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Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at finde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.

FAGLIGT TEMA: AGENESI
KLIMAVENLIG TANDKLINIK
HJEMLØSETANDPLEJEN BREDER SIG

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44
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PERFECT FIT BY DESIGN

Efterårstilbud
på populære
NSK instrumenter
Bestil 3 stk. NSK S-MAX instrumenter
(ex kobling) - uanset pris og få en Fatboy
(værdi kr. 1.800,-) med i købet.

3 stk.

UANSEt priS

Ved at kombinere Tissue Level og Bone Level implantater med en alsidig protetik-portefølje har
Straumann opfundet ét system til alle indikationer. Straumann ® Dental Implant System –
enestående produkt kvalitet designet til overbevisende, naturligt æstetiske resultater.

✚

gratis
Fatboy

FATBOY: Designet af Jukka Setälä i 1998 - klassiker lige side
Sid, læg eller slæng dig i en blød og lækker Fatboy
som former sig efter din krop. Vælg mellem følgende
farver: tyrkis, blå, orange, sort, kobolt blå,
grå grøn, pink, rød, lys grå, hvid, brun.

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS
Vare nr. C1023,
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5

Kr. 6.965,- NU kr. 6.286,Vare nr. C1024,
M25L standard vinkelstykke 1:1

Kr. 5.250,- Nu kr. 4.725,LED

Vare nr. C1025,
M15L reduktionsvinkelstykke 4:1

Halogen

lEd MiKro-Motor
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P1005,
M500KL turbine med mini hoved

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED

Vare nr. P1006,
M600KL turbine med torque hoved

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

www.nskdanmark .dk
Alle priser er inkl. 25% moms og levering
Køb NSK iNStrumeNter hoS: Dental montering, tlf. 44 92 44 25 l Dentronic A/S, tlf. 86 10 41 22 l Dentsupport A/S, tlf. 64 41 00 14 l
Fiskers Dental Service A/S, tlf. 43 61 18 44 l Fyns Dental ApS, tlf. 65 92 69 77 l Prorep, tlf. 44 48 32 85 l Vestjydsk Dental A/S,
tlf. 97 42 40 44 l Zenith Dental, tlf. 74 83 34 04 l Sydjydsk Dental, tlf. 74 50 41 60
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Det er de små ting, der
gør den store forskel

W&H LED
Competence

Forskellen synes måske lille – men effekten er stor.
Synea serien fra W&H har reduceret hovedstørrelser, hvilket giver bedre udsyn
og nemmere adgang til behandlingsområdet. De nyudviklede lejer sikrer længere
levetid samt en perfekt rotation.
Turbinerne har 5-huls spray og en trækkraft, der kan tilfredsstille den kritiske bruger.
Hvis du benytter W&Hs Roto-Quick kobling er turbinerne udstyret med LED lys.
2 års garanti på hele Synea serien
Ready to get copied
Køb Synea hos dit depot eller service tekniker.
W&H Nordic, t +45 64 41 41 42, e mailto: tk@whnordic.dk, wh.com

1060 KORT & GODT
LEDER

» Vi har gennem hele forhandlingsforløbet med TNL haft det samme
udgangspunkt, nemlig at skabe et
slagkraftigt fagligt fællesskab, som
samler alle tandlæger uanset
kategori, og som taler med én
stemme udadtil
SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

FOTO: JEPPE CARLSEN

Forhandlinger
om fusion
afbrudt
Som du måske allerede har bemærket,
meddelte Tandlægernes Nye Landsforening (TNL) for et par uger siden, at
forhandlingerne om en fusion mellem
Tandlægeforeningen (TF) og TNL er
brudt sammen.
Jeg synes, det er ærgerligt, at fusionsforhandlingerne skulle ende sådan. Vi
havde planlagt at drøfte sagen på TF’s
hovedgeneralforsamling, som fandt
sted i den forløbne weekend. Vi har i
TF et medlemsdemokrati, der gør det
naturligt for os, at en beslutning om at
fortsætte eller afbryde en fusionsproces
træffes af repræsentantskabet, som er
vores øverste myndighed. Vi ville gerne
have spurgt vores bagland, om man ville
strække sig længere i forhandlingerne
end til det punkt, som man gav udtryk
for sidste år.
Det har i mange år været et af TF’s
vigtigste politiske mål at samle alle Danmarks tandlæger i én tandlægeforening.
TF har derfor gennem en længere periode været i dialog med TNL om en fusion.
Vi har gennem hele forhandlingsforløbet med TNL haft det samme udgangspunkt, nemlig at skabe et slagkraftigt fagligt fællesskab, som samler alle
tandlæger uanset kategori, og som taler
med én stemme udadtil.
Vi har i særlig grad lyttet til både

kommunalt ansatte og andre offentligt
ansatte medlemmer, som har lagt stor
vægt på fortsat at være en del af en enhedsorganisation, der favner alle tandlæger uanset beskæftigelsessted.
Vi må desværre konstatere, at TNL
ikke ønsker én tandlægeforening. TNL
har stillet krav om en forbundsdannelse
med delforeninger med selvstændige
bestyrelser. Med dette ultimative krav
fra TNL’s side har det vist sig at være
umuligt at nå til enighed om en fusion.
Selv om forhandlingerne er brudt
sammen, ønsker vi ikke at deltage i mudderkastning. Vi lægger ikke foreløbige
interne arbejdsnotater, hvor der nævnes
medarbejdere med navn, ud på internettet. Det er ikke god forhandlingsskik.
Vi havde håbet på en fusion. Men når
det nu ikke skulle være, vil vi fortsætte
med at yde den bedst mulige og seriøse
medlemsservice til alle vores medlemmer, heriblandt de mere end 500 kommunalt ansatte tandlæger, som er medlemmer af TF.
Endelig vil jeg gerne slå fast, at der
er frit valg af faglig organisation i Danmark. Ingen tandlæger skal acceptere
at lade sig presse ind i en bestemt forening. Det er op til den enkelte tandlæge
at afgøre, hvilken forening man vil være
medlem af.
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Gør hverdagen lettere ...

dagpeng
klinik
Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk
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Implantatbehandling
påvirker hjertefunktion
I et studie, som er publiceret i The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, indsatte forskere 20 implantater på 18 raske patienter under
lokalbedøvelse. Implantatoperationerne blev udført, imens patienterne blev
EKG-overvåget.
Analyser viste efterfølgende, at bl.a. hjerterytmen blev påvirket under de
forskellige behandlingstrin. Rytmen steg under anlæggelsen af lokalbedøvelse,
under incision og under de forskellige boreseancer – størst stigning skete under
boring. Også intervallerne RR og QT på EKG-diagrammet ændrede sig – de faldt
under såvel incision som boring. På det individuelle plan viste EKG både sinus
takykardi og bradykardi, sinusarytmi, extra systoler og T-bølgeinversioner.
Forskerne konkluderer, at indsættelse af dentale implantater kan inducere
elektrokardiograﬁske ændringer, oftest i form af extra systoler og sinus takykardi.
Romano MM, Soares MS, Pastore CA, de Oliveira Guaré R, Adde AC. Electrocardiographic alterations
during endosseous implant placement performed with local anesthetic agents. Int J Oral Maxillofac
Implants 2009; 24: 412-8.

Internationalt forskningsnyt

Håndholdte mobiltelefoner
inﬂuerer på spytsekretion
Mobiltelefoner, eller rettere udstrålingen fra mobiltelefoner,
har været under mistanke for at forårsage diverse bivirkninger. Nu har israelske forskere, i en undersøgelse publiceret i
Oral Diseases, studeret spytsekretionen og proteinindholdet
i spyt fra glandula parotis i forbindelse med brug af mobiltelefon.
50 raske personer, som brugte mobiltelefoner, og som
konsekvent brugte telefonen ved enten højre eller venstre
spytkirtel, indgik i studiet. De ﬁk målt den stimulerede spytsekretion fra både højre og venstre glandulae parotideae.
Det viste sig, at de havde signiﬁkant højere spytsekretion fra
kirtlen i den side, hvor de holdt telefonen til øret. Spyttet fra
samme kirtel indeholdt til gengæld færre proteiner.
Forskerne konkluderer, at brug af mobiltelefon medfører
øget spytsekretion og mindsket proteinsekretion. Forskerne
mener, at brugere af mobiltelefoner bør informeres om bivirkningen, og de efterlyser større og longitudinelle studier
af fænomenet.

Kommentar af lektor, ph.d. Anne Marie Lynge
Pedersen, Tandlægeskolen i København:
– Dette er en interessant undersøgelse, som forsøger at
belyse en relevant problemstilling. Det kan dog hævdes,
at den øgede spytsekretion fra den ene spytkirtel snarere
skal tilskrives kraftigere tygning i denne side end brug af
mobiltelefon. Tandstatus er ikke anført i studiet og ej
heller foretrukne ”tyggeside”. Det er bemærkelsesværdigt, at proteinsekretionen mindskes, i takt
med at spytsekretionen øges, hvilket forfatterne
forklarer med, at mobiltelefonen antagelig har
forskelligartet indﬂydelse på det parasympatiske og sympatiske nervesystem. Der er behov
for yderligere longitudinelle studier, som belyser ekspositionstid, intensiteten i brug af
mobiltelefon og de underliggende biologiske
mekanismer bag de observerede ændringer
i glandula parotis-funktion.

Goldwein O, Aframian DJ. The influence of handheld mobile phones
on human parotid gland secretion. Oral Dis 2009 (Epub ahead of print).
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Vidste du at …
kun knap 9 % af danskerne har
benyttet muligheden for at sammenligne tandlægepriser på Sundhed.dk?
Af dem har 33 % faktisk sparet penge
på tandlægeregningen.
Kilde: Lokalavisen Nordsjælland

Den ultimativt
tandsunde læskedrik
Fluor (1ppm), kasein fosforpeptid-amorf calciumfosfat, xylitol
(4-6 g pr. portion), tranebærekstrakt (250 mg pr. ml af ﬂavenoiderne Quercetin og myricetin), bobler af ilt i stedet for af
kulsyre og så en pH tæt på 5,5.
Det er ifølge iranske forskere opskriften på den optimalt tandvenlige drikkevare – et eksempel på en funktionel, sund læskedrik.
Opskriften og forskningen er publiceret i tidsskriftet Medical Hypothesis.
Kolahia J, Fazilatib M, Kadivarb M.
Towards tooth friendly soft drinks. Med Hyp 2009; online before print.

Juice ætser
mere end blegning
En amerikansk in-vitro-undersøgelse, som netop er publiceret i Journal of
Dentistry, viser, at blegning af emalje med 6 % H2O2 virker mindre eroderende end en tilsvarende påvirkning med orangejuice.
Forskerne lod 40 emaljeprøver med pellikel udsætte for tre behandlinger:
blegning, nedsænkning i juice og nedsænkning i saliva. Emaljeprøverne blev
udsat for H2O2 og lys eller juice i 20 minutters perioder fem gange for at efterligne
en blegeprocedure. Før og efterfølgende blev emaljens hårdhed og overﬂaden bedømt.
Efter »behandling« med juice blev overﬂadehårdheden sænket med 84 %, mens man
ikke kunne måle ændringer efter blegning og på kontroller.
Forskerne konkluderer, at sammenlignet med orangejuice udgør blegning med 6 %
H2O2 en ikke-signiﬁkant risiko for emalje-erosion.
Ren Y-F, Amin A, Malmstrom H. Effects of tooth whitening and orange juice on surface properties of dental
enamel. J Dent 2009; 37: 424-31.
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Rygere smager dårligere
Rygere har færre og mere ﬂade smagsløg. Det fastslår en artikel i
BioMedCentral. I studiet ﬁk 62 græske soldater målt deres smagsevne
med elektrisk apparatur, og de ﬁk bedømt deres smagsløg med endoskop. 28 af forsøgspersonerne var rygere, og de havde alle
dårligere score end ikkerygerne.
Artiklen konkluderer, at rygning forårsager funktionelle og morfologiske forandringer af tungens papiller – i
hvert tilfælde hos yngre mænd.

Pavlidis P, Nikolaidis V, Anogeianaki A, Koutsonikolas D , Kekes G, Anogianakis G. Evaluation of young smokers and non-smokers with electrogustometry and contact endoscopy.
BMC Ear, Nose and Throat Disorders 2009; 9:9 (online http://www.biomedcentral.
com/1472-6815/9/9

Internationalt forskningsnyt

Rygning øger risikoen for
implantatkomplikationer
Et review, som er publiceret i Journal of Clinical Periodontology, viser, at risikoen for, at implantatbehandling mislykkes,
og at der opstår biologiske komplikationer, er signiﬁkant
større hos rygere end hos ikkerygere.
Undersøgelsen består af to dele, hvor der indgår henholdsvis 29 studier i en meta-analyse og 35 studier i et systematisk review. Meta-analysen viser en signiﬁkant forøget
risiko for mislykket behandling hos rygere, og reviewet viser,
at rygere også har signiﬁkant større risiko for at udvikle periimplantitis og knogletab omkring implantaterne.

Kommentar af professor Klaus Gotfredsen,
Tandlægeskolen i København:
– I 1995 publicerede vi en artikel i Tandlægebladet, der viste, at rygning havde en signiﬁkant negativ indﬂydelse på
implantatoverlevelsen. Yderligere litteratur har de seneste
15 år bekræftet og speciﬁceret dette. Således er det i dag forholdsvis klart, at rygning specielt i stort omfang og igennem
mange år, især i maksillen samt ved knogleopbygninger, øger
risikoen for implantatkomplikationer. Ligeledes er der også
en del litteratur, der viser en øget risiko for marginalt knogletab og peri-implantitis hos rygere i forhold til ikkerygere.
Som følge af den generelt lave frekvens af implantatkomplikationer er det dog ikke kontraindiceret at indsætte
implantater på alle rygere, men hvert tilfælde skal vurderes
individuelt, og patienten bør altid informeres om den øgede
risiko for kort- og langtidskomplikationer.
Strietzel FP, Reichart PA, Kale A, Kulkarni M, Wegner B, Küchler I. Smoking
interferes with the prognosis of dental implant treatment: a systematic
review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2007; 34: 523-44.
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Ingen forskel
på smerte ved bedøvelser
FOTO: WINNIE BRODAM

I en engelsk undersøgelse ﬁk 20 børn lagt lokalbedøvelse med »The Wand«, mens en kontrolgruppe på 18 børn ﬁk lagt almindelig lokalbedøvelse. Efterfølgende blev børnenes oplevelse
af smerte og uro bedømt med VAS-skala. Der var ingen statistisk signiﬁkant forskel ved de to
bedøvelsesmetoder.
Børnene var imellem ca. tre og syv år gamle, og det var den samme »operatør«, som udførte
alle behandlingerne.
Tahmassebi JF, Nikolaou M, Duggal MS. A comparison of pain and anxiety associated with the administration of
maxillary local analgesia with Wand and conventional technique. Euro Arches Pediatric Dent 2009; 10 (2): 77-82.

Forældre medvirker til børns syreskader
Det er ofte indirekte forældrene, der medvirker til, at børn udvikler syreskader på tænderne. Det er nemlig tit dem,
der serverer de sure drikkevarer for deres børn. Det viser en undersøgelse blandt 246 forældre, som FDB Analyse har
lavet for bladet Samvirke.
Når tørsten melder sig hos børnene, er det i halvdelen af tilfældene mor eller far, der skænker et glas juice, saft
eller sodavand. Halvdelen tager selv de sure varer i køleskabet, og en lille del af børnene
køber dem.
Det peger i retning af, at man ikke kommer langt ved alene at påvirke børnene
– man må også informere forældrene, mener overtandlæge i Frederiksberg Kommune Lene Esmark.
– I virkeligheden er det forældrene, vi skal henvende os til med kampagnerne. For
det hjælper jo ikke at lave gratis postkort og information til børnene, hvis forældrene
alligevel sørger for, at der er fri adgang til de problematiske drikkevarer derhjemme,
siger overtandlægen til Samvirke.
Ifølge en undersøgelse, som Lene Esmark har foretaget blandt børnene i Frederiksberg Kommune, har ca. 15 % af de større børn syreskader. Undersøgelsen blev
publiceret i Tandlægebladet 9/2009.
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Abstract

Den cervikale columnas morfologi hos voksne patienter
med obstruktiv søvnapnø
Liselotte Sonnesen, Nils Petri, Inger Kjær og Palle Svanholt
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti,
og Region Sjælland, Sygehuset i Nykøbing Falster, Øre-næse-hals-afdelingen

Formål
At evaluere den cervikale columnas
morfologi hos voksne patienter med
obstruktiv søvnapnø (OSA) og sammenligne den med den cervikale
morfologi hos en voksen kontrolgruppe med neutral okklusion, normal kraniofacial morfologi og uden
tilfælde af søvnapnø.

Materiale og metoder
Søvnapnøgruppen bestod af 91 patienter, 16 kvinder i alderen 29-59 år
(gennemsnit 49,4 år) og 75 mænd i
alderen 27-65 år (gennemsnit 49,0
år). Alle patienter var diagnosticeret med OSA ved hjælp af natlig
polysomnografi. Kontrolgruppen
bestod af 21 individer, 15 kvinder i
alderen 23-40 år (gennemsnit 29,2
år) og seks mænd i alderen 25-44
år (gennemsnit 32,8 år). For hvert
individ blev der foretaget en visuel
evaluering af den cervikale columna
på et røntgenbillede. Forskelle i den
cervikale columnas morfologi, mellem køn og grupperne blev evalueret
ved hjælp af Fishers exact test og effekten af alder ved hjælp af logistisk
regressionsanalyse.

Resultater
OSA-gruppen havde 46,2 % fusionsanomalier i den cervikale columna,
og 5,5 % en posterior arcus-fejl.
Fusionsanomalier forekom i 26,4
% som fusioner mellem to cervikale
vertebrae. Blokfusioner forekom i
12,1 % og occipitalisering i 14,3 %.
Posterior arcus-fejl forekom i 2,2 %
som en partiel kløftning af C1 og i
3,3 % som fremspring af C3 og C4.
Der fandtes ingen statistiske kønsforskelle i forekomsten af morfologiske karakteristika i den cervikale
columna. Fusionsanomalierne i den
cervikale columna forekom signiﬁkant oftere i OSA-gruppen.

Konklusion
Resultaterne indikerer, at de
morfologiske afvigelser i de
øvre cervikale vertebrae spiller
en rolle i den fænotypiske underopdeling og diagnosticering
af OSA.

Sonnesen L, Petri N, Kjær I, Svanholt P. Cervical column morphology in adult patients
with obstructive sleep apnoea. Eur J Orthod
2008; 30: 521-6.
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ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS
ROXOLID™ – designet udelukkende til dental implantologi. Roxolid™ tilbyder
Tillid ved isætning af smalle implantater

Fleksibilitet takket være flere behandlingsmuligheder

Designet til

at øge patienters accept af implantat behandling
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Abstract

Mandibelfremførende tandskinne til behandling af obstruktiv søvnapnø: Resultater af et randomiseret, placebokontrolleret behandlingsforsøg med parallelgruppedesign
Nils Petri, Palle Svanholt, Beni Solow, Gordon Wildschiødtz og Per Winkel
Region Sjælland, Sygehuset i Nykøbing Falster, Øre-næse-hals-afdelingen; Københavns Universitet,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti; Oringe Psykiatriske
Hospital og Rigshospitalet, Copenhagen Trial Unit

Formål
At evaluere effekten af en mandibelfremførende
tandskinne/bøjle (MAA) på obstruktiv søvnapnø
(OSA).
Metoder
93 patienter med OSA og en middelværdi af apnø-hypopnø-indeks (AHI) på 34,7 blev centralt randomiseret
til tre parallelle grupper: (a) MAA (b) neutral tandbøjle
dvs. uden fremføring af mandiblen (MNA) og (c) ingen
intervention.
Tandskinnerne/tandbøjlerne var af aktivatortype
og individuelt fremstillede. MAA havde en middelprotrusion af mandiblen på 74 % (fra 64 % til 85 %).
Effektmål, vurderet efter ﬁre ugers kontinuerlig brug
af tandskinnen, var AHI (bestemt ved polysomnograﬁ),
træthed (vurderet ved spørgeskema med Epworth
skala) og livskvalitet (vurderet ved spørgeskema med
SF-36 skala).
Resultater
81 patienter (87 %) fuldførte behandlingsforsøget.
Gruppen med MAA opnåede en signiﬁkant lavere middelværdi af AHI og Epworth score (P < 0,001 resp. P <
0,05) end grupperne med MNA og ingen intervention.
Der var ingen signiﬁkante forskelle mellem grupperne

med MNA og ingen intervention. Gruppen med MAA
havde en middel-reduktion af AHI på 14,1 (95 % CI
7,4-20,8), og en middel-reduktion af Epworth score på
3,3 (95 % CI 1,8-4,8). Otte patienter med MAA (30 %)
opnåede en reduktion af AHI på mindst 75 % resulterende i et AHI lavere end 5, og heraf havde halvdelen
af dem et AHI over 30 før behandling.
Sensitivitetsanalyser konﬁrmerede disse resultater.
Gruppen med MAA havde en signiﬁkant effekt på helbredsbegrebet energi (vitality) i SF-36. Fire patienter
med MAA (14,8 %) og to patienter med MNA (8 %)
afbrød behandlingsforsøget på grund af bivirkninger.

Konklusion
MAA har en signiﬁkant god effekt på OSA og endda helbredende effekt i visse tilfælde af svær OSA.
Protrusion af mandiblen er essentiel for effekten.
MNA har ingen placeboeffekt. MAA kan være
et godt alternativ til CPAP (Continuous Positive
Airway Pressure) for nogle patienter med OSA.

Petri N, Svanholt P, Solow B, Wildschiødtz G, Winkel P. Mandibular
advancement appliance for obstructive sleep apnoea: results of a
randomised placebo controlled trial using parallel group design. J
Sleep Res 2008; 17: 221-9.
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ZENDIUM Syreforsvar indeholder
beskyttende proteiner som hjælper
med at modvirke syreskader
ZENDIUM Syreforsvar er specielt udviklet til at hjælpe med at modvirke
syreskader og caries. Sammen med din professionelle rådgivning om hvordan
både caries forebygges og syreskader modvirkes, samt hvilke risikofaktorer
dine patienter bør forholde sig til, er de godt hjulpet på vej.

Produktegenskaber:

 Indeholder casein og colostrum - særlige mælke-

proteiner, der hjælper til at modvirke syreskader

,QGHKROGHUSSPQDWULXPÁXRULGGHUJ¡UWDQG
emaljen mere modstandsdygtig overfor caries



Medium koncentration af silica (RDA: 80), der
reducerer risiko for unødig slidtage
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OBS. Hos zendium har vi en del patientbrochurer,
der kan rekvireres gratis hos dentalgrossister eller
direkte hos zendium professional dental care.
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Kundeservice: tlf. 65 91 30 90
Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47

a/s blumøller healthcare
Nyvang 16, DK-5500 Middelfart
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Keramik for klinikere

Biokompatibilitet på højt niveau

Christophe Hammerle, Irena Sailer,
Andrea Thoma, Gianni Halg, Ana
Suter and Christian Ramel. Dental
Ceramics, Essential Facts for Clinical Practice,
Quintessence publishing, 136 p. illus.,
ISBN:978-3-938947-69-2, (hardpack)
Pris i DKK 538,- incl. moms

Schmalz G, Arenholdt-Bindslev D.
Biokompatibility of Dental Materials. Berlin:
Springer; 2009. 379 sider, ill.
ISBN 978-3-540-77781-6.
Pris i DKK inkl.moms mv. 1.538,00

Endelig en lille og lettilgængelig bog, hvor de kliniske aspekter
omkring fuldkeramiske restaureringer gennemgås på illustrativ
og interessant vis. Bogen er skrevet af et stærkt team fra universitetet i Zürich og er tidligere udkommet i en tysk udgave, som nu
er opdateret i denne engelske version.
Der indledes med en kort gennemgang af de keramiske materialer, der anvendes i dag, og de metoder, der benyttes til fremstilling
af forskellige restaureringstyper. Derefter gennemgås indikation,
kontraindikation, holdbarhed og kliniske og laboratorietekniske faser for facader,
Denne bog kan
enkelttandskroner og broer i
være en stor hjælp
fuldkeramik. Stiftopbygninger
for de praktiserende
tandlæger, der vil brinpå avitale tænder, adhæsiv
ges up to date med
cementering og keramiske
den praktiske udføabutments til implantatberelse af fuldkeramiske
handling er også med. I alle
behandlinger
tilfælde fokuseres der mest på
det kliniske, og der gives trin
for trin beskrivelse af de forskellige kliniske faser vha. ﬂotte illustrationer med gode undertekster. Et enkelt og noget tyndt afsnit
om ekstern blegning kunne godt have været undværet i en bog om
dental keramik, men det er til at leve med, når det øvrige er godt.
Efter hvert afsnit er der en ajourført litteraturliste til de læsere,
der ønsker en mere grundig information, end der er mulighed
for at give i bogen.
Tandlæger konfronteres i dag med store krav om æstetiske
behandlinger, og der kan være brug for ajourføring mht., hvor
fuldkeramik er indiceret, og ikke mindst til, hvordan sådanne
behandlinger udføres. Her kan denne bog være en stor hjælp for
de praktiserende tandlæger, der vil bringes up to date med den
praktiske udførelse af fuldkeramiske behandlinger.

»

Så kom den endelig i en engelsk udgave, så endnu ﬂere kan få
glæde af bogen om biokompatibilitet fra 2005. Den er ikke kun
oversat fra tysk, men også bearbejdet så den er helt up to date.
Der gives en samlet oversigt over dentalmaterialers biokompatibilitet og alt hvad dertil hører. Med tysk grundighed og systematik, og med et godt fagligt skandinavisk islæt – én redaktør og ﬂere
forfattere – indeholder bogen en overskuelig gennemgang af alle
de områder, man skal forholde sig til, når det gælder materialers
indﬂydelse på patienter, tandpleje-personale og omgivelser. De
første kapitler bringer baggrundsinformation om deﬁnitioner,
prøver, grænser og normer vedr. biokompatibilitet og danner et
godt grundlag for, at man kan forholde sig kritisk til fabrikanternes oplysninger om deres produkter. Herefter følger kapitler om
alle de materialer, der anvendes
Et tysk skandii daglig praksis, med en grundig
navisk samarbejde,
gennemgang af deres sammensætnår det er bedst
ning, systemisk- og lokal toksiske
reaktioner, allergier samt mutagene og carcinogene virkninger.
For hver materialegruppe er væsentlige bemærkninger og kliniske
tips fremhævet på let læselig måde og hvert kapitel afsluttes med
en opsummering af, hvad der er relevant for klinisk praksis. Bogen
er rigt illustreret og har omfattende og ajourførte litteraturlister
efter hvert kapitel. Alt i alt et tysk skandinavisk samarbejde, når
det er bedst, og bogen kan på det varmeste anbefales til læsning
eller som opslagsværk for hele tandplejepersonalet. Med den på
hylden, føler man sig godt rustet til at ﬁnde svar på de spørgsmål,
som den øgede interesse for materialers bivirkninger har ført til.

