstandplejen. Det
har været dejligt at mærke, at alle de
forældre, vi har mødt, har taget rigtig
godt imod tilbuddet, siger Jette
Christiansen (til venstre i billedet).

Sunde tænder – billigst muligt
I 1980’erne havde man stor succes med at forbedre tandsundheden i en af de danske kommuner, hvor
cariesforekomsten var størst. Nu skal de gode erfaringer fra Nexø overføres til grønlandske forhold

Winnie Brodam

Stor cariesforekomst, diverse kulturelle barrierer og stor cariesaktivitet.
Det var udfordringer, man stod over
for for omkring 30 år siden i Nexø
Kommune på Bornholm. I dag har
man de samme udfordringer i tandplejen i Grønland.
Derfor besluttede man i Grønlandstandplejen, da en ny cariesstrategi
skulle udvikles, at kontakte en af
nøglepersonerne i forbindelse med
Nexø-modellen: Kim Ekstrand fra
Tandlægeskolen i København. Sammen med ham og tandlægerne Jette
og Christian Christiansen, som var
de udøvende drivkræfter bag Nexømodellen, udarbejdede cheftandlæge
Frank Senderovitz et oplæg til en ny
grønlandsk cariesstrategi, som blev
1276

præsenteret på en medarbejderkonference i oktober 2007.
Strategien blev sat i værk i januar
2008, og et halvt år senere, i august i
år, drog de fire cariesstrateger sammen med chefdistriktstandlæge Olina
Hansen og Tandlægebladets udsendte
på tur ned ad den grønlandske vestkyst for at få et indtryk af, hvordan
den tilpassede Nexø-model klarer sig
i Grønlands hverdag.
fokus på småbørn og
deres forældre
Først og fremmest har vi konkluderet, at strategien med en tidlig indsats
over for børn og forældre må være
helt rigtig. I Grønland kan man ikke
behandle sig ud af problemerne, op-

summerer Jette og Christian Christiansen efter rejsen.
Der er dog lokale og generelle forhold, som kan vanskeliggøre implementeringen af Nexø-modellen i
Grønland. Det erkender de to tidligere Nexø-tandlæger.
Når det gik så godt i Nexø, var det
bl.a. pga. meget systematiske indkald
baseret på det enkelte barns situation
– det, vi kalder behovstandpleje. Og
efter vores rundtur må vi nok erkende, at den vil være vanskelig at overføre, i hvert tilfælde til bygderne i
Grønland, konkluderer de.
Besøg i Upernavik, Uummannaq
og Sisiumut har bestyrket »de cariesrejsendes« fornemmelse af, at cariessituationen er alvorlig blandt småTANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

Nexø-modellen
I 1980 var der hos 9.-klasse-børn i
Nexø et DMFS på 17, og det var højt
efter danske forhold. Med den nye
viden, der kom i løbet af 80’erne,
indså man, at man kunne stoppe
caries uden at bore, og i 1987
startede Jette og Christian
Christiansen et projekt sammen
med lektor Kim Ekstrand fra
Tandlægeskolen i København med
det formål at holde Nexø-børns

børn i Grønland. Jette og Christian
Christiansen har set småbørnsjournaler fyldt med beretninger om Dormicum og ekstraktioner. Og de har
oplevet børnene ved selvsyn.
Små børn, der får trukket tænder
ud, glemmer det aldrig. De er angste,
og de får måske en tandlægeskræk,
som de aldrig overvinder, siger Jette
Christiansen, som af samme grund
roser Grønlands ny cariesstrategi for
at prioritere til fordel for børn og unge og især for småbørn.
Det er afgørende vigtigt, at strategien starter med børn allerede i ottemånedersalderen, så man får fat i forældrene, før evt. uvaner bliver cementeret, understreger Jette Christiansen.
Det, vi skal styrke, er forældreomsorgen og egenomsorgen, og det
har været dejligt at opleve, at den
strategi bliver godt modtaget af forældrene alle vegne, siger hun.
Nye opgaver til personalet
Det kan være et problem, at forældreansvar for børn i Grønland ofte deles
af mange familiemedlemmer, for på
tandklinikkerne oplever man, at den
ældre generation (bedsteforældrene)
ikke tager tandpleje så seriøst som
forældrene.
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Det kan også være et problem at
være opsøgende og at få fat i alle forældre – især hvis man mangler personale. Derfor vil den nye cariesstrategi
indebære, at personalet må være fleksibelt mht. opgavefordeling.
Der vil nok være områder, hvor klinikassistenter må påtage sig opgaver,
som ellers naturligt ville ligge hos en
»kig« (grønlandsk tandplejer, red.).
Derfor er der stort behov for efteruddannelse af personale. Og heldigvis
har det personale, vi har mødt, uden
undtagelse været engageret og positivt og haft lyst til at gøre noget for
tandsundheden, siger Jette og Christian Christiansen.
En vigtig erfaring, som de to har
med fra Nexø, er, at det var sammenholdet omkring metoden, der bar den
frem. På Bornholm stod personale,
patienter, politikere og hele kommunen sammen om, at det skulle lykkes:
Børnene skulle have sunde tænder –
og de skulle have det så billigt som
muligt.
På samme måde understreger Jette
og Christian Christiansen, at det er
vigtigt, at cariesstrategien i Grønland
opfattes som hele distriktets og hele
klinikteamets strategi. ■

tænder sunde og at gøre det så
billigt som muligt. Det gjorde man
ved at gøre forebyggelsen
individuel og specifik. I dag har
18-årige i Nexø et DMFS på 1 i
gennemsnit – det er bedre end det
øvrige Danmark som helhed.
Du kan læse mere om Nexø-modellen her: www.nexodent.com.

Nexø-modellens
tre hjørnestene
Jette Christiansen anbefaler, i
henhold til Nexø-modellen, tre
faste procedurer, når børn og unge
med eller uden deres forældre
besøger klinikken:
• Undervisning i, at caries er en
lokal sygdom.
• Intensiv og individuel træning i
hjemmetandpleje.
• Tidlig professionel non-operativ
intervention.
De tre procedurer gentages med
intervaller, der afhænger af

»

diagnostik og risikovurdering.
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– Jeg kommer til at savne
kajakturene, vandreturene,
skiturene, hundene –
vennerne og kollegerne
NiELS V. HANSEN, ViKARiENDE TANDLæGE i UMMANNAQ

Grønland

– drømmen holdt
Både personligt og fagligt blev opholdet i Uummannaq til det, som Niels V. Hansen havde drømt om

Winnie Brodam

Det var en gammel drøm om at bo og
arbejde i Grønland, som blev opfyldt,
da klinikchef Niels V. Hansen i starten af året rejste til Uummannaq for
at vikariere som tandlæge.
I de otte måneder, som opholdet
varede, indgik han som den »tandlægelige« del af klinikteamet på skolen i
den lille by, og ved hjemrejsen sidst i
august måned kunne han konstatere,
at drømmen holdt. Han er dybt optaget af naturen, menneskene og af
arbejdet som tandlæge i Grønland.
– Jeg kommer til at savne kajakturene, vandreturene, skiturene, hundene – vennerne og kollegerne, men
jeg glæder mig også til at komme
hjem til familien og mit øvrige liv,
erkender Niels Hansen ved afrejsen.
Manglende kommunikation
giver utryghed
Opholdet i Grønland har bestyrket
Niels V. Hansens tro på, at kommunikation er en af de vigtige forudsætninger for god tandpleje.
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– Utryghed ved, hvad tandlægen
vil foretage sig, holder mange grønlændere væk fra tandlægestolen, og
hvis ikke vi får ændret den måde, vi
taler med folk på, og forhåbentlig
dermed deres opfattelse af, hvad
tandlæger og tandpleje er, så mener
jeg, at Grønlandstandplejen fortsat vil
være ude af kontakt med sine brugere. Og så vil vi ikke være i stand til at
få brugerne til at forstå eller handle
på vores forebyggelsesbudskaber,
pointerer Niels V. Hansen.
– Folk heroppe siger, de er utrygge
ved tandlæger, fordi de tidligere har
erfaret, at behandlinger er foretaget,
uden at de har forstået, hvad der
skulle foregå eller hvorfor. Og journalerne bekræfter, at folk har fået behandlet rigtig mange dårlige tænder,
men der er ingen notater om, at der er
blevet talt om forebyggelse eller blevet informeret om behandlingsmuligheder eller -alternativer, påpeger
Niels V. Hansen, som oplever, at det
er mangelfuld kommunikation, der

er hovedårsagen til utryghed blandt
grønlandske patienter.
– Hvis folk ikke aner, hvad der skal
foregå, når de kommer hos tandlægen, så er det klart, at de bliver utrygge, siger han.
Akuttandplejen er en udfordring
Der er et stort cariesbehandlingsbehov
i Grønland og også i Uummannaq. Og
Niels V. Hansen erkender, at det håndværksmæssigt var en udfordring at
komme til Grønland efter mange år i
dansk kommunal tandpleje.
– Det tog lidt tid at vænne sig til at
være voksen-akut-tandlæge. Men det
har været spændende og sjovt, og jeg
elsker håndværksdelen. Jeg kan lide,
at det bliver lidt svært. At det er udfordrende, siger han.
Personalet på klinikken i Uummannaq var, før Niels V. Hansens
ankomst, på kort tid blevet fordoblet.
Det betød, at klinikdagen var blevet
uoverskuelig for medarbejderne.
– Løsningen blev, at vi indførte
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– Det har været problematisk
for personalet i Uummannaq,
FOTO: WiNNiE bRODAM

at man har måttet skifte
arbejdstilrettelæggelse med
skiftende vikarer, fortæller
Niels V. Hansen. Nu har det
samlede personale, på
baggrund af en række persona‑
lemøder, udarbejdet en manual
med praktiske oplysninger – en
introduktion af klinikkens
arbejdstilrettelæggelse, som
Niels V. Hansen håber, at
kommende vikarer vil benytte.

