EI%(,×;<:<D9<I)''-×wI>8E>(('


;8EJBK8E;C¤><=FI<E@E>JD<;C<DJ9C8;
;8E@J?;<EK8CAFLIE8C

=Xjkgifk\k`bjkpib\i
c`mjbmXc`k\k
8cc\fg^Xm\idl[[\

c\^\i\j
Jg\Z`XckXe[gc\a\f^b
cX^\Y\_Xe[c`e^
`[\ep\i\^`fe\i

Sidste nyt
inden for tandpleje:
Børst. Og skyl.
Takket være sin væskeform når Listerine frem og
virker – selv på svært tilgængelige områder i munden. Ved at bekæmpe de bakterier, der er årsag til
plak, reducerer daglig brug af Listerine plakforekomsten mellem tænderne med 44%1.

Reference: 1. Charles CH, et al. In vivo antimicrobial activity of an essential oil-containing
mouthrinse on interproximal plaque bacteria. J Clin Dent. 2000;11:94-97
©2006 Pfizer. Tlf.: 44201100.
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muligheder for at
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udnyttes, kræver
det at der er
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påtage sig andre
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ansvar.
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Graﬁk: Ribergård & Munk ud fra foto af Henrik
Sørensen. Læs videre i artiklerne »Behovet for
protetisk behandling – overordnede aspekter«, side
1204, »Tandlægen må uddelegere alle opgaver«, side
1224, »Amtstandplejen i de nye regioner«, side 1230,
og »Klagesagssystemet efter reformen« side 1234.
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Behovet for
protetisk behandling
– overordnede
aspekter
Fast protetik som behandling
af tandmangel
Bengt Öwall
I artiklen redegøres for den overordnede diagnostik
vedr. behandlingsindikation i reducerede resttandsæt
med fokus på æstetik og livskvalitet samt behovet
for individuel vurdering.
Valget mellem faste og aftagelige erstatninger
uddybes, og det konkluderes at fast protetik er at
foretrække frem for delproteser som har en tvivlsom
almen succes, og især er risikofyldte ud fra parodon
tale og cariologiske aspekter.
Brobehandling har i dag flere muligheder ud over
de konventionelle, fx i form af fiberbroer, ætsbroer,
ekstensionsbroer og implantatforankrede broer. Alle
har fordele og ulemper som bør afspejles bl.a. i pro
gnosevurderingen.

Artiklen er delvist baseret på et foredrag holdt ved DTF’s
Symposium 2006 den 10.-11. november 2006.
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andlæger diagnosticerer og udformer deres behandlingsforslag ud fra veletableret viden, måske
fra studietiden, i kombination med erfaring fra
egen klinik, kurser, efteruddannelse o.l. Vi mangler måske
en diskussion om de »basale indikationer«, dvs. patientrelaterede faktorer såsom individuelt behov, ønsker og vurdering af sociale behov.
De vanligste diagnoser vi bruger i forbindelse med protetiske problemer, ligger inden for områder vedr. tænder,
sammenbid, okklusion, støttezoner, vandringer, elongationer etc., kæbeled og tyggemuskler, – lidt vedr. tyggefunktion, – meget lidt vedr. synkning, fordøjelse og valg af føde, – måske en hel del vedr. oral helse, som imidlertid inden for protetikken er et vanskeligt begreb.
Æstetik, komfort og livskvalitet er nye områder, eller
snarere gamle områder i nye klæder. De fleste har på en eller anden måde altid lagt disse ind i deres vurderinger,
men sjældent sat ord på dem i diagnostiske termer.
Graham et al. (1) fandt i et interessant arbejde vedr. behov
for delproteser at tandlæger fokuserer på fysisk funktion,
mens patienter fokuserer på den sociale betydning, inkl.
oral æstetik. Forfatterne nævner også at det måske er rimeligere at betragte patienters interesse for udseende mere
som et udtryk for social funktion og social identitet end
forfænglighed og æstetik.
Man bør kunde konkludere at inden for alle de områder
som skal vurderes i forbindelse med erstatning af manglende tænder, er det individuelle behov og dermed individuelle vurderinger som skal til. Det vanskelige spørgsmål er
hvad det er rimeligt at erstatte. Der findes ikke et godt svar.
I de omfattende studier som findes vedr. »the shortened dental
arch concept« har vi dog en del retningslinjer for et moderne
syn på rehabiliteringsbehov og en hjælp til at glemme mange gamle dogmer (2,3). Det er til trods for mange studier
uklart hvad tandmangel og protetisk erstatning betyder for
nutritionen (4). Det siges i førnævnte artikel at proteser forbedrer kostens kvalitet noget men egentlig ikke kompenserer for mistede tænder hvad angår kosten.
Hvis man sammenligner broer og delproteser, hvilket er
gjort i en undersøgelse af sammenlignelige grupper af ældre
mænd, finder man, med de tyggefunktionsmetoder som
blev anvendt, at tyggefunktionen er noget bedre med broer,
men ingen forskelle i almen helse og nutritionsstatus (5).
Det kan siges at i Danmark er det tandlæger og patienter
som stort set selv vurderer behov og fastlægger en behandlingsplan. I flere lande hvor der er offentlig støtte til protetisk
behandling, findes mange forskellige regler som begrænser
det frie valg. Hvis man accepterer at behandlingsindikationen skal være stærkt individuel, kan regulativer grundet på
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generelle regler give anledning til mange funderinger. Carls
son et al. (6) har vist store variationer internationalt.
Æstetik og livskvalitet ser ud til at være de to vigtigste
grundlag for protetisk intervention i dag. Ud over de
grundlæggende sociale og æstetiske behov er det let at
komme over i kosmetiske overvejelser. Vi har heller ikke
her klare retningslinjer for hvad der kan betragtes som god
grund for indgreb. Igen er det individuelle vurderinger
som skal til. I visse tilfælde er det helt rimeligt at restaurere hvis patienten skulle have et ønske i den retning. Vi er
dog inde i en periode hvor en hel del kosmetiske indgreb
ser ud til at have gået over i en niche som ikke kan/bør benævnes tandpleje. Man destruerer tænder til en biologisk
pris som er for høj for at opnå en æstetik som professionelt
set ofte er dårligere end før behandling.
Fast eller aftageligt?
Det store valg inden for protetikken er valget mellem fast og
aftagelig erstatning. Når man som kliniker mange gange har
hørt patienter sige fx »jeg ønsker at jeg en gang mere i livet
kan bide i et æble« bliver man påvirket. Der mangler god videnskabelig dokumentation for at sige at næsten alle patienter i grund og bund ønsker faste tænder. Indirekte støtte er
der dog gennem forskningsresultater. Bergendal (7) fandt i en
undersøgelse af personer mellem 20 og 70 år at af såkaldte
»life events« var dét at miste en tand eller at få protese rangordnet mellem problemer med kolleger og at blive arbejdsløs.
Da den svenske »tandvårdsförsäkring« blev indført i 1974,
og der blev stort offentligt tilskud til fast protetik, øgedes
denne behandlingsform markant (8). Der behøves vel heller
ikke nogen dokumentation for at sige at næsten alle vil beholde egne faste tænder. De som vil få dem fjernet, og til og
med ønsker en aftagelig erstatning, er da dem som ser deres
tænder som et problem og har »glemt« hvordan det var at
have gode, sunde og fastsiddende tænder. Faste protetiske
løsninger giver selvfølelig ikke sunde tænder, men er meget
tæt på tænder som fungerer som naturlige (9). Det er derfor
at betragte som et kompromis når en patient med tandmangel får aftagelig protetik. Enkelte gange er det så langt fra
det realistiske at overhovedet tænke på fast protetik at det
kan betragtes som teoretiserende at tale om et kompromis,
og det skal givetvis ikke fremføres til patienten.
Utilfredsheden med aftagelige proteser demonstreres
også tydeligt af den veldokumenterede viden at ca. 25% af
alle delproteser som bliver fremstillet, ikke bruges. I de tilfælde hvor protesen ikke erstatter en fortand, er det yderligere flere som ikke bliver brugt (10,11). Jepson at al. (11)
skrev meget velformuleret og skarpt: »Denture wearing hab
its reported in this study clearly indicate a potential overprescrip
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

A

B
Fig. 1. Glasfiberforstærkede kompositbroer 3+ – 1+ og 1÷
– ÷2 i et traumetilfælde. A: frontalt aspekt efter ca ½ års
funktion. B: palatinalt aspekt.
Fig. 1. Glasfibre-reinforced composite fixed partial dentures 3+ – 1+
and 1- to -2 in a trauma case. A: frontal view after about ½ a year.
B: palatal view.

tion of partial dentures, and consequently, a possible disservice to
the long-term maintenance of dental health«.
Når det gælder et alment syn på tænder og velvære er en
helt ny undesøgelse fra Umeå/Tromsø meget spændende
og åbner måske op for yderligere et nyt syn på oral helse.
Man undersøgte 1.876 personer mellem 35 og 90 år i en
stor longitudinel undersøgelse om helse og hukommelse
hos yngre og ældre og fandt en sammenhæng mellem kognitiv funktion og det man kalder »functional natural teeth«.
Resultaterne tyder på at »functional natural teeth« hjælper til
at beholde den kognitive funktion op i årene (12).
Fast protetik
Inden for den faste protetik er der mange metoder og mange materialer, fx i form af fiberbroer, toleddede ekstensionsbroer, ætsbroer, større ekstensionsbroer, »konventionelle« broer, og implantatretinerede broer. Der er i dag god
dokumentation for dem alle, hvilket illustreres i Fig. 1 (fiFaglige artikler
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Protetisk behandling

A

B
Fig. 2. Ætsbro, Marylandtype, i CoCr-porcelæn. A: kassepræparationer på pladsen for tidligere fyldninger. Syreætset metalinderflade. B: bukkalt aspekt efter 12 år. C: lingvalt aspekt efter
12 år.
Fig. 2. Resin-bonded Marylandbridge in CoCr-porcelain. A: box prepara
tions after removed fillings. Acid-etched inner metal surface. B: buccal
view after twelve years. C: lingual view after tvelwe years.