»

Ulla Pallesen

Ulla Pallesen
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VOXPOP

Hvad vægter du, når du skal vælge job?
Socialt miljø, faglig udvikling eller måske noget helt tredje? Tandlægebladet var
med, da 28 unge tandlæger mødtes til kurset »Videre i praksis«, for at ﬁnde ud af,
hvad der betyder mest, når unge tandlæger søger job.

Hvordan ser den perfekte
arbejdsplads ud?
– Jeg er rigtig glad for min nuværende arbejdsplads, så den er et godt
bud. Det er en ny klinik med nyt udstyr og patienttilgang, og så er der en
masse faglige udfordringer, som jeg
kan gribe fat i, fx kirurgi og implantologi. Men det er også vigtigt, at Roskilde er nem og hurtig at komme til.
Drømmer du om at blive klinikejer?
– Jeg har ikke en klinikejer i maven.
Jeg har ikke børn, men vil gerne have
en familie i fremtiden, og jeg tror, at et
familieliv er mere foreneligt med at være
ansat tandlæge end klinikejer. Jeg tror
fx ikke, at man kan gå kl. 16 hver
dag, når man er ejer, og derudover
har jeg ikke lyst til at bruge tid på det
administrative og udviklingsmæssige
ansvar.

FOTO: JAN STJERNE

Tandlæge, Roskilde

FOTO: JAN STJERNE

FOTO: JAN STJERNE

Line Røboe Dam

Mia Ringgaard
Zachariassen

Bo Bjørndal
Gravesen

Tandlæge, Køge

Tandlæge, Hillerød

Hvordan ser den perfekte
arbejdsplads ud?
– Et godt arbejdsmiljø betyder rigtig
meget for mig. Det skal være sjovt at
tage på arbejde, og så skal man også
have mulighed for medbestemmelse.
Men det er også vigtigt, at de fysiske
forhold som fx udstyr er i orden, men
transporttid er fx også et faktum, jeg
er opmærksom på. Jeg vil gerne have
børn på sigt, og til den tid bliver transporttid da mere aktuelt for mig.

Hvordan ser den perfekte
arbejdsplads ud?
– Jeg tror ikke, jeg får et bedre arbejde
end mit nuværende. Jeg er et ﬂokdyr,
og derfor er jeg rigtig glad for at have
mange mennesker omkring mig, og
på klinikken i Hillerød er vi 24 ansatte.
Samtidig har vi en utrolig velfungerende
struktur på klinikken, hvor tandlægerne
ikke beskæftiger sig med det administrative, og vi derfor får ro til at være
det, som vi er uddannet til.

Drømmer du om at blive klinikejer?
– Nej, jeg går ikke med planer om at blive
klinikejer lige i øjeblikket. Men hvis man
kunne ﬁnde en klinik, hvor man kunne
slå sig sammen med to til tre andre tandlæger, så kunne jeg godt forestille mig
det scenarie. Det kræver dog, at jeg ﬁnder en klinik med en god beliggenhed og
med en fornuftig kundebasis, da jeg ikke
ville have lyst til at bygge det hele op.

Drømmer du om at blive klinikejer?
– Jeg har ikke umiddelbare planer om
at blive klinikejer, men det er jo en åbenlys jobsigtning og naturlig udvikling for
tandlæger, så jeg tror, jeg ender med
at købe klinik. Men hvis jeg skal være
klinikejer, er det vigtigt, at det bliver en
del af et team, og at der er tale om en
velfungerende klinik. Det er jo nemmere
at bygge videre på en succes.

» Jeg har ikke en klinikejer i maven. Jeg har ikke børn, men vil
gerne have en familie i fremtiden, og jeg tror, at et familieliv er
mere foreneligt med at være ansat tandlæge end klinikejer
LINE RØBOE DAM, TANDLÆGE, ROSKILDE
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Forord

Temanummer om agenesi
Ved ændringen af tandplejeloven i 2001 blev det pålagt
de daværende amter at etablere en amtsspecialtandpleje
med henblik på at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud
til patienter med forskellige odontologiske lidelser. Amtsspecialtandplejen blev i forbindelse med regionsdannelsen
erstattet af den nuværende regionstandpleje. Endvidere
blev der som følge af lovændringen i 2001 etableret et
Odontologisk Landsdels- og Videncenter på henholdsvis
Rigshospitalet og Århus Universitetshospital i tæt samarbejde med Odontologisk Institut ved henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
Disse tiltag har medført et forbedret og mere ensartet behandlingstilbud til patienter med tandagenesi. En
væsentlig forudsætning for at kunne tilbyde et optimalt
behandlingstilbud er et tæt og tværfagligt samarbejde mellem den kommunale tandpleje, privat praksis, regionstandplejen og de Odontologiske Landsdels- og Videncentre. Det
er således formålet med dette temanummer at præsentere
ajourført viden om principperne for diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling af agenesi. Målgruppen
er primært tandlæger i den kommunale tandpleje og privat
praksis, som ikke har særlig indsigt i agenesibehandling.

De første tre artikler bringes i dette nummer af Tandlægebladet. Der fokuseres indledningsvis på, hvor hyppigt
forskellige typer af agenesier forekommer, samt mulige
årsager til agenesi. Derefter omtales de generelle aspekter
for behandlingsplanlægning og ortodontisk behandling. I
næste nummer af Tandlægebladet vil der blive fokuseret på
principperne for diagnostik, behandlingsplanlægning og
behandling ved den hyppigst forekommende agenesitype,
nemlig agenesi af mandiblens 2. præmolar. Endvidere vil
principperne for behandling ved agenesi af maksillens
laterale incisiv samt ved multipel tandagenesi blive beskrevet.

Nils-Erik Fiehn
Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør
Søren Schou
Professor, dr.odont., Faglig koordinator
Alfred Hansen
Specialtandlæge, Faglig koordinator

Find den faglige artikel, du søger efter!
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk, hvor du kan ﬁnde faglige artikler,
der har været publiceret i Tandlægebladet siden nr. 11/1996.
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FOREKOMST AF TANDAGENESI

Forekomst af
tandagenesi

Abstract

Oversigt over forekomst
af tandagenesi
Forekomsten af dental agenesi beskrives
ved en gennemgang af tidligere publicerede undersøgelser.
Prævalensen af agenesi i det permanente tandsæt er rapporteret fra 2,2 % til 10,1
% i forskellige populationer. Forekomsten
er 1,4 gange større hos kvinder end hos
mænd, og forekomsten i Europa er større
end i Nordamerika. I det primære tandsæt
er prævalensen af agenesi under 1 % i
skandinaviske studier.
Mangel på 1-2 tænder ses hos 82,9 %
af alle personer med agenesi i det permanente tandsæt. Mangel på mindst seks
permanente tænder optræder hos 2,6 %,
og det svarer til en prævalens på 0,14 % i
den samlede population. I det permanente
tandsæt kan der være agenesi af alle tandtyper. Anden præmolar i underkæben udgør 41 % af alle permanente tænder med
agenesi, mens anden præmolar og den laterale incisiv i overkæben udgør henholdsvis 21,2 % og 22,9 %.
Dental agenesi kan optræde som delsymptom ved en række syndromer, fx hypohidrotisk ektodermal dysplasi, Downs
syndrom og Williams syndrom.
Den centrale registrering af tandforhold
i den danske børnepopulation (OCRblanketten) indeholder også oplysning om
dental agenesi. Registerets tal for agenesi
afviger fra resultaterne i større danske populationsundersøgelser. Det konkluderes
derfor, at der er behov for en kvalitetsforbedring på dette område.

Hans Gjørup, centerleder, specialtandlæge, Odontologisk
Landsdels- og Videncenter, Århus Universitetshospital
Sven Poulsen, professor, dr.odont., Afdeling for Pædodonti,
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet

A

genesi af tænder er deﬁneret som medfødt mangel på
en eller ﬂere tænder, og det er den almindeligst forekommende tandanomali. Blandt tandlæger er begrebet
aplasi ofte benyttet synonymt med agenesi. Ifølge anerkendte
medicinske ordbøger betyder ”agenesi” fravær af et organ, i denne
sammenhæng en tand, som resultat af manglende primordial
udvikling i det embryonale stadie (Tabel 1) (1,2). Der er tale om
”aplasi” af en tand, hvis eksogene faktorer, som for eksempel
tidlig strålebehandling eller lokaliserede infektionstilstande,
afbryder tanddannelsen, så det spæde tandkim ikke udvikles. I
andre tilfælde ses underudvikling af tandanlæg, hvilket betegnes
”hypoplasi” af tænder. Begrebet ”agenesi” anvendes derfor i de
tilfælde, hvor den manglende tanddannelse er forårsaget af endogene, genetiske faktorer. På grundlag af antallet af agenesier har

Terminologi

Emneord:
Tooth agenesis;
hypodontia;
epidemiology;
syndromes
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Begreb

Deﬁnition

Årsag

Anodonti

Ingen tænder anlagt

Endogen

Agenesi

Manglende primordialt anlæg
til en tand

Endogen

Aplasi

Manglende udvikling af et eksisterende primordialt anlæg
til en tand

Eksogen

Hypoplasi

Underudvikling af et eksisterende anlæg til en tand

Endogen eller
eksogen

Hypodonti

Agenesi af 1-5 permanente
tænder

Endogen

Oligodonti

Agenesi af seks eller ﬂere
permanente tænder

Endogen

Tabel 1. Terminologi ved manglende tanddannelse.
Table 1. Terminology in relation to lack of tooth formation.
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Prævalensstudier af tandagenesi

Prævalens
(%)

Reference

340

3,4

(11)

1.006

61

6,1

(12)

1.064

53

5,0

(12)

777

40

5,1

(13)

36.000

1.626

4,5

(14)

9.533

911

9,6

(15)

925

47

5,1

(16)

457

19

4,2

(17)

12-14

11.713

450

3,8

(18)

12-14

2.170

136

6,3

(19)

13.459

467

3,5

(20)

3.327

209

6,3

(21)

1.041

83

8,0

(22)

1.295

131

10,1

(10)

7-13

5.459

332

6,1

(23)

9-10

8.694

670

7,7

(24)

Eur. Hvid

11-14

1.115

49

4,4

(25)

Am. Hvid

6-12

1.191

88

7,4

(26)

Norge

Eur. Hvid

9

813

55

6,8

(27)

1977

Sverige

Eur. Hvid

8-9

2.589

192

7,4

(28)

1977

Island

Eur. Hvid

8-16

1.116

88

7,9

(29)

1980

Danmark

Eur. Hvid

9-10

3.325

258

7,8

(30)

1989

Italien

Eur. Hvid

7-14

1.529

79

5,2

(31)

1990

Australien

Aust. Hvid

16-26

662

42

6,3

(32)

1993

Italien

Eur. Hvid

19-26

700

25

3,6

(33)

1993

Norge

Eur. Hvid

7-10

1.953

127

6,5

(34)

1997

Island

Eur. Hvid

6-7

396

17

4,3

(35)

2001

Sverige

Eur. Hvid

7

739

55

7,4

(36)

1967

USA

Afr. Am.

12-14

1.320

54

4,1

(18)

1970

USA

Afr. Am.

>18

1.481

54

3,6

(20)

1989

Saudi-Arab.

Arabisk

4-14

2.393

53

2,2

(9)

1990

Saudi-Arab.

Arabisk

13-14

500

20

4,0

(37)

1987

Hongkong

Kinesisk

12

1.093

75

6,9

(38)

År

Land

Etnisk
sammensætning

Alder

Populationsstørrelse

1936

Schweiz

Eur. Hvid

6-15

10.000

1956

Sverige

Eur. Hvid

11-14

1956

Sverige

Eur. Hvid

17-43

1961

USA

Am. Hvid

3-16

1963

Norge

Eur. Hvid

6-15

1963

Østrig

Eur. Hvid

9-15

1964

USA

Am. Hvid

3-16

1966

Canada

Am. Hvid

6-9

1967

USA

Am. Hvid

1968

Australien

Aust. Hvid

1970

USA

Am. Hvid

>18

1971

Sverige

Eur. Hvid

10-16

1971

Finland

Eur. Hvid

5-13

1973

Norge

Eur. Hvid

7-14

1973

Sverige

Eur. Hvid

1974

Schweiz

Eur. Hvid

1974

England

1974

Canada

1974

Tabel 2. Studier inkluderet i metaanalysen af Polder et al. (8).
Tabellen er modiﬁceret efter en tilsvarende tabel i metaanalysen.
Der er angivet publikationsår, land, populationens etniske sammensætning, alder, populationens størrelse, antal individer med dental
agenesi i populationen, prævalens i procent af populationsstørrelsen
og reference.

Individer
med
agenesi

Table 2. Studies included in the meta-analysis by Polder et al. (8).
The table is a modiﬁcation of Polder’s table, and include year of
publication, country, ethnicity of the population, age, size of the
population, number of affected individuals, prevalence of agenesis
in percentage of sample size, and reference.
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der været anvendt forskellige termer eller diagnoser. Hypodonti
deﬁneres af Schalk-van der Weide som fravær af 1-5 tænder og
oligodonti som fravær af seks eller ﬂere tænder (3). Andre forfattere anvender begrebet hypodonti uanset antallet af manglende
tænder (4-6). Anden terminologi har også været anvendt (7). I
alle tilfælde er tallene eksklusive visdomstænder.
Forfatterne til denne artikel anbefaler på linje med andre at
anvende begrebet agenesi af tænder uanset antallet af manglende
tænder (8). Ønskes diagnosen udbygget, kan det ske ved at angive
antallet af manglende tænder (fx agenesi af fem tænder) eller
angivelse af identiteten på de manglende tænder (fx agenesi af
12 og 22).
Formålet med denne artikel er på baggrund af litteraturstudier
at beskrive forekomsten af agenesi af tænder.
Agenesi af permanente tænder
Prævalens
Agenesi af permanente tænder er en hyppigt forekommende
dentitionsanomali med rapporterede prævalenser på 2,2-10,1
% (9,10). Polder et al. har publiceret en metaanalyse af undersøgelser over prævalensen af dental agenesi i det permanente
tandsæt (8). I analysen indgik 33 studier (9-38), der opfyldte
følgende kriterier for inklusion:
ÝÛÛI]hjsk]flYlanÛmf\]jku_]dk]khghmdYlagf
ÝÛÛ;aY_fgk]fÛkladd]lÛh!ÛZY__jmf\ÛY^Ûkm^x[a]fl]Ûjufl_]fmf\]jkugelser
ÝÛÛIYhhgjl]jaf_ÛgeÛ]lfakcÛZY__jmf\
ÝÛÛIYhhgjl]jaf_ÛY^ÛhjsnYd]fkÛY^ÛY_]f]kaÛ]ckcdmkan]Ûnak\geklsf\]j

Undersøgelser, som inkluderede personer med kraniofaciale
anomalier eller udviklingsbetingede forstyrrelser, blev ekskluderet. Hovedparten af undersøgelserne var europæiske, og 14
af de 33 artikler udgik fra Skandinavien. Af disse var en enkelt
dansk (30). Tabel 2 er en modiﬁceret gengivelse af resultaterne
fra metaanalysen.

KLINISK RELEVANS

Tandagenesi er en almindeligt forekommende tandanomali,
men varierer med dentition og tandtype og er afhængig af køn
og evt. tilstedeværende syndrom. Hovedparten af tilfældene
mangler 1-2 tænder svarende til 82,9 %, mens 2,6 % mangler
mindst seks permanente tænder. Kendskab til afvigelser fra
det normale mønster for tandagenesi giver mulighed for at
identificere patienter, der bør tilbydes yderligere udredning
og diagnosticering. Det er obligatorisk på 12. og 15. årgang
at registrere tandagenesi til Sundhedsstyrelsens Centrale
Odontologiske Register (SCOR), men tallet i registret afviger
fra resultaterne i større danske populationsundersøgelser,
hvilket tyder på en underrapportering, og der er derfor behov
for kvalitetsforbedring.

Prævalensen af agenesi af permanente tænder varierer med
køn og verdensdel ifølge metaanalysen (Tabel 2). Forekomsten
er størst hos kvinder med en sandsynlighed for agenesi, der er 1,4
gange større end hos mænd. Prævalensen er i analysen beregnet
til 2,7-6,1 % og 2,2-7,7 % for henholdsvis mænd og kvinder, afhængigt af verdensdel. Forekomsten af agenesi i Nordamerika er
lavere end i Europa og Australien. Til gengæld konkluderes det,
at etnisk baggrund kun dårligt kan forklare prævalensforskelle
mellem populationerne (8).
Agenesiantal og tandtype
Metaanalysen viste, at 82,9 % af personer med agenesi manglede
1-2 tænder, mens 2,6 % manglede seks tænder eller ﬂere svarende
til en prævalens på 0,14 % i den totale population (8). Sidstnævnte
er i overensstemmelse med det seneste danske estimat på agenesi
af seks eller ﬂere tænder, nemlig 0,16 % (39). Kun 0,6 % af per-

Fordeling af tandagenesi

50

Fig. 1. Fordeling af 11.422 tandagenesier efter
tandtype på 112.334 personer i 24 studier. Metaanalyse ved Polder et al. (8). Y-aksen angiver hver
tandtypes procentuelle andel.
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Fig. 1. Distribution of 11,422 congenitally missing
teeth according to tooth type in 112.334 persons
included in 24 studies. Meta-analysis by Polder
et al. (8). The Y-axis indicates the percentages of
the total number of congenitally missing teeth for
each tooth type.
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soner med agenesi mangler mere end otte tænder svarende til en
prævalens i populationen på 0,03 %.
Fig. 1 viser fordelingen af 11.422 tandagenesier, som det er
beskrevet af Polder et al. (8). Den hyppigst afﬁcerede tand er
2. præmolar i underkæben. Derefter følger overkæbens laterale
incisiv og 2. præmolar med agenesiforekomster, der hver for
sig er næsten halvt så store som for 2. præmolar i underkæben.
Der er sjældent agenesi af den centrale incisiv i overkæben (0,2
%). Der er også sjældent agenesi af underkæbens 1. molar (0,3
%) og hjørnetand (0,3 %). Molarerne i overkæben rammes lidt
hyppigere (0,6-0,7 %), og agenesi af hjørnetanden i overkæben
optræder med større hyppighed end hjørnetanden i underkæben. Samlet set er prævalensen af agenesi ens i overkæbe og
underkæbe. Nyere japanske studier, der ikke er inkluderet i
metaanalysen, rapporterer, at underkæbens incisiver i asiatiske populationer udgør 18 % af alle permanente tænder med
agenesi, hvor det tilsvarende tal i metaanalysen er 6 % (40,41).
Derudover synes fordelingen i tandsættet ikke at afvige i asiatiske populationer.
Spørgsmålet om symmetri af agenesierne i forhold til tandbuens midtlinje er undersøgt i ﬂere studier. I metaanalysen konkluderedes på baggrund af 10 af undersøgelserne, at der hyppigere er
bilateral end unilateral agenesi for overkæbens laterale incisiver,
mens det omvendte gør sig gældende for over- og underkæbens
2. præmolarer samt for underkæbens centrale incisiver. For alle
de nævnte ﬁre tandtyper er forekomsten af unilateral og bilateral
agenesi dog næsten ens.
Agenesi af primære tænder
Næsten alle undersøgelser af prævalensen af tandagenesi har
udelukkende beskæftiget sig med permanente tænder. Agenesi

Faktaboks
s !GENESI AF DE PERMANENTE TNDER FOREKOMMER I $ANMARK
med en prævalens på 7,4 %, og blandt de afficerede har
82,9 % agenesi af 1-2 permanente tænder.
s !GENESI AF SEKS ELLER FLERE PERMANENTE TNDER OPTRDER
med en prævalens på 0,14 %.
s &OREKOMSTEN AF AGENESI VARIERER MED DENTITION OG TANDtype, og forekomsten er afhængig af køn og evt. tilstedeværende syndrom.
s  PRMOLAR I OVER OG UNDERKBEN UDGR HENHOLDSVIS
21,2 % og 41 % af alle tænder med agenesi, og det tilsvarende tal for den laterale incisiv i overkæben er 22,9 %.
s ) $ANMARK ER RAPPORTERING AF AGENESI TIL 3UNDHEDSSTYrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) obligatorisk for 12. og 15. årgang. Kvaliteten af denne rapportering bør forbedres.

af primære tænder forekommer, men det er den generelle opfattelse, at prævalensen er meget lavere end for permanente tænder.
Der er beskrevet prævalenser på 0,5-0,9 %. En dansk undersøgelse fra 1970 beskrev i en gruppe på 33 personer med multiple
agenesier i det permanente tandsæt, at der forekom agenesi af i
alt 89 primære tænder hos 15 ud af de 33 undersøgte personer
(42). Der var hyppigt agenesi af den laterale overkæbeincisiv
samt underkæbeincisiverne, men alle primære tandtyper kunne
være afﬁceret. I en senere undersøgelse af 193 danske børn med
agenesi af primære tænder blev det beskrevet, at der var agenesi
af en primær tand hos 54,9 % af de undersøgte børn og agenesi af
to primære tænder hos 37,3 % (43). Ligesom ved undersøgelsen
af Ravn (42) var der oftest agenesi af den primære laterale incisiv
i overkæben (119 manglende tænder), og næsthyppigst agenesi
af den laterale incisiv i underkæben (53 manglende tænder). Der
blev imidlertid registreret agenesi af alle tandtyper.
Agenesi som delsymptom ved syndromer
Tandagenesi ses ved mange syndromer. ”London Dysmorphology
Database” indeholder beskrivelser af 3-4.000 forskellige syndromer (44). Blandt disse er der 641 syndromer, som matcher
søgeudtrykket ”general abnormalities of teeth”, og af disse er
der 174 syndromer, der matcher ”oligodontia”. Den anden store
syndromdatabase, ”Possum web”, angiver 784 syndromer, der
matcher søgeordet ”abnormal dentition”, 242 syndromer, der
matcher ”oligodontia/anodontia”, og 55, der matcher ”missing
permanent teeth and retained primary teeth” (45).
Det er velkendt, at personer med hypohidrotisk ektodermal
dysplasi (HED) har agenesi af mange, evt. alle tænder (46-48).
Tilstanden har en X-bunden arvegang, og der ses agenesi af tænder hos alle afﬁcerede mænd/drenge, og agenesi af mindst en
permanent tand hos 86 % af de kvindelige bærere af HED (46).
Ifølge Lexner et al. har drenge med HED i gennemsnit agenesi
af 22 (14-28) permanente tænder, og der er størst forekomst af
agenesi i underkæben i forhold til overkæben (46). De centrale
incisiver i overkæben, 1. molar i såvel over- som underkæbe samt
hjørnetanden i overkæben er de tænder, der hyppigst er til stede
hos drenge med HED. De kvindelige bærere har i gennemsnit
agenesi af ﬁre (0-22) permanente tænder, og der er ingen signiﬁkant forskel i forekomsten af agenesi i over- og underkæben. Den
laterale incisiv i overkæben er oftest afﬁceret hos de kvindelige
bærere (46).
Der kan også være agenesi af tænder med relativt stor prævalens ved andre syndromer. Det gælder for eksempel ved Downs
syndrom, hvor der er beskrevet agenesi hos 63 % af patienterne i
en japansk undersøgelse (49) og hos 81 % i en dansk undersøgelse
(50). Russell og Kjær har påvist kønsforskel med størst forekomst
af agenesi hos mænd med Downs syndrom (50). Ved Downs syndrom er underkæbens incisiver hyppigst afﬁceret efterfulgt af
overkæbens laterale incisiv samt 2. præmolar i henholdsvis overog underkæbe. Undersøgelserne viser en relativt høj forekomst
af agenesi af hjørnetænder ved Downs syndrom (2-4 % af tænder
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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med agenesi). Hos mænd gælder dette dog ikke i underkæben
(49,50).
Ved Williams syndrom er der i en norsk undersøgelse fundet
agenesi hos 40,5 % af patienterne og agenesi af mindst seks tænder hos 11,9 % (51). Der beskrives kun mindre kønsforskel, dog
med overvægt af mænd i gruppen med agenesi af mindst seks
tænder. Tandagenesi er ved Williams syndrom kombineret med
reduceret kronestørrelse og afvigende kronemorfologi i form af
incisiver med såkaldt skruetrækkerform.
Danske data om agenesiforekomst
De største danske populationsbaserede undersøgelser af agenesi
i det permanente tandsæt er foretaget af Rølling samt Rølling &
Poulsen (30,52). Undersøgelsen fra 1980 omfattede 3.325 børn,
hvor der konstateredes en prævalens på 7,8 % (95 % sikkerhedsgrænser: 6,9-8,7 %). I undersøgelsen fra 2009 kombineredes tal
fra undersøgelsen i 1980 med tal indsamlet i perioden 1992-2002,
og prævalensen af agenesi var 7,4 % (95 % sikkerhedsgrænser:
6,8-8,0 %) i den samlede population på 8.138 børn (52). De
snævre sikkerhedsintervaller viser, at prævalensen er sikkert

bestemt i materialet. Undersøgelsen viser størst forekomst hos
kvinder, hvilket svarer til konklusionerne i metaanalysen af Polder
et al. (8). Det påvises endvidere, at der er ﬂere agenesier hos afﬁcerede kvinder end hos afﬁcerede mænd. Hyppigere unilateral
end bilateral forekomst af agenesi dokumenteres alene for underkæbens 2. præmolar. Resultaterne fra 1980 indgår i omtalte
metaanalyse af Polder et al. (8). Øvrige danske undersøgelser af
forekomsten af agenesi har ikke opfyldt kriterierne for inklusion
i metaanalysen (39,42,53).
I Danmark foretages en systematisk indrapportering af tandsundhedsforhold på hele børnepopulationen til Sundhedsstyrelsens

Indberetning af agenesi

Årstal

Aldersklasse

1-5
agenesier

*6
agenesier

12-årige

314 (0,55 %)

43 (0,07 %)

15-årige

420 (0,83 %)

71 (0,14 %)

12-årige

451 (0,78 %)

228 (0,39 %)

15-årige

548 (1,10 %)

233 (0,47 %)

12-årige

503 (0,88 %)

130 (0,23 %)

15-årige

665 (1,30 %)

151 (0,30 %)

12-årige

582 (0,96 %)

181 (0,30 %)

15-årige

791 (1,50 %)

180 (0,34 %)

12-årige

599 (1,04 %)

115 (0,20 %)

15-årige

875 (1,66 %)

139 (0,26 %)

12-årige

619 (1,16 %)

131 (0,24 %)

15-årige

875 (1,83 %)

130 (0,27 %)

12-årige

762 (1,32 %)

66 (0,11 %)

15-årige

1084 (2,01 %)

56 (0,1 %)

2001

OCR-blanket
2002

2003

2004

2005

2006

2007
Fig. 2. Udsnit af OCR-blanket visende den del af blanketten,
hvor hypodonti og oligodonti registreres. Den ”fede” type angiver, at denne registrering er obligatorisk.
Fig. 2. Part of the OCR-sheet showing the section for registration of hypodontia and oligodontia. The bold typing indicates
that the registration is mandatory.
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Tabel 3. Indberetning af agenesi af permanente tænder hos 12- og
15-årige til SCOR (antal og %) i perioden 2001 til 2007 (Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register).
Table 3. Reported agenesis of permanent teeth (numbers and %)
for persons at 12 and 15 years of age, respectively, in the period
2001-2007 (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register).
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Centrale Odontologiske Register (SCOR). Det sker ved anvendelse
af OCR-blanket. For de 12- og 15-årige er indrapportering af ”hypodonti” eller ”oligodonti” obligatorisk (Fig. 2). Hypodonti deﬁneres
som agenesi af 1-5 permanente tænder, mens oligodonti deﬁneres
som agenesi af seks eller ﬂere permanente tænder (54).
Tabel 3 viser, at indberetningerne til SCOR resulterer i prævalensestimater, der afviger betydeligt fra de estimater, som Rølling
samt Rølling & Poulsen tidligere har rapporteret (30,39,52). Når
det drejer sig om agenesi af 1-5 permanente tænder (hypodonti),
er Røllings estimater 3-4 gange højere end de indberettede tal
(30), medens rapporteringen af agenesi af seks eller ﬂere permanente tænder (oligodonti) frem til 2006 har været højere i SCOR
end hos Rølling & Poulsen (39). Når det drejer sig om den rapporterede prævalens af agenesi af 1-5 tænder, ses for de 15-årige en
øget forekomst år for år i årene 2001-2007 (Tabel 3). Forskellene
mellem Røllings fund og de fund, der er indberettet til SCOR, kan
forklares ved usikkerhed omkring indrapporteringen af tandagenesi til SCOR. Registreringen af agenesi blev først indført ved den
seneste revision af OCR-blanketten i januar 2000, og dette kan
være medvirkende til den lave indrapportering af agenesi. Der
kan også være manglende opmærksomhed på, at rapporteringen
af agenesi er obligatorisk for 12. og 15. årgang. Det forhold, at
forekomsten er højere hos 15-årige end hos 12-årige, samt at den
rapporterede forekomst stiger med årene, kan forklares ved en
gradvis øget opmærksomhed på tandagenesi pga. af den reviderede lov om tandpleje i april 2001, hvor Amtsspecialtandplejen
(senere Regionstandplejen) blev etableret (55). Den relativt høje
indrapportering af agenesi af seks eller ﬂere tænder (oligodonti) i
årene 2001-2006 kan ikke umiddelbart forklares. Disse patienter
er imidlertid ofte genstand for mange behandlingsovervejelser i
tandplejen. Derfor kan det ikke udelukkes, at der i den forbindelse
også er særlig opmærksomhed på indrapporteringen af denne
tilstand. Ukorrekt registrering som ”oligodonti” i stedet for ”hypo-

donti” kan også være en del af forklaringen. Indrapporteringen
af seks eller ﬂere tænder (oligodonti) i 2007 stemmer til gengæld
overens med estimaterne hos såvel Rølling & Poulsen som Polder
et al. (8,39).