FOTO: WiNNiE bRODAM

Uummannaq

Navn:

Niels V. Hansen

Alder:

55 år

Stilling: Vikarierende tandlæge i
Uummannaq. Til daglig
distriktsleder i Syddjurs
kommunale Tandpleje

morgenmøder, hvor vi gennemgik
arbejdsdagene og på den måde sikrede, at alle vidste, når der var noget
særligt på programmet. Vi indførte
også månedlige klinikmøder for alle
medarbejdere, hvor man i fællesskab
træffer beslutninger om fx ændringer
af arbejdsdagens tilrettelæggelse,
fortæller Niels Hansen.
Han har oplevet, at det har været
problematisk for personalet at skifte
arbejdstilrettelæggelse med skiftende
vikarer. Derfor har han under sit ophold sørget for, at alle beslutninger
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

truffet på klinikmøder er skrevet
ned, sådan at klinikken nu har en
slags manual med praktiske oplysninger som introduktion af klinikkens
arbejdstilrettelæggelse. Niels V. Hansen håber, at de næste vikarer vil
respektere de trufne beslutninger.
– Det faste personale skulle gerne
være i stand til at holde toget på de
skinner, vi nu har lagt ud, og dermed
tage et større ansvar, også for etikken
i mødet imellem mennesker på klinikken, håber Niels V. Hansen, som
har været meget glad for samarbejdet

på klinikken. Den glæde har været
gensidig: De ansatte har været meget
glade for »Niisi«.
Hjem til Århus
Sidst i august måned rejste Niels V.
Hansen hjem fra Uummannaq-øen.
Han sagde farvel til tandplejen, skolen, hotellet, posthuset og sygehuset
og til KNI/Pilersuisoq og Rema 1000butikken. Men først og fremmest sagde han farvel til udsigten til Nuussuaqs fjelde, til Uummannaq-øen og
havet og folkene på øen. ■
tANDlæGe oG SAMfUND
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– Jeg oplever, at grønlandsk og
dansk humor passer godt sammen,
og det tror jeg er meget vigtigt

bopæl i Libanon
– arbejdsplads i Nordvestgrønland
Med tørklæde, der står godt til isbjergene, og med humor der harmonerer med den grønlandske,
styrer Bettina Wahl Abdallah tandplejen for ca. 3.000 mennesker i Upernavik-distriktet

Winnie Brodam

Hun holder af folk heroppe. Og hun
holder af naturen. Hun holder endda
af vintermørket og de primitive bygdeture. Så helt almindelig er hun ikke. Men det er man egentlig heller
ikke i tvivl om, når man møder hende.
Bettina Wahl Abdallah er tandlæge
i Upernavik. Hun er også muslim
med dertil hørende hovedbeklædning. Og hun er bosat i Libanon, når
hun ikke lige passer klinik i Nordvestgrønland. Men ellers er hun vokset op på Midtsjælland: Startede sin
uddannelse i Benløse Folkeskole og
afsluttede den i 1996 på Tandlægeskolen i København.
Det var svært at få ansættelse efter
eksamen – måske pga. tørklædet,
mener Bettina Wahl Abdallah.
– Efter at have gået arbejdsløs i
nogle år fik jeg job i en kommunal
praksis på Nordsjælland, fortæller
Bettina Wahl Abdallah, som dog al1280

drig rigtig faldt til på arbejdspladsen.
Hun fik tilbudt job i Grønland, og
nu tilbringer hun sin anden periode
(på otte måneder) i Upernavik. Sammen med to katte og fire store hunde,
der på grønlandsk manér står lænket
uden for Grønlandstandplejens lille
gule hus, bor hun ved siden af sygehuset med udsigt til havet fra næsten
alle vinduer.
Bygdeture giver gode resultater
Det var en stor udfordring at komme
til Upernavik første gang, husker Bettina Wahl Abdallah.
– Min arbejdserfaring var begrænset, og arbejdet med danske børnepatienter havde ikke givet mig erfaring
med fx ekstraktioner og rodbehandlinger, fortæller hun.
Nu er Bettina Wahl Abdallah blevet
ferm med ekstraktionstangen og med
rodfile, som der desværre er god brug
for i Upernavik. Folk i byen har gene-

relt meget dårlige tænder, men
tandsundheden i bygderne er ved at
blive bedre takket være de jævnlige
bygdebesøg, som er en del af Bettina
Wahl Abdallahs hverdag. Sammen
med to klinikassistenter tager hun af
sted med hele det mobile udstyr i båd
eller med helikopter, og så foretager
de tandpleje hele dagen og sover i
sundhedshuset eller det, der ligner,
om natten.
fagligt udfordrende
– Tandlægejobbet i Grønland er udfordrende og spændende, og det er
min erfaring, at man, selvom man er
ung og uden voldsomt megen erfaring, kan have stor glæde af et ophold
heroppe, fortæller Bettina Wahl Abdallah og fortsætter:
– Grønlandstandplejen har måske
ry for at være tandekstraktionernes
holdeplads, og det kan da også være
desillusionerende at trække tænder
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– Der blæser nye vinde i Grønlandstandplejen, og det
er spændende at være med til at »vende bøtten« – til
at løfte tandsundheden heroppe, siger tandlæge
Bettina Wahl Abdallah, som i øjeblikket tilbringer sin
anden periode som tandlæge i Upernavik

Foto: Winnie Brodam

Upernavik

ud, især på små børn. Men der blæser
nye vinde, og i dag kan man få lov til
både at udføre mange former for
tandbehandling og samtidig være
med til at vende bøtten – til at løfte
tandsundheden heroppe, siger hun.
Store kulturelle forskelle
Bettina Wahl Abdallah vakte opsigt
med sit tørklæde i Danmark. Hun
vækker også opsigt i Upernavik, men
på en god måde. Og på en aftenspadseretur rundt i byen er det tydeligt, at
hun er vellidt.
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– Jeg oplever, at grønlandsk og
dansk humor passer godt sammen, og
det tror jeg er meget vigtigt, understreger Bettina Wahl Abdallah, som
trives i arbejdsmiljøet blandt klinikassistenter og andet personale på klinikken.
Personalet er nøglepersoner på
klinikken. For det første fungerer de
som tolke. For det andet kender de
kulturen – og selvom meget er dansk
i Upernavik, skal man ikke tage fejl.
– Det er en anden kultur heroppe.
Folk har en anden baggrund, og man

Navn:

Bettina Wahl Abdallah

Alder:

39 år

Stilling:	Vikarierende chefdistrikts
tandlæge i Upernavik

kan ikke bare gøre tingene, som man
gør dem i Danmark, fortæller Bettina
Wahl Abdallah.
Hun har selv stor erfaring i at
håndtere og respektere kulturelle
forskelle: Hun konverterede til islam
for 20 år siden. Hun har fast bopæl i
Libanon, og hun er gift med en libanesisk mand.
Han har været med i Upernavik,
men kulden var for voldsom, så indtil
videre praktiserer de ægteskab pr.
langdistance, hvor han venter på hende i hjemmet i Libanon. ■
tandlæge og samfund
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- Jeg bor godt her i byen, og
jeg er glad her. Det er dejligt
indimellem at besøge Danmark,
men i Grønland føler jeg mig fri
KARL LENNERT, CHEFDiSTRiKTSTANDLæGE, SiSiUMiUT

Grønland
gør ham glad
Han når aldrig i bund med cariesarbejdet, hans tandlægekolleger kommer og går, og han kunne
sikkert tjene flere penge i Danmark. Alligevel er Karl lennert en glad leder af tandplejen i Sisiumut