C

berbro), Fig. 2 (ætsbro) og Fig. 3 (toleddet ekstensionsbro).
Alle metoderne er tydeligt brugbare i den kliniske hverdag. Dette bør være en stimulans for praktiserende tandlæger til at spille på alle tangenterne for at give den enkelte
patient den behandling som passer bedst. Alle behandlingstyperne har dog ikke den samme indikation, og man
skal derfor heller ikke stille de samme forventninger til resultater vedr. holdbarhed, æstetik og størrelse. Derfor skal
kravene til prognose heller ikke være de samme.
Prognose
Prognose har for mange været ensbetydende med holdbarhed som et tidsbegreb. Det er dog meget mere, og alle
aspekter af patientens situation skal indgå i prognosevurderingen. Det gælder alder, social situation, tid til behandling, angst for omfattende indgreb, behov for æstetik, resttændernes prognose etc.
Der mangler god litteratur omkring prognosevurdering,
hvad det er, hvad man skal vurdere, og hvilke krav der
skal stilles i forskellige situationer. Odontologerne bør
selvfølig også se på det medicinske område og i grunden
have samme holdning til prognosebegrebet.
Hvis vi ser på nogle enkelte udtalelser i den broprotetiske litteratur, virker det som om der er sket en forskydning
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fra et tydeligt tidsaspekt hen mod et mere nyanceret billede.
Kantorowicz (13) skrev i 1968: »A bridge should be a satisfac
tory restoration for about 10 years«. Roberts (14) skrev i 1970: »It
is obviously as incorrect to call a retainer a success after one year
because it is still present and sound as it is to call it a failure because
it needs replacing after 30 to 40 years«. Leempoel et al. (15) skrev
i 1985: »In our opinion the functional lifetime of the crowns and
the teeth is the decisive criterion if the aim of the treatment is taken
into consideration; that is to lengthen the functional lifetime of the
natural dentition in an economical feasible way«. Endelig skrev
Randow et al. (16) i 1986: »Even in the group with the most tech
nologically advanced reconstructions after 7 years there was still a
higher rate of success than failure«.
Der er ikke et enstydigt svar på spørgsmålet om hvilken
prognose en bro skal have. Et aspekt er at mindre korrektioner, til og med større forandringer med fx afkortelse af
en bro eller ekstraktion af et broanker, ikke behøver at betyde at funktionen er mistet. Så længe den opfylder patientens behov er den funktionsdygtig. Et andet vigtigt aspekt
er hvilken prognose man skal sigte på, når en brobehandling overvejes. Det skal individualiseres efter patientens
situation, inkluderende alt fra funktionelle og æstetiske
behov, økonomisk risiko og professionelt ansvar.
Det er derfor oppe i tiden at 10-års-reglen for garanti for
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A

treatment of the reduced dentition with focus on esthetics
and quality of life aspects and the need for an individual
approach in decision making is discussed.
The choice between fixed and removable appliances is
analysed and it is concluded that fixed prostheses are in
favour of removable partial dentures, which have a low
grade of general treatment success as a high percentage are
discarded. They include high risks for periodontal diseases and caries.
For treatment with fixed partial dentures there is today
several options like fibre reinforced composite bridges,
resin-bonded bridges, cantilever bridges and implant-retained fixed partial dentures. All techniques have their advantages and disadvantages that should be mirrored in
among other things the prognostic evaluations. Prognosis
in general terms and especially in relation to fixed prosthodontics is discussed and exemplified.
Litteratur

B
Fig. 3. Toleddet ekstensionsbro +2,+3 hos patient med
marginal parodontitis og med reduceret antal resttænder,
immediat cementeret efter ekstraktion af +2. A: Marylandbro i CoCr-porcelæn. Syreætset metalinderflade. Godt greb
omkring +3 med approksimal præparation og kasser. B:
frontalt aspekt efter otte år.
Fig. 3. Two-unit cantilever fixed partial denture in case with reduced
marginal bone support and reduced occlusal contacts. A: Maryland
bridge CoCr-porcelaine. Acid-etched inner metal surface. Proximal
preparations for large retentive surfaces. B: frontal view after eight
years.

fast protetik har ophørt at gælde i Danmark. At tandlægen
tager hånd om eventuelle komplikationer er imidlertid en
vigtig del af patienternes tillid. Dog kan ingen med stor
sikkerhed spå om fremtiden, og såvel tandlæge som patient skal være klar over at ingen teknisk behandling er
100% pålidelig.
English summary
Need for prosthetic rehabilitation – dominating aspects. Fixed
prosthodontics as treatment of tooth loss
Overridning diagnostics about indications for prosthetic
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Protetik, aftagelig
Protetik, fast
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Tandlægeskolernes eksamensløfte
Der pågår p.t. en diskussion i lægekredse om en modernisering af lægeløftet fra 1815. I artiklen gennemgås
tandlægeskolernes eksamensløfte, og dette sammenlignes med lægeløftet

Ib Sewerin

V

ed tandlægeskolernes dimissionshøjtidelighed hvor
de unge kandidater får udleveret deres eksamensbevis, afgiver de samtidig et løfte og forpligter sig ved deres
underskrift til at holde dette.
Tandlægeløftet
Det løfte som de københavnske og de århusianske kandidater
aflægger, har imidlertid lidt forskellig ordlyd. I København er
betegnelsen »Erklæring og løfte« og formuleringen er flg.
»Efter at have bestået tandlægeeksamen ved Tandlægeskolen,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har kandidaten over for fakultetet med sin underskrift bekræftet at have modtaget et eksemplar af gældende lov om tandlæger, lov nr. 276 af 26. maj 1976.
Kandidaten har herved lovet at gøre sig bekendt med og nøje
sætte sig ind i de for faget gældende bestemmelser samt under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet sig til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.«
I Århus har løftet flg. lidt kortere ordlyd og en lidt anden formulering, og det benævnes »Eksamensløfte«:
»Efter at have bestået eksamen ved Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, erklærer undertegnede herved ved min afgang fra Universitetet, at have modtaget
et eksemplar af den for udøvelse af tandlægevirksomhed gældende
lov af 26. maj 1976 samt lover at gøre mig bekendt med og nøje sætte mig ind i de for mit fag gældende bestemmelser.«
Perioden 1965-1993
I København blev eksamensløftet for cand.odont.er indstiftet i 1965. Kandidaterne skrev dengang under på at de
havde fået udleveret et eksemplar af den dagældende lov
om tandlæger af 11. juni 1954, og at de ville sætte sig ind i
den. En tilsvarende indførelse af et eksamensløfte skete
ved oprettelsen af tandlægehøjskolen i Århus.
I 1976 ændredes ordlyden til at det drejede sig om lov
om tandlæger af 26. maj 1976.
Perioden 1993 –
Ved etableringen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
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i København ændredes betegnelsen til »Erklæring og løfte«,
og ordlyden ændredes til at kandidaten havde bestået
»tandlægeeksamen ved Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet«, og kandidaten fremsatte sin bekræftelse
over for »fakultetet«.
Samtidig udvidedes løftet i København med en erklæring om at kandidaten forpligtede sig til »at udvise omhu og
samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp,
økonomisk ordination af lægemidler m.v.«. Denne sidste passus
svarer ordret til teksten i § 13 i lov om tandlæger. I Århus
bibeholdt man den hidtidige formulering.
Lægeløftet
Det løfte som de unge læger aflægger, stammer fra »Kancelliskrivelse af 15. august 1815«. Det er betydeligt mere omfattende end de langt yngre tandlægelige løfter og lyder:
»Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskabder, aflægger jeg hermed det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge
stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og
mine medmenneskers gavn; at jeg vil bære lige samvittighedsfuld
omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse; at jeg
ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret; at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og iøvrigt
gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.«
Formuleringen bygger delvis på den Hippokratiske lægeed der lyder:
»Idet jeg tager lægeguden Apollon, Asklepios, Hygieia og Panakeia til vidne samt alle guder og gudinder, sværger jeg at ville holde
efter evne og bedste skøn denne ed og skrevne løfte.
Min læremester i denne kunst vil jeg regne lige med min fader og
moder, dele mit brød med ham, og hvis han er i nød, give ham del i
mit, og hans afkom vil jeg sætte i brødres sted og lære dem denne
kunst, hvis de gør krav derpå, uden vederlag og skrevet løfte. Forskrifter og videnskabelig undervisning og al anden lærdom, vil jeg
meddele min og min lærers sønner samt elever, der har afgivet
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