Abstract (English)

Prevalence of dental agenesis
The prevalence of dental agenesis is described in this review of the
literature. The prevalence of agenesis in the permanent dentition
ranges from 2.2 % to 10.1 % in different populations. Females are
affected 1.4 times as often as males, and the prevalence is higher in
Europe than North America. The prevalence of agenesis in the primary dentition is reported lower than 1 % in Scandinavian studies.
The majority of the affected individuals have only 1-2 congenitally missing teeth (82.9 %). Agenesis of six permanent teeth or
more is seen in 2.6 % of the affected individuals, i.e. 0.14 % of the
total population. All types of permanent teeth can be affected by
agenesis. The lower second premolar accounts for 41.0 % of the
total number of congenitally missing teeth. The corresponding
ﬁgures for the upper second premolar and the upper lateral incisor are 21.2 % and 22.9 %, respectively.
Agenesis of permanent teeth is a common feature in a number
of syndromes, i.e. hypohidrotic ectodermal dysplasia, Downs
syndrome, and Williams syndrome.
The national reporting of oral health in Danish schoolchildren
includes registration of dental agenesis. The results of the reporting differ from the results of Danish population studies on dental
agenesis. The actual reporting of agenesis seems unreliable and
an improvement of the quality of this scoring is required.
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Årsager til
tandagenesi

Abstract

Årsager til agenesi
En fuldstændig forståelse af årsagen til
tandagenesi mangler stadig. Løbende
dukker nye artikler op i den internationale
litteratur med fokus på nye gener af betydning for forståelsen af agenesi. I tanddannelsens forskellige faser er der behov for
specielle gener og vækstfaktorer. Mangler
disse, kommer tænder til at mangle i tandrækken. Også aplasi erhvervet efter fødslen
pga. virusinfektion omtales. I oversigtsartiklen redegøres for udviklingsforløbet i normal human tanddannelse og for centrale
resultater i eksperimentelle genetiske studier over tanddannelsen, specielt udført på
mus. De gener, der er nødvendige i tanddannelsen, er også nødvendige for andre
udviklingsforløb i kroppen. Der fokuseres
derfor på sammenhængen mellem agenesi
og cancer samt sammenhængen mellem
agenesi og syndromer. Agenesiforskning
foregår i krydsfeltet mellem klinisk og teoretisk forskning, og afslutningsvis omtales de
forhold, tandlægen skal være opmærksom
på, når der diagnosticeres agenesi.

Inger Kjær, professor, dr.odont. et dr.med., Fagområde Ortodonti,
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

O

pdager vi som tandlæger, at en patient har agenesi af
tandanlæg, bliver vi dels stillet over for behandlingsmæssige udfordringer og dels over for spørgsmål om ætiologi
og evt. sammenhænge med andre afvigelser i kroppen. I denne
artikel vil de ætiologiske spørgsmål blive nærmere belyst.
Normal human tanddannelse
Indsigt i de molekylærbiologiske processer, der ligger til grund
for normal dannelse af det primære og det permanente tandsæt,
er en forudsætning for at forstå de faktorer, som inﬂuerer på
manglende tanddannelse.
De morfologiske stadier, som tænderne gennemgår i deres
tidlige udviklingsforløb, er velkendte og skitseret i Fig. 1a. Den
morfologiske relation mellem udviklingen af en primær tand og
denne tands permanente efterfølger er ligeledes velkendt og illustreret i Fig. 1b.
I den molekylærbiologiske proces, der udspilles ved dannelsen
af en tand, indgår den orale epiteliale slimhinde og slimhindens
underliggende mesodermalvæv, betegnet ektomesenkym, fordi
vævet migrerer fra crista neuralis, der har ektodermal oprindelse.
I dette ektomesenkym dannes både de nødvendige vaskulære
strukturer og de nødvendige perifere nervegrene. Grundelementerne i den tidlige tanddannelse er således celle-/vævsbestanddele i slimhinden og det underliggende ektomesenkym (Fig. 1c).
Det indbyrdes samspil, også kaldet signalering, mellem disse
vævstyper resulterer i dannelsen af tanden (Fig. 1d).
Human tanddannelse er belyst i danske undersøgelser ud fra
morfologiske og histokemiske aspekter (1). Speciel fokus har også
været rettet mod tandkimets relation til det omgivende ossøse
væv (2) samt mod innervationen af tandkimet (3,4). For nylig
har interessen samlet sig om slimhindens egenskaber, belyst fx
ved kortlægning af P63-genproteinet i tandkimets første udviklingsfaser (5).

Emneord:
Tooth agenesis;
syndromes;
cancer, diagnosis

Eksperimentelle studier over tanddannelse hos mus og andre dyr
Tandkimet er et organ, der er særdeles velegnet til eksperimentelle
vævssignaleringsstudier. Derfor er der mange molekylærbiologer
især på store internationale vævslaboratorier, der igennem årene
har beskæftiget sig med den tidligste tanddannelse.
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Med nordisk odontologisk baggrund er der forskergrupper,
der arbejder med signalering i den tidlige tanddannelse (6-8)
(Fig. 2a), mens andre grupper fokuserer specielt på innervationens betydning i eksperimentel tandudvikling (9,10). Ved Fagområdet Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet,
har specielt innervationens betydning for tand- og kæbeudviklingen været genstand for forskning i mange år (11) (Fig. 2b).
De mange komplicerede studier viser i hovedtræk, at:
ÝÛÛJqnÛ^gjkc]dda_]Û_]f^Yeada]jÛ]jÛfu\n]f\a_]ÛaÛlYf\\Yff]dk]fÛ
Disse er: Homeobox-gener (fx Msx1), Pax-gener (fx Pax9),
HMGbox-gener (fx Lef1), Zinc-ﬁnger-gener (fx GLi2, der reguleres af SHH, sonic hedgehog), TGFß (fx Bmp4), FGF-gener og
andre som fx Shh (sonic hedgehog) (12). Der er mellem disse
gener en reciprok signalering i den tidlige udviklingsfase. I den
sammenhæng spiller signaler fra emaljeknuden en afgørende
rolle for proliferationen af slimhinden (6,12-14).
ÝÛÛDmlYlagf]jÛaÛMsx1- og Pax9-gener ses hos patienter med agenesi, især af molarer (15). Afvigelser i Pax9 har også vist sig at
fremkalde agenesi (16).
ÝÛÛGjaf[ahh]jf]ÛaÛ\]fÛegd]cqdsj_]f]lakc]Ûka_fYd]jaf_ÛaÛlYf\]fÛ]jÛ
den samme som de, der foregår i dannelsen af hår, brystkirtel
og fuglefjer (17).
ÝÛÛDmkÛ\]jÛeYf_d]jÛPax9, mangler ikke kun tænder, men har også
afvigende kranie- og ekstremitetsudvikling (18). Gendefekten
i anhydrotisk ektodermal dysplasi ses både i epitel, thymus,
tandvæv og knoglevæv (19).
ÝÛÛE]jn]nsnk^Yclgj]fÛE>=Û`YjÛZ]lq\faf_Û^gjÛ\]fÛm\nacd]f\]Û
tands morfologi (20).
ÝÛÛEq]Û_]f]jÛY^ÛZ]lq\faf_Û^gjÛlYf\\Yff]dk]fÛ\mcc]jÛbsnfda_lÛghÛ
(21).
ÝÛÛKjYfkhdYflYlagfkklm\a]jÛ`ngjÛnsnÛyqll]kÛ^jYÛemkÛladÛcqddaf_Û
har bidraget til ny viden om tanddannelsens molekylærbiologi
(22).
ÝÛÛ;]lÛ]jÛh!naklÛYlÛfg_d]Û_]f]jÛnajc]jÛaÛfg_d]ÛZ]kl]el]Ûla\da_]Û^Yser af tanddannelsen og andre i senere faser (23). Det samme
gælder for nervevævsfaktorer (9,24).
Eksempel på et tidligt udviklingsforløb med angivelse af interagerende gener ses i Fig. 2a.
Kan man lave en tand i laboratoriet?
Det er et spørgsmål, der har beskæftiget mange forskere. Det er
lykkedes at producere den første emalje- og dentindannelse i
laboratoriet, men længere er man ikke kommet. Produktion af
tænder som erstatning for implantater er et interessant og attraktivt perspektiv.
Problemet er, at den første hårdtvævsdannelse skal videreudvikles under indﬂydelse af faktorer knyttet til bl.a. nervevæv og
omgivende alveolarknogle. Der skal udvikles parodontalmembran, roddentin og rodcement. Der er kun meget sparsom viden
på dette område. Det er derfor ikke underligt, at der er langt igen,
g_Û\]lÛ]jÛlnandkgelÛgeÛhjgb]cl]lÛlYf\ÛaÛdYZgjYlgja]lÛfg_]fkaf\]Û
vil lykkes.
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Skematisk og histologisk oversigt over tandudvikling
a

b

c

d

Fig. 1
a: Tre morfologiske stadier i tidlig human tanddannelse. Den
sorte struktur viser begyndende emaljedannelse.
b: Den morfologiske relation mellem udviklingen af en primær
tand og denne tands permanente efterfølger. Cirklen viser det
permanente tandanlæg.
c: Grundelementerne i den tidlige tanddannelse består af
slimhinde (M) og det underliggende ektomesenkym, hvori de
perifere nerveender (N) og det ossøse væv (O) er markeret.
d: Anlæg af en human primær maksillær incisiv i et tidligt
udviklingsstadie, hvor emaljen (E) netop er dannet.
M: Slimhinde
K: Kronefollikel
R: Rodfollikel
P: Pulpa

Fig. 1
a: Three morphological stages in early human tooth formation. The black structure shows initiated enamel formation.
b: The morphological relationship between the development
of a primary tooth and its permanent successor. The circle
indicates the permanent tooth bud.
c: The basic elements of early tooth formation include
mucosa (M) and the underlying ectomesenchyme in which
the peripheral nerve ends (N) and the osseous tissue (O) are
marked.
d: Bud formation of a human primary maxillary incisor at an
early developmental stage in which the enamel (E) has just
been formed.
M: Mucosa
K: Crown follicle
R: Root follicle
P: Pulp
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Oversigt over signaleringsveje og markering af vækstfaktor i den tidlige tanddannelse
a

b

Fig. 2
a: Skematisk fremstilling af tandudvikling hos mus. Pilene viser
signalering mellem den orale slimhinde og det underliggende
ektomesenkym. De mange forkortelser dækker over gener og
vækstfaktorer, der spiller en rolle i tandudviklingens forskellige
faser. Figuren er gengivet fra Thesleff I. The genetic basis of
tooth development and dental defects. Am J Med Genet 2006;
140: 2530-5.

Fig. 2
a: Schematic drawing of tooth development in mice. The arrows
show signalling between the oral mucosa and the underlying
ectomesenchyme. The many abbreviations indicate genes
and growth factors involved in the different phases of tooth
development. The ﬁgure is from Thesleff I. The genetic basis of
tooth development and dental defects. Am J Med Genet 2006;
140: 2530-5.

b: Anlæg af en human primær maksillær incisiv i et tidligt udviklingsstadie, hvor emaljen (E) netop er dannet.
M: Slimhinde
K: Kronefollikel
R: Rodfollikel
P: Pulpa
Samme stadie som vist i Fig. 1d.
Ved in situ-hybridisering er receptor for nervevækstfaktorer vist
med rødt, der således angiver de nervevævsafhængige strukturer på dette udviklingstrin.

b: Bud formation of a human primary maxillary incisor at an
early developmental stage in which the enamel (E) has just been
formed.
M: Mucosa
K: Crown follicle
R: Root follicle
P: Pulp
The same stage as shown in Fig. 1d.
Receptors for nerve growth factors are shown in red by in situ
hybridization, indicating the nerve-dependant structures at this
stage of development.

Agenesi og coloncancer – En sammenhæng?
I et banebrydende arbejde fra 2004 er det vist, at mutationer i
_]f]lÛ8O@EÛ^gj!jkY_]jÛ^YeadasjÛlYf\Y_]f]kaÛg_Ûhjs\akhgf]j]jÛ
for colorektal cancer (25). Der er således en arvelig form for tandagenesi, der er associeret med coloncancer.
Agenesiforekomst i syndromer
Et syndrom deﬁneres som en afvigende fænotype med karakteristiske samtidigt opståede symptomer. Et af de symptomer kan
være en karakteristisk agenesiforekomst. Specielt to syndromer
skal omtales i denne sammenhæng. Det drejer sig om Downs syndrom og om det meget sjældne SMMCI (Single Median Maxillary
Central Inscisor) syndrom.

Downs syndrom – Patienterne har i de ﬂeste tilfælde et ekstra kromosom 21 (trisomi 21). Agenesimønsteret er det oftest forekommende, fx agenesi af 8+8, 8-8, 5-5, 5+5, 2+2 og 1-1. Det er karakteristisk, at 81 % af personer med Downs syndrom har agenesi,
dvs. forekomsten er ca. 10 gange så hyppig, som hos patienter
uden Downs syndrom, og specielt underkæbens centrale incisiv
mangler meget ofte (26) (Fig. 3a). For 3. molar er forekomsten
af agenesi ﬁre gange højere hos patienter med Downs syndrom
end i befolkningen som helhed (27).
SMMCI – SMMCI skyldes en Shh (sonic hegdehog-gen) -mutation
(28). Tilstanden er karakteriseret ved, at patienterne kun har én
central incisiv i overkæben (Fig. 3b). Ved dette syndrom mangler
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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Eksempler på patienter med syndromer,
hvor agenesi er et af symptomerne
a

b

KLINISK RELEVANS

Det er vigtigt at vide, om der er tale om et arveligt agenesimønster eller om et ikke-arveligt agenesimønster. For at
afklare arvelighedsspørgsmål bør tandlægen spørge patienten om arvelige forhold samt være opmærksom på patientens eventuelle børn. Agenesi kan samtidig være et af flere
symptomer på et syndrom. Derfor skal tandlæger være opmærksomme på, om hår- og kirtelfunktion, negle, syns- og
høreevne er normale. Hvis man har mistanke om et syndrom,
er det vigtigt at viderehenvise patienter. Senere års forskning
viser en sammenhæng mellem coloncancer og tandagenesi,
hvilket giver pligt til skærpet opmærksomhed bl.a. i form af
agenesiregistrering og en grundig patientanamnese.

dysplasi er det således velkendt, at der ud over omfattende agenesiforekomst registreres afvigelser i tandformer som fx smalle
incisiver og taurodonte eller særligt korte rodformer. Disse sammenhænge mellem agenesi og tandmorfologi kan også ses i
tandsæt med få agenesier.

Fig. 3
a: Tandsystem hos en 18-årig mand med Downs syndrom.
Der er agenesi af 5,4,2+2 og 1-1.
b: Overkæbens tandbue hos en niårig pige med SMMCI
(Single Median Maxillary Central Incisor). Der er agenesi af
den ene centrale incisiv, og den midtstillede centrale incisiv
har symmetrisk morfologi. Spejlbilledet nederst i ﬁguren
viser en midtstillet vulst i ganen (V). Dette er karakteristisk for
SMMCI.
Fig. 3
a: The dentition of an 18-year old male with Down syndrome.
Note agenesis of maxillary right premolars, maxillary lateral
incisors, and mandibular central incisors.
b: The maxillary dentition of a 9-year old girl with SMMCI
(Single Median Maxillary Central Incisor). Note agenesis of
one maxillary central incisor. The centrally located incisor
has a symmetrical morphology. The mirror image below
shows a central ridge in the palate (V). This is characteristic
of SMMCI.

den aksiale vævsstribe, der udgør ansigtets midterakse, og der er
en midtstillet vulst i ganen (29). Den centrale incisiv, der ses i tandrækken, er således sammensat af de to laterale halvdele af 1+1,
hvilket er årsagen til den symmetriske morfologi. Hvordan Shhmutationen kan påvirke denne midtakseafvigelse, vides ikke.
Andre syndromer – Der er mange andre syndromer, der har karakteristiske agenesimønstre. Interessant er det, at der også i disse
syndromer optræder karakteristiske tandformer. Ved ektodermal
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

Spørgsmål om arvelighed
Patienter med tandagenesi spørger ofte, om tilstanden er arvelig.
Sådanne spørgsmål er i de ﬂeste tilfælde svære for tandlægen at
svare på. I tilfælde med arvelig ektodermal dysplasi eller kendte
arvelige syndromer, hvor tandagenesi er et af symptomerne, er
det ikke vanskeligt at gøre rede for, at tandagenesi er arvelig.
Mangler en non-syndromal patient derimod 2+2, er det svært
YlÛna\]ÛgeÛ\]lÛ]jÛYjn]da_lÛ]dd]jÛkhgjY\akcÛghkl!]lÛE!jÛhYla]fl]fÛ
spørger, må man anmode patienten om at udarbejde et stamtræ
over den familiære forekomst. Patienten må spørge alle nulevende
familiemedlemmer og evt. efterspore oplysninger om forfædres
tandforhold og føre oplysningerne ind i et stamtræ. Er der agenesi
af 2+2 (eller kun af én lateral) i alle generationer, er sandsynligheden for arvelighed op til 50 %. Tandagenesi kan også være
arvelig, selvom tilstanden springer en generation over. Optræder
agenesier spredt i stamtræet, men ikke i hver generation, kan
man ikke udtale sig præcist om risikoen for agenesi i kommende
generationer. Risikoen er dog mindre end i familier, der rammes i hver generation. Den præcise prædiktion kræver nøjere
udredning. Oplysninger fra stamtræet er første trin i en vurdering
af arvelighed. Videre arvelighedsanalyse kræver et specialiseret
kromosomalt/genetisk laboratoriesamarbejde.
På nuværende tidspunkt kender man kun enkelte gener for isod]j]lÛYjn]da_ÛlYf\Y_]f]kaÛE!jÛeYfÛaÛkaf]Ûnsnkhjun]jÛ^jYÛhYla]fl]jÛ
leder efter disse gener, er resultatet mange gange negativt. Samtlige gener ansvarlige for tandagenesi er således langtfra kortlagt,
og man må i de kommende år forvente, at der til stadighed vil
dukke nye gener op, som er ansvarlige for tanddannelsen.
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Perifere nerveforløb i kæberne
a

b

Fig. 4
a: Panoramaoptagelse af en niårig pige. Standset eruption
af -6 og manglende anlæg til -7. Spørgsmålet er, om der i
mandiblens venstre molarregion er eruptionsstandsning og
manglende tanddannelse (aplasi) som følge af virusinfektion i
2-3-års-alderen.
b: Skematisk fremstilling af maksillen og mandiblen. De røde,
grønne og blå streger angiver forløb af perifere nerver til hhv.
incisiver (I), hjørnetænder/præmolarer (C/P) og molarer (M).
De skraverede og farvede felter viser ektomesenkym med
forskellig oprindelse fra crista neuralis. Disse felter har forskellig genetisk information.
Fig. 4
a: Panoramic radiograph of a 9-year old girl. Note arrested
eruption of the mandibular left ﬁrst molar and absence of the
mandibular left second molar. The question is whether the
arrested eruption in the left molar region and lack of tooth
formation in the left molar region (aplasia) are caused by a
viral infection at 2-3 years of age.
b: Schematic drawing of the maxilla and the mandible. The
red, green, and blue lines signify peripheral nerve paths to
incisors (I), canines/premolars (C/P), and molars (M), respectively. The hatched and coloured ﬁelds show ectomesenchyme with different origin from the neural crest. These ﬁelds
contain different genetic information.

>]f]lakc]Ûmf\]jku_]dk]jÛge^Yll]jÛaÛ^ujkl]Ûge_Yf_Û;E8¤
mutationsundersøgelser af de enkelte kendte gener ud fra
blodprøver, vævsprøver fra operationer, slimhindeskrab eller
spytprøver. Afhængigt af typen af de allerede kendte mutationer kan specialundersøgelser for deletioner eller duplikationer
komme på tale. Sådanne udredninger vil ofte antage forskningskarakter og kræve komplicerede analyser, avanceret udstyr og
specialkendskab.
Kan tandmangel være erhvervet?
Der er intet bevis for, at tandmangel kan være et resultat af udefra kommende faktorer, som fx infektion. Der er dog imidlertid
tilfælde, der er så påfaldende, og som ses i relation til afvigelser
af nabotænder, at man må formode, at tandmanglen er associeret med de regionale afvigelser i dentitionen. Ét eksempel på en
sådan tilstand, der formodes at være fremkaldt af et alvorligt fåresygeangreb i barndommen, ses i Fig. 4a. Hvis denne formodning
er korrekt, har fåresygevirus i det illustrerede tilfælde spredt sig i
2-3-års-alderen langs den perifere nerveforsyning til det aktuelle
venstre molarfelt i mandiblen og her forårsaget lokale afvigelser
i dentitionsudviklingen. Herved er den innervation, der kræves
på det tidspunkt for udvikling af 2. molar, blevet forstyrret, og
tanden er derfor ikke dannet.
Tandlægens rolle
Det er vigtigt, at tandlægen er opmærksom ikke blot på antallet
af agenesier, men også på lokalisationen af agenesierne. Det er
vigtigt at vide, om der er tale om et almindeligt og velkendt agenesimønster, der er arveligt, eller om der er tale om et afvigende
agenesimønster. Også nye undersøgelser over sammenhængen
mellem visse familiære agenesiformers association til coloncancer
giver tandlægen pligt til skærpet opmærksomhed.