Winnie Brodam

Sisiumut er en af de byer i Grønland,
hvor cariessituationen langsomt, men
sikkert går den rigtige vej. Sisiumut
er også en af de grønlandske byer,
hvor personalesituationen på tandklinikken er mest stabil.
Begge dele kan selvfølgelig have
flere årsager. Men noget af forklaringen hedder uden tvivl Karl Lennert. I
år har han »holdt sølvbryllup« med
klinikken, og han kunne ikke tænke
sig at være tandlæge andre steder.
Hans ansatte kunne heller ikke tænke sig, at han skulle være andre steder, men egentlig stod der ikke skrevet over hans vugge, at han skulle
være tandlæge.
Familiens andre børn fik ikke lov
at rejse ud efter grundskolen i Sisiumut, men Karl Lennert flyttede allerede som 15-årig hjemmefra for at gå
i realskole i Nuuk.
– Af en eller anden grund fik jeg
lov til selv at bestemme, og efter real1282

eksamen i Nuuk fik jeg endda lov til,
på opfordring af en lærer, at rejse et
år til USA. Det var et stort spring – en
helt ny verden og meget spændende,
fortæller Karl Lennert, der kom hjem
som 19-årig, fast besluttet på at fortsætte skolegangen.
første grønlandske tandlæge
Efter USA hjalp Grønlandsministeriet
Karl Lennert ind på et dansk gymnasium – nærmere bestemt i Grenå – og
som den første i familien fik han studentereksamen.
– Undervejs husker jeg, at jeg engang i 1. g gik på biblioteket og kiggede i »Hvad kan jeg blive?« Jeg læste
længe, nåede til »tandlæge« og bestemte, at det var det, jeg ville være,
fortæller Karl Lennert om sit karrierevalg.
Han var den første grønlænder, der
blev tandlæge. Og efter fire år som
tandlæge i Nuuk kom han hjem til

Sisiumut, og det har han aldrig fortrudt.
– Jeg bor godt her i byen, og jeg er
glad her. Det er dejligt indimellem at
besøge Danmark, men i Grønland
føler jeg mig fri. Jeg kan sejle i min
båd. Jeg kan fiske og gå på jagt efter
rensdyr og moskus, siger Karl Lennert, som aldrig forpasser en mulighed for at tage sine skiftende kolleger
fra Danmark med ud i naturen, så de
kan opleve, hvor smukt Grønland er.
I det hele taget er Karl Lennert glad
for sine skiftende tandlægekolleger.
De erfarne tandlæger bruger han som
sparringspartnere, og de unge kolleger
bidrager positivt bl.a. med deres viden:
– Jeg er meget glad for de cand.
odont.er, jeg har haft heroppe, og det
er egentlig kommet lidt bag på mig
selv. Jeg tror, at de unge mennesker,
der søger herop, har særlig meget ben
i næsen. Når cand.odont.erne ved fælles hjælp er kommet igennem den
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

Foto: Winnie Brodam

Der er store behandlingsbehov hos de
voksne i Sisiumut, og det tager tid fra
tandplejen for børn. Derfor kræver det
en vis omstilling at implementere den
nye cariesstrategi, siger chefdistrikts
tandlægen i Sisiumut, Karl Lennert, om
strategien, som giver de grønlandske
børn førsteprioritet.

Foto: Winnie Brodam

Navn:	Karl Lennert
Alder:	58 år
Stilling:	Chefdistriktstandlæge
i Sisimiut
Sisimiut

allerførste tid, er de en god og stabil
arbejdskraft, og så nyder jeg godt af
deres teoretiske viden, fortæller han.
Når aldrig i bund
Mange grønlandske børn lider af
voldsomme tandstillingsfejl, og Karl
Lennert har udviklet en passion for
ortodonti. Det glæder ham, når han
kan hjælpe, og det ærgrer ham, at han
ikke kan hjælpe flere. Det samme
gælder mht. cariesbehandling.
– Vi arbejder så profylaktisk, som
vi nu kan, men hvis det var rigtigt,
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

skulle vi nå igennem alle skolebørn
hvert år, og det når vi ikke. Sådan er
det bare, konstaterer Karl Lennert,
som også må erkende, at han aldrig
når i bund med behandlingerne.
Han trækker flere tænder ud, end
han bryder sig om, og det kan være
frustrerende. Til gengæld er det en
utrolig tilfredsstillelse at se glæden
hos folk de gange, hvor der fx bliver
tid til at forsyne en fortand med stift
og plastkrone.
Der er store behandlingsbehov hos
de voksne i Sisiumut, og det tager tid

fra tandplejen for børn. Derfor kræver det en vis omstilling, også hos
chefdistriktstandlægen i Sisiumut, at
implementere den nye cariesstrategi.
Men Karl Lennert er ved godt mod.
– Nu skal vi give børnene førsteprioritet. Det bliver spændende at se,
hvordan det går, siger han. ■

»
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Også unge tandlæger
er velkomne i Grønland
Rekrutteringen af tandlæger til Grønland har været vanskelig for ikke at sige katastrofal,
og i dag er kun omkring en tredjedel af tandlægestillingerne besat med fastansatte

Winnie Brodam

FOTO: WiNNiE bRODAM

– Det er dejligt med de unge
tandlæger, der søger til
Grønland. De udvikler en bred
faglighed og en kærlighed til
landet, som er meget spæn‑
dende, siger cheftandlæge i
Sundhedsledelsen Frank
Senderovitz.
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– Heldigvis er der to nye tandlægepar
på vej herop i fast ansættelse, fortæller cheftandlæge i Sundhedsledelsen
Frank Senderovitz.
De grønlandske tandklinikker er i
vid udstrækning blevet betjent af et
skiftende antal tandlæger, som med
vidt forskellig baggrund har ønsket
at tage nogle måneders vikariater.
Det har ifølge Frank Senderovitz
udviklet sig til en pulje på ca. 30
tandlæger, de fleste medlemmer af
den såkaldte cariespatrulje, som
mere eller mindre regelmæssigt
stiller sig til rådighed for Grønlands
tandplejen.
– Det samarbejde er vi glade for, for
det afhjælper i nogen grad det store
behandlingsbehov, siger Frank Senderovitz.
Mulighed for de unge
Der er imidlertid også helt nye, unge
kolleger, der ønsker at arbejde i
Grønland, og dem vil Grønlands
tandplejen gerne i kontakt med.
– Det er klart, at kandidater uden
autorisation til selvstændigt virke
ikke kan placeres alene i en grønlandsk by, men vi kan ofte finde gode
pladser til nyuddannede, og det er
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spændende med de unge tandlæger:
De får en kærlighed til landet. Og de
får mulighed for at udøve en bredspektret og fagligt udviklende tandpleje, sådan som der er mulighed for
heroppe, siger Frank Senderovitz.
Ud over de bredspektrede tandplejeopgaver i Grønland kan tandplejen
deroppe lokke med meget fine klinikfaciliteter.
– Egentlig tror jeg, at der er kommunale tandplejer i Danmark, der
ville misunde os de fine klinikforhold, siger Frank Senderovitz, som
understreger, at de grønlandske hygiejneretningslinjer er helt i top. Det er
behandlingerne, trods de begrænsede
behandlingstilbud, også – så der er
gode muligheder for faglig udfoldelse,
siger Frank Senderovitz.
Hvordan ser man ud i cheftandlægens øjne, hvis man er ønsketandlægen til Grønland?
– Man er en bredspektret tandlæge,
som er glad for at behandle børn.
Man kan lidt af det hele, og man har
sans for og glæde ved at tilrettelægge
og strukturere i det forebyggende og
opsøgende arbejde. Eller også er man
villig til at lære det hele, konkluderer
Frank Senderovitz. ■

Ønsker du job
i Grønlands
tandplejen,
så kig på:
www.nextjobgreenland.gl
eller kontakt
Grønlandstandplejen på:
SHV-PERS-ADM@gh.gl

tandlæge og samfund

1285

Tandlægeforeningens formand:

Vi skal være endnu mere
Susanne Andersen har været formand for Tandlægeforeningen i tre år. Hun synes bl.a., at foreningen er blevet mere
synlig i offentligheden. Men der er meget mere, som hun gerne vil nå i spidsen for Tandlægeforeningen.
Derfor stiller hun op til endnu en treårig formandsperiode på weekendens hovedgeneralforsamling