kommentar

skriftligt løfte og er taget i ed efter lægernes lov, men ingen anden.
Enhver kur vil jeg benytte til de syges gavn og efter al min evne og
bedste skøn, men afholde mig fra alt, der kan volde skade og fortræd. Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere noget menneske dødelige gifte eller give nogen sådant råd; ej heller vil jeg give
nogen kvinde fosterfordrivende middel; men redeligt og fromt vil jeg
leve mit liv og udøve min kunst. Jeg vil ikke skære for sten, men
overlade dette til udøverne af dette fag.
I de huse, hvor jeg går ind, vil jeg komme til gave for de syge, idet
jeg holder mig fjernt fra al bevidst skade og forførelse både i andre
henseender og i kønslig, både overfor kivnder og mænd, det være sig
frie eller slaver. Hvad jeg får at se eller høre under udøvelsen af min
kunst eller uden for min gerning ude blandt mennesker, hvad som
ikke bør komme ud, det vil jeg fortie, idet jeg anser sligt for stridende mod mit kalds pligt.
Når jeg handler efter denne ed og ikke bryder den, så lad det forundes mig at nyde godt af mit liv og af min kunst, idet jeg nyder anseelse hos alle mennesker til evig tid; men overtræder jeg den og
bliver mensvoren, da times mig det modsatte heraf.«
Løfternes gyldighed og betydning
Om lægeløftet gælder at det først og fremmest er af moralsk art idet overtrædelse ikke kan udløse sanktioner. Aflæggelse af lægeløftet er heller ikke en forudsætning for at
udøve virksomhed som læge (1).
Lægeløftet har imidlertid en væsentlig praktisk betydning da aflæggelsen i henhold til § 2 stk. 1 i lægeloven, foruden at kandidaten har bestået lægevidenskabelig embedseksamen, er en forudsætning for at opnå autorisation
som læge (2).
Til sammenligning er aflæggelse af eksamensløftet for
cand.odont.er if. tandlægeloven (3) ingen betingelse for at
opnå autorisation, og aflæggelsen er således af en endnu
mere symbolsk karakter end lægeløftet.
Diskussion
Lægeløftet
I sin tale til de medicinske kandidater ved Syddansk Universitet i juni 2006 talte dekan Mogens Hørder om lægeløftet
ud fra titlen: »Lægeløftet 2006 – en anakronisme«.
Han kommenterede bl.a. passus om at lægen skal »bære
lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som den rige uden
persons anseelse«. Kan læger leve op til dette krav under det
moderne samfunds socioøkonomiske vilkår?
Passus om at lægen skal »søge sine kundskaber fremdeles udvidet« er imidlertid i tråd med moderne indstilling til kontinuerlig efteruddannelse.
Hvad angår passus om at lægen skal »nøje efterleve de mig i
mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser« stillede han
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dog spørgsmålstegn ved om lægen fx ved behandlingsvalg
har handlefrihed over for myndigheders krav og beslutninger.
Man kan endvidere diskutere en række formuleringer
som er forældede og ude af trit med dagens moderne vilkår for lægegerning.
Dekanen fremhævede dog den symbolske betydning af
lægeløftet som positiv og som en begrundelse for en bevarelse.
Der arbejdes i Lægeforeningen på en eventuel modernisering og omformulering af lægeløftet, og der stiles mod
en afgørelse i forbindelse med Lægeforeningens 150-årsjubilæum i 2007.
Tandlægeløftet
Cand.odont.ers eksamensløfte har ingen praktisk betydning, og der kan ikke på grundlag af løftet indledes sanktioner over for tandlæger ved en tilsidesættelse. Det er formentlig kun de færreste tandlæger der kan gengive ordlyden af det løfte de engang har aflagt. Det kan også forekomme ejendommeligt at tandlæger uddannet i København og Århus, der måske arbejder på samme klinik, har
aflagt forskellige løfter vedr. deres virke som tandlæger.
Til gengæld er alle tandlæger underlagt tandlægeloven,
og det kan derfor virke overflødigt at kandidaterne erklærer at ville overholde netop § 13 (»udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk
ordination af lægemidler m.v.«). Den økonomiske ordination af
lægemidler synes at repræsentere en meget lille brik i
tandlægens virksomhed, og tandlægens forpligtelse til fx
at »føre ordnede optegnelser« og »udvise omhu og uhildethed ved
udfærdigelse af erklæringer« kunne forekomme nok så relevante.
Man skal selvfølgelig ikke underkende den rituelle og
symbolske betydning af at kandidater ved afslutningen af
et akademisk studium aflægger et løfte om deres fremtidige virke. Sideløbende med at der overvejes en modernisering af lægeløftet, burde man dog måske også fra tandlægeside foretage en revurdering af tandlægeløftets indhold.
Litteratur
1.

2.
3.
4.

von Magnus M, Murphy A. Lægeloven. Lov om udøvelse af lægegerning med kommentarer. 4. udg. Jurist- og Økonomforbundets
Forlag; 2004.
Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning af 19. april
2001. Sundhedsministeriet; 2001.
Lov om tandlæger. Lov nr. 276 af 26. maj 1976.
Hørder M. Lægeløftet 2006 – en anakronisme. Ugeskr Laeger
2006; 168: 2700-1.
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Oral sundhed hos den aldrende befolkning
Fra World Health Organization foreligger nu en omfattende rapport om ældres orale sundhed, baseret på konferencen i
Kope i Japan i 2005

Ib Sewerin

D

en 1.-3. juni 2005 afholdtes i Kobe, Japan, en konference der som tema havde oral sundhed hos ældre. I
spidsen for konferencen stod professor Poul Erik Petersen,
København, der er WHO’s Chief, Oral Health Programme,
bistået af Hiroshi Ueda fra WHO Kobe Centre, Japan. I
konferencen deltog 30 inviterede eksperter fra 12 WHOmedlemslande. Der blev forelagt 17 orale præsentationer
og afholdt diskussioner efter hver session.
Flere ældre
Den globale befolkningstilvækst andrager 1,2% årligt,
mens tilvæksten af ældre over 65 år stiger med 2,3%. Der
findes i alt 600 mio. mennesker over 60 år, og dette tal forventes at være fordoblet i 2025. I 2050 vil antallet formentlig være steget yderligere til 2 mia. Tilvæksten af ældre
sker både i industrilande og i udviklingslande og med særlig hast i lande som Indien, Kina og Japan. Forskydningerne i befolkningens sammensætning skyldes den øgede
sundhedstilstand og dermed stigende levealder i mange
lande. I Indien er den forventede levalder således steget fra
32 år til 62 år i løbet af de seneste 50 år. Samtidig er fødselsraten faldende i mange lande.
Udfordringer
Sundhedsmyndigheder står globalt over for store udfordringer i de kommende år som følge af forskydningerne i
befolkningssammensætningen. Udfordringerne er særligt
store i udviklingslande, hvor øget levealder ofte er kombineret med øget morbiditet blandt den ældre befolkning. De
ældre rammes generelt af kroniske lidelser, fx mentale sygdomme og demens, øjensygdomme, xerostomi, kostrelaterede sygdomme, osteoporose og lungesygdomme. Alle disse tilstande har på forskellig vis indflydelse på den orale
sundhed. Hertil kommer effekten af et øget medicinforbrug.
Omvendt påvirkes den generelle sundhedstilstand af
den orale sundhedstilstand bl.a. gennem konneksen til
hjerte-kar-sygdomme, diabetes mellitus, den generelle ernæringstilstand og orofaryngeal cancer. Hertil kommer en
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meget vigtig faktor i form af den orale sundhedstilstands
indvirken på livskvaliteten. Foruden gennem direkte virkninger af sygelige tilstande i tænder og mundhule påvirkes
de ældres selvværd, sociale liv og dermed samlede livskvalitet som følge af tab af tænder, nedsat tyggeevne og
kosmetiske ændringer.
Rapporten byggede bl.a. på en omfattende litteraturgennemgang omfattende 155 arbejder.
Tre afgørende kendsgerninger er således flg.:
• Oral sundhed er en integreret og afgørende del af generel
sundhed
• Oral sundhed er en afgørende faktor for livskvalitet
• Oral sundhed og generel sundhed er nært forbundne.
Tiltag
Konferencen udmundede i anbefalinger af initiativer i
form af lovgivning og iværksættelse af sundhedsprogrammer som især tilgodeser den ældre befolkning mhp. forbedret oral sundhed.
Der er behov for uddannelse af sundhedspersoner som i
særlig grad kan vejlede ældre og bistå dem i oral sygdomsforebyggelse og pleje.
Endelig efterlystes en forstærket indsats i form af videnskabelige undersøgelser til afdækning af behov for og effekt af forebyggende og behandlingsmæssige tiltag over
for ældre, epidemiologiske undersøgelser af sammenhængen mellem oral sundhed og generel sundhed samt fælles
risikofaktorer.
Litteratur
Petersen PE, Ueda H. Oral health ageing societies. Integration of
oral health and general health. Report of a meeting convened at the
WHO Centre for Health Development i Kobe, Japan, 1-3 June 2005.
Geneva: World Health Organization; 2006.
Rapporten kan downloades fra www.who.int/oral health
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Konserverende tandpleje
Qualtrough AJE, Satterthwaite JD, Morrow LA, Brunton PA. Principles of operative dentistry. Great Britain: Blackwell Munksgaard;
2005. 192 sider, ill. ISBN 1-405118210. Pris: GBP 24,99 (uindb.).
Pris i DKK inkl. moms mv. 354,-.
I og for sig en tiltalende bog med en hel del velunderbyggede overvejelser, instrukser og råd. Den henvender sig primært til studerende og har karakter af et kompendium hvor
teorien bag mange af vore behandlingstiltag gennemgås,
diskuteres og motiveres, ofte i en meget kort form. Nogle
afsnit er meget basale, og for klinikeren er der næppe meget
at hente, medmindre man fx har glemt hvad røntgenbilleder bruges til, at en amalgamfyldnings retention kan forøges
vha. stifter, og at dentinbindere måske kan forøge retentionen. Tegningerne er enkle og tydelige, men illustrationerne
er få. Afsnit omfatter diagnostik, principper for operativ
behandling med plastiske såvel som støbte restaureringer,
endodontiske principper og behandling samt naturligvis et
afsnit om dagens mantra: evidensbaseret praksis! I dette kapitel omtales bl.a. nogle af de søgemuligheder der er tilgængelige hvis man ønsker at gå efter specielle emner blandt de
over 43.000 videnskabelige artikler som publiceres årligt i
ca. 500 odontologiske tidsskrifter. Denne oversigt kan nok
være en god hjælp for klinikeren, men de fleste af oplysningerne kan fx også hentes i afsnittet om informationsindsamling i forbindelse med evidensbaseret odontologi som publiceredes i Tandlægebladet 2002; 106: 894, og så sparer man de
354,- kroner denne bog koster.
Preben Hørsted Bindslev

Introducerende og grundigt værk
om børnepsykologi
Schaffer HR. Børnepsykologi. København: Hans Reitzel; 2004. 480
sider, ill. ISBN 87-412-2347-0. Pris: DKK inkl. moms mv. 498,- (indb.).
Dette glimrende værk giver en bred viden om børnepsykologi gennem den overskuelige tekst og ved anvendelse af
mange lærerige eksempler. De 10 kapitler gennemgår og
sammenkæder vigtige temaer inden for udviklingspsykologien, bl.a.: Den tidligste udvikling omhandlende den genetiske arv, stadier i den prænatale udvikling og det nyfødte
barns tilpasning til verden; Bowlbys tilknytningsteori hvor
den vitale betydning af barnets evne til at danne relationer
til andre mennesker gennemgås: den følelsesmæssige udvikling som afhænger af at barnet i interaktion med andre
mennesker lærer at håndtere egne følelser samt genkende
og mestre andres følelser; Piagets meget kendte kognitive
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udviklingsteori og Vygotskys teori hvor den kognitive udvikling også betragtes som en social proces; hjernens udvikling med bevidsthedens og hukommelsens organisering til
behandling og lagring af informationer; sprogets udvikling
ledsaget af kommunikativ kompetence og med tæt relation
til tænkning og selvregulering; sammenhængen mellem tilknytning og selvværd under identitetsdannelse og socialisering i teenageårene. Bogen indeholder desuden indholdsfortegnelse, liste over tekstbokse, liste over figurer, liste over
tabeller, ordliste, litteraturliste og navneliste.
Bogen kan anbefales til alle der ønsker at vide hvad psykologien kan fortælle om børns udvikling.
Pia Svendsen