Faktaboks
s 4ANDAGENESI KAN VRE ARVELIG MEN ER DET IKKE ALTID
s $ER ER REGISTRERET ET MINDRE ANTAL GENER DER ER ANSVARLIGE
for agenesiforekomst, men en fuldstændig kortlægning
af den genetiske indﬂydelse på tandagenesi er langtfra
fuldendt.
s &OR AFKLARING AF ARVELIGHEDSSPRGSMÍL TILRÍDES FRST OG
fremmest rådgivning ud fra patientens stamtræ vedrørende agenesiforekomst.
s 4ANDAGENESI KAN VRE ÏT AF SYMPTOMERNE I ET SYNDROM
s 4ANDAGENESI KAN OGSÍ FOREKOMME HOS PATIENTER MED EN
særlig type colon-rektal-cancer.
s %RHVERVET TANDAPLASI KAN MÍSKE OPSTÍ EFTER SPREDNING AF
virusinfektion langs perifere nerver i de tidlige barneår.
s %N FULDSTNDIG FORSTÍELSE AF ÍRSAGER TIL TANDAGENESI OG
tandaplasi mangler stadig.
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Endelig skal tandlægen være opmærksom på, at rodresorption
forekommer med større hyppighed i agenesitandsæt. Mangler der
kun en enkelt permanent tand, ses ofte kun begrænset resorption
af den primære tand i regionen. Foreløbige studier har vist, at en
sådan primær tand kan persistere i mere end 15 år (30). Drejer det
sig derimod om tilfælde med multiple agenesier, sker resorptionen
af de primære tænder hurtigt og hurtigst i tandsæt med afvigende
morfologi af de eksisterende permanente tænder (31).
Permanente tandsæt med agenesier og mange forskellige
typer af morfologiske afvigelser er også udsat for øget risiko for
resorption ved ortodontisk behandling (32). Forklaringen på disse
resorptionsforhold kendes endnu ikke.
For specialtandlægen i ortodonti er det vigtigt at være opmærksom på, at børn og unge med multiple agenesier af permanente
tænder har en anden kraniofacial morfologi end børn og unge med
normale tandforhold (33).
Fremtidig agenesiforskning
I den fremtidige agenesiforskning ser det fænotypiske agenesimønster ud til at blive en vigtig faktor i forståelsen både af tandsygdommenes og af kæbernes genetik (34-36). De forskellige regioner af
processus alveolaris er dannet fra ektomesenkym med forskellig
oprindelse og genetisk information (11). Disse regioner, også
kaldet udviklingsfelter, vises skematisk i Fig. 4b. Måske forklarer
illustrationen med de indtegnede innervationsbaner, hvorfor der
sjældent er agenesi af 1+1, 3+3 og 6+6 samt 2-2, 3-3 og 6-6. Skyldes det innervationsforløbet eller den genetiske sammensætning
af ektomesenkymet eller slimhinden i den pågældende region?
Og er det tilfældigt, at de tænder, der hyppigst er agenesi af, er
tænder, der normalt skulle være lokaliseret ved nerveenderne?
Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i dette interessante
krydsfelt mellem den kliniske og teoretiske forskning, der fokuserer
på opklaringen af ætiologiske forhold, som resulterer i agenesi.
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Abstract (English)

The cause of agenesis
A complete understanding of the cause of agenesis is still lacking.
Scientiﬁc articles are continuously published internationally focusing on new genes important for the understanding of agenesis.
Special genes and growth factors are required in the different
stages of tooth formation. If these genes or growth factors are
absent, teeth will be missing. In this article, aplasia acquired after
birth due to virus infection is also mentioned. Developmental
courses in normal human tooth formation are illustrated as well as
pivotal results in experimental genetic studies on tooth formation,
particularly performed on mice. The genes that are necessary
for tooth formation are also necessary for other developmental
processes in the body. Therefore, focus is given to the connection
between agenesis and cancer as well as between agenesis and
various syndromes. Research in agenesis takes place in the ﬁeld
between clinical and theoretical research, and the article summarizes important knowledge for the dentist in connection with
diagnosis of agenesis.
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Generelle
principper for
behandlingsplanlægning ved
tandagenesi

Abstract

Agenesi kræver tidlig
behandlingsplanlægning
Når der foreligger agenesi af blivende
tænder, er det af hensyn til behandlingsplanlægningen vigtigt, at agenesien diagnosticeres så tidligt som muligt. Den behandlende tandlæge bør derfor ved de
regelmæssige eftersyn være opmærksom
på afvigelser, der kan give mistanke om
agenesi, så der så tidligt som muligt i samarbejde med specialtandlæge i ortodonti
kan lægges en behandlingsplan. Herved
kan relevante interceptive tiltag iværksættes rettidigt med henblik på at fremme
normal udvikling samt med skyldig hensyntagen til de individuelle forhold minimere
behovet for mere omfattende ortodontisk,
protetisk og kirurgisk intervention. Specielt ved patienter med multiple agenesier
er et tværdisciplinært samarbejde mellem
specialtandlæge i ortodonti, protetiker og
kæbekirurg af afgørende betydning for opnåelse af et optimalt behandlingsresultat.
Også i mere enkle tilfælde er et samarbejde
omkring tilrettelæggelse af behandlingen
vigtigt, ikke mindst i relation til retention af
det ortodontiske behandlingsresultat før,
under og efter den protetiske/kirurgiske del
af behandlingen.

Dorthe Arenholt Bindslev, lektor, specialtandlæge, ph.d., Afdeling for
Ortodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet, og Silkeborg Kommunale Tandpleje.
Birte Melsen, professor, dr.odont., Afdeling for Ortodonti, Odontologisk
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

T

andlæger, der behandler børn og unge, vil jævnligt se patienter med agenesi af permanente tænder (1-3) og dermed
have ansvar for så tidligt som muligt at diagnosticere agenesi samt initiere visitation hos specialtandlæge i ortodonti med
henblik på rettidig iværksættelse af behandlingsplanlægning.

Emneord:
Agenesis;
aplasia;
treatment
planning;
orthodontics

Tidlig diagnostik
For at foretage så optimal behandlingsplanlægning som muligt
i relation til tandagenesi er tidlig diagnostik af afgørende betydning. Det er en stor fordel at kunne inddrage en helhedsvurdering
af dentitions- og okklusionsudvikling, vækstmønster og blødtvævsproﬁl i den overordnede planlægning tidligt i barnets tandskifte. Herved sikres mulighed for rettidigt at inddrage relevante
interceptive tiltag, der kan minimere behovet for senere og ofte
mere omfattende tandforskydninger eller protetiske erstatninger.
Tandlæger, som behandler børn og unge, bør derfor allerede i det
primære tandsæt være opmærksomme på unormalitet, fx underog overtal samt afvigende resorptionsmønster, der ofte hænger
sammen med afvigelser i det permanente tandsæt (fx 4,5). Tegn
på kronologiske afvigelser fra normale fældnings- og eruptionsmønstre bør medføre skærpet opmærksomhed, herunder røntgendiagnostik. Under tandskiftet bør man ved de regelmæssige
eftersyn være specielt opmærksom på påfaldende forskelle med
hensyn til løsning, fældning og eruption af kontralaterale tænder.
Reimpaktering af primære molarer bør også følges med opmærksomhed, omend reimpaktering ikke altid er indikativ for agenesi
(6-9). Atypisk resorption af primære molarer på grund af ektopisk
eruption af 1. molar i maksillen bør ligeledes øge opmærksomheden, da dette fund kan ses i relation til agenesi i overkæbefronten.
Tidlig erkendelse af ektopi af overkæbehjørnetanden bør føre til
observation for agenesi af den laterale incisiv, hvis denne ikke er
erupteret eller kan palperes. Eksempler på generelle forhold, der
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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Ortodontisk lukning
s !NTAL OG LOKALISATION AF AGENESIER
s 3KNNET PROGNOSE FOR PERSISTERENDE PRIMRE TNDER
s +BEMORFOLOGI OG VKSTMNSTER
s 'ENERELLE OKKLUSIONSFORHOLD
s 0ROlL OG BLDTVVSKONlGURATION
s 4ANDMORFOLOGI STRRELSE OG FARVE
SPECIELT VED AGENESI I FRONTREGIONEN
Tabel 1. Forhold, der tages i betragtning ved behandlingsplanlægning, når det vurderes, om der skal foretages lukning
eller indstilles plads til protetisk erstatning
Table 1. Aspects which must be taken into consideration
when planning orthodontic opening or closure of jaw regions
with agenesis.

bør føre til skærpet opmærksomhed i relation til tandudviklingen,
er kendt arvelig disposition for agenesi, sent tandskifte, mikrodonti samt en række syndromer, herunder ektodermal dysplasi
og Downs syndrom (5,10).
Behandlingsplanlægning og interceptiv intervention
Der bør henvises til visitation hos specialtandlæge i ortodonti,
så snart der diagnosticeres agenesi. Dette for i samarbejde med
specialtandlægen at opstille en handleplan, som sikrer, at der
observeres og interveneres rettidigt, herunder med relevante
interceptive tiltag.
Bevarelse af sunde, funktionsdygtige 2. primære molarer
længst muligt hos individer med en dentition og okklusion, der
ikke frembyder behov for ortodontisk korrektion, er beskrevet af
Schou et al. i dette tema i Tandlægebladet(9). Bevares den primære 2. molar, bør patienten gøres opmærksom på, at udgifterne
til evt. protetisk erstatning ved senere tab af den primære molar
påhviler patienten, medmindre der med henvisning til risiko
for elongering af antagonisten eller kipning af nabotænder og
deraf aﬂedt bidlåsning kan indhentes forhåndsgodkendelse fra
regionstandplejen om økonomisk dækning af udgifter til den
protetiske erstatning.
Med henblik på at minimere behovet for livslang vedligeholdelse af protetiske erstatninger tilstræbes det ved behandlingsplanlægningen at lukke agenesiområder ortodontisk i de tilfælde,
hvor overordnede hensyn til både blødtvævsproﬁl, tandforhold
og okklusion i øvrigt samt kosmetiske overvejelser tillader det
(se nedenfor). I en del tilfælde er der indikation for intervention
i form af en kombination af ortodontisk, protetisk og kirurgisk
behandling.
Når agenesi er diagnosticeret, planlægges et behandlingsforløb, der under hensyntagen til de individuelle forhold tilstræber
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

et så minimalt intervenerende behandlingsforløb som muligt for
at opnå det planlagte behandlingsmål. Specielt hos børn med
multiple agenesier, der ofte kræver både vækstadapterende behandling og omfattende tandforskydninger, kan det af hensyn
til risikoen for kooperationsudmatning være hensigtsmæssigt at
tidsforskyde behandlingssekvenserne og indlægge behandlingsfrie pauser, hvis dette er muligt.
Forhold, der er af særlig betydning for behandlingsplanlægningen, ses i Tabel 1. Hertil kommer, at agenesi i sammenhæng med
andre ektodermale afvigelser (varierende grader af ektodermal
dysplasi) eller syndromer kan have betydning for prognosen for
persisterende primære tænder samt for resorptionsrisikoen ved
ortodontiske tandforskydninger (10,11). Sådanne forhold påvirker derfor også i høj grad behandlingsplanlægningen.
Behandlingsovervejelser om, hvorvidt der bør foretages ortodontisk lukning eller etableres plads til protetisk erstatning ved
agenesi af maksillens laterale incisiv(er) og/eller 2. præmolar(er),
er diskuteret andetsteds i dette tema i Tandlægebladet (9,12). Ud
over de overordnede forhold, der her tages i betragtning såsom
malokklusion i øvrigt, forventet vækstmønster, blødtvævsanatomi
og kooperationsformåen, skal også helt lokale forhold inddrages
i planlægningen. Eksempelvis kan alveolarprocessen ved agenesi
af 1-1 ofte være meget smal og dermed insufﬁcient for implantatindsættelse. Man kan derfor ofte med fordel føre 2-2 mesialt
til regio 1-1 og derigennem opnå mere hensigtsmæssige ossøse
forhold for implantater eller brokonstruktioner i regio 2-2. I andre
tilfælde kan den anteriore ratio (de mesiodistale størrelsesforhold mellem over- og underkæbefrontsegmenterne) betyde, at
tre underkæbeincisiver med fordel kan samles til én harmonisk
tandbue i lighed med de tilfælde, hvor der trods agenesi af to underkæbeincisiver med fordel kan indstilles plads til kun ét enkelt
tandimplantat i underkæbemidtlinjen (Fig. 1).
Hos patienter, hvor der ønskes pladsreduktion i form af mesialvandring af de permanente molarer, kan tidlig interceptiv
behandling omfatte beslibning, hemisektion eller tidlig ekstraktion af den primære molar med henblik på at fremme spontan
mesial avancering af de permanente molarer. Der er imidlertid
stor risiko for, at der sker kipning og rotation frem for den ønskede translation. Intervention bør kun foretages i samråd med
specialtandlæge i ortodonti. Visse okklusions- og vækstforhold
kan medføre, at dette er kontraindiceret, fx dybt bid og anterior
inklination af mandiblen (9,12). Nyere undersøgelser har dokumenteret, at hvis pladsen tillader det, vil overkæbens molarer
i højere grad end underkæbens molarer rotere og/eller vandre
mesialt. Såfremt fremadvandring er ønskelig, bør en sådan fremmes tidligt (omkring 8-9-års-alderen), da succesraten falder med
stigende alder (13,14). I den forbindelse er det vigtigt at være
opmærksom på, at meget forsinket tanddannelse af 2. præmolar
har været rapporteret i enkelte kasuistikker, hvor tandanlæg, der
normalt starter mineraliseringen omkring 2½-års-alderen, ikke
var synlige før 11-12-års-alderen (15,16).
Der har været advokeret for styret gradvis fremadvandring
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Agenesi af 1-1

Mesialvandring af molarer

a

b

Fig. 2. 13-årig dreng med agenesi af 5-5. Spontan, delvis
lukning af underkæbe-sidesegmenterne til en funktionsduelig
okklusion efter tidlig ekstraktion af 05-05. På grund af dårlig
kooperation med hensyn til mundhygiejne, motivation og
forældreopbakning er ortodontisk intervention ikke realistisk
for nuværende. Fotos venligst udlånt af tandlæge H. Fløjborg,
Kjellerup.
Fig. 2. 13-year old boy with agenesis of 35 and 45. Early extraction of 75 and 85 and spontaneous partial space-closure
resulted in an occlusion which is not optimal but reasonably
functional. Insufﬁcient oral hygiene and lack of motivation
and family support made further orthodontic intervention
unrealistic.

Mislykket mesialvandring af molarer
a

Fig. 1. a. 11-årig dreng med agenesi af 1-1 og malokklusion
med forøget horisontalt overbid, dybt bid og distale relationer i
sidesegmenterne.
b. Med aktivatorbehandling gennem vækstspurten er der opnået korrektion af de sagittale og vertikale afvigelser, herunder
eliminering af overbid og ganepåbidning. På grund af den
anteriore ratio har man valgt at indstille underkæbefronten med
tre incisiver. Ortodontisk ﬁnishing med fast apparatur vil blive
udført senere. Den primære tand bevares længst muligt og
erstattes ved tab med implantat.
Fig.1. a. 11-year old boy with agenesis of 31 and 41, increased horizontal overjet, deep bite and distal dental relations.
b. Treatment with an activator during the growth spurt corrected the sagittal and vertical discrepancies and eliminated
the horizontal overjet and the palatal impingement. The anterior
ratio allowed correction with three lower incisors. The persisting primary incisor will be left in situ as long as possible until
orthodontic ﬁnishing with ﬁxed appliances shortly before the
ﬁnal implant treatment can be initiated.

b

Fig. 3. a: 11-årig dreng med agenesi af 7,5,2-4,5,7. Efter
anbefaling fra regionstandplejen blev 05-05 ekstraheret i
niårsalderen.
b: Stort set ingen spontan avancering trods brug af frontplateau (bidhævningsplade) igennem 1½ år. Der ses udtalt atroﬁ
af processus alveolaris i ekstraktionsområderne, hvilket vil
kompromittere ortodontisk avancering af molarerne.
Fig. 3. a: 11-year old boy with agenesis of 34, 35, 37, 47,
45, and 42. The primary second molars were extracted at
the age of 9 years according to recommendations from
Regionstandplejen.
b: Following extraction the patient used a frontplateau for 1½
year to support spontaneous forward eruption of the permanent molars. Practically no forward movement was seen after
this period. Atrophy of the alveolar process in the premolar
regions will compromise future orthodontic advancement of
the molars with ﬁxed appliances.
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ved hjælp af en kombination af beslibning og hemisektion, idet
nogle undersøgelser har vist mindre grad af ukontrolleret kipning
ved den gradvise avancering frem for ekstraktion (13,14). Når
der beslibes/hemisektioneres/ekstraheres for at fremme mesialvandring af de permanente molarer (Fig. 2), bør avanceringen
imidlertid følges nøje og evt. fremmes med temporær bidhævning,
fx ved hjælp af et frontplateau. Mislykket mesialvandring efter
ekstraktion af en primær molar, der således efterlader diastase i
agenesiområdet, vil ofte resultere i udtalt atroﬁ af alveolarkammen. Dette vanskeliggør både senere tandforskydninger og evt.
implantatbehandling (Fig. 3). Ortodontisk lukning af agenesiområder kan foretages fx med skeletal forankring (Fig. 4). Det er
muligt at avancere permanente tænder med knogle ind i atroﬁske
alveolarområder, men det er en langvarig og ikke risikofri tandforskydningsproces (resorptionsrisiko), der bør søges forebygget.
Hvis der ses tegn på elongering af antagonister til primære
molarer i infraposition som følge af attrition eller reimpaktering,
bør det overvejes at påsætte bonded retainer og opbygge den
infrapositionerede tand med plast okklusalt (9).

Vækstadapterende behandling
a

b

Ortodontisk lukning med skeletal forankring

Fig. 5. 11-årig pige med agenesi af 2+2 og 5,2-5 samt dybt
bid med ganepåbidning. Gennem vækstspurten behandling
med aktivator for at fremme den vertikale vækst i sidesegmenterne. Familien ønsker nødvendig ortodontisk behandling
med fast apparatur foretaget så sent som muligt, før protetisk
restaurering kan gennemføres. a: Okklusion ved behandlingsplanlægning i 11-års-alderen. b; Efter aktivatorbehandling
(Alder: 14 år). Ganepåbidning er elimineret gennem fremme
af den vertikale kæbevækst.

Fig. 4. Ved agenesi af 5-5 som eneste problem kan en
gradvis mesialføring af 6-6 mod to forankringsskruer overvejes. Der er her foretaget beslibning af 05-05 for at undgå
sammenfald af processus alveolaris, og en komprimerende
lingual bue forhindrer rotation af molarerne. Ved fuldstændig
lukning foretages successivt hhv. hemisektion og ekstraktion
af 05-05. Udføres avanceringen af 6-6 på et tidligt tidspunkt,
vil 7-7 oftest følge med.
Fig. 4. Agenesis of 35 and 45 concomitant with no other
malocclusion. Using extradental intraosseous miniscrews
as anchorage the lower molars are mesialized. At this point,
slicing of 75 and 85 avoids atrophy of the alveolar process
and a constricting lingual arch counteracts rotation of the ﬁrst
molars. During complete space-closure successive hemisection and extraction of the deciduous lower second molars will
be performed. If mesialization of the ﬁrst permanent molars is
performed before the full eruption of the second molars, the
later will often mesialize spontaneously.
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Fig. 5. 11-year old girl with agenesis of 12, 22, 35, 45 and
42. Deep bite with palatal impingement. To support normal
vertical growth of the jaws the patient was treated with an
activator during the growth spurt. There was a strong wish
from the family to postpone relevant orthodontic tooth movements as long as possible before ﬁnal prosthetic restoration
is initiated. a: Occlusion at the age of 11 years when the
treatment plan was made. b: After activator treatment (Age:
14 years). Palatal impingement was eliminated and normal
vertical growth of the jaws successfully supported.

Gennem tandskiftet er det væsentligt at sikre og om nødvendigt
fremme normal kæbevækst både sagittalt og vertikalt. Sidstnævnte
behov er ofte specielt udtalt hos patienter med multiple agenesier,
idet de hyppigt er kendetegnet ved dybt bid, stejlt inklinerede incisiver og reduceret ansigtshøjde. Afhængigt af de intermaksillære
relationer kan vækstadapterende intervention med enten aktivator
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Vækstadapterende behandling
a

Tidlig ortodontisk behandling
a

b

Fig. 6. a: 12-årig dreng med ektodermal dysplasi og multiple
agenesier. Sen henvisning til visitation hos specialtandlæge
i ortodonti trods agenesierne samt voldsomt slid af både de
primære tænder og permanente incisiver, der er slidte på
grund af kontakt mod de nu fældede primære incisiver.
b: Efter seks måneders behandling med aktivator, der ikke
berørte de permanente molarer, er disse nu erupteret, således at bidhøjden tillader implantatbaseret rekonstruktion.

b

Fig. 6. a: 12-year old boy with ectodermal dysplasia and
agenesis of multiple teeth. Late referral to orthodontic counselling despite the missing teeth and the pronounced attrition
of primary teeth as well as permanent incisors.
b: Following treatment with a soft tissue born activator the
permanent molars have further erupted and the vertical jaw
relations have improved considerably now allowing implantbased reconstruction.

eller bidhævningsplade være indiceret (Fig. 5). Ved udtalt slid
bør sliddet minimeres, og den vertikale vækst fremmes gennem
behandling med en bløddelsbåret aktivator (Fig. 6).
Tandforskydninger på agenesipatienter
Tidspunktet for ortodontiske tandforskydninger på agenesipatienter kan hos de patienter, der efterfølgende skal have indsat protetiske erstatninger, med fordel lægges så sent, som de individuelle
forhold tillader det. Endvidere må det jævnfør gældende regler
nødvendigvis tages i betragtning, at den ortodontiske behandling
i den kommunale tandpleje skal være afsluttet før udskrivning i
18-års-alderen. Ved at foretage ortodontisk behandling så sent
som muligt reduceres retentionsperioden og dermed risikoen for
recidiv af tandforskydningerne før indsættelse af de(n) endelige
protetiske erstatning(er) mest muligt. Et andet aspekt er, at det af
hensyn til at forebygge atroﬁ af alveolarprocessen er ønskeligt at
bevare de primære tænder længst muligt svarende til de regioner,
hvor der senere skal indsættes implantat. Dette kan imidlertid
være umuligt at imødekomme, hvis den ortodontiske behandling
kræver omfattende tandforskydninger gennem agenesiområdet.

Fig. 7. a: 12-årig pige med agenesi af 5,4,2+2,4,5. Tiltagende hæmmet af sit udseende på grund af den afvigende
tandstilling.
b: Der indledes ortodontisk behandling i 12-års-alderen,
herunder avancering af overkæbemolarer og 3+3 mod miniskruer regio 2+2, således at der indstilles plads til implantater
regio 4,2+2,4. Patienten er færdigbehandlet med bondede
retentioner og midlertidig protetisk erstatning i form af en
aftagelig protese med støbt stel inden sin konﬁrmation.
Fig. 7. a: 12-year old girl with agenesis of 15, 14, 12, 22, 24
and 25. She became increasingly unsatisﬁed and frustrated
by the poor cosmetic appearance of her dentition.
b: Orthodontic treatment was initiated at the age of 12 years,
including mesialization of the upper molars and canines
against miniscrews inserted in the lateral incisor regions of
the maxilla. The patient was initially treated with a removable
partial denture and expressed great satisfaction. Final prosthodontic treatment includes single-tooth implants replacing
14, 12, 22, and 24.
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Retention og provisorium
KLINISK RELEVANS

Fig. 8. Eksempel på kombineret retention og provisorium
regio 2+ vha. modiﬁcerede Begg-brackets og bonding af
protesetand.
Fig. 8. A combination of retention and temporary prosthetic
appliance in the maxillary lateral incisor region by bonding
modiﬁed Begg-brackets and a denture tooth to the adjacent
teeth.

Iagttagelser tyder på, at indsættelse af ubelastede miniskruer i
tandløse områder kan fremme knogleopbygningen lokalt (17).
Mere systematisk forskning på dette område er imidlertid ønskelig.
Individuelle faktorer kan nødvendiggøre afvigelse fra det overordnede princip om at foretage præprotetiske tandforskydninger
så sent som muligt i forhold til den protetiske rekonstruktion.
Således kan ikke mindst kompromitterende kosmetiske forhold
betinge, at den ortodontiske behandling gennemføres tidligere
end biologisk ønskeligt for at give patienten en kosmetisk tilfredsstillende temporær protetisk erstatning (Fig. 7). I disse tilfælde,
og specielt i tilfælde med multiple agenesier, kan retention over
en længere årrække være en stor udfordring. Patienterne skal
være indstillet på at kooperere omhyggeligt og forskriftsmæssigt gennem hele retentionsperioden. Endvidere skal de være
informerede om, at det i specielt vanskelige retentionstilfælde
kan vise sig nødvendigt med mindre opfølgende korrektioner før
indledning af den endelige protetiske behandling.
Den temporære erstatning kan foruden nødvendig bonded
retentionstråd enten være en plastretineret bro med minimal beslibning af nabotænder eller en aftagelig protese. Ingen af disse
behandlinger er imidlertid optimale. Den plastretinerede bro vil
ofte interferere med okklusion og artikulation, og den aftagelige
protese kan ikke retinere rodhældningen i relation til åbning af
plads for senere implantatindsættelse. En alternativ løsning, om
end heller ikke risikofri, illustreres i Fig. 8. En protesetand af passende form, farve og størrelse beslibes, så der fremstår riller approksimalt. På nabotænderne er forinden bonded Begg-brackets på
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

Som en del af den kontinuerlige overvågning af dentitions- og
okklusionsudviklingen har tandlæger, der behandler børn og
unge, ansvar for at diagnosticere agenesi af permanente tænder så tidligt som muligt. Den tidlige diagnostik og henvisning
til behandlingsplanlægning hos specialtandlæge i ortodonti
skal sikre, at relevante interceptive behandlingsminimerende
tiltag foretages rettidigt. For at sikre et optimalt behandlingsresultat hos agenesi-patienter, der har behov for protetiske
erstatninger, er det væsentligt med et tæt samarbejde mellem
tandlæge, specialtandlæge i ortodonti og de behandlere, der
skal udføre de kirurgiske og protetiske procedurer. Samarbejdet er specielt vigtigt ved behandlingsplanlægningen og ved
koordinationen af de forskellige procedurer, herunder sikring af
sufﬁcient retention af det ortodontiske behandlingsresultat.

Skeletal forankring
a

b

a

b

a

b

Fig. 9. a: 11-årig dreng med forøget horisontalt overbid,
manglende incisivstøtte, ektopisk lejring af +3, hypoplastisk
6- samt agenesi af 5-5. 6- ekstraheres i den kommunale
tandpleje. 7- erupterer ektopisk og er lejret med næsten 90
graders deviation i forhold til okklusalplanet.
b: Mod miniskrue distalt for 4- avanceres 7- en hel molarbredde og oprettes. Der indstilles plads til et implantat regio
5- og lukkes svarende til regio -5.
Fig. 9. a: 11-year old boy with increased horizontal overjet,
lack of incisor contact, ectopic position of 23, hypoplasia of
46, and agenesis of 35 and 45. Following extraction of the lower right permanent molar in the community dental practice,
47 erupted ectopically with an almost 90 degree deviation to
the occlusal plane.
b: 47 was uprighted and mesialized one molar width into the
position of 46 assisted by extradental anchorage with a miniscrew inserted in the agenesis area 45. Space was left for one
implant in the 45 region and space-closure in the 35 region.
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Skeletal forankring
a

b

Skeletal forankring
a

b

c

Fig. 10. a: 13-årig dreng med agenesi af seks præmolarer,
usikker okklusion samt ankylose og infraposition af 05-05.
b: Under den ortodontiske behandling avanceres underkæbemolarerne mod miniskrueimplantater i regio 4-4.
c: Efter ortodontisk behandling er behovet for protetisk
erstatning udelukkende to implantater regio 4-4.
Fig. 10. a: 13-year old boy with agenesis of 6 premolars,
unstable occlusion, and infraposition of 75 and 85 due to
ankylosis.
b: The permanent lower molars were mesialized against
miniscrews in regions 34 and 44.
c: The need for implants was reduced to two implants after
orthodontic treatment.