Claus Jørgensen

Det sker, at Susanne Andersen bliver
stoppet på gaden af mennesker, hun
ikke kender. »Undskyld, men vi kan
se, at du er vores formand. Vi kan
genkende dig fra bladet,« kan de finde
på at sige.
– Det må jeg indrømme, at jeg har
skullet vænne mig til, siger Susanne
Andersen, Tandlægeforeningens formand gennem de seneste tre år.
– I starten blev jeg lidt genert over
det, men nu spørger jeg altid, hvad
folk mener om foreningen. Og der er
faktisk mange, der er glade for Tandlægeforeningen, men der er også en
del, der giver konstruktiv kritik.
Susanne Andersen blev i november
2005 den første kvindelige formand
for Tandlægeforeningen (TF). Forud
for valget havde hun været formand
for Sjællands Tandlægeforening, men
hun havde ikke prøvet at sidde i TF’s
hovedbestyrelse, og hun havde heller
ikke været formand for nogen af foreningens mange faste udvalg. Så hun
fik en flyvende entré ind på formandskontoret.
På lørdag holder Tandlægeforeningen hovedgeneralforsamling, og Susanne Andersen er på valg. Hun er
parat til at lade sig vælge til yderligere
en treårig periode på formandsposten.
– Det har været vanvittig spænden1286

de at være formand, og jeg har haft
rigtig mange gode oplevelser. Men
der er nogle ting, jeg ikke har fået
gjort færdige. Tandlægeforeningen er
ligesom en skude, der ikke altid sejler
lige så hurtigt, som jeg synes, den
burde. Jeg har forsøgt at speede op og
få skuden drejet lidt. Den skal ikke
følge en helt anden kurs, men vi må
gerne kigge efter lidt større vande.
24-timers job
Det er et 24-timers job at være formand for Tandlægeforeningen, men
det afskrækker ikke Susanne Andersen fra at fortsætte.
– Jeg vidste godt på forhånd, at
formandsjobbet ville tage en stor del
af min tid. Det har vist sig, at det fylder endnu mere, end jeg havde regnet
med. Det skyldes måske, at jeg er så
pokkers nysgerrig, at jeg har svært
ved at sige nej. Jeg har en klinik sammen med en kollega, og jeg må erkende, at jeg nok ikke er så meget værd
som kompagnon for tiden. Der er
mange møder og afbrydelser, og min
»praktiske gris«-måde at gribe tingene an på har vist sig ikke altid at være
praktisk nok. Personalet har klaret
det meget flot og bakker mig fint op.
Patienterne synes, det er lidt spændende, at jeg er formand for tandlæ-

gerne. De forventer dog stadig at
kunne komme til hos mig. Heldigvis
gør alle på klinikken alt, hvad de
kan, for at hjælpe mig. Hvad min familie angår, vil jeg ikke sige, at de har
afskrevet mig. Men det tangerer.
– Har det forandret dig at være formand?
– Ja, jeg er blevet belastet af viden,
og derfor bliver jeg måske opfattet
som mere kedelig. Der er masser af
områder, hvor jeg tidligere tænkte
»det her behøver man ikke at tage så
alvorligt« eller »det her finder vi nok
ud af«, hvor jeg i dag har en viden
om, at verden ikke er så enkel endda.
Men der er aldrig nogen, der skal tage
mig i at afvise en idé med begrundelsen: »Det har vi prøvet før«.
– Er der noget, der har overrasket dig
positivt?
– Ja, først og fremmest at der er så
stor en mangfoldighed i vores fag. Jeg
har haft det store privilegium at kunne møde kolleger, der arbejder med
noget helt andet, end man gør i en
almindelig praksis. Jeg har været på
besøg på mange forskellige tandlægearbejdspladser. Det har lært mig, at vi
i vores forening kan trække på viden
fra alle mulige områder.
– Hvilke resultater fra de seneste tre år
synes du har været de vigtigste?
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

synlige

Foto: Jacob Nielsen

– Det har været svært at vænne sig til at blive omtalt i tredje person som »formanden«. Nogle gange har jeg taget mig selv i
at tænke: »Hvem er det, de taler om?«, fortæller Susanne Andersen, der har stået i spidsen for Tandlægeforeningen i tre år
og er villig til genvalg ved weekendens hovedgeneralforsamling.
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»

Vi skal være
endnu mere
synlige

– Vi er blevet mere synlige. Vi har
sat en etikdebat i gang. Vi har besluttet at indføre obligatorisk efteruddannelse. Vi vandt sagen om kontrolanordninger på stærksug. Den største
udfordring har dog været, at eksklusivbestemmelsen bortfaldt, så vi nu
skal gøre os endnu mere umage, fordi
medlemskabet af TF er blevet frivilligt for alle.
– Hvad har så været de største skuffelser?
– Det mest irriterende er, at tingene
går for langsomt. Jeg troede, at vi
kunne have indført en mentorordning i løbet af kort tid. Jeg troede, at
vi hurtigt ville kunne høste bonus for
at være mere på forkant med den politiske udvikling. Og jeg troede måske også, at en sammenlægning af de
to tandlægeforeninger kunne have
været gennemført hurtigere.
Vil sætte en dagsorden
Susanne Andersen håber, at TF’s repræsentantskab på lørdag vil genvælge hende, så hun kan videreføre det
arbejde, som hun har været med til at
sætte i gang.
– Jeg vil gerne have, at kollegerne
kan se, at de får noget for deres kontingentkroner. Alle tandlæger skal
have en klar opfattelse af, at der er
1288

fagpolitikere, der sammen med TF’s
sekretariat gør, hvad de kan, for at
hjælpe tandlægestanden.
– Jeg vil også gerne have, at vi bliver endnu mere synlige og i højere
grad sætter en dagsorden, både sundhedspolitisk og på andre områder. Vi
skal også i andres øjne være en naturlig del af sundhedsdebatten. På Christiansborg, blandt embedsmændene
og i landets øvrige sundhedsorganisationer skal man have det sådan, at
Tandlægeforeningen ikke er til at
komme uden om. Vi skal fremstå som
en forening, som både medlemmer og
andre let kan komme i dialog med.
– Mere konkret vil jeg gerne arbejde videre for, at vi får indført en mentorordning. Jeg vil fortsætte med at
arbejde på, at alle landets tandlæger
bliver samlet i én forening. Og så
skulle vores arbejde med kvalitetssikring af tandklinikker gerne lande et
sted, hvor alle kan se idéen i det.
Hvor alle kan se, at kvalitetssikring
kan bruges udadtil som profilering af
tandlægestanden. Og at man på klinikkerne kan sige: »Det her fik vi
noget ud af – også på bundlinjen.«
– Hvad glæder du dig mest til – hvis du
altså bliver valgt?
– Det fagpolitiske arbejde i sig selv
er spændende. Men jeg får også utro-

lig meget ud af at tale med »almindelige« medlemmer af foreningen. Der
er masser af steder, jeg ikke har besøgt endnu. Derudover glæder jeg
mig til det videre arbejde i hovedbestyrelsen. Jeg er selv med i en kvalitetscirkel, hvor jeg nyder bare at være
Susanne – men hovedbestyrelsen
fungerer på mange måder også som
en kvalitetscirkel. Det er ikke nogen
hyggeklub, og vi kan være rygende
uenige. Men vi kan alligevel respektere hinanden, udveksle faglige erfaringer og have det godt sammen. Det
kan jeg godt lide.
– Jeg kunne godt tænke mig, at
nogle flere af foreningens medlemmer var bare en lille smule mere fagpolitisk aktive. At de gav os bare et
lille input eller en tilbagemelding en
gang imellem. Eller at nogle flere ofrede bare en enkelt aften om året på
at gå til kredsgeneralforsamling. Det
har jeg brug for. Det er jo ikke meningen, at jeg skal sidde og opfinde alle
idéerne. Jeg er jo i princippet medlemmernes arbejdsmand, siger Susanne Andersen – klar til at trække i
arbejdstøjet i tre år mere. ■
Claus Jørgensen,
kommunikationschef, TF
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Apropos tandlægeskræk
... Undertiden faar man imidlertid med Patienter at
gøre, som er mere taabelige og skabagtige end
netop nervøse, og overfor saadanne er det
nødvendigt at udvise en vis Bestemthed. Hvis man
tillader en saadan Patient at vedblive med sin
Taabelighed, spilder man ikke alene
Tiden, men mister ogsaa Patientens
Agtelse ...
CARL DETHLEFSEN,
»RAAD OG VINK FOR DEN UNGE TANDLÆGE«, 1929

Illustration: Gitte Skov

Tandlægegerningen
Tandlæge Carl Dethlefsen udgav i 1929 en lille
håndbog i tandlægegerning med »Raad og Vink for
den unge Tandlæge«. Bogen indeholder gode råd og
advarsler til kommende tandlæger, men den indeholder også anvisninger om praktisk klinikdrift, om
økonomi, om patientrelationer og om kollegialitet.
Emnerne er stadig aktuelle – om konklusionerne og
anbefalingerne også er det, vil vi overlade til Tandlægebladets læsere at bedømme.
Vi bringer i øjeblikket uddrag af Carl Dethlefsens
bog sammen med tegninger af illustrator Gitte Skov.
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60 år
Kirsten Langelund, Vildbjerg, 6. december.
Magni J. Eidesgaard, Færøerne, 8. december.

Navne
Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du venligst
kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Ønsker du på et senere tidspunkt
igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes du igen kontakte os senest
3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen Foldberg,
Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11.
Deadline for optagelse i næste blad er den 18. november 2008

Fødselsdage
24. november
– 14. december 2008

Kunne du tænke dig en
fleksibel protese til
FarEast pris?