Et lille hæfte om behandling
af avanceret marginal parodontitis
Detienville R. Clinical success in management of advanced periodontitis. Paris: Quintessence Int.; 2005. 120 sider, ill. ISBN 2- 912550-416. Pris: GBP 46,- (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 671,-.
Publikationen ligner et tidsskrift til forveksling. Prisen svarer imidlertid ikke rigtig til et tidsskrifts. Det er en pæn typografisk fremstilling, og det er en fornøjelse at se de mange
illustrationer. Det fremgår af hæftets bagside at målgruppen
er den praktiserede tandlæge, og at hæftet har til hensigt
at besvare tre spørgsmål vedr. behandlingen af patienter
med avanceret marginal parodontitis: 1) infektionskontrol,
2) håndtering af risikofaktorer og 3) kontrol af højrisiko-pocher. Med det givne sideantal og de mange illustrationer levnes ikke plads til andet end »rigorous discussion«. Således klares relationen mellem diabetes og marginal parodontitis på
otte linjer, hvorimod der skrives en hel side om den kliniske
brug af »periodontitis susceptibility test« (PST). PST screener for
en specifik interleukin-1-genotype der er blevet forbundet
med en øget produktion af interleukin-1ß, som så igen stimulerer en serie af kollagenaser til øget vævsdestruktion.
Som diagnostisk værktøj er det helt uinteressant, fordi ca.
30% af befolkningen viser den pågældende genotype, samtidig med at ca. 10% har risiko for at udvikle avanceret marginal parodontitis. PST er et værktøj der måske kan bruges i
forskningen, men det har ingen plads i klinikken.
Der er mange gode emner og eksempler i bogen, og det er
sandt at fremstillingen er »rigorous«. Det er ikke utænkeligt
at hæftet kan være en glimrende og hurtig inspirationskilde
i en hel del år. Lærebøger har det med at blive uaktuelle
efter nogen tid fordi nye paradigmer med og uden begrundelse nyder fremme.
Kaj Stoltze
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15
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Kliniske udfordringer i endodonti
Rhodes JS. Advanced endodontics. Clinical retreatment and surgery.
London: Taylor & Francis; 2006. 206 sider, ill. ISBN 1-84184-436-5.
Pris: GBP 75,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1.050,-.
For den der vil mere vide mere om endodonti end skolelærdommen, præsenteres hermed inspiration til at komme
videre. Stoffet er præsenteret letlæseligt med god systematik og med mange illustrationer af god kvalitet. Målet er at
beskrive kliniske muligheder for problemløsninger når den
primære endodontiske behandling er gået galt. Men der er
også gennemgang af hvorfor det går galt, og overvejelser af
behandlingsplanmæssig karakter. Hvornår skal du revidere?
Hvornår løses problemer kirurgisk? Hvordan fjerner du
rodfyldninger? Hvordan passerer du steps? Hvordan fjernes
instrumentstumper, kroner og stiftopbygninger? Hvad skyller du med, og hvorfor? Hvad med parietale perforationer?
Indikationer for kirurgisk endodonti fra behandlingsplan til
suturering er beskrevet og velbegrundet. Der er lange og
gode referencelister efter hvert kapitel. Man må forberede
sig på at forudsætningen for at kunne udføre komplicerede
revisionsbehandlinger og kirurgi er besiddelse af en del specialudstyr, bl.a. OP-mikroskop, men læs endelig bogen alligevel. Den kan anbefales til enhver som vil forbedre og
udvikle sine endodontiske behandlingstilbud, enten ved at
ruste sig med viden og udstyr eller skaffe sig et godt grundlag for at kunne afgøre hvornår henvisning til specialiseret
kollega kan være nyttig.
Jens Knudsen

Nyttig opdatering
Holmstrup P, red. Odontologi 2006. København: Munksgaard Danmark; 2006. 224 sider, ill. ISBN 87-628-0612-2. Pris: DKK 306,inkl. moms mv. (uindb.).
Årets udgave af den nordiske odontologiske årbog viser endnu en gang den bredde og faglige dybde som de nordiske,
odontologiske fakulteter kan manifestere gennem en samlet
fremtræden. I 15 artikler kommer de 29 forfattere rundt om
mange af den moderne odontologis udfordringer og erfaringer. For flere artiklers vedkommende gives informationer af
høj aktualitet. Andre giver anledning til eftertænksomhed og
inspiration til de processer der afgør enhver tandlæges valg
af materialer, udstyr og behandlingsprincipperne for vore
patienter. Enkelte artikler er dog af mere perifer relevans og
kvalitet. Tre artikler om parodontologiske emner, »Evidensbaserad parodontologi«, »Laser i parodontalbehandling« og
»Psyke og periodontal helse«, er hele bogen værd. Der er
høj aktualitetsværdi i artiklerne om bivirkninger af tandpaTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

sta og om vandkvalitet i units. Der er gode oversigter om
rodstifter og fissurforsegling. Som i tidligere udgaver er der
problemer med flere af illustrationerne: et mørkt røntgenbillede der kun er lidt større end et 25-øres-frimærke har
yderst begrænset informationsværdi. Farveillustrationerne
bringes i forskellige formater og med betydelige udsving i
farvekvaliteten. Dette giver hele publikationen et præg af
svingende kvalitet. Dette er nok en risiko ved konceptet: en
årbog uden en gennemført tematisering og konsekvens i artiklernes prioritering og opbygning og derfor i nogen grad
afhængig af hvad forfatterne kan tilbyde inden for de givetvis snævre rammer for produktionen.
Christian Nissen

Mindre endodontikompendium
Trope M, Debelian G. Endodontics manual for the general dentist.
London: Quintessence; 2005. 84 sider, ill. ISBN 1-85097-089-0.
Pris: GBP 39,- (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 547,-.
Denne lille bog har nærmest karakter af et kompendium
udviklet i forbindelse med et kursus i endodonti. En hurtig
gennemgang af klinisk diagnostik efterfulgt af en temmelig
grundig gennemgang af forskellige udrensningsmetoder, fx
step-back og crown-down, samt materialer, fx stålfile og roterende NiTi-file. En lille smule om røntgenoptagelse, mellemsecanceindlæg – intet om »engangsendodonti« eller hvordan man forsøger at få has på de calciumhydroksidresistente
mikroorganismer – og til slut rodfyldning. Selvfølgelig profileres her Resilon som er udviklet af den ene af de to forfattere. De histologiske og også en del af de andre illustrationer
er ofte af temmelig dårlig kvalitet. Bogen koster 547 DKK.
Jeg ville meget hellere bruge pengene på et hands-on-kursus
med den ene af forfatterne, Gilberto Debelian; det er han nemlig fremragende til!
Preben Hørsted Bindslev

Udmærket engelsk oral
og maksillofacial kirurgi
Mitchell DA. An introduction to oral and maxillofacial surgery.
England: Oxford; 2006. 271 sider, ill. ISBN 0-19-262964-6. Pris:
GBP 39,95 (uindb.). Pris i DDK inkl. moms mv. 595,-.
Bogen henvender sig dels til den kirurgisk interesserede
tandlæge, dels til den der er startet på en videreuddannelse. Bogen omfatter 25 kapitler og er delt i tre hovedafsnit:
Grundlæggende patientbehandling, oral kirurgi og maksillofacial kirurgi. Den første del omhandler grundprincipper
for kirurgi, bl.a. sterilitet og instrumentarium. Et udmærket
Faglig orientering
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afsnit fokuserer på alment medicinske aspekter af den kirurgiske patient. Anden del, som er den mest relevante for
en dansk tandlæge, omfatter 10 kapitler om dentoalveolær
kirurgi med mange illustrationer. De kirurgiske behandlingsprincipper er de generelt accepterede, men enkelte
behandlinger er anmelderen er ikke enig i, fx transplantation af præmolarer til overkæbens frontregion, hvor et implantat synes mere hensigtsmæssigt. Det tredje hovedafsnit
omhandler maksillofacial kirurgi og henvender sig især til
den uddannelsessøgende eller færdige specialtandlæge i
tand-, mund- og kæbekirurgi. En række afsnit om kirurgisk
behandling af cancer, spytkirteltumorer mv. er dog mindre
relevante for en dansk kæbekirurg. Bogen har nogle udmærkede korte oversigter over hvad fagområdet står for, og
hvordan specialistuddannelsen er organiseret i England. Dér
skal man (som i de fleste andre lande) være både tandlæge
og læge for at blive specialist i oral og maksillofacial kirurgi.
Med styrket EU-samarbejde, fælles uddannelsesreformer og
fri udveksling af arbejdskraft peger strømpilen også mod
dobbeltuddannelse i Danmark.
Morten Schiødt