Fig. 11. a: Patient med agenesi af 5+5 og -5. Patienten blev
behandlet med Herbst apparatur pga. mandibulær retrognati.
Det var af hensyn til læbekonturen ikke hensigtsmæssigt at
retrahere overkæbeincisiverne. Den efterladte plads 5+5 måtte derfor lukkes bagfra. Dette blev gjort mod mini-implantater
indsat i regio 2+2 og konsolideret til 3+3. Dette var muligt,
fordi de anvendte mini-implantater havde bracketlignende
hoveder. Diastase regio -5 blev ligeledes lukket posteriort fra,
men med Herbst apparaturet som forankring.
b: Efter afsluttet ortodontisk behandling.
Fig. 11. a: Patient with agenesis of 15, 25 and 35. Orthodontic treatment included a Herbst appliance to normalize
the sagittal jaw relations. The soft tissue proﬁle did not allow
any retraction of the front segments. Spaces in the lower
jaw were closed using the Herbst appliance as anchorage.
Spaces in the maxilla were closed by advancement of the
molars against miniscrews in region 12 and 22.
b: After orthodontic treatment.
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Ankyloserede tænder som forankring
a

de ﬂader, der vender mod agenesiområdet. Plasttanden forskydes
apikalt, således at Begg-brackets udfylder de udslebne riller. Efterfølgende bondes plasttanden til nabotænder og Begg-brackets.
Denne løsning stabiliserer nabotænderne til implantatområdet og
tillader, at tænderne erupterer yderligere.
Ortodontiske forankringsaspekter hos agenesipatienter

b

c

Fig. 12. a: Otteårig dreng med agenesi af 5,4,2+4,5 samt
5-5. Bemærk tidlig reimpaktering af primære molarer.
b: Efter ekstraktion af 05±05 avanceres 6±6 mod forankring i
form af ankyloserede 04±04.
c: Efterfølgende resterer relativt begrænsede tandforskydninger for indstilling af en okklusion svarende til en 4 præmolarekstraktionsbehandling, hvor der således er planlagt endelig
protetisk erstatning med tre implantater regio 4+4 samt 2+.
Fig. 12. a: 8-year old boy with agenesis of 15, 14, 12, 24,
25, 35 and 45. Please note early reimpaction of primary
molars.
b: The ankylosed second primary molars were extracted and
the ankylosed ﬁrst primary molars were used as anchorage
for mesialization of the ﬁrst permanent molars.
c: Only minor orthodontic tooth movements are needed to
establish a four pre-ex occlusion. The ﬁnal need for implants
was limited to the following regions: 14, 12 and 24.
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Ortodontisk forankringsproblematik kan hos agenesipatienter
frembyde betydelige udfordringer for specialtandlægen i ortodonti, ikke mindst i tilfælde af multiple agenesier, men også fx
asymmetriske eller unilaterale tandforskydninger kan nødvendiggøre speciel hensyntagen ved design af apparatur for at undgå
uønsket forankringstab og dermed uønskede tandvandringer.
Skeletal forankring med mini-implantater har de seneste år
øget mulighederne for design af ortodontisk apparatur, der muliggør tandforskydninger, som tidligere var umulige eller vanskelige
at gennemføre uden større indgreb (Fig. 7,9-11) (18). Blandt disse
kan nævnes lukning af agenesimellemrum gennem avancering
mod mini-implantater uden at reducere ansigtets prognati. I
øvrigt bør man om muligt udnytte persisterende, gerne ankyloserede, primære tænder som forankring. Generelle overvejelser
vedrørende bevarelse/fjernelse af ankyloserede primære molarer
er diskuteret af Schou et al. (9). Fig. 12 og 13 viser eksempler på
gunstig udnyttelse af ankyloserede primære tænder som forankring for mesialisering af permanente molarer.
Interdisciplinært samarbejde
Optimal behandling af patienter med tandagenesi nødvendiggør et tæt interdisciplinært samarbejde mellem børnetandlæge,
specialtandlæge i ortodonti, protetiker og evt. kæbekirurg. Som
tidligere fremhævet i denne artikel er det børnetandlægens
ansvar at undre sig rettidigt i tilfælde af afvigelser i forbindelse
med dentitions- og okklusionsudviklingen og dermed så tidligt
som muligt diagnosticere agenesi. Derefter bør der snarest arrangeres visitation hos specialtandlæge i ortodonti, så der kan
lægges en overordnet plan for observation og i første omgang
eventuel interceptiv intervention. Specialtandlægen i ortodonti
lægger den overordnede behandlingsplan. I de tilfælde, hvor der
er behov for protetisk(e) erstatning(er), inddrages regionstandplejen eller de Odontologiske Landsdels- og Videncentre tidligt
i behandlingsplanlægningen for interdisciplinær vurdering af
behandlingsplanen. Desuden sikres patienten, at ﬁnansieringen
af behandlingen er aftalt. Visse komplicerede behandlinger udføres i regionstandpleje- eller videnscenterregi.
Uanset omfang eller sværhedsgrad af den præprotetiske ortodontiske korrektion er et tæt samarbejde mellem specialtandlæge
i ortodonti og protetisk/kirurgisk behandler nødvendigt i forbindelse med afslutningen af den ortodontiske behandling. Det er væsentligt, at der etableres enighed om pladsforhold, rodopretning
og retention, inden den ortodontiske behandling afsluttes. Det er
af afgørende betydning, at der er indbyrdes forståelse omkring
håndtering af den indsatte retention for at undgå uønsket recidiv,
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herunder kipning og rotation både før, under og efter de protetiske/kirurgiske procedurer, som efterfølger den ortodontiske
forbehandling. I mange tilfælde er ændring af retentionsapparatur
nødvendig under og/eller efter den protetiske behandling.
Forbedret diagnostik
Klinikere har hævdet, at der gennem de senere årtier synes at
være en stigende forekomst af agenesier. Med henblik på at belyse

Ankyloserede tænder som forankring
a

b

a
b

a

hypotesen om, at forekomsten af hypodonti har været stigende
gennem det 20. århundrede, gennemførte Mattheeuws et al. for
få år siden en meta-analyse (19). Materialet, der med de vedtagne
inklusionskriterier var til vurdering, dækkede perioden 1936 til
1993 og omfattede i alt næsten 94.000 individer. Forfatterne måtte
imidlertid konkludere, at perioden var for kort og materialet for
lille til at drage sikre konklusioner vedr. evolutionsændringer. Det
kunne dog konstateres, at der i nyere undersøgelser er diagnosticeret procentvis ﬂere individer med hypodonti end tidligere,
men de udledte tendenser tydede på, at der snarere var tale om
en øget rapporteret prævalens som følge af forbedret og skærpet
diagnostik end en egentlig ændring af den sande prævalens (19).
I tillæg til denne tilsyneladende generelt skærpede diagnostik kan
der på det nationale plan næppe være tvivl om, at de ændringer på
agenesiområdet, der blev initieret med lov om tandpleje fra 2001,
herunder også ”overgangsordningen”, har skærpet både bevidstheden blandt patienterne samt diagnostikken hos børnetandlæger og
praktiserende tandlæger og tandplejere. Dette til gavn for rettidig
og dermed optimal behandlingsplanlægning og behandling af de
ca. 7-8 % af den danske befolkning, som har agenesi (1,3)

b

Abstract (English)
Fig. 13. a: Niårig pige med agenesi 5,4+4,5 samt 5-5. Sen
henvisning til specialtandlæge i ortodonti på trods af udtalt
reimpaktering af de primære molarer. Udtalt vertikal knogleatroﬁ.
b: Efter operativ fjernelse af 05±05 avanceres 6±6 med
knogle mod forankring i form af ankyloserede 04±04. Ankyloserede 04-04 yder god forankring trods anlæg af 4-4. Der
stiles efter endelig protetisk erstatning med to implantater
regio 4+4.
Fig. 13. a: 9-year old girl with agenesis of 14, 15, 24, 25,
35 and 45. Late referral to orthodontic counselling despite
signiﬁcant reimpaction of primary molars and lack of vertical
bone development of the lateral segments.
b: The second primary molars were surgically removed and
the ankylosed ﬁrst primary molars were used as anchorage
for mesialization of the permanent molars with bone. Despite
the presence of permanent successors, the lower primary
molars provide adequate anchorage. The ﬁnal need for
prosthetic restoration will be two implants in the regions 14
and 24.

General principles for treatment planning in patients with tooth
agenesis
Early diagnosis of agenesis of permanent teeth is important to
ensure that treatment planning can be initiated as early as possible. During the development of the dentition the general dentist
must therefore carefully notice signs that may lead to suspicion
of agenesis. By early diagnosis relevant interceptive treatment
modalities can be taken into consideration in due time to support
normal development with the overall aim to reduce the need for
more extensive orthodontic, prosthetic and surgical intervention
under the given individual clinical conditions. Particularly in
cases with agenesis of multiple teeth the interdisciplinary collaboration between orthodontist, prosthodontist and oral and
maxillofacial surgeon is very important. Also in less complicated
cases interdisciplinary treatment planning and coordination is
important to ensure a common objective of maintaining a sufﬁcient orthodontic treatment result before, during and following
the surgical and prosthodontic treatment.
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Tandklinik i Århus
vil være grøn
Det er ikke kun på
topmødet i København
i december, at klimaet
er på dagsordenen. I
Århus arbejder tandlæge Jørgen Berling
på at få en grønnere
tandklinik. Tandlægebladet var med, da han
ﬁk besøg af en energirådgiver fra NRGi.

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

C

omputeren er slukket, og
der er ingen lille rød lampe,
der viser, at skærmen står
på standby. Og hvis man
vender sig rundt og ser op på det lille
14 tommer-tv, der står i frokoststuen,
er der heller ikke standbylys i skærmen.
Små tegn, der indikerer, at medarbejderne på tandklinikken på Sct. Clemens
Torv i Århus allerede er opmærksomme
på elforbruget.
Det er derfor også helt naturligt, at
tandlæge Jørgen Berling i dag har sat
en energirådgiver fra NRGi stævne for
at vurdere tandklinikken og se nærmere
på, hvor der kan spares.
– Selvfølgelig vil jeg gerne vide, hvis
jeg kan spare penge på energiregningen, men det handler også om at være
klimabevidst. Vi må alle tage ansvar for
de klimaforandringer, vi er vidner til,
siger Jørgen Berling, der også har fået
foretaget en lignende undersøgelse i sit
private hjem.

Nyt udstyr giver
ingen besparelser
NRGi har sendt energirådgiver Benny
Hebsgaard, eller CO2-jægeren, som han
også bliver kaldt, for at vurdere, om og
hvordan den århusianske klinik kan
spare på energien. Og hvis man spørger Jørgen Berling om hans forventning
til besøget, er hans umiddelbare reaktion, at der må være el at spare ved at
investere i nyt udstyr til klinikken, fx ny
autoklave og units.
Men som Benny Hebsgaard bevæger
sig rundt på klinikken og undersøger
udstyr og maskiner, er konklusionen
overraskende nok en anden. Jørgen
Berling kan nemlig ikke hente de store
besparelser på at investere i nyt klinikudstyr, heller ikke selv om den ældste
af klinikkens tre units er 25 år gammel.
Ifølge Benny Hebsgaard skyldes det, at
producenterne ikke har fokus på energibesparende udstyr, kun på funktion.
Derfor får Jørgen Berling heller ikke
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OPLYSNING. Jørgen Berling kan opnå en energibesparelse på 20 % og øge lysstofrørets levetid med 15 % ved
at skifte belysningen på klinikken samt få en langt mere effektiv udnyttelse af lyset. Derudover tænder lysstofrøret på de nye modeller også øjeblikkeligt uden at blinke og giver ingen flimmergener.

nogen mærkbar besparelse ud af at
erstatte klinikkens 20 år gamle autoklave fra Miele med en ny model. En
ny model minimerer nemlig kun programmet med tre minutter, mens en
ny autoklave rent faktisk har længere
driftw stid end klinikkens nuværende 15-20-årige autoklave fra Miele.
Simpelthen fordi de nye modeller
både kører med vakuum og tryk i
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

modsætning til den gamle, der kun
kører med tryk.
Noget kunne der dog være at
hente, hvis Jørgen Berling investerede i nyt sugeanlæg og kompressor, vurderer Benny Hebsgaard. Det
nuværende anlæg er 20 år gammelt,
og ved en udskiftning til et moderne
et af slagsen vil tandlægen opnå en
energibesparelse på ca. 10-12 %.

Nye vinduer
giver kontant bonus
Dagens konklusion er derfor også, at
hvis en tandklinik skal spare på el, er
det faktisk ikke så meget anderledes
end i kontormiljøer og private hjem.
– Tandklinikken her, og faktisk
de fleste hjem og arbejdspladser,
kan spare rigtig mange penge på at
ændre vaner. Det handler simpelt-
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GRØNNE RÅD. Energirådgiver Benny Hebsgaard fra NRGi giver tandlæge Jørgen Berling gode råd til at få en
mere »grøn« tandlægeklinik.

hen om vaner, vaner og vaner, siger Benny Hebsgaard og
fremhæver samtidig, at standbyforbrug alene i et arbejdsværelse kan koste op mod 500 kr. om året.
Men ud over vaner peger energirådgiveren også på, at
det er helt centralt at lave en klimaskærm i form af en god
isolering af fx gulv, vægge og vinduer. Og netop nye vinduer
ser energirådgiveren som den helt store besparelse på Århusklinikken.
– Min anbefaling til Jørgen Berling er at erstatte de nederste vinduer med lavenergivinduer og udstyre de øverste
ruder i dannebrogsvinduet med forsatsruder, da de alligevel
aldrig åbner den del af vinduet. Samtidig bør han også udskifte tætningslisterne med nye, så vinduerne holder helt
tæt, og trækgener bliver minimeret.
Klinikken kan spare omkring 1.500 kr. årligt ved at foretage udskiftningen, vurderer Benny Hebsgaard.
For Jørgen Berling er det lidt overraskende, at nye vinduer skulle kunne give en besparelse, for klinikken har
allerede termovinduer. Om han vil skifte vinduerne ud,
kan han dog ikke tage stilling til på stående fod.
– Jeg vil ikke afvise at investere i nye vinduer på et tidspunkt, heller ikke selv om det kommer til at koste nogle
kroner. Min holdning er, at jeg gerne vil investere i klima,
slutter Jørgen Berling.
Se mere om energiforbruget på en tandklinik, og se,
hvor du kan spare.

FAKTA

Få besøg af en
energirådgiver
NRGi tilbyder energirådgivning specielt
for tandklinikker. Et energitjek indeholder:
s "ESG AF EN ENERGIRÍDGIVER
s 'ENNEMGANG AF KLINIKKEN MED HENBLIK
på mulige energibesparelser inden for
både el og varme
s 3AMTALE OM KLINIKKENS AKTUELLE FORBRUG
s %N KORT RAPPORT DER BESKRIVER MULIGE
ENERGIBESPARELSER FORRENTNING MV
Energitjekket koster 6.000 kr. ekskl.
MOMS MEN DU HAR MULIGHED FOR AT OPNÍ
RABAT PÍ   HVIS DU REALISERER ENERgibesparelser på mere end 20.000 kWh.
Kontakt NRGi Rådgivning på 7011 4501.

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

SAMFUND & ARBEJDSLIV 1101
KLIMAVENLIG TANDKLINIK

FOTO: THOMAS YDE

FOTO: THOMAS YDE

FOTO: THOMAS YDE

FOTO: THOMAS YDE

VINDUESBESPARELSER. Jørgen Berling kan spare ca. 1.500 kr. årligt ved at
skifte til lavenergiruder. Ud over besparelsen er der også en del komfort at
HENTE FORDI TRKGENERNE BLIVER MINDRE 4JEK ALDEREN PÍ DINE VINDUER VED AT SE
PÍTRYK I ALUMINIUMSKANTEN MELLEM DE TO GLAS I VINDUET FX  

FOTO: THOMAS YDE

Hvad virker
– her og nu?
På næste opslag kan
DU SE EN OVERSIGT SOM
illustrerer hvilke og
hvor store besparelser
du kan opnå rundt
omkring i hele klinikken.
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Sådan sparer du på elregningen
Tørretumbler
Skift til A-mærkeTRRETUMBLER SPAR
OP MOD  KRÍR

Vaskemaskine
Skift til A-mærkeVASKEMASKINE SPAR
OP MOD  KRÍR

Desinfektion
Ny model giver en
energibesparelse
på 5 % i forhold til
ældre modeller
Autoklave
Ingen besparelse
ved ny model

Lysstofrør
Skift dit ældre lysstofrør og
kassearmatur med ny model og
få en direkte besparelse på 20
%. Samtidig øges lysstofrørets
levetid med ca. 15 %. Desuden
FÍR DU OGSÍ DEN FORDEL AT LYSSTOFRRET IKKE BLINKER NÍR DET
tændes på de nye modeller

Isolering
Besparelsen ved efterisolering af
ydervægge afhænger meget af vægKONSTRUKTIONEN (VIS MAN FX LAVER EN
indvendig efterisolering på en massiv
YDERVG KAN DER SPARES CA  KRM
VED FJERNVARME OG  KR M VED OLIEFYR

Varme
Optimal arbejdstemperatur
er 21 grader. Hvis temperaTUREN FX SNKES TO GRADER
FRA  GRADER TIL  GRADER
sparer man 10 % på det
årlige varmeforbrug

Skærm
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Computer
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Unit
Ingen besparelse

= standby
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ILLUSTRATION. LASSE B. WEINREICH

Tv
Standbyforbrug
 KRÍR
Lys
(VER GLDEPRE DER BLIVER UDSKIFTET TIL EN ! PRE GIVER EN
årlig besparelse på ca. 70 kr.
Køleskab
Skift til A-mærkeKLESKAB SPAR OP
MOD  KRÍR

Mobiloplader
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Radio
Standbyforbrug
 KRÍR

Computer
3TANDBYFORBRUG  KRÍR
Mikroovn
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Skærm
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Vinduer
Skift til lavenergivinduer
OG SPAR  KR M2

Musikanlæg
3TANDBYFORBRUG  KRÍR
Halogen m/transformator
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Varme
Natsænkning giver
en besparelse på
5-10 % af den årlige
varmeudgift

Computerskærm
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Telefax
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Router
3TANDBYFORBRUG  KRÍR
Scanner
3TANDBYFORBRUG  KRÍR
Computer
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Printer
3TANDBYFORBRUG  KRÍR

Kilde: NRGi og Elsparefonden
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Tandpleje
til hjemløse
breder sig
Det er ikke længere kun hos Bisserne i København, at hjemløse kan få ordnet
tænderne. Aalborg, Randers, Odense og Århus får nu også tandplejetilbud til
socialt udsatte, og samtidig kan socialt udsatte i København se frem til endnu
en klinik. Projekterne i Randers, Aalborg og Odense er dog i fare, da driften af
klinikkerne ikke er sikret.
Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

D

e Hjemløses Tandklinik,
i daglig tale Bisserne,
har siden 2002 behandlet socialt udsatte i hovedstaden – en succeshistorie, der nu
spreder sig rundt i resten af landet.
Socialt udsatte i Aalborg, Randers,
Odense og Århus kan nemlig snart
se frem til at kunne komme til tandlægen.
– Det er helt fantastisk, at socialt
udsatte ﬂere steder i landet nu kan få
ordnet deres tænder. Hjemløshed er
jo ikke et særligt fænomen i København. Tværtimod. Der kommer ﬂere
og ﬂere hjemløse i andre større danske byer. Og det er utrolig glædeligt,
at tandplejen er så ﬂot repræsenteret i bevillingerne til socialt udsatte,
fortæller tandlæge Peter Østergaard,
der er formand for Bisserne, der driver en tandklinik i Mændenes Hjem
i København.
Bevillingerne, som Peter Østergaard henviser til, er satspuljen på
Indenrigs- og Socialministeriets
område, hvor fem mio. kr. er afsat til

tandpleje til socialt udsatte i 2009,
og puljen på 38 mio. kr. til aktiviteter
på væresteder for socialt udsatte og
sårbare grupper samt Sundhedsministeriets satspulje på sundhedsområdet på 42,5 mio. kr. til en styrket
sundhedsindsats for socialt udsatte
og sårbare grupper.
Indenrigs- og Socialminister
Karen Ellemann understreger da
også, at hun glæder sig over, at socialt udsatte over hele landet nu får
bedre mulighed for at komme til
tandlægen.
– Dårlig tandsundhed er et væsentligt problem hos misbrugere,
hjemløse og andre socialt udsatte
borgere. Mange prioriterer simpelthen ikke den almindelige tandpleje,
så jeg er glad for, at vi nu etablerer et
fremskudt og gratis tilbud om tandbehandling til netop denne gruppe.
Erfaringerne fra tandklinikken »Bisserne« på Mændenes Hjem er gode.
De frivillige tandlæger, der driver
stedet, kan fortælle, hvordan patienternes selvværd forbedres, når de får

pæne tænder og tyggeevnen tilbage,
siger Karen Ellemann.
Selv om glæden er stor i Randers,
Aalborg og Odense, er de tre byer
samtidig også skuffede over, at de
har fået afslag på deres ansøgninger
til drift af tandklinikkerne.
– Det er skandaløst, at vi ikke har
fået penge til drift af klinikken. Det
virker jo tåbeligt at give os penge til
at etablere en klinik og samtidig ikke
sikre, at vi rent faktisk kan drive klinikken, siger tandlæge Reiff Furdal,
der er en af de hovedansvarlige for
projektet i Odense Kommune.
De tre byer står derfor over for
endnu en udfordring, og Reiff Furdal
understreger, at der er en vis fare for,
at projektet i Odense ikke kan realiseres. Men indtil videre arbejder han
og kommunen på alternative ﬁnansieringsmuligheder bl.a. ved at søge
fonde, uden resultat indtil videre.
Læs mere om byernes tandplejetilbud til socialt udsatte på Danmarkskortet, og se, hvordan du kan
blive frivillig.
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AALBORG

RANDERS

Beløb:   MIO KR TIL ETABLERING AF TANDKLINIK

Beløb:   MIO KR TIL ETABLERING AF TANDKLINIK

Projekt: 4ANDLGE -AJBRITT *ENSEN SOM ER PRIMUS MOTOR BAG
PROJEKTET I !ALBORG VIL I SAMARBEJDE MED !ALBORG +OMMUNE
TILBYDE SOCIALT UDSATTE TANDPLEJE I EN TANDBUS DER SKAL KRE RUNDT
I KOMMUNEN OG MDE BRUGERNE HVOR DE ER +LINIKKEN SKAL DRIVES
af et netværk af frivillige tandlæger.
0ROJEKTET ER IMIDLERTID PT PÍ STANDBY DA MAN KUN HAR FÍET
bevilling til etablering og ikke til drift. Derfor afventer man i øjeBLIKKET OM DER KAN SKAFFES MIDLER TIL DRIFT

Projekt: I Randers vil man drive tandklinik
i forbindelse med det eksisterende sociale
VRESTED I BYEN 0ERRON 

Bliv frivillig! +ONTAKT -AJBRITT *ENSEN HVIS
du gerne vil være frivillig i Aalborg. Hun kan
kontaktes på mail majtand@hotmail.com.

Bliv frivillig! +ONTAKT *ESPER #ORTS
0ERRON  PÍ TLF    

ÅRHUS
Beløb: 4 mio. kr. over en fireårig periode.
Projekt: Århus Kommune vil etablere et
OPSGENDE TANDPLEJETEAM DER SKAL BYGGE
bro mellem værestederne og den almene
tandlægepraksis i kommunen. Kommunen
MENER NEMLIG DET ER FOR DYRT AT LAVE ET PARALLELT
tandplejesystem for socialt udsatte og vil derfor
i stedet sluse målgruppen ind i det eksisterende
system. Tandplejeteamet skal bl.a. tage med
brugerne til tandlæge og lære dem om basal
tandpleje samt rådgive dem om økonomiske
muligheder for hjælp til tandlægeregningerne.
Bliv frivillig! Århus Kommune vil gerne i
KONTAKT MED TANDKLINIKKER DER VIL TAGE IMOD OG
behandle socialt udsatte. For mere information
kontakt Jens Kjær Jensen på jkjens@aarhus.dk.

KØBENHAVN

ODENSE
Beløb:   MIO KR TIL ETABLERING AF TANDKLINIK

Beløb:   MIO KR TIL ETABLERING
af en tandklinik på Koefods
3KOLE SAMT   MIO KR OVER EN
fireårig periode til klinikdrift.

Projekt: Odense Kommune vil tilbyde socialt
UDSATTE TANDPLEJE I EN TANDBUS DER SKAL PLACERES
uden for et af byens væresteder. Klinikken skal
drives af et netværk af frivillige tandlæger. Reiff
Furdal er i øjeblikket i gang med at undersøge
mulighederne for finansiering af klinikdriften.

Projekt: .YT TILBUD FOR HJEMLSE I DEN STLIGE DEL AF HOVEDSTADEN NEMLIG PÍ !MAGER $E SOCIALT UDSATTE DER KOMMER PÍ +OFOEDS 3KOLE I FORBINDELSE MED HVILKEN
TANDKLINIKKEN SKAL LIGGE ER I GANG MED SOCIAL OG ARBEJDSMSSIG REHABILITERING
SOM ELEVER PÍ SKOLEN $ERFOR ER INTENTIONEN MED DEN NYE KLINIK OGSÍ AT DE SKAL
have mulighed for basis-rehabilitering af deres orale forhold. Ud over at give dem
adgang til en tandbehandling er opgaven at sluse patienterne over til tandlægerne på Amager.

Bliv frivillig! +ONTAKT TANDLGE 2EIFF &URDAL
hvis du gerne vil være frivillig i Odense. Reiff Furdal kan kontaktes på mail rs.odense@mail.dk.