30 år
Mikkel M. Ø. Poulsen, Fredericia,
26. november.
Stina Juhl-Berg, Århus C,
29. november.
Britt Hansen, Vallensbæk Strand,
5. december.
Christine Ekwall, Skanderborg,
7. december.
Mette Hougaard Madsen, Roskilde,
14. december.
40 år
Rikke Freitag, Risskov, 10. december.

VITAFLEX

850 kr.!
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374
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50 år
Rudie Thomsen, Færøerne,
26. november.
Vibeke E. Rasmussen, Århus C,
29. november.
Marianne Thordrup, Århus C,
3. december.
Dorte Kaarup-Christensen,
Middelfart, 10. december.
Helle Skovbo Bersang, Skjern,
11. december.
Dorthe Vangsgaard Kringelbach,
København V, 11. december.

70 år
Poul Henmar, Rønne, 1. december.
John Flemming Ljungberg, Langeskov,
8. december.
Poul Sørensen, Esbjerg N, 14. december.
75 år
Hans Rosendahl, Martofte, 8. december.
Erik Gerhard Rasmussen, Hørsholm,
10. december.
80 år
Lauritz Kruse Møller, Odense M, 12.
december.

Dødsfald
Mogens Furbo, født 1924,
kandidateksamen 1947.
Jørgen Jacobsen, født 1924,
kandidateksamen 1947.
Herdis Sejersdal Petersen, født 1933,
kandidateksamen 1960.
Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du
venligst kontakte os senest 3 måneder
før fødselsdagen. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at få offentliggjort
en rund fødselsdag, bedes du igen
kontakte os senest 3 måneder før dagen.
Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen
Foldberg, Dansk Tandlægeforenings
sekretariat, tlf. 70257711.
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Tandlægeforeningen
uddeler scolarstipendium

Tandlægeforeningens formand Susanne
Andersen stod for overrækkelsen af stipen‑
I

diet til tandlægestuderende na Ravn ved
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Symposium 2008 i ella Center i København.

and

Tandlægeforeningen har overrakt et scholarstipendium på
162.000 kr. til tandlægestuderende Ina Ravn fra Afdeling
for Tandsygdomslære på Tandlægeskolen i Århus. Ina
Ravn skal bruge pengene til sit forskningsprojekt, hvis formål er at belyse, om bakterier fra sure mælkeprodukter
koloniserer naturlige biofilm in vivo.
Det er især muligheden for at tage et år fri fra studierne
og fordybe sig i forskningen, som Ina Ravn ser frem til.
– Jeg håber at få et godt indblik i, hvad forskningsverdenen kan byde på. Nu har jeg været i gang siden august, og
jeg synes allerede, det er rigtig sjovt. Og det er et vigtigt
succeskriterium for mig, fortæller Ina Ravn.

læ eServicesider
o
f
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In memoriam

Efter kollegas
anmodning
indsendes
følgende:
Jørgen Bro Rasmussen blev hjemtaget
den 27. september 2008 efter tre ugers
ophold på intensivafdelingen på Holbæk Sygehus.
Jørgen Bro Rasmussen blev født i
1931 og voksede op på Frederiksberg.
Han tog realeksamen på Fuglevangsvej
Skole, derefter studentereksamen fra
Schneekloth Gymnasium i 1950. Han
uddannede sig først inden for shipping,
bestod eksamen i søret fra Handelshøjskolen i 1954 og fik diplom fra Københavns Translatørskole og Sproginstitut
som korrespondent i engelsk og derefter i spansk, og i 1962 blev han tandlæge med 1. Karakter fra Københavns
Tandlægehøjskole. I 1958 var han
dansk repræsentant ved verdenskongressen for tandlægestuderende i Belgien. Jørgen Bro Rasmussen arbejdede
henholdsvis som tandlægeassistent på
Amager og Højbro Plads i København,
inden han i 1964 blev selvstændig med
tandlægepraksis i Buddinge. Oprettede
derefter Tandlægeklinikhuset i Mørkøv
og virkede der i 20 år med sin hustru
Ruth ved sin side.
Jørgen Bro Rasmussen var vellidt og
afholdt på egnen. Han levede og døde i
troen på Kristus, efter ordene fra Bibelen i Johannesevangeliet kapitel 17 vers
3: »Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham,
som du har sendt, Jesus Kristus.«

Tandklinik blev årets
læreplads i Århus
Tandlægerne Green, Carlsen og Søborg er blevet kåret til
Årets Læreplads 2008 i Århus. Klinikken blev indstillet til
prisen af klinikassistentelev Karina Damgaard Jensen,
mens hun var på skoleophold på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus.
Udfordringer, ansvar og tillid er blandt Karina Damgaard Jensens begrundelser for at indstille sin læreplads til
prisen.
– Som elev får jeg lov til at udføre de samme opgaver
som mine øvrige kollegaer. Jeg oplever, at jeg bliver set og
hørt og kan få den hjælp, jeg har behov for. Det er dejligt
at være en del af et professionelt team på en meget vellidt
klinik, siger Karin Damgaard Jensen.
Prisen er indstiftet af Foreningen af Skoleledere ved
Teknisk Skole. Hvert år kåres en lokal vinder indenfor de
forskellige uddannelsesretninger og én landsdækkende
vinder, der besøger Christiansborg og får overrakt prisen
af undervisningsministeren.

Med hæderen fulgte et maleri af Tilde Louise Carlsen og et
messingskilt med titlen »Årets læreplads 2008«. På billedet
ses tandlæge Lene Søborg (tv.) og klinikassistentelev Karina

Ruth Bro Rasmussen
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Damgaard Jensen.
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Ny journalist på
Tandlægebladet
Tandlægebladet kan fra den 15.
oktober 2008 byde velkommen
til en ny journalist. Hun hedder
Gitte Almer Nielsen, er uddannet fagjournalist fra Danmarks
Journalisthøjskole i Århus og er
cand.it i digital kommunikation
fra IT-Universitetet i København.
Ud over arbejdet som freelancejournalist har den 32-årige journalist gennem en årrække arbejdet med faglig formidling som
projektleder og informationsmedarbejder for forskningsinstitutionen Dansk Institut for Internationale Studier. Gitte Almer
Nielsen skal fremover bidrage
med artikler til Tandlægebladet,
ligesom hun skal indgå i det redaktionelle arbejde.

Kalender
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 15 2008:
Deadline: 26. november 2008
Udkommer: 10. december 2008
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i Tandlægebladet nr. 1 2009:
Deadline 17. december 2008
Udkommer: 14. januar 2009
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet, tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk

2008
November

Foto: Jan Stjerne

Hovedgeneralforsamling 2008
Dato: 22.-23.11.2008
Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle
Arrangør: Tandlægeforeningen
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Kursus for
Tandlæge-Laboratorie Team
Immediate Loading Of Dental Implants
Foredragsholder: Pär-Olov Östman,
DDS, PhD, MD, Sweden
Dato: Lørdag 22.11.2008 kl. 10.0017.00
Sted: Århus
Arrangør: Biomet 3i Danmark
Info/Program: berichsen@3implant.com
Kontakt: Benthe Erichsen,
tlf. +45 23 46 71 47

Tandklinikkens teamkoordinator
Når du som klinikassistent eller
tandplejer vil mere
Dato: 26.11.2008 og 29.1.2009
Sted: Rezidor Park Inn Copenhagen
Airport Hotel, Engvej 171,
2300 København S
Arrangør: Confex A/S
Underviser: Teamovation
Info: Confex, Vicki Bech Hansen,
33 27 95 29
Teamovation, Bøje Moustgaard,
30 20 44 48
Julemøde
Dato: 28.11.2008
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

Servicesider
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Functional occlusion and treatment
planning with Dr. John Kois

December

A two-day seminar with one of the
most sought after dentists in the world.
This is your opportunity to learn
from, and be inspired by him.
Dato: 28.-29.11.2008 kl. 8.00-17.00
Sted: Nationalmuseet i København
Arrangør: Kois Study Group Denmark
Pris: kr. 8000,- for tandlæger og tandteknikere. 50 % rabat for tandplejere
og klinikassistenter. Ved tilmelding
inden 1.10.2008 gives 10 % rabat.
Info: +45 40 30 35 32
E-mail: toothnerd@gmail.com

FOKUS-kursus:
Digital røntgen gør dig i
strålende humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagno
stiske redskaber og andre tips ved
brug af digital intraoral røntgen
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 1.12.2008, kl. 18.00-22.00
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efter
uddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen

Syddansk medicinskhistorisk
selskab efteråret 2008
Nazilæge Josef Mengele
Dato: 9.12.2008, kl. 19.30
Sted: Aarestrup-auditoriet,
Odense Universitetshospital
Arrangør: Syddansk medicinsk
historisk selskab
Info: www.tdlnet.dk

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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2009
Januar
Hillund-kursus
Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Dato: 9.-10.1.2009
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO/TF
Info og tilmelding: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller
e-mail: pto@pto.dk
Dansk endodontiforenings
Årsmøde 2009
Dato: 10.1.2009
Sted: Hindsgavl på Fyn
Info: www.endodontiforeningen.dk
foKUS kursus:
Præparationsteknik – så både
patient og tekniker bliver glade
Om moderne præparationsprincipper
og fornuftig og hensigtsmæssig
arbejdsgang
Kursusgivere: Lars Rossel og
Lars Nygaard
Dato: 21.1.2009, kl. 17-21
Sted: Scandic Århus, Rytoften 3, Århus
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen
foKUS-kursus:
Kirurgisk endodonti – bedre
prognose med nye metoder
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og
evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 28.1.2009, kl. 18.00-22.00
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
TANDLÆGEBLADET 2008 · 112 · NR . 14

Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen
DSKof afholder årskursus
Dato: 30.1.2009 kl.12.30 til 31.1.2009
kl. 12.30.
Sted: Comwell Klarskovgaard, Korsør.
Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk
Oral Fysiologi
Tilmeldingsfrist: 15.12.2008
Info: www.dskof.dk – hvor program
og tilmeldingsblanket findes.
Kursus udløser 7 CE-point til efteruddannelsen.