3D-cefalometri
Swennen GRJ, Schutyser F, Hausamen J-E. Three-dimensional
cephalometry. A color atlas and manual. Berlin: Springer; 2006.
366 sider, ill. ISBN 3-540-25440-4. Pris: EUR 213,95 (indb.). Pris i
DKK inkl. moms mv. 2.195,-.
Denne bog markerer at cefalometrisk analyse bevæger sig
fra 2D til 3D. Røntgencefalometriske profilrøntgenbilleder
har gennem de sidste 75 år været anvendt i ortodontisk
diagnostik og followup samt i udforskningen af normal og
anomal kraniofacial morfologi og vækst. De cefalometriske analysemetoder har i princippet i alle årene været begrænset til 2D. Udviklingen af CT-skanning førte allerede
for ca. 20 år siden til muligheden for 3D-rekonstruktion af
den kraniofaciale region. Datidens skannere gav imidlertid
en høj stråledosis, og tilgængeligheden var begrænset. 3Danalyse af kraniofacial morfologi og vækst har derfor i en årrække alene været anvendt i forbindelse med behandlingen
af alvorlige kraniofaciale misdannelser. De nyeste CT-skannere giver imidlertid stærkt reducerede stråledoser, og med
den stærkt stigende udbredelse af disse skannere er tilgængeligheden langt bedre end tidligere. Det er derfor naturligt
at 3D-teknikkerne nu anvendes langt hyppigere end tidligere, bl.a. ved kombinerede kæbekirurgiske og ortodontiske
behandlinger. Normative 3D-cefalometriske data baseret på
CT-skanning er imidlertid endnu ikke tilgængelige. Forfatterne implementerer derfor eksisterende 2D-data i deres
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analysesystemer, men giver også eksempler på anvendelse
af sand 3D-cefalometri.
Bogen er meget velillustreret og inspirerende, og den skal
hermed varmt anbefales til såvel ortodontister som kæbekirurger da det er forudsigeligt at 3D-cefalometri vil medvirke
til at ændre vor opfattelse af diagnostik og behandlingsplanlægning i fremtiden.
Sven Kreiborg

Opslagsbog om sundhed på internettet
Horsten V. Veje til sundhed – på internettet. Danmark: FADL’s Forlag. 330 sider, ill. ISBN 87-7749-421-0. Pris: DKK 400,- (uindb.).
Som tandlæge kan man klare sig langt hen ad vejen ved blot
at kunne søge information på internettet via søgemaskinen
»Google«, på »Medline« eller »PubMed« og på »Cochrane«.
Formålet med denne bog er at inspirere læseren til ikke kun
at benytte disse almindelige søgeværktøjer. Bogen anviser
andre veje til sundhedsinformation på nettet, fx sundhedsfaglige videnscentre, netguides, sundhedsportaler, biblioteker og udvalgte kilder til litteratursøgning. Den retter sig
både mod sundhedsfaglige personer og patienter. Der omtales ca. 800 websteder, hvoraf 100 beskrives udførligt med
kopi af hjemmeside. Websteder specielt om odontologi er
desværre kun medtaget i begrænset omfang. Primært omtales websteder hvor informationsindholdet er gratis. Bogen
anvender visse it-udtryk som forudsætter et vist kendskab
til brug af nettet. Lader man sig ikke skræmme af det, kan
en nysgerrig tandlæge som gerne vil udbygge sit kendskab
til søgning på nettet, få meget glæde af bogen. Man kan være
bekymret for om bogen vil være aktuel også om et års tid
da der dagligt etableres nye websteder. Undertegnede blev
med bogen introduceret til et nyt søgeværktøj: Ask Jeeves
(http://www.askjeeves.com) som anbefales til besvarelse
af dagligdagens paratvidenspørgsmål. Søgning på »Who is
Queen of Denmark« besvares med »The Danish Queen Margrethe II«. Vanskeligere er det at få svar på »Who is president of
The Danish Dental Association«. Prøv selv.
Birthe Cortsen

Æstetik i voluminøs udgave
Vanini L, Mangani F, Klimonovska O. Conservative restoration of
anterior teeth. 406 sider (bind I) og 387 sider (bind II). Vinterbo, Italien: Acme; 2005. Intet ISBN-nr. Pris: EUR 390,- (indb). Pris i DKK
inkl. moms mv. 3.995,-.
De to digre bøger ligner et livsværk som Lorenzo Vanini har
skrevet sammen med en kollega og sin kone. 6 kg, 800 sider,
2-8 flotte illustrationer på næsten hver side og kun meget
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lidt tekst. Næsten alt hvad der kan gøre fortænder pænere,
er med, og klinikken omkring behandlingerne gennemgås
ned til mindste detalje vha. illustrationer og figurtekster.
Kapitlerne om direkte plastteknik er de bedste, hvor gennemgangen af form og farve, anatomisk lagteknik, pudsning
og polering, vedligeholdelse etc. sker med den faglige og
kunstneriske disciplin som Vanini behersker. Derimod synes
afsnittet om indirekte facader og kroner - bortset fra præparationsteknik og cementering - at indeholde mange gentagelser fra den direkte plastteknik. Et afsnit om gingivaplastik
viser på bedste italienske vis hvordan gingiva flyttes op og
ned, og papiller genskabes. Overalt tages der stort hensyn til
det biologiske i behandlingerne, der foretages non-invasive
præparationer, pulpa og gingiva beskyttes, men indikationerne for behandling kan der dog af og til sættes spørgsmålstegn ved.
Illustrationerne er fantastisk flotte, men det bliver for meget når man skal se det samme gengivet i farve, i sort-hvid, i
ultraviolet lys, i polariseret lys og i mikroskop. I den kliniske
gennemgang er der også mange gentagelser. En light-udgave
hvor det samme budskab blev serveret på et par hundrede
sider, ville være ønskeligt. Men der hersker ingen tvivl om at
mange vil kunne lære rigtigt meget ved at kaste sig ud i dette
værk.
Ulla Pallesen

Anatomisk klassiker i ny skikkelse
Rostgaard J, Tranum-Jensen J, Qvortrup K, Holm-Nielsen P, red.
Hovedets, halsens & de indre organers anatomi. Klinik. Billeddia
gnostik. Levende anatomi. Embryologi. 10. udg. København: Munks
gaard danmark; 2006. 448 sider, ill. ISBN 13-978-87-628-0534-7.
Pris: DKK 868,00 (indb.).
Den klassiske anatomiske lærebog »De indre organers anatomi« foreligger i en ny, totalt revideret udgave. Målgruppen
er primært lægestuderende og tandlægestuderende, for så
vidt angår hovedets og halsens anatomi. Som det fremgår af
titlen er der lagt øget vægt på billediagnostik, og på www.
munksgaarddanmark.dk/indreorganer kan der ses supplerende billeder. Enkelte nye kapitler er tilkommet; bl.a. har
spytkirtlerne fået deres eget kapitel. Der er indføjet afsnit
om kliniske tilstande, fx »polypper« og »søvnapnø«, og om
fx bedøvelse af mundhulestrukturer, som er med til at levendegøre teksten. En lang række figurer er omtegnet, og
langt flere end tidligere er gengivet i farver. Teksten er som
tidligere forbilledlig klar, figurmaterialet smukt og instruktivt, og bogens layout utroligt indbydende. Man kunne have
ønsket sig at kapitlet om mundhule og tænder var gennemlæst af en tandlæge så visse udtryk var blevet mere »odontoTANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

logiske« og misforståelser undgået (fx »FID-nomenklatur« i
stedet for »FDI-nomenklatur«).
Bogen er dog i noget nær alle henseender en fuldkommen
lærebog.
Ib Sewerin

Dental fotografering
Ahmad I. Digital and conventional dental photography. Chicago:
Quintessence; 2004. 234 sider, ill. ISBN 1-86715-436-5. Pris: GBP
52,- (uindb.). Pris i DKK inkl. moms 755,-.
Irfan Ahmad der til daglig er privatpraktiserende tandlæge
i Middlesex i England, går særdeles grundigt til værks i
denne manual over dental fotografering. Bogen er trykt på
glittet papir og er i praktisk spiralindbinding. Han har valgt
at dele bogen ind i tre hovedafsnit: »Basic Concepts and Methodology«, »Photographic Setups« og »Image Management«. Teknikken bag bogens meget flotte billeder er pædagogisk forklaret vha. symboler for kameratype, film, objektiv, belysning,
baggrund osv. Ud over gængs intraoral fotografering går han
også i dybden med så forskelligartede ting som fx visuel og
psykologisk perception, brugen af fiberlys, ultraviolet belysning og digitale og analoge arkiveringsmetoder. Der er således intet område inden for dental fotografering der forbigår
Ahmads opmærksomhed. Den digitale udvikling har til en
vis grad overhalet denne bog indenom. Ahmad forsøger at
dele sol og vind lige mellem digital og analog teknik, hvilket
var rigtigt disponeret i 2004 da bogen udkom, men i dag
kunne vi have ønsket en håndbog der udelukkende er digitalt orienteret. Men som han selv påpeger i forordet: »Hence,
if one is intrepid enough to embark on digital photography, one must
be prepared for constant change, have considerable disposable finances, and be accustomed to enduring a perpetual learning curve«.
Bogen bør stå på hylden hos enhver professionel klinisk
fotograf og hos den ambitiøse tandlæge.
Lars Kruse, fotograf,
Aarhus Universitet

Om at bestå eksaminer
Gandil TL. Eksamen – mundtlig og skriftlig eksamen på videregående uddannelser. København: Forlaget Samfundslitteratur; 2005.
72 sider. ISBN 87-593-1190-8. Pris: DKK 75,- (uindb.).
Hæftet henvender sig til studerende på videregående uddannelser, herunder også tandlægestuderende. Det indgår i forlagets serie af hæfter om studieteknik. Eksemplerne i hæftet er
hentet fra Det Humanistiske Fakultet, og visse prøveformer
(fx uge-opgaver) findes ikke i tandlægestudiet, men hæftet
rummer en række dels praktiske oplysninger, dels gode råd
Faglig orientering
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i eksamenssituationen. Der er således gode afsnit om forberedelse og om den personlige fremtræden i en mundtlig
eksamenssituation. Visse råd vil måske opfattes gammeldags
af de studerende (»hils på censor når du kommer ind«, »vær
neutralt påklædt«, »band ikke«), men vigtige er »hav øjenkontakt«, »tal ikke med faldende stemmeleje« mv.
Tandlægestuderende på alle trin vil kunne have glæde af
bogen. Tandlægebørn der studerer andre fag, ligeså.
Ib Sewerin