Bliv frivillig! (VIS DU GERNE VIL VRE FRIVILLIG PÍ +OEFODS 3KOLE PÍ !MAGER
skal du kontakte chefkonsulent Ole Meldgaard på ole@kofoedsskole.dk og
bisserne@cure4you.
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1106 SAMFUND & ARBEJDSLIV

Sundhed
fra kælder til loft
Tandlæge Lisbeth Skibsted er ﬂyttet ind i Danmarks største sundhedshus.
Det har været en krævende proces – nu skal belønningen høstes i form af
tværfaglighed og synergi.
Tekst af:
Winnie Brodam

D

Stort hus – mange overvejelser
– Tanken om Horsens Sundhedshus opstod for ﬁre år
siden, og jeg har været med hele vejen, fortæller Lisbeth
Skibsted, som holdt indﬂytningsdag for klinikken den
6. juli i år. Hun pakkede den »gamle« klinik i Nørregade
sammen, supplerede med nye units, nyt udstyr og inventar og ﬂyttede ind i det store hus nede ved havnen.
Vejen til det endelige sundhedshus har været lang og
til tider besværlig; det erkender Lisbeth Skibsted. Der har
været tidspunkter indimellem, hvor hun overvejede, om
projektet overhovedet var realistisk.

FOTO: WINNIE BRODAM

et er stort. Meget stort. Som et mægtigt skib,
der er lagt til land i Horsens Havn, ligger det
nye sundhedshus med lasten fuld af 8.500
m2 sundhedstilbud og næsten 12.000 m2
tilhørende parkeringshus.
Horsens Sundhedshus har lægekonsultationer, hørebutik, smerteklinik, privathospital, kiropraktor, drive-inapotek, coach, akupunktør, psykoterapeut, jordemoder
og en hel række andre sundhedstilbud – herunder også
en tandklinik, som er placeret på 1. sal. Der bor tandlæge
Lisbeth Skibsted.
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FOTOS: SVEND PEDERSEN

– Tanken om de fælles mål har været drivkraften, men i sådan et stort hus er der mange
ender, der skal nå sammen, og alle stiller selvfølgelig krav til netop deres arbejdsområde, siger
hun og indrømmer, at det nok er en god portion
stædighed, der har båret projektet igennem for
hendes vedkommende.
Idéen om et sundhedshus i Horsens ﬁk en
lidt forsigtig modtagelse blandt de »indbudte«,
og Lisbeth Skibsted fortæller, at det i starten
var svært at få fx lægerne med på tanken. I dag
rummer huset 22 praktiserende læger, og man
har måttet udvide huset med en ekstra etage.
Lægerne har fundet ﬁdusen ved at være ﬂere
om faciliteterne. Men hvorfor er der kun én
tandklinik?
– Undervejs blev tandlægerne i byen spurgt,
men der var ingen interesserede, fortæller Lisbeth Skibsted, som mener, at den manglende
interesse bl.a. kan skyldes, at mange af byens
tandklinikker i forvejen er nyrenoverede.
Fælles faciliteter
Det har kostet spekulationer og hårdt arbejde,
og det har heller ikke været billigt at rykke ind
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i sundhedshuset. Men nu er klinikken der, og
det er en daglig glæde at komme på arbejde,
konstaterer Lisbeth Skibsted.
– Huset åbner øjnene for tværfagligheden,
og det tror jeg virkelig kommer patienterne til
gode, siger hun.
Bofællesskabet har allerede haft den fordel, at tandlægerne har fået et samarbejde i
gang med privathospitalet Akselholm, som
kun er adskilt fra tandklinikken af en dør. Det
betyder, at narkoselægen nemt kan rykke ind
på tandklinikken med alt sit udstyr, og det
giver ydermere den sikkerhed, at hospitalsudstyret er lige ved siden af – hvis noget skulle
gå galt.
Gang i synergien
Lisbeth Skibsted benytter sig allerede nu af henvisning rundt i huset til fx smerteklinikken, og
så tumler hun med planer om at igangsætte et
samarbejdsprojekt med lægerne omkring diabetespatienter.
– Huset danner en perfekt ramme for et godt
tværfagligt samarbejde, så nu skal vi have gang i
synergien, erklærer Lisbeth Skibsted.
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Reportage på nettet:

Symposium
2009
Den medicinsk kompromitterede patient
trak fulde huse – og lidt til – i Århus.
Tekst og foto: Winnie Brodam

1.600 deltagere, praktisk taget en tredjedel af alle landets
tandlæger, deltog i årets Symposium. Interessen var så stor, at
tilhørerpladserne i kongreshallen slap op, så de sidst tilmeldte
måtte følge sessionerne på video fra tilstødende lokaler. Også
den sideløbende konference for klinikassistenter var velbesøgt
med mere end 600 deltagere.
Symposiet omfattede lægefaglige gennemgange af de vigtigste
sygdomme og medicinforbrug, hver især ledsaget af tandlægefaglige indlæg, som fokuserede på sammenhæng og klinisk relevans.
Du kan se eller gense videoklip og PowerPoint-præsentationer
fra sessionerne på TDLNET.
Næste års Symposium afholdes den 5. og 6. november i Bella
Center med oral implantologi som emne.
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne
får tæv.
Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer 7.

Referencer: 1. Charles et al. J Am Dent Assoc 2001; 32:670-5. 2. DePaola et al. J Clin Periodontol 1989;
16:311-5. 3. Lamster et al. Clin Prev Dent 1983; 5:12-16. 4. Overholser et al. J Clin Periodontol 1990;
17:585-79. 5. Gordon et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. 6. Charles et al. J Clin Periodontol 2004;
31:878-84. 7. Minah et al. J Clin Periodontol 1989; 16:347-52. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Sagen kort
Tandlæge idømt bod på 20.000 kr.
Tandlæger er forpligtet til at udlevere relevant
journalmateriale i forbindelse med klagesager. Det
fastslår en ny kendelse fra Landssamarbejdsudvalget.
FOTO: HENRIK SØRENSEN

Sagen: I februar 2008 modtager Regionstandlægenævnet en klage fra en patient vedr. en behandling hos
tandlæge XX. Regionen beder tandlægen om en udtalelse i sagen vedlagt relevant
journalmateriale. Tandlægen
Tandlægen har i to konkrete reagerer dog ikke til trods for
sager ikke imødekommet an- gentagne henvendelser.
Ca. et halvt år senere – i
modning fra Region Hovedstaden om journaloplysninger oktober 2008 – træffer Tandi forbindelse med klagelægenævnet afgørelse i sagen,
sagsbehandlingen. I sidst
og den sendes herefter til reindkomne sag er tandlægen
gionens samarbejdsudvalg,
heller ikke kommet med en
så udvalget kan vurdere, om
udtalelse i sagen
tandlægen har anvendt ydelsesbeskrivelsen forkert samt
tilsidesat overenskomstens § 44, stk. 3, hvor parterne
er forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle sagens
forhold.
I marts 2009 afgør regionens samarbejdsudvalg sagen. Udvalget beslutter at udtale misbilligelse over for
tandlægen pga. overtrædelse af overenskomstens § 44,
stk. 3. Da der er tale om gentagelsestilfælde, oversendes
sagen til Landssamarbejdsudvalget med henblik på pålæggelse af bod.
Landssamarbejdsudvalget har tidligere (i oktober
2008) behandlet en anden sag, hvori samme tandlæge heller ikke her har indsendt journalmateriale til
Regionstandlægenævnet på trods af ﬁre anmodninger.
Journalmaterialet blev først indsendt i forbindelse med
behandlingen i Landssamarbejdsudvalget. Tandlægen
blev dengang idømt en bod på 10.000 kr.

kræver, at man skal udlevere relevant journalmateriale i
forbindelse med klagesager. Praksis er, at boden fordobles i gentagelsestilfælde, og sluttelig kan ydernummeret
fratages.
Årsagen til, at det er fastlagt i overenskomsten, at
tandlægen skal sende en kopi af journalen, er, at journalen er et vigtigt dokument, der er nødvendigt for at
få sagen fuldt belyst. Det giver bedre retssikkerhed både
for patient og tandlæge. Analog praksis ﬁndes inden for
sager, der behandles i Sundhedsvæsenets P atientklagenævn.
I forbindelse hermed skal nævnes, at tandlægen på
forlangende er forpligtet til at indsende en renskrift af
journalen, hvis denne ikke er umiddelbart læsbar.

Vurdering: Tandlægen har i to konkrete sager ikke
imødekommet anmodning fra Regionstandlægenævnet
om journaloplysninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen. Tandlægens adfærd vurderes derfor til at
være i strid med overenskomsten § 44, stk. 3, der altså

Afgørelse: Tandlægen idømmes således en bod på
20.000 kr. under henvisning til sædvanlig praksis om,
at boden fordobles i gentagelsestilfælde.
Ved yderligere gentagelsestilfælde vil ydernummeret
kunne blive inddraget.

»
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Planmeca ProMax 3D s

Præcise detaljer

Planmeca ProMax 3Ds er et Cone Beam Volumetric
Tomography (CBVT) -røntgenapparat, der giver detaljerede
billeder med begrænset stråledosering. Det er en ideel 3D
for billedoptagelse af mindre områder og derfor perfekt
for enkelte implantater og visdomstands cases. Mulighed
for digitalt panorama- og cephalostatoptagelser. På grund
af det intelligente SmartPan-system kan den samme
sensor bruges til både 3D og 2D panoramaoptagelse.
Apparatet er perfekt til implantat, periodontal og
endodontisk behandling såvel som til TMJ analyser.
Planmeca ProMax 3Ds er en del af Planmeca ProMax 3D
-konceptet som består af 3D-røntgenapparater med
forskellige billedsensor-størrelser for at imødekomme alle
maxillofaciale undersøgelsesbehov.

Plandent A/S, tlf. 4366 4444 | Dentronic A/S, tlf. 8610 4122 | Fiskers Dental A/S, tlf. 4361 1844 | Vestjydsk Dental A/S, tlf. 9742 4044
Planmeca, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, tlf. 4615 5251
fax 4615 5248, planmeca@planmeca.dk, www.planmeca.com
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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Vigtigt at vide
Søgnehelligdage og frihed mellem jul og nytår
– for klinikassistenter, elever, tandplejere og tandlæger i privat praksis

På følgende søgnehelligdage skal
klinikassistenter, elever og tandplejere
have fri med løn:
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag
samt 1. nytårsdag.
Vær opmærksom på, at deltidsansatte klinikassistenter ikke får en erstatningsfridag, hvis deres
ugentlige fridag falder på en helligdag, medmindre
de arbejder i et rullende vagtskema på 12 uger.
For timelønnede tandplejere ansat under otte
timer pr. uge er følgende aftale gældende i henhold
til § 24 i tandplejeroverenskomsten:
Hvis tandplejeren er beskæftiget i mindst seks
arbejdsdage umiddelbart før en søgnehelligdag,
betales der sædvanlig timeløn for det antal timer,
tandplejeren skulle have været beskæftiget den
pågældende dag.
På følgende søgnehelligdage skal
privatansatte tandlæger have fri uden løn:
1. og 2. juledag
Den 24. og 31. december 2009 er almindelige
arbejdsdage, medmindre andet aftales.
Ferielukning i forbindelse med jul og nytår
Vær særligt opmærksom på, at elever, der er ansat
i perioden 1.7. til 31.12., har ret til én uges betalt
ferie, hvis klinikken holder samlet ferielukket. Derudover har eleven ret til to feriefridage.

Fra det nye ferieår fra 1. maj 2010 – 30. april 2011
har eleven ret til fem ugers ferie med løn og fem
feriefridage. Hvis eleven har feriegodtgørelse på
FerieKonto fra evt. tidligere arbejdsgiver, kan dette
modregnes. Eleven må dog ikke stilles ringere end
elevlønnen.
Klinikassistenter og tandplejere, der ikke har
optjent ret til ferie med løn, skal trækkes i løn, hvis
klinikken holder ferielukket ud over søgnehelligdage. Løntræk gøres således for klinikassistenter:
månedsløn x 4,8 % x antal afholdte dage = beløb,
der skal fratrækkes.
For tandplejere, der afholder ferie på enkelte
dage (op til og med ﬁre dage i sammenhæng), foretages fradrag time for time med tandplejerens normale timeløn, der beregnes således: 160,33/37
x med ugentligt timeantal = antal timer pr. md.
Månedsløn/antal timer pr. md. = timeløn x antal
ferietimer = beløb der skal trækkes.
Selv om der sker fradrag i lønnen time for
time, tæller hver afholdt feriedag som en hel
brugt feriedag i ferieregnskabet.
Hvis tandplejeren skal trækkes for en
uge eller mere, er det 4,8 %-reglen, som er
gældende på samme måde som beskrevet
for klinikassistenter.

Tandlægeforeningens Front Ofﬁce
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Forhøjelse af præmie
og bonus for at
ansætte elever

Har du overblik over
skattereformens
konsekvenser for dig
og din virksomhed?
Ved årsskiftet træder en ny
skattereform i kraft. Den
betyder store ændringer
af skattereglerne både for
personer og selvstændigt erhvervsdrivende.
Tandlægeforeningen har bedt statsautoriseret revisor Knud Legaard og senior-skattekonsulent Carsten
Lagoni lave en kort opsummering af skattereformens
væsentligste konsekvenser for personer – med særlig
fokus på selvstændigt erhvervsdrivende. I gennemgangen kan man også blive klogere på, hvilke overvejelser der kan gøres, inden og efter reglerne træder
i kraft. Der kan være penge at spare

En kontant bonus på op til 50.000 kr. for hver
ny praktikplads skal være med til at skaffe
ﬂere praktikpladser i 2010. Præmien udbetales som 6.000 kr. pr. måned i tre måneder
– i prøvetiden. Derefter får virksomheden en
bonus på 16.000 kr. efter ﬁre måneder og
igen efter syv måneder.
Den nye bonusordning træder i kraft med
det samme. Det er aftalt, at den skal gælde
for alle uddannelsesaftaler, der indgås efter
den 5. november 2009 og frem til udgangen
af 2010.
Der vil komme nærmere information på
AER’s hjemmeside: www.aer.dk.
Jannie Arge,
juridisk konsulent,
Tandlægeforeningen

www
Artiklen kan hentes på TDLNET.

Autorisation uden papir
Fra 1. januar 2010 får nye tandlæger og andre autoriserede sundhedspersoner ikke længere papir på deres
autorisation. I stedet bliver bekræftelsen på autorisationen sendt på e-mail.
Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.
Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest, at der ikke længere er brug for papirbeviset, da
alle kan ﬁnde oplysninger om, hvem der er autoriseret, i autorisationsregisteret på nettet.
Se alle autorisationer på nettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.
Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, som
er offentligt tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan arbejdsgivere, patienter, medier
og andre ﬁnde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato, fødselsår, faggruppe samt
eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt virke og speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelser.
Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen senest to dage
efter autorisation kan ﬁndes i registeret.
Autorisationsprocessen foregår fremover udelukkende elektronisk, og der kan
kun søges om autorisation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med angivelse af
e-mail-adresse.
www
Ansøgningsskema, vejledning og øvrig information vedrørende den
papirløse autorisationsordning ﬁndes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.
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TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER

I Indlæg & debat har Tandlægebladets læsere ordet. Her
KAN LUFTES SYNSPUNKTER DELES
ERFARINGER REFERERES FRA KURSER
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:
Spørgsmål til Tandlægebladet MAKS  ORD læserbrev
MAKS  ORD kommentar
MAKS  ORD fagligt referat
af kurser eller møder (maks. 500
ORD essay MAKS  ORD
kronik MAX  ORD
For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
»Om Tandlægebladet«.
3YNSPUNKTER SOM FREMSTTES
I INDLGGENE STÍR FOR INDSENderens egen regning og kan
ikke opfattes som værende
dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens
synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Man kan
kommentere indlæggene ved
enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind
PÍ 4ANDLAEGEBLADETDK HVOR
det er muligt at klikke sig frem
til det pågældende indlæg og
kommentere på nettet.
Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.
Redaktionen

Indlæg & debat
Hvor ligger tandlægens loyalitet?
Beskrivelse af et hændelsesforløb.

Debatindlæg

Svaret på spørgsmålet bør med patientøjne være enkelt … men:
For nogle år siden henvendte jeg mig
til en københavnsk tandlæge med praksis i samme bygning, som jeg arbejdede.
Det var bekvemt og nemt. Tandlægen
var meget beleven og endda kendt fra
medierne.
Jeg blev bl.a. anbefalet at få udskiftet nogle sølvamalgamplomber i
kindtænderne. Jeg fulgte rådet. Fyldningerne blev skiftet ad et par omgange.
Efterfølgende fik jeg vedvarende
tandpine, som periodevis medførte,
at jeg gik til behandling ugentlig. Jeg
var ved flere lejligheder nødsaget til
at opsøge tandlæge i andre byer –
både i og uden for normal åbningstid,
idet smerterne ofte var voldsomme.
Komplikationer stødte til i form af betændelsestilstande og ﬂere (seks stk.)
rodspidsamputationer.
Jeg endte på et psykisk lavpunkt,
idet jeg gik til behandlinger, havde
smerter, ventede på behandlinger, blev
opereret hos kirurg, havde sår efter operationer konstant. Igen og igen måtte
jeg tage arbejdsfri.
På intet tidspunkt udtalte andre
tandlæger sig kritisk omkring arbejdet,
som var udført på mine tænder.
1 ½ år efter min første behandling
var situationen uændret. På en fridag
opsøgte jeg endnu en gang en fremmed
tandlæge.
Her blev jeg, da jeg åbnede munden,
mødt med ordene: »Det er da det grimmeste tandlægearbejde, jeg endnu har
set.«

Herefter gik det hurtigt. Der blev
taget kontakt til min »normale« tandlæge, der blev taget fotos af de udførte
fyldninger, der blev indhentet journalmateriale og taget ﬂere røntgenbilleder.
Jeg indledte en klagesag, som endte
med, at jeg ﬁk medhold.
Klagesagen blev »vundet« på baggrund af bl.a. røntgenbilleder samt
plombebilleder! Altså ting som adskillige fagfolk, uafhængigt af hinanden,
tidligere havde set, men ikke kommenteret.
Jeg har senere erfaret, at det er
»ukollegialt« at kritisere hinanden, hvilket formentlig er grunden til, at ingen
har sagt noget på et tidligere tidspunkt.
Det er vanskeligt at se rimeligheden
i, at vage formuleringer, fortielser og
misforståede »kollegiale« hensyn skal
påføre andre mennesker smerter og
lidelser – både psykiske, fysiske og
økonomiske, uanset hvilket erhverv
man udfører.
Helt forkasteligt er det, når det foregår inden for sundhedsvæsenet hvor
kunden (patienten) helt og aldeles er
overladt til andres (eksperters?) handlinger (eller mangel på samme).
Det er mit håb, at en beskrivelse af
mit hændelsesforløb kan medvirke til,
at de, som bør føle sig ramt, også bliver
det, og at ingen fremover føler, der skal
tages så store kollegiale »hensyn«, at det
går ud over patienterne.
Claus Rasmussen
Hyldevej 10
4000 Roskilde
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Svar til Claus Rasmussen

Du berører med dit debatindlæg nogle vigtige
principielle spørgsmål om tandlægers etik og
indbyrdes kollegiale forhold. Jeg kan ikke
kommentere den konkrete sag, men vi vil tage
debatindlægget med som et input, når vi på et
tidspunkt skal se nærmere på Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.
Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen
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0QEBH"UMBOUJT™
oQBUJFOUTQFDJmLLFBCVUNFOUTUJMBMMFTUSSFJNQMBOUBUTZTUFNFS

Atlantis tilbyder ﬂg. fordele:
t&OFTUÌFOEFGVOLUJPOPHTUFUJL
– så tæt på naturlige tænder som muligt
t"OWFOEFTUJMBMMFTUSSFJNQMBOUBUTZTUFNFS
Courtesy of Dr. Steve Lewis and Dr. Julian Osorio.

t'SJIFEFOUJMBUWMHFNFMMFNGPSTLFMMJHFNBUFSJBMFS
– titanium, guldbelagt titanium og zirconium

Søger du den bedste løsning inden for cementretineret
implantatprotetik? Så er Atlantis svaret.

t&OLFMSFTUPSBUJWQSPDFEVSF
– tag blot et aftryk og send det til dit dentallaboratorium
t'KFSOFSCFIPWFUGPSMBHFSCFIPMEOJOHBGBCVUNFOUT

Spørg efter Atlantis hos dit dentallaboratorium ved din
næste implantat-case.

79201-DK-0906

Ved at anvende den unikke Atlantis VAD™ (Virtual
Abutment Design) software, designes abutmentet ud fra
den oprindelige tands form. Resultatet er abutments,
lige så individuelt som din patienter med fantastisk
funktion og æstetik.
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Ammestuesnak om mutans streptokokker
Caries er ikke en klassisk infektionssygdom.

Bente Nyvad,
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet

Jeg lader mig normalt ikke provokere af artikler i Tandlægebladet.
Men Winnie Brodams referat af
interview med professor Svante
Twetman i Tandlægebladet (2009;
nr. 12) om mødre, der videregiver
»uønskede« cariesbakterier til deres
børn, aftvinger nødvendigvis nogle
kommentarer. Artiklens indhold er
efter min mening fagligt svagt funderet.
Artiklen efterlader læseren med
det indtryk, at huller i tænderne
smitter fra mor til barn. Det fremhæves, at jo tidligere barnet koloniseres
med mutans streptokokker, desto
større er risikoen for caries. Derfor
skal (ifølge artiklen) tidlig vertikal
overførsel af mutans streptokokker
fra især mor til barn kontrolleres.
Argumenterne understøttes af anbefalinger fra European Academy of
Paediatric Dentistry om at tilskynde
forældre til at reducere de faktorer,
der fører til tidlig overførsel af bakterierne. Dette kan angiveligt opnås
ved at undgå direkte salivkontakt
mellem forældre og barn. Alternativt kan moderen vælge at behandle
sig selv antibakterielt ved at skylle
munden med klorhexidinopløsning
eller ved at tygge xylitoltyggegummi
i perioden frem til barnets første
tandfrembrud.
Speciﬁk infektion versus
økologisk carieshypotese
Ovenstående beskrivelse lyder på
første hånd som en dårlig vittighed,
men skildringen er i virkeligheden
et karakteristisk eksempel på, hvorTANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

dan man som tandlæge kan føle sig
tilskyndet til at handle, hvis caries
betragtes som en klassisk infektionssygdom. European Academy of Paediatric Dentistry står i dag isoleret
med denne cariesopfattelse.
International cariesforskning har
for længst forladt denne hypotese til
fordel for en non-speciﬁk økologisk
carieshypotese (1,2). Ifølge den
økologiske hypotese opstår caries
som konsekvens af skift i bakteriebelægningernes naturlige balance på
grund af ændringer i det lokale miljø.
Typisk kan en vedvarende forsuring i
bakteriebelægningerne, fx som følge
af øget sukkerkonsumption eller
nedsat spytsekretion, stimulere ændringer i bakteriesammensætningen
til fordel for mere acidogene (syreproducerende) og aciduriske (syreelskende) arter. Sådanne ændringer
kan bl.a. understøtte en øget fremvækst af mutans streptokokker, men
også andre aciduriske bakteriearter,
herunder laktobaciller, Actinomyces
og biﬁdobakterier, kan fremmes.
Forekomsten af mutans streptokokker afspejler altså et surt miljø i
bakteriebelægningerne; de er ikke
nødvendige aktører, for at caries kan
udvikles. Hertil kommer ny viden,
der peger på, at ikke alle mutans
streptokokstammer udviser samme
høje acidogene og aciduriske potentiale (3,4). At betragte alle mutans
streptokokker som lige patogene
i cariessammenhæng er derfor en
overdrivelse. De ﬂeste mennesker
koloniseres før eller siden med disse
bakteriearter, der tilhører den na-

turlige mundhuleﬂora. Men mutans
streptokokker har i realiteten svært
ved at etablere sig på rengjorte
tandoverﬂader in vivo, også hos cariesaktive individer (5). Kun når bakterierne ﬁnder en egnet økologisk
niche i en bakteriebelægning med et
passende surt miljø, stimuleres deres
vækst i bakteriebelægningerne. Hvis
mutans streptokokker forekommer i
højt antal i spyt og bakteriebelægninger hos småbørn, er det derfor almindeligvis et tegn på, at barnet er blevet
offer for forældrenes sukkerholdige
kost og/eller mangelfulde hjælp med
tandhygiejne.
Hvorfor er det relevant at
deﬁnere en carieshypotese?
Nogle praktiserende tandlæger vil
måske undre sig over det nødvendige
i at forholde sig til et teoretisk begreb
som carieshypoteser. Men artiklen
i Tandlægebladet dokumenterer
netop, at den måde, vi opfatter caries på, har konsekvenser for vores
strategi for kontrol af sygdommen.
Hvis caries betragtes som en klassisk
infektionssygdom, vil forebyggelse
og kontrol naturligt være rettet mod
elimination af speciﬁkke mikroorganismer gennem vaccination, genterapi eller antimikrobiel behandling.
Hvis man omvendt opfatter caries
som resultatet af et økologisk skift i
bakteriebelægningerne, rettes strategien imod at reetablere den normale
homeostatiske balance i bakteriebelægningerne ved at vælge nonspeciﬁkke metoder som mekanisk
plakkontrol, reduktion/substitution
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af sukkerholdige fødevarer og/eller
pH-neutraliserende teknikker som
spytstimulation.
Mangelfuld videnskabelig
dokumentation
Der er, så vidt jeg har kunnet læse
i litteraturen, ikke dokumentation
for, at forældre bør opfordres til at
ændre vaner i omgangen med deres småbørn, uanset at disse vaner
måtte fremme tidlig transmission
af mutans streptokokker. Af European Association for Paediatric
Dentistry’s eget Policy Document,
der blev udsendt i november 2008,
blev evidensen for forebyggelse af
transmission af mutans streptokokker placeret næstlavest på en skala
af ﬁre kategorier (6).
På linje hermed har et litteraturreview publiceret i tidsskriftet Paediatric Dentisty, der er talerør for
American Academy for Paediatric
Dentistry, forholdt sig meget kritisk
til dette forebyggelsesprincip. Oversigten konkluderer således (citat):
»Der var mindst 12 rapporter om
mikrobiologiske interventioner med
henblik på at reducere transmission
af mutans streptokokker fra omsorgsgivere til deres børn. Selv om
de ﬂeste studier viste en signiﬁkant
reduktion af mutans streptokokker
hos børnene, og to studier viste en
signiﬁkant cariesreduktion, manglede disse studier konsistente fund,
hvad angår cariesreduktionen,
havde små studiepopulationer og
utilstrækkelige kontrolgrupper og/
eller manglede blinding af undersøgere og forsøgsindivider. Effekten af

antimikrobielle tiltag hos omsorgsgivere med henblik på at reducere
cariesrisikoen hos småbørn mangler derfor stadig at blive bekræftet i
kliniske kontrollerede undersøgelser
med et solidt studiedesign« (7).
Også et omfattende systematisk
review fra England efterlyser langtidsstudier med godt studiedesign
til belysning af årsagsforholdene i
forbindelse med småbørnscaries (8).
Forskernes resultater pegede umiddelbart på, at små børn havde størst
sandsynlighed for at udvikle caries,
hvis de blev koloniseret med mutans
streptokokker på et tidligt tidspunkt.
Men samtidig viste analyserne, at et
højt niveau af mutans streptokokker
kunne kompenseres af andre parametre, som fx god mundhygiejne og
en ikke-cariesfremkaldende kost.
Det kan endvidere undre, at der
i Svante Twetmans antimikrobielle
interventionsprogram over for småbørnsmødre fokuseres speciﬁkt på
anvendelsen af xylitoltyggegummi,
al den stund at randomiserede
kliniske tyggegummistudier med
relevante kontrolgrupper har vist,
at det er spytstimulationen snarere
end sødestoffet, der resulterer i en
cariesforebyggende effekt (9).
Epilog
Den videnskabelige litteratur kan,
som det fremgår, fortolkes på ﬂere
måder. Én ting er, hvad der skrives i
Tandlægebladet for tandlæger med
akademisk baggrund. En anden ting
er, hvordan budskabet modtages og
virkeliggøres i befolkningen. I det aktuelle tilfælde burde aktørerne have

gjort sig umage med at sætte sagen
i perspektiv ved at understrege, at
daglig tandbørstning med ﬂuortandpasta har en betydelig mere sikker
carieskontrollerende effekt (10) end
det dårligt underbyggede korstog
mod mutans streptokokker.
Hvem ville være tilfreds med at gå
fra sin læge med et halvhjertet råd?
Se kommentaren til denne
kronik på side 1120.