Lighthouse
Dental kaster lys
over smertefri
bedøvelse

SleeperOne

Februar
foKUS kursus:
Kirurgisk endodonti – bedre
prognose med nye metoder
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og
evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 2.2.2009, kl. 18.00-22.00
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,
Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen
foKUS-kursus:
Kirurgisk endodonti – bedre
prognose med nye metoder
Om bedre materialer og nye teknikker, så diagnostik, kirurgisk teknik og
evaluering af resultatet er optimeret.
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Dato: 23.2.2009, kl. 17.00-21.00

Præcision
Lethed
Effektivitet
Aspirations
kontrol

Injektions
modstands
indikator

Low speed
injektions
pedal
(progressiv
eller
konstant)

Retur
knap for
injektionsstemplet

High speed injektions pedal
(progressiv eller konstant)

Lighthouse Dental
Tlf.: 48285646 U Fax: 48286016
Mobil (Jan): 40712025
Email: jan@lighthousemedical.dk
www.lighthousemedical.dk

SleeperOne, nøglen til succes
med smertefri bedøvelse
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Sted: Radisson SAS Limfjorden,
Ved Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen
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Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk
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Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen

foKUS kursus:
Digital røntgen gør dig i
strålende humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske redskaber og andre tips ved
brug af digital intraoral røntgen
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 27.4.2009, kl. 17.00-21.00
Sted: Radisson SAS Limfjorden,
Ved Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent

foKUS kursus:
Digital røntgen gør dig i
strålende humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske redskaber og andre tips ved
brug af digital intraoral røntgen
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 30.3.2009, kl. 18.00-22.00
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,
Fredericia

XO 4 Unit del
Den nye
urrencefor
– din konk

dk eller ring

Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/efteruddannelse eller telefon 70 25 77 11
– kursussekretær Jette Kristensen
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Alle pensionerede medlemmer af Tandlægeforeningen, der ønsker
Tandlægebladet tilsendt gratis i 2009, skal sende en e-mail eller et brev
herom til Tandlægeforeningen. Det gælder også pensionister, der har
modtaget Tandlægebladet her i 2008.
E-mail skal sendes til Lisbeth Pedersen i Tandlægeforeningens
sekretariat på lpe@dtf-dk.dk. Brev skal sendes til Tandlægeforeningen,
att. Lisbeth Pedersen, Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K.
E-mailen eller brevet skal være Lisbeth Pedersen i hænde senest
den 31. december 2008. ■

43 270 270.
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kollegiale henvisninger

Behandlingscentre
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

Bidfunktion
Jylland
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, ph.d.
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

Sjælland
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

Børnetandpleje
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

Ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,00 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.

Dental og
maksillofacial radiologi
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

CT scanning og OPG
Vestsjællands tandklinik
Tandlægerne Henrik Harmsen
og John Hansen
CT scanning kr. 2.500,Slotsgade 18
4200 Slagelse
Tlf 58 52 46 34
info@vtand.dk
www.vtand.dk

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

Centrum Tandlægerne Odense
og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 126 226/64 402 403
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
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

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

servicesider
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kollegiale henvisninger
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
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
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
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
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.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

1298

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
Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
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
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

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56/Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
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

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
tandklinikken@
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. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
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
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kollegiale henvisninger
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

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

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.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 knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

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

Sjælland
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
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. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
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.

servicesider
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Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat
behandling
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

Narkose
Fyn
Faaborgklinikkerne
Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.clinics.dk team@clinics.dk

Jylland
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg &
Johannesen
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

1300

Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

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

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06

Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk

Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
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
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
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

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

Oral histopatologi
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

Ortodonti
Fyn
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

Jylland
Allan DerryDanmarksg. 3A,
9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00/Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
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
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland
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
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk
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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

Parodontalbehandling
Fyn
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

Jylland
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
Membranbehandling‑
Parodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

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

Sjælland
Anne Havemose-Poulsen, ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00‑
Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

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

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

Rodbehandling
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33

servicesider
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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

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

Tandlægeskræk

Æstetisk tandpleje

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

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
jt@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

ANNONCER

Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

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

kollegiale henvisninger vises både på TDlneT og i Tandlægebladet
annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).
Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang.
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.
henvendelse til
anette kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@tdl.dk
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an lægeforeningens krisehjæl

Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise
Kreds 1
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

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

Kreds 3
Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Kreds 4
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

Kreds 5
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Kreds 2

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

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

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

Kreds 6
Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86
Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Tandlægernes
Tryghedsordninger
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

Tandlægeforeningen

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

Kreds 7
Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86
Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Kreds 9
Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

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
www.iogt.dk

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

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

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 15: 24/11 udkommer 10/12
Annoncer til TB 01: 15/12 udkommer 14/01
Annoncer til TB 02: 19/01 udkommer 04/02

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.

Benyt Tandlægeforeningens standardkontrakter
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 Tand
lægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tandlæ
geforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

Offentlig ansættelse

tillingskontrol:
S

E

kspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillinger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for
annoncer indrykket gennem bureau.

Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlæge
foreningen, jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kolle
giale vedtægt.
Stillinger mærket med ✱
Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på at pr. 1. april
2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.

Tandlæger

til Tandplejen i Brøndby
OBS meget kort ansøgningsfrist !
En af vores erfarne tandlæger har valgt at gå på pension den
1. januar 2009, og til marts 2009 skal en tandlæge på barsel.
Vi søger derfor tandlæger - dels til en fast stilling 4 dage om
ugen (28 timer) pr. 1. januar 2008 og dels til et barselsvikariat på 5 dage om ugen (35 timer) med start 1. februar 2009
eller efter nærmere aftale.
Vikariatet kan eventuelt deles af flere.
Der er mange udfordringer i tandplejen i Brøndby Kommune. Vi
har stadig børn med meget caries, ligesom vi lægger vægt på,
at vi udfører så mange opgaver som muligt, indenfor hele
spektret af behandlinger.
Det er vigtigt for os, at du er vild med at behandle børn, unge
og ældre ligesom vi forventer, at du har lyst til at videreudvikle
dig, både fagligt og person-ligt.
Vi tilbyder til gengæld et rigtig godt arbejdsmiljø med gode
muligheder for indflydelse på tandplejens udvikling.

S

tillinger tilbydes

Se mere om Brøndby Tandpleje på http://www.brondby.dk/
hovedmenu/social/sundhed/tandplejen.aspx eller kontakt
overtandlæge Kitte Nottelmann på tlf. 4328 2641 eller 2021
7781, mail: knm@brondby.dk

Privat ansættelse
Tandlæge søges i Hillerød
Yngre tandlæge søges snarest.
For den rette ildsjæl vil klinikfællesskab være målet efter et
par år.
Vores tandlægehus er nyindrettet og velbeliggende over for
stationen.
Vi har 8 behandlingsrum og er
et velfungerende team med 5
tandlæger, 2 tandplejere og 8
klinikassistenter.
Klinikken er på samme tid over
50 år gammel med mange trofa-

1304

ste patienter og helt ny med stor
daglig tilgang.
Vi tilbyder alle slags behandlinger og glæder os til at give
dig faglig sparring, hvis du er
en glad og dygtig kollega, som
brænder for tandpleje.
Tandlægehuset
Ndr. Jernbanevej 36
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 18 01
info@tandlaegehuset-hilleroed.dk.

Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag den 26. november 2008.

Praktiske oplysninger
Løn forhandles med udgangspunkt i gældende overenskomst.
Brøndby Kommune har en politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest, ligesom der ved direkte kontakt med børn
under 15 år indhentes børneattest.
Ansøgning med relevante bilag sendes senest
- mandag den 24. november 2008 til tandplejen@brondby.dk eller

Brøndby Kommune
Tandplejens kontor
Gildhøj 190, 2605 Brøndby
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Har du blod på tanden?
Som tandlæge hos os bliver du en del
af en samlet tandlægegruppe på 10,
som sammen med det øvrige person
ale er meget engageret og ønsker en
moderne tandpleje, der kan se ind i
fremtiden.