Det ultimative opslagsværk
om fotografering
Bengel W. Mastering digital dental photography. London: Quintessence; 2006. 394 sider, ill. ISBN 1-85097-152-8. Pris: GBP 120,(indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1.687,-.
I 2002 udgav Wolfgang Bengel sin sidste bog om dental fotografering. I erkendelse af den hastige udvikling udgiver han
nu i 2006 en totalt revideret udgave, som udelukkende beskæftiger sig med digital fotografering. Det er en smuk bog,
fyldt med lærerige illustrationer og grundige anvisninger.
Han guider læseren hele vejen fra den helt basale teknik til
og med det færdige powerpoint-show. Bogen er inddelt i tre
hovedafsnit: »Technical background«, »Practical procedures« og »The digital workflow«. I det første afsnit gennemgår
han systematisk den digitale teknik, så selv dette tunge stof
bliver forståeligt for enhver. Afsnittet om praktiske procedurer kommer omkring alle facetter af intraoral og ekstraoral
fotografering. Optagelser af instrumenter, gipsmodeller og
mindre objekter samt affotografering af dias og røntgenbilleder gennemgås grundigt. Afsnittet om det digitale workflow
er en guldgrube af informationer om brugen af Photoshop
i forbindelse med dental fotografering. Ikke mindst kapitlet
om powerpoint vil glæde enhver foredragsholder.
Bogen er det ultimative opslagsværk inden for sit område
og kan varmt anbefales til såvel den glade amatør som den
dybt interesserede entusiast.
Lars Kruse, fotograf,
Aarhus Universitet

Ny udgave af »Rationel klinik«
Wulff HR, Gøtzsche PC. Rationel klinik. Evidens-baserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger. 5. udg. København: Munksgaard
Danmark; 2006. 304 sider. ISBN 87-628-0590-3. Pris: DKK 328,(uindb.).
»Denne bog burde være tvangslæsning for alle tandlægestuderende«
siger stud.odont. Jørgen efter at have læst den nye udgave af
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»Rationel klinik«. Til det kan man tilføje at de fleste tandlæger også ville have glæde af at læse bogen. Første udgave
kom i 1973 og var på det tidspunkt pioneren inden for evidensbaseret klinik. Senere har bogen ændret karakter, og
nyere metoder inden for klinisk forskning er beskrevet, herunder metaanalyser. Dette er systematisk forskning i forskningsresultater, der har til formål at skabe så megen klarhed
som muligt over alle de randomiserede forsøg der foreligger
omkring en given behandling. Ud over disse moderne statistiske metoder findes der et kapitel om lægevidenskaben
som humanistisk disciplin. Et kapitel der har været savnet
i de tidligste udgaver, men selvfølgelig har kunnet findes i
Henrik Wulffs andre publikationer, fx i »Medicinsk filosofi« og
»Den samaritanske pligt«. Anmelderen anser det for en væsentlig forbedring at humanistisk sundhedsvidenskab indgår som et kapitel i en bog om grundlaget for diagnostiske
og terapeutiske beslutninger. Bogen er utrolig velskrevet og
en ren fornøjelse at læse. Der er et passende antal patienthistorier, ligesom mange af kapitlerne indeholder et afsnit om
»det historiske perspektiv«.
Jeg kan kun give stud.odont. Jørgen ret. Denne bog bør
læses af alle der til daglig beskæftiger sig med patientbehandling.
Erik Dabelsteen

Spændende indføring i videnskabsteori
Klausen SH. Hvad er videnskabsteori. København: Akademisk
Forlag; 2006. 232 sider. ISBN 87-500-3851-6. Pris: DKK 249,- inkl.
moms mv. (uindb.).
Både som tandlæger og som privatpersoner er vi dybt afhængige af videnskaben. De behandlinger vi udfører, de materialer vi anvender, og de produkter vi omgiver os med,
er resultater af videnskabelig erkendelse. Vi bombarderes
med mere eller mindre videnskabelige data under tandlægestudiet, i efteruddannelsen og i medierne. Men hvad er
videnskab egentlig, og hvad adskiller den fra ikke-videnskabelige aktiviteter? Denne lille bog giver en klar og forståelig
redegørelse for begreber som empiri, verifikation, falsifikation,
induktion, deduktion, realisme, antirealisme, hermeneutik, konstruktivisme, paradigmeskift, nytteetik og pligtetik. Begreberne illustreres med mange morsomme og provokerende eksempler fra
forskellige videnskabsgrene, såsom fysik, biologi, sundhedsvidenskab og humaniora.
Bogen er oplagt som pligtlæsning for ph.d.-studerende,
men kan også varmt anbefales som lystlæsning for kolleger
der gerne vil vide lidt mere om hvad videnskab egentlig er
for en størrelse.
Bjarne Klausen
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

Boganmeldelser

Farvestrålende atlas
Stock C, Walker R, Gulabivala K. Endodontics. 3rd ed. Edinburgh:
Elsevier, Mosby; 2004. 324 sider, ill. ISBN 0-7234-3203-1. Pris:
GBP 120,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 1662,-.
Det har altid været et særkende for dette atlas at dokumentere
kanalfigurationen efter en proces hvor tandens hårdtvæv gøres gulligt gennemsigtigt, og pulpa med alle dens forgreninger fremtræder mørkfarvet. Denne metode er blevet stedse
udbygget siden førsteudgaven i 1988 med et glimrende pædagogisk resultat. I det hele taget skal et atlas jo virke visuelt
klargørende og helst også fremtræde tiltalende. Og det gør
dette atlas, som efterhånden også har fået større tekstmæssig
tyngde. Man kan dog diskutere om hidsigheden i den røde
farve i mundhuleillustrationerne fremmer forståelsen eller
den blot tjener til at holde læseren mere vågen! Ved revision af rodfyldninger anbefales kloroform til plastificering af
de sidste rester af guttaperka efter at hovedparten er fjernet
med roterende instrumenter og file. Kloroform må ikke anvendes i Danmark medmindre patientens hoved anbringes i
stinkskab! Lidt forbavsende nævnes polymeren Diaket som
et af de bedst egnede materialer til retrograd rodfyldning.
Tidligere undersøgelser har vist betydelig større vævsirritation sammenlignet med en anden polymer, AH26. Set fra
et nationalt synspunkt kan det beklages at Retroplast ikke
nævnes, især fordi der efterhånden er dokumentation for
meget tilfredsstillende heling efter anvendelse.
Men alt i alt er det et udmærket og stimulerende atlas.
Preben Hørsted Bindslev

En vaskeægte TMD-manual
Wright EF. Manual of temporomandibular disorders. Victoria,
Australia: Blackwell Munksgaard; 2005. 354 sider, ill. ISBN 0-81380752-2. Pris: GBP 59,50 (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 847,-.
Her er et eksempel på hvordan en amerikansk lærebog kan
skrues sammen. Der er fem dele startende med initial vurdering af patienten, anamnese, klinisk undersøgelse samt billeddannende teknikker. Del 2 beskriver de akutte TMD-tilstande
(temporomandibular disorders) og deres behandling. Del 3 er
fokuseret på anvendelsen af forskellige bidskinner, og del 4
på andre behandlingsmuligheder. Endelig er del 5 en samling
af case reports der illustrerer diagnostik og behandling af de
forskellige TMD-kategorier. Appendices med patientspørgeskemaer og informationer om bidskinner, fysioterapi mv. kan
downloades fra forlagets hjemmeside. Bogen har tandlæger
og tandlægestuderende uden specielt kendskab til TMD eller
orofaciale smerter som primære målgrupper. Teksten er præsenteret meget ligefremt og holdt i jeg-form. Der er behørige
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referencer til den eksisterende litteratur, og bogen tilsigter at
være evidensbaseret. Det kan dog undre at beskrivelsen af fx
en tilstand der omtales som spasmer i m. pterygoideus lat.,
fylder så meget når der ikke findes stærk dokumentation for
en sådan diagnose. Svagheden i bogen er således at det biologiske fundament for de forskellige kliniske manifestationer
og problemer kun er medtaget i beskedent omfang. Overalt i
teksten er der focal points og quick consults der på få linjer
opsummerer forfatterens væsentligste budskaber.
Bogen vil næppe have større relevans for tandlæger der i
forvejen har erfaring med TMD-problemer.
Peter Svensson

Ny bog om infektionssygdomme og
mikrobiologi
Kjeldsen K, Nielsen LP, Peterslund NA, Tvede M, red. Infektionssygdomme og mikrobiologi. København: Akademisk Forlag; 2006.
444 sider, ill. ISBN 10-87-500-3733-1. Pris i DKK 399,- inkl. moms
mv. (uindb).
Målgruppen for bogen er studerende inden for sundhedsuddannelserne. Bogen er en nyskabelse, idet den rummer
en gennemgang af såvel de vigtigste infektionssygdomme,
herunder tropesygdomme og infektioner på rejser, som en
gennemgang af den kliniske mikrobiologi omfattende bakterier, virus, svampe og parasitter med medicinsk relevans.
Der er tillige et afsnit om infektionsimmunologi og vægtige
afsnit om hygiejne og vaccinologi. Bogen har et gennemgående tema idet de fleste afsnit indledes med en sygehistorie og afsluttes med tre bokse der indeholder punkter om
»hvad der er værd at vide« samt nogle spørgsmål og svar til
selvevaluering. At gøre stoffet relevant ved at »krydre« med
sygehistorier er selvsagt en god idé, og selvevaluering sætter de fleste studerende pris på. Stoffet gøres interessant og
forståeligt ved de mange illustrationer. Der er 28 forfattere,
men man har bestræbt sig på at bogen fremstår ensartet,
og at forfatterne giver en opdatering af den viden der er på
området, og det er lykkedes. De enkelte forfattere har med
deres store specialviden ofte fyldt mange detaljer på, bl.a.
i form af tal og procenter som kunne skaffes fx via Epinyt,
der findes på SSI’s hjemmeside (www.SSI.DK), men det er de
studerende sikkert i stand til at håndtere.
Bogen er ikke fyldestgørende nok for tandlægestuderende
idet der mangler et afsnit om oral bakteriologi. Bogen kan
anbefales til alle med en sundhedsfaglig baggrund der er interesseret i en opdatering af deres viden om infektionssygdomme og mikrobiologi.
Anne Kjerulf og Hanne Colding
Faglig orientering
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DTF mener