Litteratur
1. Marsh PD. Microbial ecology of dental
plaque and its signiﬁcance in health and
disease. Adv Dent Res 1994; 8: 263-71.
2. Takahashi N, Nyvad B. Caries ecology revisited: microbial dynamics and the caries
process. Caries Res 2008; 42: 409-18.
3. de Soet JJ, Nyvad B, Kilian M. Strain-related acid production by oral streptococci.
Caries Res 2000; 34: 486-90.
4. Welin-Neilands J, Svensäter G. Acid tolerance of bioﬁlm cells of Streptococcus
mutans. Appl Environ Microbiol 2007;
73: 5633-8.
5. Nyvad B, Kilian M. Comparison of the
initial streptococcal microﬂora on dental
enamel in caries-active and caries-inactive
individuals. Caries Res 1990; 24: 267-72.
6. Guidelines for the prevention of early childhood caries: an EAPD policy document.
www.eapd.gr/Guidelines/EAPD_guidelines_on_ECC.pdf
7. Douglass JM, Li Y, Tinanoff N. Association
of mutans streptococci between caregivers
and their children. Pediatr Dent 2008; 30:
375-87.
8. Harris R, Nicoll AD, Adair PM, Pine CM.
Risk factors for dental caries in young
children: a systematic review of the literature. Community Dental Health 2004;
21 (Suppl 1): 71-85.
9. Machiulskiene V, Nyvad B, Baelum V. Caries preventive effect of sugar-substituted
chewing gum. Community Dent Oral
Epidemiol 2001; 29: 278-88.
10. Marinho VC. Evidence-based effectiveness
of topical ﬂuorides. Adv Dent Res 2008;
20: 3-7.

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

INDLÆG & DEBAT 1119

Her er scanneren,
der får dig til at se klart
på alle problemer

Få et sikkert grundlag
for dit arbejde
Med den nye Gendex 3D-scanner
blotlægges nervebaner og knogler
tydeligt og præcist. Du føres hele vejen
rundt om kæben og ser problemerne
klart. Det giver dig langt større sikkerhed, når du skal vurdere ekstraktioner
og udvikle korrekte boreskabeloner.
Selve scanningen sker i én rotation på
9 sekunder, og patienten får en
meget lav stråledosis. Du kan samtidig
begrænse strålefeltet. Resultatet
af scanningen får du i løbet af to
minutter på et stort billedfelt på den
medfølgende computer.

Ring og hør mere
om detaljerne

Gendex 3D scanneren
leveres med pc og software.
Vores teknikere klargører
og opstiller det hele for dig
i klinikken.

Ring til Stig Færch hos Dent Support
på telefon 2361 0414 og hør i
detaljer, hvad en Gendex 3D-scanner
kan gøre for dit arbejde, dine patienter
og din klinik. Scanneren er udviklet
sammen med førende leverandører
af 3D-teknologi og anvendes også af
kæbekirurger på hospitalerne.

Jylland
8641 0814
Fyn / Sjælland
6441 0014
info@dentsupport.dk
www.dentsupport.dk

Vi er din driftsikkerhed
Dent Support leverer klinikudstyr,
komplet indretning, ombygninger,
reparationer og regelmæssige
eftersyn af din klinik. Vi gør det ud
fra et enkelt koncept. Det er vores
service, der er grundstenen, og vi
rykker ud, når du har et problem.
Vi arbejder nemlig for, at du altid
skal kunne arbejde videre.
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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Kommentar til Kronik af Bente Nyvad:

»Ammestuesnak om mutans streptokokker«
Jeg har med interesse læst Bente
Nyvads (BN) kronik. Hun har ret,
når hun skriver, at forskning og
videnskabelig litteratur kan tolkes
forskelligt, og jeg tror ikke, at vore
opfattelser egentlig adskiller sig
så meget. Jeg er fuldstændig enig
i beskrivelsen af den økologiske
carieshypotese. Der står tilmed i
interviewteksten, at mutans streptokokkerne indikerer et surt miljø og
ikke er de eneste mikroorganismer,
som forbindes med caries. Hvad BN
ikke synes at forstå, er, at tidlig småbørnscaries (Early Childhood Caries,
(ECC)) udgør en særlig aggressiv og
kompliceret form af sygdommen,

Fordi du kan få den originale
Valplast fleksible protese

for kun

850 kr.
www.dentalhuset.dk
DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374

som berører børn under tre år (1).
Flere aktuelle studier med moderne
molekylærbiologiske metoder har
slået fast, at mutans streptokokkerne spiller en ekstremt vigtig rolle
i ætiologien og altså har en relativt
større betydning hos småbørn end
hos voksne med fx rodcaries (se litteraturlisten til interviewet). Hvis den
tidlige kolonisering kan undgås, taler
meget for, at det vil være gunstigt for
tandsundheden i et langt perspektiv
(2). Hvad kan der ske ved at give
nybagte mødre nogle enkle råd og
midler, som kan mindske risikoen
for vertikal transmission? Sundhedsstyrelsen giver i øvrigt lignende råd
til forældre i Danmark for at undgå
svampeinfektioner hos de små børn.
Jeg er overbevist om, at alle forældre vil deres børns bedste og faktisk
sætter pris på at blive informeret. Og
frem for alt burde jo sundhedspersonale, som møder familierne tidligt i
livet, kende til problemet.
BN skriver, at European Academy
of Pediatric Dentistry står alene med
sine anbefalinger, og at de bygger
på undersøgelser med lav videnskabelig kvalitet. Dette er ikke korrekt.
Den interesserede læser, som går ind
på American Academy of Pediatric
Dentistry’s hjemmeside (www.aapd.
org), vil dog finde »Guidelines to
Delay Colonisation«, som beskriver
»Educations of the parents, especially
mothers, on avoiding saliva-sharing
behaviours (e.g. sharing spoons and
other utensils, sharing cups, cleaning
a dropped paciﬁer or toy with their
own mouth«. Lignende råd findes
hos andre organisationer. Anbefalingerne bygger ganske vist ikke på den
højeste grad af evidens, men man må
huske, at »brist på evidens« ikke altid
indebærer »brist på effekt« (vandﬂuoridering er jo et typisk eksempel

på dette). Jeg mener, at forsigtighedsprincippet godt kan tillempes.
AAPD omtaler også xylitol, og
i den sammenhæng er BN’s standpunkt velkendt og skal respekteres.
Men hvad er hensigten med at referere til en ikke-individ-randomiseret
undersøgelse på skolebørn i Litauen?
For det første har undersøgelsen intet
med ECC at gøre, og for det andet så
handler det om to helt forskellige
virkningsmekanismer af xylitol. Jeg
vil desuden understrege, at såvel klorhexidin som xylitol er behandlinger,
som ikke er aktuelle uden mikrobiologisk diagnostik, hvilket forekommer
meget sjældent i Danmark. Når det
skønnes nødvendigt, sker behandlingen i hjemmet (egenbehandling),
men altså ikke på eget initiativ!
Jeg er helt enig i, at daglig tandbørstning med ﬂuortandpasta er den
bedste og mest kosteffektive måde
at forebygge caries på hos små børn.
Men det er ikke altid tilstrækkeligt,
og ECC er og bliver et stort og kostbart klinisk problem med en tydelig
social slagside. Den forebyggende
indsats bør derfor ikke begrænses
til kun én strategi. Tværtimod en
kombination af forskellige midler,
tilpasset målgruppen, har vist sig at
fungere bedst i praksis, og jeg tror, at
det er uklogt på forhånd at dømme
mangfoldigheden ude. Vi vil jo alle
gerne have, at børnene skal have
raske tænder!
Svante Twetman
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1. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental
caries. Lancet 2007; 369: 51-9.
2. Thenisch NL, Bachmann LM, Imfeld T,
Leisebach Minder T, Steurer J. Are mutans streptococci detected in preschool
children a reliable predictive factor for
dental caries risk? A systematic review.
Caries Res 2006; 40: 366-74.
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40 år
NAVNE
Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentligGJORT I 4ANDLGEBLADET BEDES DU VENLIGST
kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Ønsker du på et senere tidspunkt
IGEN AT FÍ OFFENTLIGGJORT EN RUND FDSELSDAG
bedes du igen kontakte os senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth
0EDERSEN &OLDBERG 4ANDLGEFORENINGENS
SEKRETARIAT TLF    

FØDSELSDAGE 30. NOVEMBER
2009 – 20. DECEMBER 2009
30 år

Trine Wichmann, København K,
5. december.
Steffen Lauritzen, Frederiksberg,
6. december.
Heidi M. Hansen, Frederiksberg,
10. december.

Robert Pisani Knudsen, Horsens,
11. december.
Lene Vognsen, Århus C, 15. december.
Lill Egekvist Hartig, Århus N,
17. december.

Iben Charlotte Færgemann, Dragør,
12. december.
Ulla Poulsen, Højbjerg, 14. december.
Helle Gerner, København S,
17. december.
70 år

50 år

Henrik Fransson, Hellerup,
2. december.
Lars Pedersen, Hillerød, 3. december.
Marianne Lassen, Åbyhøj, 4. december.
Bo Bentsen, Aalborg, 7. december.
Pia Sloth-Lisbjerg, Kolding,
8. december.
Susanne Fjordbak Jensen, Aalborg,
8. december.
Iben Klitgaard Bendixen, Gentofte,
10. december.
Lise Snetoft, Roskilde, 10. december.
60 år

Michael Holm Pedersen, Frederiksberg,
1. december.
Anders Bjerregaard Juul, Vinderup,
2. december.

Jørgen Dræby, Græsted, 7. december.
Harriet Betak, Nykøbing Sj.,
9. december.
Leif Møller Jensen, Greve,
10. december.
Luciano Gay, Italien, 13. december.
75 år

Lone Sejrsen, Roskilde, 6. december.
80 år

H.B. Abrahamsen, Frederikshavn,
5. december.
Anders Christian D. Løgstrup, Hellerup,
17. december.
95 år

Henny Agnete Blad, Charlottenlund,
15. december.

Modtagere af forskningsmidler efterår 2009:
Stilling

Navn

Projektets overskrift/formål

Bevilling

Bevilget af

Ph.d.-studerende

Marie-Louise
Bastholm Bille

Resorption af tandrødder belyst immunhistokemisk ved RANK, RANKL, OPG,
WSS og amelogenin ekspression på rodoverﬂader og i parodontalmembranen.

40.000,-

FORSKU

20.000,-

KOF

Ph.d.-studerende

Pernille Endrup
Jacobsen

Tanddannelsesforstyrrelser hos børn, der 30.000,prænatalt har været udsat for antiepileptisk medicin eller er for tidligt fødte.

KOF

Professor, overtandlæge

Søren Hillerup

Er nerveskader relateret til injektion af
lokalanalgetika permanente?
En dyreeksperimentel undersøgelse.

50.000,-

FORSKU

50.000,-

KOF
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Skolarstipendium 2009
Stud.odont. Mette Barfod modtog ved Symposium 2009
Tandlægeforeningens skolarstipendium.
Mette Barfod har gennemført de første otte semestre på
Tandlægeskolen i København, og nu tager hun »fri« fra studiet i et år for at undersøge en mulig sammenhæng imellem
fødselsmetoder og cariesudvikling.
Studiet vil omfatte analyse af saliva fra spædbørn og
sammenføring af fødselsdata og cariesregistreringer fra
3-5-årige børn. Projektets titel er »Oral microbial diversity
and caries prevalence in children born with different modes
of delivery«.

FOLK OG PRAKSIS

Tandlæger søger udfordringer i Asien
FOTO: LIZETTE KABRÉ

Den 1. januar 2010 lukker Tina Bønnelycke og
Susanne Olsen deres klinik i to uger for at skifte
omgivelserne hos Slotstandlægerne i Hillerød ud
med lidt mere eksotiske omgivelser. De to tandlæger skal nemlig med Tandsundhed Uden Grænser
(TUG) til Vietnam og Cambodja i 14 dage, hvor de
bl.a. skal vise lokale tandlægestuderende, hvordan
man trækker tænder ud, samt rundt til forskellige
landsbyer og behandle børn.
– Vi forventer, at vores ophold bliver meget professionelt udfordrende, og vi kommer til at se en
del orale tilstande, som vi har lært om, men aldrig
set. Men det bliver også fysisk hårdt, da der bl.a.
vil være en del tænder, der skal ekstraheres under
primitive arbejdsforhold. Selve behandlingsniveauet kommer nok ikke til at være avanceret, da
det formentlig overvejende bliver smertelindrende
behandlinger, siger Tina Bønnelycke.
Men det er ikke kun de faglige udfordringer,
som optager de to tandlæger. De forventer nemlig også, at arbejdsopholdet bliver spændende og
varierende, da de fx i Vietnam skal sejle rundt for
at nå patienter ude i de små landsbyer, og ifølge de

GRÆNSELØSE OPLEVELSER. Susanne Olsen og Tina Bønnelycke skal to uger til Vietnam og Cambodja med Tandsundhed
5DEN 'RNSER HVOR DE BLA OGSÍ FÍR SELSKAB AF DE TO ERFARNE
TUG-tandlæger John Christensen og Svend Åge Holm.

to tandlæger venter der også psykiske udfordringer bl.a. i Cambodja, hvor de skal behandle fanger i et fængsel. Trods udfordringerne tager Tina Bønnelycke og Susanne Olsen af sted med en
forventning om en stor oplevelse, der samtidig er en realisering
af en gammel drøm om at gøre en forskel.
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Kliniske tests viser, at Sensodyne
reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter
Næsten en tredjedel af befolkningen er plaget af isninger i tænderne. Mange af dem lider i stilhed uden at vide,
at der er en effektiv løsning på problemet. Tandlæger og andet tandplejepersonale kan derfor spille en vigtig
rolle ved at sætte fokus på problemet og anbefale en enkel løsning, der kan mindske lidelsen. Daglig brug af Sensodyne
tandpasta reducerer isninger hos 9 ud af 10 patienter.(1) Sensodyne fås i seks varianter for at imødekomme

C13010 2009/04

patienternes forskellige behov og ønsker, hvilket kan forbedre compliance.

GSK Dental er en del af GlaxoSmithKline, der er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder.
Hver dag er der over 200 millioner mennesker, der bruger et produkt fra GSK Dental. Derfor har vi et stort ansvar for at
formidle information og rådgivning til tandlæger og andet tandplejepersonale for at hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at maile til vores dental advisor: dental.dk@gsk.com
For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88
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2009

KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
KALENDEREN I 4ANDLGEBLADET NR  
Deadline:  NOVEMBER 
Udkommer:  DECEMBER 
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 1 2010:
Deadline:  DECEMBER 
Udkommer: 13. januar 2010
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NOVEMBER

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik
(København)

Dato: 25.11.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.11.09, kl. 10-19 og 28.11.09,
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen, Sven
Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

DECEMBER

®

ruhne.dk
Vågøvej 13 · 8700 Horsens
Tlf. 7561 8800

Dato: 3.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

samtykke (Århus)

Rühne

– Vi har lavet et nyt katalog
med vore klinikbukser.
Bestil bukser eller katalog
på vor hjemmeside

Pladsproblemer

FOKUS – Salg eller informeret

Dato: 27.11.2009
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

Vågøvej 13 · DK-8700 Horsens · Tlf: +45 7561 8800 · www.ruhne.dk

4 dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Datoer: 2., 3., 4.12.09 og 27.1.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk
(efter- og videreuddannelse)

2-dages kursus
Dato: 26.11. og 10.12.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk
(efter- og videreuddannelse)

Julemøde

r#ÇEFEBNFPHIFSSFCVLTFS
r.BOHFTNBSUFNPEFMMFS
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rensning for klinikassistenter

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

Start i praksis (Billund)

- Har du prøvet
vore klinikbukser ...

Kursus i supragingival tand-

Hjælp, jeg overvejer at købe klinik
(Horsens)

Dato: 2.12.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Mette Klingsten, Jørn
Steenfeldt, Allan Kamp, Christian Holt
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 3.12.09, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Start i praksis (Billund)

Dato: 4.12.09, kl. 10-19 og 5.12.09, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,
Sven Bak-Jensen og Christian Holt
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Syddansk Medicinhistorisk
Selskab

Sygdomme og mikroorganismer i
evolutionær sammenhæng
Dato: 8.12.09, kl. 19.30
Sted: Aarestrup auditoriet,
Odense Universitetshospital
Foredragsholdere:
Lektor Hans Christian Petersen,
professor Hans Jørn Kolmos
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Digora® – den nye generation
I mere end 15 år har unik teknologisk udvikling
og uovertruﬀen funktionalitet gjort Digora®
til danske tandlægers foretrukne digitale
røntgensystem. Nu er næste generation klar.

Digora® Optime Plus
Perfekte kliniske resultater. Optimal balance mellem
opløsning og kontrast samt hidtil uset lavt støjniveau
giver knivskarpe optagelser.
Forbedrede ﬁlmplader. Nye overﬂader betyder, at du
kan anvende lavere stråledosis og at pladerne har længere
levetid – og dermed giver bedre økonomi.
Optimal hygiejne. Betjeningen er berøringsfri og Digora®
hygiejneposerne slutter 100% tæt om ﬁlmpladerne.
Hurtigt og enkelt workﬂow. Du får blandt andet markedets hurtigste scanningstid
for 2 bite-wings. Det tager kun 5 sekunder at scanne et billede.
Nem installation. Den nye scanner er nem at installere på netværk og behøver ikke en
dedikeret PC. Kan desuden placeres, hvor du ønsker det.
Ny forbedret billedsoftware. Digora for Windows 2,6 røntgensoftware giver dig en lang
række fordele: Kalibrering af rodmål til endodonti, implantat-bibliotek og en nem
og overskuelig brugerﬂade.
Hvis du vil vide mere eller ønsker en uforpligtende demonstration af Optime Plus
på din klinik, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 43 270 270.
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eller www.tdlnet.dk
Dansk Selskab til Studiet af
Parodontologi

Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

JANUAR
FOKUS – Salg eller informeret
samtykke (Vallensbæk)
Dato: 7.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plandent
Kursusgivere: Poul-Erik Almsøe og
Poul Cappelørn
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Risici ved implantatbehandling af

Kvalitetsstyringsforløb

parodontitpatienter

Dato: 20.1.10
Arrangør: DSP
Foredragsholder: Professor, odont.dr.
Tord Berglundh, Göteborg.
(program følger senere)

Dato: 4.2.10, kl. 9.30-18 og 5.2.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og Peter
Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Bidfunktion (Tåstrup)

Systematisk parodontologi, modul

Dato: 20.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

III (Århus)

FOKUS – Bidfunktion (Århus)

Norsk Forening for Odontofobi

Dato: 21.1.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Per Stylvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(NOFOBI)

FOKUS – Kirurgisk endodonti

MARTS

Billund-kursus

Dato: 8.1.10, kl. 12.00 til 9.1.10,
kl. 13.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO/TF
Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Info: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller
e-mail: pto@pto.dk
Dansk Endodontiforening –

Dato: 5.2.10, kl. 13-19 og 6.2.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 5.2.-7.2.10
Sted: danskebåten fra Oslo til København
Arrangør: NOFOBI
Info: Tannlege Pål Ellingsen (NOFOBI)

Årsmøde og kursus

Dato: 8.-9.1.10
Sted: Hindsgavl Slot
Kursus med Dr. Julian Webber og
årsmøde og generalforsamling i Dansk
Endodontiforening.
Info: www.endodontiforeningen.dk
Basal oral implantologikursus

Dato: 15.1.10, kl. 9-18, 16.1.10, kl. 8.3015 samt 24.3.10, kl. 9-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Merete Aaboe,
Søren Schou, Simon Storgård Jensen,
Peter Kohberg og Flemming Isidor
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(Tåstrup)

Dato: 26.1.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Mental hygiejne (Ringsted)

Systematisk parodontologi, modul

Klinisk foto (København)

III (København)

Dato: 4.3.10, kl. 14-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 29.1.10, kl. 13-19 og 30.1.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 3.3.10, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Camilla Hilbrands
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul I
Facts og fælder

Dato: 15.1.10, kl. 9-19 og 16.1.10, kl. 9-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen,
Kurt Birk, Bjørn Haulrig og
Thorkild Rotenberg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk

FEBRUAR
Personalejura (Århus)

Dato: 3.2.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel Brandt

Dato: 5.3.10, kl. 13-19 og 6.3.10 kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o. a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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Selskab for odontologisk praktik

Mental hygiejne (Horsens)

FOKUS – Kirurgi i praksis

Dato: 5.3.10, kl. 13.00-6.3.10 kl. 14.00
Sted: Hotel Legoland i Billund
Emne: Branding/Networking
Info: Nordenta, tlf. 87 68 16 11
Plandent, tlf. 43 66 44 44
Steen Sloth Madsen:
tandlege@post6.tele.dk

Dato: 10.3.10 kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Camilla Hilbrands
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(Vallensbæk)

FOKUS – Kirurgi i praksis (Aalborg)

Dato: 9.3.10 kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Klinisk foto (Vejle)

Dato: 11.3.10 kl. 14-17
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: John Orloff
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Dit vigtigste værktøj som leder –
kommunikation!

Dato: 12.3.10, kl. 9.30-17.30 og 13.3.10,
kl. 8.30-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jens Kongensholm
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 16.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Panorama-røntgen
(Vallensbæk)

Dato: 17.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller 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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FOKUS – Kirurgisk endodonti

Personalejura (Odense)

Konference – Positiv energi og

(Århus)

Dato: 24.3.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

kundefokus

Dato: 18.3.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgiver: Simon Storgård Jensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Master Class

Dato: 21.4.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Inger Høedt-Rasmussen,
Nils Villemoes, Jan Lund og
Poul Guldborg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Tillykke med din nye klinik

– Mundslimhindelidelser

Dato: 19.3.10, kl. 10-19 og 20.3.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev, Christian
Holt, Lene Lyst Knudsen og Marianne
Uhre
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 26.3.10, kl. 9-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Morten Schiødt og
Peter Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul II

Dansk Parodontologisk Selskabs

APRIL

Journalisering (Silkeborg)

forårsmøde

Dato: 20.3.10
Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum,
Aros Allé 2, Århus C
For program og tilmelding:
www.periodont.dk
FOKUS – Kirurgi i praksis
(Fredericia)

Dato: 23.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Niels Ulrich Hermund
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Plast i kindtænder

FOKUS – Panorama-røntgen
(Kolding)

Dato: 8.4.10 kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Offentlig kursusdag – erosioner

Dato: 24.3.10, kl. 10-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Birthe Krabbe og
Lene Rindal Nielsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 28.4.10 kl.18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

MAJ
Personalejura (Kolding)

Personalejura (Rønne)

Dato: 14.4.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge,
Isabel Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

(Vallensbæk)

Dato: 23.3.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 23.4.10, kl. 13-19 og 24.4.10
kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o. a
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 5.5.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
FOKUS – Panorama-røntgen

Årskursus

(Aalborg)

Dato: 15.-17.4.10
Arrangør: Tandlægeforeningen
Sted: Bella Center

Dato: 6.5.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Plast i kindtænder (Århus)

Dato: 20.4.10, kl. 17-21
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Kursusgivere: Ulla Pallesen og
Jan F. Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
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Husk at fortælle det til

tandlægeforeningen …
... når du skifter opretter e- ail-adresse

onkurren e
Sådan gør du det selv:
Gå ind på tdlnet.dk klik på dit
navn på forsiden og kontrollér
eller opret din e- ail adresse
så er du ed i konkurren en o
kursus illetter til Årskursus
i ella enter værdi a.
. 00 kr.
inderne liver direkte
kontaktet på ailen så …
odtrækningen ﬁnder sted
den . de e er landt alle
T edle er ed aktiveret
e- ail adresse
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Faglig temadag – Adhæsiv og

FTI2010 – International Dental

Tandlægeskræk (Horsens)

adhæsivteknikker

Conference

Dato: 7.5.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Peter Ernst, Neal
Jessup og Jan Frydensberg Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 27.-29.5.10
Sted: Florence, Italy
Info: www.ftidental.com
Den offentlige konference
Dato: 28.5.10, kl. 9-19 og 29.5.10, kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Dato: 11.6.10, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og
Katja Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

Situationsbestemt ledelse

Dato: 7.5.10, kl. 9.30-17.30
og 8.5.10, kl. 8.30-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kurt Harries Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Journalisering (Roskilde)

Dato: 26.5.10, kl. 18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Torben Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

AUGUST
Dansk Parodontologisk Selskabs

JUNI
Konference – Sukker og fedme

Dato: 3.6.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Arne Astrup,
Berit Heitmann, Jerk Langer og
Susanne Dunch
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk
Tandlægeskræk (Ringsted)

Dato: 4.6.10 kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og
Katja Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk
eller www.tdlnet.dk

årsmøde

Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
For program og tilmelding:
www.periodont.dk

SEPTEMBER
ESMD 2010 Congress

Seeing is believing
Dato: 16.-18.9.10
Sted: Vilnius, Lithuania
Info: www.esmd2010.com,
info@esmd2010.com

Husk nyhedsmails fra TDLNET
Husk at du på TDLNET kan tilmelde dig vores nyhedsmails. På den måde får du automatisk
EN MAIL NÍR DER ER NDRINGER ELLER NYHEDER INDENFOR NETOP DE OMRÍDER DU NSKER INFORMATIONER
om. Du tilmelder dig til vores nyhedsmails på tdlnet.dk under »mit abonnement« på forsiden.
(ERUNDER KAN DER UDVLGES SPECIlKKE OMRÍDER ELLER BLOT AFKRYDSES I ALLE NYHEDER EFTER BEHOV
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Protera AB

|

Tel +46 31 29 66 00

|

info@protera.se

|

www.protera.se

|

Hälleﬂundregatan 12

|

S-426 58 Västra Frölunda

|

Sweden

1132 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

KOLLEGIALE HENVISNINGER
Ekspedition af kollegiale
henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms
pr. gang. Annoncer tegnes for 15
numre (1 år ad gangen). Der fakturere s 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.