Vi er blevet bevilget 10 millioner til
etablering af Centralklinik for hele gam
mel Vordingborg.
Dette betyder at:
• du kan være med til at præge vores
nye centralklinik
• du efter etableringen af centralklinik
ken bliver del af et team på ca. 20 med
4 tandlæger inklusiv Specialtandlægen
• du får mulighed for at varetage spe
cialopgaver som fx kirurgi, filialled
erfunktion, tandbehandling i fuld
narkose, omsorgstandpleje
• du får mulighed for at delt
age i tværfagligt samarbejde
med f.eks. psykologer, Sund
hedsplejersker og Sundheds
projektledere, som vil findes i
samme hus

om os på www.vordingborg.dk eller
kontakte Overtandlæge Lene Maare på
tlf. 55 36 37 87, mobil 20 47 79 06, privat
55 99 63 16.
En af vores tandlæger har valgt at gå på
pension efter 33 år og derfor søger vi en
tandlæge 35 timer om ugen med mu
lighed for deltid.
Løn efter gældende overenskomst
Ansøgningen skal være tandplejen i
hænde senest 3. december 2008 og
sendes til:
Overtandlæge Lene Maare
Vordingborg Kommunale Tandpleje
Chr. Richardtsvej 33
4760 Vordingborg

Har dette vakt din interesse er
du velkommen til at læse mere

06/11/08 11:03:01

ANNONCER

Vordingborg.indd 1

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

Tandlæge

Tandplejen i Ringsted søger en tandlæge pr. 1. januar 2009
eller snarest derefter.
Arbejdstiden er fuld tid (35 timer pr. uge), og arbejdsområdet
er børn og unge.
Vi tilbyder en arbejdsplads med et engageret personale, der
lægger vægt på kvalitet, service og samarbejde.
I kommunen behandles ca. 7.500 børn og unge på fire filialklinikker. Tandregulering udføres af egen specialtandlæge.
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.
Send din ansøgning - gerne på mail - til adressen nedenfor.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
overtandlæge Peter Vermehren Jensen, tlf. 57627980 .
vil du vide mere om
stillingsannoncer?
kontakt ak@tdl.dk
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Ansøgningsfrist: 14. december 2008
Arbejdsgiver: Ringsted Kommunale Tandpleje
Adresse: Valdemarskolen, Skolegade 9, 4100 Ringsted
E-mail: pvj@ringsted.dk

servicesider
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sTillinger

Har du lyst til at præge en tandpleje
i fortsat udvikling?
så er det dig,
vi søger som vores ny filialleder!
Da en af vores dygtige tandlæger går på pension, søger vi en tandlæge som fuldtidsansat filialleder pr. 1.
januar 2009, eller snarest derefter. Ønskes der færre
timer pr. uge, hører vi også gerne fra dig.
Som filialleder vil du have ansvaret for den daglige
drift og personaleledelse af filialklinikken i Bogense. Du
vil desuden indgå i et tæt samarbejde med overtandlægen, samt de øvrige klinikledere i tandplejen.
vi tilbyder dig (sammen med 6 tandlæger,
3 tandplejer, 13 klinikassistenter):
· 7000 børn og unge, samt 100 omsorgspatienter
· fire klinikker med udbygget IT
· tæt samarbejde med egen specialtandlæge
· mulighed for at arbejde med alle fagets aspekter
· gode efteruddannelsesmuligheder
· et dynamisk tandplejeteam, hvor det fysiske, såvel
som det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt
vi lægger vægt på:
· engagement og fleksibilitet
· at du er fagligt kvalitetsbevidst
· gode samarbejdsevner
· at du er åben og positivt tænkende
· evt. interesse for kirurgi og omsorgstandpleje
· at du har ledelseserfaring – eller lyst til at få det
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Tandlæge

med lyst til lederopgaver
Til børne-/ungdomstandplejen
Tiltrædelse pr. 1. februar 2009 eller snarest muligt.
Vi tilbyder
• beskæftigelse som filialklinikleder på en klinik i Slagelse by
• samarbejde m. specialtandlægekonsulenten omkring de
lokale ortodontiske visitationer og enkle behandlinger
• gode kolleger lokalt og i tandplejen som helhed
• deltagelse i ledelsesmæssige indsatsområder tilpasset
dine interessefelter, kompetencer og tandplejens behov
• udviklingsmuligheder.
Vi forventer, at du
• er fagligt kompetent
• har gode samarbejdsevner
• har mod på løbende udvikling og omstilling.
Se også www.slagelse.dk og hør mere hos overtandlæge
Jesper Vigstrup, tlf. 5837 1093/2183 6578.
Ansøgning med relevante bilag til Slagelse Kommunale
Tandpleje, Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse.
Ansøgningsfrist den 12. december.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 17. december 2008.
Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Læs mere om os på vores hjemmeside:
www.tand-tjek.dk/nordfyn.

slagelse.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos overtandlæge Katja
Thor, tlf.: 64 82 86 26 / 40 42 86 26 eller
mail: kt@nordfynskommune.dk
Ansøgning med relevante bilag mærk. jobnr. 451 skal
sendes til Nordfyns Kommune, Løn og HR, Østergade
23, 5400 Bogense eller elektronisk til
hr@nordfynskommune.dk og skal være i hænde senest
den 10. december 2008 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

ANNONCER

løn og Hr
Østergade 23
5400 Bogense
telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk

Specialtandlæge i ortodonti
Roskilde kommune søger specialtandlæge i ortodonti.
Læs stillingsopslaget på www.roskilde.dk/job

www.roskilde.dk/meningsfuldtjob

indryk selv din stillingsannonce både i blad
og på net.
gå ind på www.tdlnet.dk og vælg menupunktet ”dentaljob”
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St

Spændende
tandlægestilling
i Sønderjylland

Aabenraa Kommunale Tandpleje har brug for
en deltids tandlæge, da en af vores tandlæger
har fået job i privat praksis.
Vi er en tandpleje i rivende udvikling. Tandklinikkerne er moderne med IT på alle klinikker (TK 2
elektroniske journaler, Digora digital røntgen).
Vores 7 kommunale klinikker samt den mobile
tandklinik betjener 12.200 børn og unge 0-18 år.
Hertil kommer ca. 200 omsorgstandplejepatienter. Fra 1. januar 2008 har vi behandlet børn fra
Bov og Rødekro, som hidtil er blevet behandlet
af praktiserende tandlæger.
Tandregulering udføres på vores centrale tandretningsklinik i Aabenraa.
Vi er i alt 13 tandlæger, heraf 2 tandretningsspecialister. De 4 er kommet til i 2008!
Du kan få mere at vide om tandplejen og om
Aabenraa kommune på www.aabenraa.dk
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, samt Ny Løn efter aftale.
Hvis du vil høre nærmere om stillingen, er du
meget velkommen til at kontakte overtandlæge
Niels Bjørn Lendal på tlf. 73 76 78 03 eller
mobil 21 43 64 61.
Din ansøgning mærket stilling 92/2008 sendes til:
Aabenraa Kommune, Personale & Løn,
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa,
og skal være os i hænde senest torsdag den
11. december kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.
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Natur og Udvikling

Tandlæge/
filialklinikleder
35 timer eller evt. færre

Vi har en tandlægestilling ledig fra 1. januar 2009
og søger derfor en ny tandlæge.
Vi ønsker
Kvalitetsbevidst tandlæge der har lyst til at arbejde
med børn, unge og omsorgspatienter.
Vi tilbyder
Engagerede kolleger. Udviklingsprojekt i samarbejde
med Kim Ekstrand fra tandlægeskolen.
Vi betjener
Ca. 6.700 børn og unge og 150 omsorgspatienter.
Læs mere på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger
om stillingen kan fås hos overtandlæge Lis
Rathsach tlf. 4772 0918, mobil 2947 4370 /
Privat 4826 1018, e-mail: lira@halsnaes.dk
Ansøgningsfrist
Onsdag 10. december kl. 12.00.
Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 17.
december.

Ansøgningen sendes til
Halsnæs Kommune

eller via mail

Rådhuspladsen 1

job@halsnaes.dk

3300 Frederiksværk

Læs mere på

Telefon 4778 4000

www.halsnaes.dk

servicesider
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køb og salg, brugTbørsen og uDlanD

DPF

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

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

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

København, City
Centralt beliggende kliniklokaler til tandlæge med egne
patienter vil være til leje 1 a 2
dage ugentlig; senere evt. flere
dage med henblik på overtagelse af klinik og goodwill. Der
vil være mulighed for assistance
af klinikkens hidtidige klinikassistent.
Billet mrk. 726
medtager TB's annonceafd.
Århus
Tandlæge med eget patient
kartotek søges til senere overtagelse af klinik pga. kommende
pensionering.
Billet mrk. 727
Modtager TB's annonceafd.