Vi skal være mere på forkant
En af DTF’s vigtigste opgaver er at sikre foreningen
og dermed tandlægestanden optimal indflydelse på
de fremtidige vilkår for tandplejen i Danmark. Derfor er det en af foreningens visioner at DTF skal
være en troværdig og vægtig aktør der bidrager
konstruktivt til at imødekomme fremtidens udfordringer inden for tandplejen. Vi ønsker at der bliver
lyttet til DTF. At vi bliver regnet for noget. Og at vi
bliver spurgt når det er relevant.
Det kræver hårdt arbejde at opfylde denne vision.
Og vi må erkende at vilkårene er anderledes end de
var for nogle år siden. Man skal bl.a. være meget
mere på forkant i
dag end tidligere.
Vi bliver i højere grad
betragtet som en forening Derfor har vi lagt en
ny og endnu mere
som politikere og
opsøgende linje i
embedsmænd kan få noget forhold til politikere,
ud af at spørge til råds
embedsmænd og
samarbejdspartnere.
Vi har bl.a. inviteret os selv til flere møder, og vi
har været offensive ved at fremsætte vores egne
forslag til hvordan tingene kan skrues sammen.
Så vidt jeg kan bedømme har den mere opsøgende linje medvirket til at vi har fået mere indflydelse
– altså at vi er blevet en mere vægtig og konstruktiv
aktør. Vi bliver i højere grad betragtet som en forening som politikere og embedsmænd kan få noget
ud af at spørge til råds. Vi fik eksempelvis sat et
tydeligt fingeraftryk på lovforslaget om forbud mod
eksklusivaftaler. Og det ser ud til at vi via den nye
sygesikringsoverenskomst får indflydelse på hvordan der skal indføres kvalitetssikring i tandplejen.
Men en opsøgende og offensiv linje har også sine
tunge sider. Den koster tid og kræfter. Man får ikke
sine ønsker igennem i løbet af nogle måneder. Og
man får det ikke nødvendigvis helt som man vil
have det. Som i alle livets andre forhold er det sådan
at vil man opnå noget, må man også være parat til at

give noget. Måske også noget som man helst ikke
ville have givet væk. Man er nødt til at rette ryggen
og tage ansvar.
Jeg er meget glad for at DTF’s repræsentantskab
på foreningens nyligt afholdte hovedgeneralforsamling gav hovedbestyrelsen ubetinget opbakning til
at køre videre med den mere opsøgende og offensive linje. Jeg er selv ikke i tvivl om at det er i alle
tandlægers interesse at vi som forening er på forkant, at vi er konstruktive, og at vi tør stikke næsen
frem – selv om det indimellem indebærer at vi får et
par rap over den.
Jeg er også meget glad for de mange opringninger
og mails som jeg i årets løb har fået fra tandlæger
der har fortalt mig at de synes det er en god kurs
DTF er slået ind på. Mange har bidraget med forslag
til at gøre tingene endnu bedre. Det må I meget gerne blive ved med – også i det nye år.
Glædelig jul
Læs også artiklen »Fælles etisk platform på vej« på
side 1246.

1220

F oto : H e n r i k S ø r e n s e n

Susanne Andersen,
formand for DTF
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Gør hverdagen
lettere...

Ring til os på 39 46 00 80 eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

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

Er DTF’s ledelse (»Inderkredsen på Amaliegade«)
troværdig? – Modsatrettede udtalelser fra DTF’s formand
Opfølgning af svar fra DTF’s formand, Susanne Andersen, på mit indlæg i Tandlægebladet nr. 10-2006: »Skal
lukkede aftaler mellem store multidentale selskaber og DTF være helt
åbne for alle foreningens medlemmer
til enhver tid?«
Sagens kerne er kort fortalt at jeg
mener at kursuslederne, overtandlæge Ulla Pallesen og tidligere uddannelseschef Frank Senderovitz, ved Plastsymposiet i november 2004 stærkt
profilerede selskabet Ivoclar-Vivadent, tenderende til eksklusivitet
mod andre firmaer. Jeg har derfor
udbedt mig aftalen mellem DTF og
Ivoclar-Vivadent.
Kære formand: Hvordan kan du på
den ene side i Tandlægebladet skrive til
læserne at der ikke var/er økonomi-

ske aftaler mellem udstillerne, herunder Ivoclar-Vivadent og DTF ved
Plastsymposiet i Bella Center i november 2004.
Og på den anden side: Skrive til
mig den 10. februar 2006 at indtægterne fra udstillerne ved Plastsymposiet, herunder Ivoclar-Vivadent, gik
direkte til DTF. – Så må der findes en
aftale mellem DTF og selskabet Ivoclar-Vivadent. Man får da vel ikke
penge i DTF’s kasse uden aftaler. Gør
man? – Hvordan forklarer du disse to
modsat rettede udtalelser. Findes der
alligevel en aftale mellem DTF og
Ivoclar-Vivadent? Ja eller nej? Hvis ja,
er aftalen »lukket land« for almindelige medlemmer. Har DTF-medlemmer adgang til et detaljeret sympo
sieregnskab? Ja eller nej?

Videre skriver du: »Så vidt jeg er
orienteret«, blev ca. ti forhandlere af
plastmaterialer indbudt til at udstille
ved Plastsymposiet, herunder Ivoclar-Vivadent. – Et firma der ikke er
plastrelateret, fik uhindret medieadgang til Plastsymposiet hvorimod et
konkurrerende plastfirma til IvoclarVivadent meget bestemt blev nægtet
adgang overhovedet til Plastsymposiet af overtandlæge Ulla Pallesen.
Kære »inderkreds på Amaliegade«,
undskyld, jeg siger det ligeud: Det
lugter langt væk.

Symposium 2004 samtidig med at jeg
i et brev af 10. februar 2006 skriver i
et brev til dig at indtægterne fra udstillerne ved plastsymposiet i november 2004 tilfaldt DTF direkte.

Årsagen til forvirringen er enkel:
Det var en fejlagtig information jeg
gav dig i brevet af 10. februar 2006.
Der var og er ingen penge mellem
udstillerne og DTF. Jeg har undersøgt

Jens Ulsø,
tandlæge,
Alsvej 25, 8240 Risskov

Svar til Jens Ulsø
Jeg kan godt forstå at du er forvirret
over at jeg i Tandlægebladet skriver at
der ikke var nogen økonomiske mellemværender mellem DTF og en række plastfirmaer i forbindelse med
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Debat
Jeg beklager at du blev fejlinformeret i brevet.

Hermed anser Tandlægebladets redaktion debatten om udstillere ved Symposium
2004 for værende afsluttet.

Susanne Andersen,
formand for DTF

 $+ 

den skriftlige dokumentation, og det
står klart at der alene var et økonomisk mellemværende mellem udstillerne og Bella Center, som lagde lokaler til symposiet.
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Ny autorisationslov:

Tandlægen må
uddelegere alle opgaver
Ny lov fjerner begrænsningerne for brug af medhjælp. Fremover må
tandlægen uddelegere alle opgaver til sit personale. Blot det gøres med
omhu og samvittighedsfuldhed

Trine Ganer

Fremover må klinikassistenter lave
fyldninger og tandplejere rodbehandlinger – så længe tandlægen tager
ansvaret. Det er konsekvensen af den
nye autorisationslov der fjerner de
nuværende begrænsninger for brug af
medhjælp.

Informationsmøder
DTF og Sundhedsstyrelsen
planlægger at tilbyde informationsmøder om den nye autorisationslov.
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Loven betyder dermed at det er op
til tandlægen at vurdere hvilke behandlinger hans eller hendes personale er kvalificeret til at udføre. Så
længe tandlægen udviser omhu og
samvittighedsfuldhed, er loven overholdt.
Den nye autorisationslov omfatter
alle autoriserede sundhedspersoner,
og den betyder at der nu kommer ens
regler på hele sundhedsområdet, forklarer afdelingstandlæge Mette Halberstadt fra Sundhedsstyrelsen.
– Tandlæger og tandplejere er de
eneste der hidtil har haft begræns-

ninger i forhold til brugen af medhjælp, og den nye lov sidestiller dem
nu med læger, sygeplejersker, kiropraktorer og alle andre autoriserede
sundhedspersoner, forklarer Mette
Halberstadt.
Sundhedsstyrelsen kan dog vælge
at indføre begrænsninger på udvalgte
områder. I Sverige, hvor man har lignende regler, må klinikassistenter fx
ikke foretage invasive indgreb i hårdt
og blødt væv. Men if. Sundhedsstyrelsen er der ikke umiddelbart planer
om at gøre det samme i Danmark.
– De eneste begrænsninger bliver
TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

[ VOXPOP ]
Tandlægebladet har spurgt tre tandlæger hvilke konsekvenser den nye lov
får på deres klinikker
Foto: Lars Horn/Baghuset

Ole Jensen, tandlæge i
Thisted Kommunale Tandpleje
– Vi har svært ved at rekruttere tandlæger, og jeg
tror godt det kan få en betydning her hos os. Vi uddelegerer allerede nu mange opgaver og arbejder i
det hele taget så vidt muligt efter LEON-princippet.
Hvis de nye muligheder skal udnyttes, kræver det at
der er klinikassistenter der vil og kan påtage sig
andre opgaver og et større ansvar. Det er jeg ikke i
tvivl om at der er nogen her hos os der kunne være
interesserede i. Og som bestemt vil være kompetente hvis de får den nødvendige efteruddannelse.

– Umiddelbart synes jeg det er en dårlig idé helt at
fjerne begrænsningerne for hvad personalet må
lave. Her tænker jeg på patienternes sikkerhed – fx
i en presset situation hvor tandlægen måske ikke
helt får fulgt behandlingen tæt nok. Man kan jo
frygte at vi ender i samme situation som hudlægerne hvor man overvejer at begrænse kosmetologernes ret til at udføre visse behandlinger.
– På den anden side kunne jeg godt forestille mig
at nogle klinikassistenter kunne lave nogle flere
ting end de gør i dag. Fx tage aftryk og rense tænder på de unge patienter. Men det kræver en del af tandlægen, og man skal
være med hele vejen.