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.
Cone-Beam skanning.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Ib Sewerin
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
Laserunderstøttet tandbehandling
Implantatklinik og tandkirurgi
Scanora® Conebeam 3D X-ray
system
Frederiksgade 2, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
E-mail: psh@psh-tand.dk
www.psh-tand.dk
Klinikchef: Peter Steen Hansen
Master of Science – Lasers in
Dentistry

BIDFUNKTION
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
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

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

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
Specialtandklinikken
Sønderjylland
CBCT-scanning (3D-scanning)
Også CBCT-kæbeledsoptagelser
Panorama- og kranieoptagelser
Henvisningsblanket hentes på
www.specialtandklinikken.dk
Storegade 31, 1.
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 62 62 62
Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomograﬁ og
Cone-Beam skanning.
(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

IMPLANTATER
Fyn

Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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 12 62 26 – 64 40 24 03
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, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Sinusløft, 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
ÝÛ9gmd]nYj\]fÛÛÛ8YdZgj_
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/tandlægerne Johannes
Fibæk & Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark
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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
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
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
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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
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
Tlf. 20 12 27 99
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

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
www.tandogimplantat.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Protetik: Göran Urde
mail@copenhagenimplantcenter.dk
www.kic.nu

Sjælland
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
Lars Pallesen
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

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
Astra, Straumann, XiVE
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
Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
S-Dent Implantat-Kosmetisk
Tandlægeklinik
Iwona S Johansen
Smedegade 2A,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 14 14
mail@tandklinikken-slagelse.dk
www.sdent.dk
Alle typer implantater. Ossøs
rekonstruktion. Sinus løft.
Immidiate fuldkæbebroer.
Bidrekonstruktion
3D Digital panorama

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

Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Kirurgi: Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
Protetik: Göran Urde
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

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

KIRURGI
Fyn

Specialtandlægerne
Ph.d. Ole Schwartz og
Ph.d. Thomas Kofod
Alt indenfor Tand-, Mundog Kæbekirurgi Alle typer
implantater og rekonstruktioner, herunder immediate
fuldkæbebroer.
Lyngby Implantat|Center
Lyngby Hovedgade 27, 3 sal
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 01 90/Fax 45 87 45 01
info@lyngbyimplantatcenter.dk
Henvisningsblanket hentes på:
www.lyngbyimplantatcenter.dk

Brædstrup Implantat
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Klinik for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl.,
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Mulighed for narkose

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

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297,
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
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
Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.ﬂemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
mail@copenhagenimplantcenter.dk
www.kic.nu
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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
Astra, Straumann, XiVE
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
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 implantatbehandling
Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
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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

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
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
mail@copenhagenimplantcenter.dk
www.kic.nu
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

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
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57 – 58 75 52 16 16
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk

ODONTOFOBI
Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38
Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

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

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
ORTODONTI
Storstrøms
Implantat Center®
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.

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

1136 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

Specialtandklinikken
Sønderjylland
CBCT-scanning
Ortodonti
Specialtandlæge i ortodonti
Jan Hanquist Hansen
Storegade 31, 1.
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 62 62 62
specialtandklinikken@mail.dk
www.specialtandklinikken.dk

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandregulering.dk
www.tandregulering.dk

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
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kﬁsker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
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

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

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

PARODONTALBEHANDLING

Sjælland

Fyn

Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44/Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

Jylland
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.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
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

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
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
Jan Bjerg Andersen
Henrik Holm
Malene Halliday
Francesco Martelli
– Microbiologiske og genotypebestemmelser på DNA-niveau
– Laserassisteret parodontalbehandling
– Kirurgisk parodontalbehandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
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SERVICE 1137
KOLLEGIALE HENVISNINGER

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

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
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
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk kirurgi
Jørgen Buchgreitz
ÝÛ D;ÛDY\k]fkn]bÛ
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
ÝÛ Tkl]j_Y\]Û~
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

ANNONCER

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

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

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

ÆSTETISK TANDPLEJE
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Rkl]lacÛÝÛGjgl]lac
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.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

1138 SERVICE
TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP

Kreds 2

Kreds 6

Ulla Friberg
Algade 33
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 01 28

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

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

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

KRISEHJÆLP
Gratis og anonym formidling af
hjælp til medlemmer i krise.

Kreds 3
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

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

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13
Preben Søndergaard
Vestergade 20,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

Kreds 4
Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 – 64 40 10 02
Flemming Tolbod
Torvet 2
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

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 5
Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00
Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

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

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer
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
Anne Marie Kahr Nielsen
Tlf. 39 25 25 19
PsykiatriFondens
Erhvervsrådgivning
Tlf. 39 25 25 10
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

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

:)

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

39 46 00 80
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SERVICE 1139
STILLINGER

STILLINGER TILBYDES

STILLINGER SØGES

Privat ansættelse

Privat ansættelse

Tandlæge/cand.odont.
søges i Kalundborg på
Vestsjælland
Vi er en arbejdsplads med 10
mennesker, som kommer til at
mangle vores fuldtidstandlægeassistent gennem 15 år.
Vi søger derfor en tandlæge
med lyst til at arbejde og være i
Kalundborg evt. med henblik på
kompagniskab. Henvendelse:
Jørgen Voss, tlf.:59515941.
Tandlægerne Voss og Søvig
Lindegade 3a, 1. sal
4400 Kalundborg

Köpenhamnsregionen
Välmeriterad svensk tandläkarekollega söker intressant
position i Köpenhamnsregionen
från tidigast januari 2010.Har
tidligare erfarenhet som chef i
dansk tandpleje med goda referenser. Kontakta tandläkare
Kerry C Mohlin för CV-ref. och
diskussion.
Svar till Glostorp@hotmail.com

STILLINGSANNONCER
Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf.
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75
pr. spaltemm, stillinger søges kr.
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for annoncer
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 15: 30/11
udkommer 16/12
Annoncer til TB 1: 16/12
udkommer 13/1
Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges på baggrund af annonceteksten i bladet
– altså uden at man skal søge
oplysninger andre steder. Kravet
til stillingsopslag er at annoncen
indeholder:
Kommunens navn/tjenestested
– korrekt stillingsbetegnelse
– ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er
mindsteprisen, hvad der svarer til
betalingen for 110 mm, når der
henvises til en hjemmeside på
internettet.

ANNONCER

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 Tandlægeforeningen parterne til at
rette henvendelse til Tandlægeforeningens sekretariat inden
kontrakten underskrives.

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Gå ind på tdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

1140 SERVICE
STILLINGER

OFFENTLIG ANSÆTTELSE

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
STILLINGSKONTROL:
Stillinger mærket med °
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra Tandlægeforeningen,
jf. § 8.5 i Tandlægeforeningens etiske regler og kollegiale vedtægt.
Stillinger mærket med 4
Tandlægeforeningen skal gøre opmærksom på at pr. 1. april 2002 skal
den samlede beskæftigelse udgøre mindst 8 timer om ugen for at være
pensionsberettiget.

Leder
ANNONCER

Leder af den kliniske undervisning ved Specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti Odontologisk Institut,
Københavns Universitet, 20 timer/uge ledig til snarlig
besættelse.
Ansøgningsfrist: 15. december 2009, kl. 12.00
Opslaget i sin fulde ordlyd: www.ku.dk/stillinger
Yderligere oplysninger: Professor Inger Kjær,
tlf.: 3532 6674.

Stillingsannoncer i farver bliver set...

www.ku.dk

Vi søger snarest en dygtig kollega, der brænder for at arbejde med børn og unge.
I Varde kommunale Tandpleje er vi 45 ansatte og vi behandler ca. 10.000 børn på de kommunale klinikker. Vi arbejder med alle
aspekter inden for børne-, ungdoms- og omsorgstandpleje, dog foregår ortodonti med fast apparatur hos vores specialtandlæge.
Stillingen som tandlæge er ledig i vores afdeling i Ølgod, som ligger mellem Herning og Esbjerg.
Arbejdstiden er 35 timer ugentligt, men ønsker du mindre arbejdstid, hører vi også gerne fra dig.
Tiltrædelse efter aftale og løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: Mandag den 14. december 2009.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 21. december 2009.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Overtandlæge Berit Østergaard Nielsen på telefon 2447 6678 eller på mail til
beon@varde.dk
Ansøgning vedlagt kopi af eventuelle anbefalinger sendes til Varde kommunale Tandpleje, Abildvej 25, 6800 Varde eller på mail
til beon@varde.dk og mærkes ”Ansøgning”.
Ved nyansættelser kræves børneattest for ansatte, der skal arbejde med børn under 15 år.
Attesten skal ikke sendes med ansøgningen.
I Varde Kommune findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug. Kommunen har mange strenge at spille på, f.eks. de
naturskønne områder ved Blåvand, Vejers og Henne Strand.
Besøg også gerne kommunens hjemmeside: www.vardekommune.dk
Se jobprofil på www.vardekommune.dk/job
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

SERVICE 1141
STILLINGER

Spændende tandlægestillinger i Sønderjylland
Aabenraa Kommunale Tandpleje søger 1 deltids
tandlæge 2 dage om ugen. Vi mangler også 1 fuldtids
vikar fra januar til juni inkl.
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 12.300 børn og unge 0-18 år. Hertil kommer ca. 200 omsorgstandplejepatienter. Tandregulering udføres på vores centrale tandretningsklinik i Aabenraa.
Vi er i alt 12 tandlæger, heraf 2 tandretningsspecialister. Du kan få mere at vide om Tandplejen og om Aabenraa Kommune
på www.aabenraa.dk
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. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, samt Ny Løn efter aftale.
Din ansøgning mærket ”stilling 65/2009” sendes til Aabenraa Kommune, Løn & Personale, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa,
eller pr. mail til stillingsansogning@aabenraa.dk. Vi skal have din ansøgning senest den 10. december kl. 10:00.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.

Tandlæge/cand.odont.
Middelfart kommunale tandpleje søger en tandlæge/cand.odont. med tiltrædelse
den 1. januar 2010 eller snarest derefter. Stillingen er på 28 til 35 timer om ugen.
Vi er en tandpleje i udvikling. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev tre tandplejer til én, og vi arbejder
lige nu med strukturændringer.
Vi
s HAR ANSVARET FOR TANDPLEJEN FOR  BRN OG UNGE OG 
omsorgspatienter.
s HAR MODERNE KLINIKKER MED ELEKTRONISK JOURNAL OG DIGITALT
røntgen
s ER  MEDARBEJDERE HERAF  TANDLGER
s HAR ORTODONTISK SERVICE UNDER LEDELSE AF SPECIALTANDLGE
s HAR ET RUMMELIGT OG INSPIRERENDE VRDIGRUNDLAG
Vi ønsker os en kollega
s DER STTER PRIS PÍ AT VRE SAMMEN MED OG AT BEHANDLE
børn og unge
s DER NSKER ET JOB HVOR FAGLIG UDVIKLING ER PÍ DAGSORDENEN
HVER DAG
s MED GÍPÍMOD OG GODT HUMR

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

Middelfart Kommune ligger naturskønt ved Lillebælt i
trekantsområdet midt i Danmark .
$U KAN HRE MERE OM JOBBET HOS OVERTANDLGE *ENS +STNER
  
,N OG ANSTTELSESVILKÍR I HENHOLD TIL GLDENDE
overenskomst.
Du beder dig sende din ansøgning til Middelfart kommunale
tandpleje, Skippervej 1, 5500 Middelfart eller maile den til
JENSKOSTNER MIDDELFARTDK SENEST DEN  DECEMBER 

Middelfart kommunale tandpleje
ATT OVERTANDLGE *ENS +STNER
Skippervej 1
5500 Middelfart

1142 SERVICE
STILLINGER

Specialtandlæge - deltid
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Vi søger en
æ
20 timer om ugen,
samt en
æ
- i 35 timer om ugen pr.
1. januar 2010 eller snarest derefter. Patientgrundlaget er
ca. 7000 børn og unge.
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3 af vore 4 klinikker ligger i den sydlige del af kommunen,
der grænser op til Odense.
Vi ønsker en
æ , der har lyst til at
en spændende opgave, med rig mulighed for at sætte sit
personlige præg og udvikle orto-afdelingen. Vi kan tilbyde
et dygtigt og meget erfarent hjælpepersonale med stort
engagement. Er du nyuddannet, vil der blive plads til faglig
sparring med erfarne kollegaer, hvis dette ønskes.
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Interesseret?
Se hele stillingsopslaget på: www.nordfynskommune.dk/job
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ØSTERGADE 23
5400 BOGENSE
TELEFON 64 82 82 82
WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK
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Stillingsannoncer i farver bliver set...
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SERVICE 1143
STILLINGER, KØB OG SALG

KØB OG SALG

KLINISK LÆRER
ODONTOLOGISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Ved Odontologisk Institut er 2 stillinger som barselsvikar for
klinisk lærer ved Afdeling for Ortodonti ledig til besættelse
pr. 15. januar 2010 og foreløbig frem til 31. juli 2010.
Arbejdstiden er for begge stillinger på 8 timer pr. uge
placeret på enten mandag eller tirsdag.
Den ene stilling omfatter undervisning af tandlægestuderende om mandagen, og den anden stilling omfatter
undervisning af specialtandlægestuderende om tirsdagen.

Klinik i Ringe
Del af meget velbelig. og veludstyret klinik på Midtfyn sælges.
Vi er ﬁre tandlæger, en tandpl.,
en klinisk tandtekniker, seks
klinikass. og en sekretær. Stor
patienttilgang.Yderligere opl.
Arne Jøhnk, tlf. 62621990.

DPF

Dansk Praksis
Formidling

København City
(ved metro)
Klinik/anparter med tilhørende
5-værelses privatlejebolig snarest til delvis overdragelse/salg.
Henvendelse til billetmrk. 733
Modtager TB’s annoncecenter

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

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for
akademikere i statens tjeneste, specielt vedrørende deltidsansatte tandlæger ved Tandlægeskolerne i København og Århus.

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.

Yderligere oplysninger om stillingen kan rettes til professor
Birte Melsen, Afdeling for Ortodonti, tlf. 8942 4137.
Ansøgningen vedlagt eksamensbevis samt curriculum
vitae i 4 eksemplarer sendes til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C.

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.
1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Ansøgningsfrist: Fredag den 11. december 2009, kl. 12.00.

E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk

Ansøgningen mærkes: 2009-212/2-321.

VIDEREUDDANNELSESSTILLING
I ORTODONTI
ODONTOLOGISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

5 fuldtidsstillinger som videreuddannelsesstuderende i
Ortodonti er ledige til besættelse pr. 1. september 2010.
Uddannelsen foregår i Sundhedsstyrelsens regi og er af
3 års varighed. Forudsætningen for at påbegynde videreuddannelse i Ortodonti er, at ansøgeren har været beskæftiget mindst 2 år på fuld tid med praktisk, klinisk odontologi,
hvoraf børnetandpleje skal udgøre mindst 1 år på fuld tid,
svarende til 1440 timer.
Kopi af eksamenspapirer og autorisation som tandlæge
samt dokumentation for 2 års klinisk arbejde medsendes
ansøgningen. Børnetandplejen skal dokumenteres på
timebasis. Ansøgningen skal indsendes i 4 eksemplarer.
Ansøgerne anmodes om at oplyse et telefonnummer, hvor
man kan træffes.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for
akademikere i Staten.
Ansøgning stiles til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
HR-området, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og må
være Fakultet i hænde senest d. 29. januar 2010, kl. 12.00.
Ansøgning mærkes: 2009-212/2-322.
Aarhus Universitet tilbyder et godt og inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere, der præsterer videnskabelige
resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2009 udgør
5,3 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk
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Aalborg Centrum
I nyrenoveret klassisk byejendom sælges
enkeltmandspraksis grundet sygdom.
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Anders Birch Poulsen på 21733312
eller på mail: abp@partneradvokater.dk

Køb og salg af tandlægepraksis
Specialiseret i praksisoverdragelser over hele landet
Køb/salg af klinikker – kontrakter – klagesager
juridisk rådgivning
Advokatﬁrmaet Linde & Altschuler A/S
Advokat (H) Finn Altschuler
Advokat (L) Peter Jakobsen
Bredgade 23, 1., 1260 København K
Tlf.: 33 14 19 40
E-mail: la-law@danjur.dk
www.praksisoverdragelse.dk

1144 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

LEVERANDØRHENVISNINGER

Advokatrådgivning ved køb af klinik

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + 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

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

SPAR NORDS

TANDLÆGETEAM

Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:
s 'ENNEMGANG AF ALLE DOKUMENTER HERUNDER
KBSAFTALE LEJEKONTRAKT ANSTTELSESAFTALER MM
s 5DARBEJDELSE AF SAMARBEJDSKONTRAKT
s /PRETTELSE OG STIFTELSE AF SELSKABER HERUNDER
HOLDINGSELSKAB
s 2ÍDGIVNING OMKRING SKATTEMSSIGE FORHOLD
s 0RISFORHANDLING

&!34 02)3

Jytte Blokager
Spar Nord Århus
Tlf. 87 30 31 97
jbl@sparnord.dk
Ann-Brigitt
Meidahl
Spar Nord
København
Tlf. 33 30 87 18
abm@sparnord.dk

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

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

BANKER

Finansiering af klinik
har siden 1997 været vores speciale
”Min tidligere bank forstod ikke
branchens præmisser og natur.
Det gjorde en mindre bank
- nemlig Ringkjøbing Landbobank,
hvor der fra starten var en professionel indgangsvinkel til sagen.
I dag er drømmen om at få min
egen klinik så blevet realiseret”

Advokat Michael Fuchs
www.mfulaw.dk /mfu@mfulaw.dk
Fruebjergvej 3, 2100 Ø
tlf: 29 62 07 77
Rådgivning om tandlægers
retsforhold. Køb og salg af
klinikker. Kontrakter.

Kristian Bang
Spar Nord
Frederikshavn
Tlf. 96 20 07 23
krb@sparnord.dk

Martin Holbech
Spar Nord Vejle
Tlf. 76 41 47 57
mab@sparnord.dk

+LINIKEJER!LIREZA3AHAÚ ,YNGBY

ANNONCER

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«

4ORVET2INGKÐBING
PRAKSIS LANDBOBANKENDKWWWLANDBOBANKENDKPRAKSIS

www.sparnord.dk/tandlaege

www.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

på net.

Margit Korsgaard
Tlf. 9975 1299

annonce både i blad og

...og få en snak om din nuværende eller
kommende praksis!
Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Indryk selv din stillings-

Ring til en af os!

39 46 00 80
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14
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KlinikFINANSIERING
Nyt navn - kendte ansigter
Vi har taget hul på 2009 med
dobbelt styrke. Fusionen mellem
Ringkjøbing Bank og vestjyskBANK gør os endnu stærkere,
hvilket giver kunderne sikkerhed.
Kontakt os for solid rådgivning!

Henning Jensen
96 80 25 68
hej@riba.dk

Mette Ostersen
96 80 25 73
mko@riba.dk

Fyn

Midtjylland

Mogens Larsen
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230 Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk

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

europaKroner
Postboks 346
5100 Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

Kim Bay
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk
Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Fugl

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

DENTALLABORATORIER
Storkøbenhavn

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

+ IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78
DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi
www.danparsdental.dk
Liﬂandsgade 2, st.tv 2300 Kbh. S
Tlf. 32 95 77 63

DENTALLABORATORIE ApS.
1¡UUH)DULPDJVJDGHWK
.¡EHQKDYQ.
Tlf. 4587 0123

www.supradent.dk

Sjælland

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

Reipurth Dental
Jakob Reipurth Jensen
Lyngby Hovedgade 49A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 26 27 07 31
E-mail:Jakob@reipurth-dental.dk
www.reipurth-dental.dk

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

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

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

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

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
TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

lidt friskere - lidt hurtigere

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
NDC

CERTIFIED

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

1146 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

Nordjylland

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

Dentalopvaskemaskiner

KLINIKUDSTYR – INDRETNING

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

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

INSTRUMENTER
HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Kd^ÛÛÛ~Û~ÛÝÛ=YpÛÛÛ~Û~

ZACHO.RØNVIG AS

Scanline

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

Har du klinikken...
– så har vi resten!
DET ER OS
DER ER SPECIALISTER
I TOTAL INDRETNINGER
2 VKoVHWZIN,SPWXIFVS8PJZIWXN]HWOHIRXEPHO

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

)NVENTAR TIL TANDLGEKLINIKKER
KLINIKRUM q STERILISATION q RECEPTION q
VENTEVRELSE q PERSONALERUM q KONTOR q
GRAlSK PROlLERING

KLINIK- OG KONTORINVENTAR
INFORM A\S
4EL     
% MAIL INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

KOMPRESSORER

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

Kunst, logo & Klinik design

REVISION

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk
Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

www.pwcglobal.com/dk
4LF   s www.bienair.com

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

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

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

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

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

SERVICE 1147
LEVERANDØRHENVISNINGER

Revisionscentret

Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på

for læger og tandlæger
-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

www.colgateprofessional.dk
k

III

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

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

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

VIKARSERVICE

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS

Eurocard til
reduceret pris

- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.

Vikarbureauet
for klinikassistenter
Landsdækkende
Vikarservice
Nu også for
Tandplejere
Lidt billigere

www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk
Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

TA ND LÆG EB LA D ET A NNO NCER

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

www.vikartoteket.dk

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

ØVRIGE

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

TANDPLEJEMIDLER

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

TANDLÆGEBLADET 2009·113·NR. 14

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

Ring fra kl. 6.00 på
tlf. 46 73 30 60

Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine

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

Tandex A/S
Industrivej 4
3540 Lynge
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Tandlægeforeningen
for information om rabataftaler
www.statoil dk

1148

NÆSTE NUMMER

Agenesi

I næste nummer får du anden halvdel af
det store agenesi-tema. Her handler det
om behandling af:
– Agenesi for lateral incisiv i overkæben
– Anden præmolar i underkæben
– Multiple agenesier

HVAD
ER FORSKELLEN
PÅ SORT
OG HVIDT?
Må man lave gratis tandbehandlinger på familiemedlemmer?
Få svaret i næste nummer, hvor
Tandlægebladet ser nærmere på,
hvad der er lovligt.

TANDLÆGE I EUROPA
I Østeuropa er de ﬂeste tandlæger kvinder. I Schweiz er langt hovedparten
mænd.
Kun 2 % af tandlægerne i Danmark er uddannet i et andet
land. I England og Norge er det hver fjerde.
Med sine 34 tandlægeskoler er Italien det
europæiske land med ﬂest skoler.

Bliv klogere på din europæiske
kollega i næste nummer af
Tandlægebladet

ILLUSTRATION: LLUSTRA

Sverige er det land med ﬂest tandplejere
i forhold til tandlæger, mens fx Belgien,
Bulgarien og Grækenland slet ikke har
tandplejere.
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PERFECT FIT BY DESIGN

Efterårstilbud
på populære
NSK instrumenter
Bestil 3 stk. NSK S-MAX instrumenter
(ex kobling) - uanset pris og få en Fatboy
(værdi kr. 1.800,-) med i købet.

3 stk.

UANSEt priS

Ved at kombinere Tissue Level og Bone Level implantater med en alsidig protetik-portefølje har
Straumann opfundet ét system til alle indikationer. Straumann ® Dental Implant System –
enestående produkt kvalitet designet til overbevisende, naturligt æstetiske resultater.

✚

gratis
Fatboy

FATBOY: Designet af Jukka Setälä i 1998 - klassiker lige side
Sid, læg eller slæng dig i en blød og lækker Fatboy
som former sig efter din krop. Vælg mellem følgende
farver: tyrkis, blå, orange, sort, kobolt blå,
grå grøn, pink, rød, lys grå, hvid, brun.

S-MAX ViNKElStyKKEr MEd lyS
Vare nr. C1023,
M95L opgearingsvinkelstykke 1:5

Kr. 6.965,- NU kr. 6.286,Vare nr. C1024,
M25L standard vinkelstykke 1:1

Kr. 5.250,- Nu kr. 4.725,LED

Vare nr. C1025,
M15L reduktionsvinkelstykke 4:1

Halogen

lEd MiKro-Motor
og lEd MUltiFlEX KoBliNg

Kr. 6.230,- Nu kr. 5.607,-

Vare nr. E1033, M40 mikro-motor med LED

S-MAX tUrBiNEr MEd lyS

Kr. 7.985,- Nu kr. 7.186,-

Vare nr. P1005,
M500KL turbine med mini hoved

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,Vare nr. P10056, Multiflex kobling med LED

Vare nr. P1006,
M600KL turbine med torque hoved

Kr. 4.250,- Nu kr. 3.825,-

Kr. 6.500,- Nu kr. 5.850,-

www.nskdanmark .dk
Alle priser er inkl. 25% moms og levering
Køb NSK iNStrumeNter hoS: Dental montering, tlf. 44 92 44 25 l Dentronic A/S, tlf. 86 10 41 22 l Dentsupport A/S, tlf. 64 41 00 14 l
Fiskers Dental Service A/S, tlf. 43 61 18 44 l Fyns Dental ApS, tlf. 65 92 69 77 l Prorep, tlf. 44 48 32 85 l Vestjydsk Dental A/S,
tlf. 97 42 40 44 l Zenith Dental, tlf. 74 83 34 04 l Sydjydsk Dental, tlf. 74 50 41 60
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Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at finde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.

FAGLIGT TEMA: AGENESI
KLIMAVENLIG TANDKLINIK
HJEMLØSETANDPLEJEN BREDER SIG

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44
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