ANNONCER

Tandlægepraksis i Horsens
til salg
Enkeltmandspraksis med 3 behandlingsrum, beliggende midt
i centrum til salg. Omsætning
ca. 3,3 mio. kr.
Henvendelse til
Tandlæge Erik W. Hansen,
tlf. arb. 75620700 el. privat
75620964

København
Centralt beliggende, renoveret
for 2 år siden med løbende
teknisk og faglig ajourføring
(udstyr, oral-kameraer og elektronisk journal), 2 km afstand til
Københavns centrum, god patienttilgang, gode parkerings- og
offentlig transport-muligheder,
2 behandlingsrum med mulighed for udvidelse og stort potentiale sælges til en god pris på
grund af sygdom. Nuværende
omsætning med ca. 20 arbejdstimer er 1,3 mio.
Billet mrk. 725
Modtager TB's annonceafd.

stillingsannoncer
i farver bliver set...

1308

KaVo operatørstole
3 KaVo operatørstole (5005) i
grå sælges. 2000,- pr. stk. Brugt i
2 år og meget pæne.
Tandlægerne Lyders
tlf. 46730330/Lyders@os.dk.

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

Dansk Praksis
Formidling

Brugtbørsen

39 46 00 80
Udland

COTE D'AZUR
Min klinik beliggende i Sophia Antipolis,
technopolen mellem Cannes og Nice, kommer nu
til salg.
Stort internationalt klientel. Klinikfællesskab med
fransk og svensk kollega.
Erling Waage Beck
Tlf. + 33 (0) 4 93 95 85 00
Mobil: +33 (0) 6 62 76 85 00
erlingwaage.beck@wanadoo.fr
European Capital City
Would you like to:
- Persue new challenges?
- Work abroad?
- Earn more?
- Pay lower taxes?
- Spend less time on
bureaucracy?
- Retire early?
Then this is your chance:
For sale: A well-run
Scandinavian dental practice
with a turnover of over 1
million EURO per annum,
with a large international book
af patients. Takeover date by
mutual agreement.
Price: 620.000 EURO
Serious offers please write to
the following address:
Inger Stokvad Loft
Advokatgruppen
Amaliegade 15, 3.sal
DK-1252 København K

ANNONCER

Køb og salg

indryk selv din stillingsannonce både i blad og
på net.
gå ind på
www.tdlnet.dk og
vælg menupunktet
”dentaljob.dk”
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LEVERANDØRhENVisNiNgER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%.
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige
Advokater

TA ND LÆG EB LA D ET AN NON CER

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

Savner
du en
nærværende
bank?

Banker

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen

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

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing
praksis@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk/praksis
Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Klinikfinansiering
Vi har kendskabet og ekspertisen

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et
stort branchekendskab og solid
rådgivning”
Kontakt os og få klarhed!

Rene Tougård
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 22
rtp@sparnord.dk

Ann-Brigitt Meidahl
Spar Nord København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Lise Andersen
Spar Nord Odense
Tlf. 63 12 52 83
lid@sparnord.dk

– mød os på www.riba.dk

www.sparnord.dk

ANNONCER

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35

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

Kontakt Bente Juul Pedersen
Tlf. 8989 1815 • bente-juul@jyskebank.dk

Jobportal
for hele
tandplejeteamet
www.dentaljob.dk

dentallaboratorier
Storkøbenhavn

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag
Henning Jensen Mette Ostersen
hej@riba.dk
mko@riba.dk
96 80 25 68
96 80 25 73
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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
servicesider
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LEVERANDØRhenvisninger

Hygiejne
Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 • Fax 70 22 14 14

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

www.supradent.dk

Dentalopvaskemaskiner

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liflandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk

Sjælland

lidt friskere - lidt hurtigere

nstrumenter
I

Dental Laboratorium ApS

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

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

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

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

� Metal keramik
� Procera - medlem af Procera netværk
�
�
�
�
�
�
�
�

Empress - Inlay/Onlay/Kroner
Guldarbejde - Marylandbroer
Attachment - alternative special attachments
Implantater - „Licens“
Proteser - alternative acryler - vinyl
Regulering
Bidskinner
Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

Midtjylland

OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099

1310

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

Klinik- og kontorinventar

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

Fugl

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

ZACHO.RØNVIG AS

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

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

TANDLÆGE-FORMULARER
Kim Bay Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 rhus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk
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Kunst & Klinik design
Visit-, møde- og tilkaldekort med
malerimotiver.
Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v.,
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

inform klinikdesign
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Tlf.: 4020 1750 • www.bienair.com

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

www.pro-visuel.dk
Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19BienAir.indd
09 23
1

06/09/07 14:40:00

Vesterbrogade 69IIItv.
1620 København V
Tlf. 33 31 17 00
Fax 33 29 72 00

Klinikudstyr
A. Engelundsvej 10
9200 Aalborg SV
Telefon 9818 7700
inform@inform-as.dk
www.inform-as.dk

ANNONCER

Danmark
Michael Weesgaard Dental
Jægersborg Alle 16, 2 tv.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 42 12
www.nskdanmark.dk

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception

Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@tdl.dk

Laboratorie
Køkken & Bad

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

ANNONCER

Scanline

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

Det perfekte valg

revision

indryk selv din stillings
annonce både i blad og
på net.
Drejøvej 8 - 9500 Hobro
Tlf. 9851 1633 - www.climo.dk

Vi skaber rammerne for velvære

gå ind på
www.tdlnet.dk og
vælg menupunktet
”dentaljob.dk”

www.pwcglobal.com/dk

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

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

K l i n i K i n d r e tn i n g
forvent en positiv oplevelse

RekviReR inspiRationsmateRiale - telefon 98 18 11 55
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JTA DENTAL salg & service ApS

service & reparation

- det handler om tillid
JTA DENTAL salg & service ApS

JTA
DENTAL
aKaVo Specialisten
- det handler om tillid
s
salg & service ApS

- mere end god service...

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

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

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Udstyr
Klinikindretning
Rådgivning
Røntgenautoriseret
Instrumenter

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på
www.colgateprofessional.dk

eller kontakt
Professional Oral Care
Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

Udstyr
vikarservice
Rådgivning
Reparation af:
www.dentsupport.dk
Instrumenter
Hekafor reparation
Planmeca
KaVo
m.m.
Specialværksted
af roterende
instrumenter
Klinikindretning
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Reparation
af: 92 54 00
Røntgenautoriseret
Telefon:
44
Klinikindretning
Specialværksted
for reparation af
Røntgenautoriseret
roterende instrumenter

ANNONCER

Heka

Planmeca
KaVo m.m.
www.jtadental.dk

E-mail: jta@jtadental.dk
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk
Specialværksted
for reparation
af roterende instrumenter

Telefon: 44 92 54 00

TBL-055.indd 1

XO CARE DANMARK A/S
Heka

Få bonus
på sund fornuft

21/05/07
Reparation
af: 11:03:10
Planmeca KaVo m.m.

Vi er landets mest lokale servicepartner. Vi har teknikere, som bor i
2, og
2730 Herlev
Jylland, på Sønderlundvej
Fyn og på Sjælland,
vi er derfor altid tæt
på dig og din
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk E-mail: jta@jtadental.dk
klinik, når du har brug for førstehjælp
til klinikken.
Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af både dentaludstyr
og instrumenter.

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

Eurocard Tandlæge ann.

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

Eurocard,
Holst
Vej 5,
Eurocard,H.J.
Park
Allé 292
2605
www.eurocard.dk
2605Brøndby,
Brøndby, www.eurocard.dk

stillingsannoncer
i farver bliver set...

aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk
Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

XO CARE DANMARK A/S
tlf 43 270 270
www.xo-care.dk

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

TA ND LÆG EB LA DET AN NON CER

• Til hele København,
Århus, Odense, Ålborg
og hele Sjælland

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

• Lidt billigere
• Ring fra kl. 6.00 på tlf.
46 73 30 60

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler
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Populær
videnskab
Listerine indeholder thymol, eukalyptol,
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier,
som ved daglig brug hjælper med at
reducere eksisterede plak og hæmme
dannelsen af ny plakbelægning. Denne
egenskab er veldokumenteret i kliniske
studier og mere end 20 publicerede,
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Vinder af
Den Danske Designpris 2007

Den nye XO 4 Unit
– din konkurrencefordel

“Free to focus” er vores løfte til dig. Den nye XO 4 Unit giver dig frihed til at fokusere på dine
specifikke behov indenfor klinik effektivitet, faglige ekspertise, ergonomi og patientpleje.
Oplev XO Collection 07/08.
Bestil vores nye brochure på www.xo-care.dk eller ring 43 270 270.