DTF-formand positiv
DTF’s formand, Susanne Andersen, er overvejende positiv over
for at tandlæger nu har samme
muligheder for brug af medhjælp
som fx lægerne. Hun forventer
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Kirsten Steen, tandlæge på
egen klinik i Ringkøbing

Foto: JENS BACH

sandsynligvis på det kosmetiske
område for både læger og tandlæger. Her vil der blive fastsat regler
for hvem der må udføre hvad – og
til hvilke behandlinger der må
anvendes medhjælp. Regelsættet
er dog ikke helt på plads endnu,
siger Mette Halberstadt.

Foto: Steen Vedel

Tine Mora-Jensen, tandlæge på
egen klinik i Lyngby

– Principielt er det en udmærket idé. Og jeg tror
også det er noget vi kommer til at bruge på vor klinik. Det kræver selvfølgelig at man uddanner personalet godt og holder opsyn. Jeg kunne godt forestille mig at nogle af vore klinikassistenter kunne
være interesserede i fx at fremstille provisorier,
tage aftryk og måske også foretage tandrensninger
på nemme patienter. Tandplejerne kunne evt. lægge
fyldninger – ikke bore, men fylde og pudse af. Det
vil selvfølgelig kræve at man som tandlæge følger
behandlingen, det er klart.

»
tandlæge og samfund
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Jeg tror ikke at vi
kommer til at se en
masse klinikassistenter
behandle caries
DTF’s formand Susanne Andersen

dog ikke at den nye lov kommer til at
skabe store omvæltninger fra den ene
dag til den anden.
– Man skal nok lige vænne sig til
det ude på klinikkerne, og jeg tror
ikke at vi kommer til at se en masse
klinikassistenter behandle caries,
siger Susanne Andersen.
Hun mener ikke at det er et problem for patientsikkerheden at klinikassistenter og tandplejere nu får
mulighed for at løse andre opgaver
end i dag.
– Jeg er overbevist om at de tandlæger der uddelegerer nye opgaver til
deres personale, er fuldt ud i stand til
at sætte grænsen på forsvarlig vis,
siger Susanne Andersen.
Vestjysk skepsis
Formanden for Ringkøbing-Viborg
Amters Tandlægeforening, Henning
Nyholm Jensen, er mere forbeholden.
Han står i spidsen for en kreds hvor
det er svært at rekruttere tandlæger.
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Alligevel mener han ikke at det er
løsningen at lade klinikassistenter og
tandplejere udføre flere typer behandlinger.
– Man kan selvfølgelig lære klinikassistenter op til nogle ting. Men
hvad er idéen i at vi har taget en femårig uddannelse hvis man bare kan
hive folk ind fra gaden og lade dem
lave det samme? Mange af de opgaver
der måske virker simple, kræver jo et
dybdegående kendskab til hvordan
tænder er bygget op, hvordan materialerne fungerer, og hvordan begge
dele opfører sig når man arbejder
med dem, siger Henning Nyholm
Jensen.
Han mener at yderligere uddelegering vil kræve så meget planlægning i
det enkelte patientbehandlingsforløb
at en rationaliseringsgevinst vil gå
tabt. Tandlægerne har i forvejen rationaliseret deres arbejdsrutiner mest
muligt, mener Henning Nyholm Jensen.

– Og med de øgede krav om certificering og efteruddannelse blandt
tandlæger når vi hurtigt grænsen for
hvilke arbejdsopgaver der kan uddelegeres forsvarligt, siger han.
Begrænsninger i overenskomsten
Før man uden videre overlader fx
tandrensninger og ekskaveringer til
klinikassistenten, skal man dog være
opmærksom på at de ydelser som er
omfattet af sygesikringsoverenskomsten kun udløser tilskud hvis en
tandlæge eller tandplejer har været
involveret i forbindelse med behandlingen. Det forklarer Henrik
Hoffmann, der er forhandlingschef i
DTF’s sekretariat.
Læs mere om den nye autorisationslov s.
1237 (Vigtigt at vide) ■
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ikke
meget som er
så enkelt og
hurtigt som
Der er

G-BOND fra GC.
Dobbelte bindinger på bare 30 sekunder –
og et lag er alt som behøves.
GC EUROPE N.V. – Scandinavian Office – Tel. + +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com – www.scandinavia.gceurope.com
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Alle tand
klinikker
skal have
en digital
signatur

Fristen for at kræve den nye overenskomstaftale mellem sygesikringen og
DTF til urafstemning blandt foreningens medlemmer var fredag den 17.
november.
Kravet er if. vedtægterne at mindst 20% af de medlemmer der er omfattet
af overenskomsten, skal anmode om at den sendes til urafstemning for at
det sker. Og da ingen ved fristens udløb havde sendt en anmodning til DTF,
er overenskomsten således vedtaget.

R: Tænder afslører
indkomst
Man kan nærmest se på folks tænder hvor
meget de tjener, og det er uretfærdigt. Det
mener Charlotte Fischer, der er sundhedsordfører for Det Radikale Venstre. Hun og
hendes parti ønsker at indføre indkomstafhængig brugerbetaling på tandbehandling.
Den nuværende indretning er socialt
uretfærdig, mener partiet, der endnu ikke
har lagt sig fast på en endelig model, men
forventer at fremsætte et beslutningsforslag
efter nytår.

FDI i Dubai

Foto: Age/Scanpix

1228

Foto: Henrik sørensen

If. den nye sygesikringsoverenskomst, der forventes at træde i
kraft 1. april 2007, skal alle danske tandklinikker på sigt have
oplysninger om bl.a. priser liggende på den fælles offentlige
sundhedsportal, sundhed.dk.
Det kræver at man har en
digital signatur som man kan få
ved at gå ind på sundhed.dk.
Den koster 750 kr. i oprettelse
og herefter 100 kr. årligt.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du sende en
mail til digitalsignatur@sundhed.dk. Du bedes skrive ydernummer og cvr-nr. i mailen.
Vil du huske at opdatere dine
priser og øvrige oplysninger
løbende, kan du logge på med
digital signatur, finde
din klinik i Vejviseren
og klikke på ikonet »Tilføj til mine kontakter«.
Næste gang du logger dig
på, vil du med ét klik
finde linket til redigering
af praksisdeklarationen.

Sygesikringsoverenskomsten vedtaget

Næste års FDI-kongres
afholdes i Dubai i de
Forenede Arabiske Emirater. Kongressen finder
sted i perioden fra 24. til
27. oktober. Tema på
kongressen 2007 vil være: »Dental Diversity in the
Land of Tomorrow«.
Det er allerede nu bestemt at kongressen i
2008 bliver afholdt i
Stockholm og i 2009 i
Singapore.
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Polske tandlæger afhjælper tandlægemangel i Sverige
Efter udvidelsen af EU er antallet af tandlæger fra de ny EU-lande som søger til Sverige, steget markant.
Antallet af tandlæger med udenlandsk uddannelse som søger til Sverige, er tredoblet i de seneste år –
og de kommer især fra de nye medlemslande.
Den svenske Folktandvård ansætter stadig flere polske tandlæger og de gør især gavn i områder hvor
det er vanskeligt at rekruttere svenskuddannede tandlæger.
Det skriver Tandläkartidningen.

Ny mand i spidsen for SYSIFO

Foto: Anders Bach

Bjørn Haulrig fra Sjællands Tandlægeforening er ny formand for DTF’s sygesikringsforhandlingsudvalg (SYSIFO). Han overtager hvervet efter Vagn Vestergård
Jacobsen der går af efter otte år på posten.
Arbejdet i SYSIFO er ikke nyt for Bjørn Haulrig der har siddet i udvalget siden
december 2002. I det hele taget har 46-årige Bjørn Haulrig stor fagpolitisk erfaring.
Sideløbende med SYSIFO er han engageret i flere andre udvalg og bestyrelser, bl.a.
forhandlingsudvalget for klinikmedarbejdere, ankenævnet for DTF’s Patientskadeforsikring og bestyrelsen for Region Hovedstaden.
Bjørn Haulrig dimitterede fra Tandlægeskolen i København i 1986 og har de sidste mange år drevet klinik i Fredensborg sammen med Steen Sunesen og Lotte
Hein Sørensen.

DTF’s
sekretariat
åbent mellem
jul og nytår
Har du brug for at tale med
DTF’s Front Office mellem jul
og nytår, er der åbent mellem
kl. 9.00-16.00 onsdag og torsdag og fredag til kl. 15.30.
I dagene mellem jul og nytår
er der således lukket for den
udvidede åbningstid som først
er fungerende igen den
2. januar 2007.
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Alle tandklinikker screenet
Ved årsskiftet skulle alle danske tandklinikker, if. Arbejdstilsynet, have haft screeningsbesøg. Det drejer sig, if. odontologisk
sekretær i DTF Marianne Koch Uhre, om ca. 2.500 klinikker.
– Ud over de ganske få klinikker der afventer et tilpasset
tilsyn, kan vi nu snart sige at alle danske tandklinikker har
fået Arbejdstilsynets ord for at deres arbejdsmiljø er i orden.
Det synes jeg er rigtig positivt, siger Marianne Koch Uhre, der
dog tager det forbehold at der kan være enkelte klinikker som
Arbejdstilsynet, trods hensigterne, ikke når inden årsskiftet.
Tandklinikker der har haft orden i arbejdsmiljøet, skal regne
med at få opfølgende screeningsbesøg ca. hvert tredje år.
VIGTIGT: Det er endnu ikke besluttet om tandlæger der har
fået påbud om at anskaffe kontrolanordning på stærksugene
senest 1. januar 2007 får midlertidig dispensation. Følg med på
DTFnet.
tandlæge og samfund
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Amtstandplejen i
de nye regioner
De nye regioner har valgt forskellige modeller for organiseringen af det der hidtil har heddet amtstandpleje

Winnie Brodam

Fra nytår forsvinder amterne og med dem også det der
hed amtstandplejen. Fra 1. januar 2007 er det i stedet landets kommuner der skal tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre som ikke
kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Kommunerne kan vælge selv at sørge for tandplejetilbuddet, eller de kan købe det hos andre kommuner eller
hos regionerne som har forsyningsforpligtelse.

Der er dermed lagt op til flere kombinationsmodeller
for organisering af specialtandplejen. Tandlægebladet har
foretaget en rundringning til de tidligere amter og spurgt
hvem der fremover skal tage sig af specialtandplejen i de
nye regioner. Resultatet viser et lidt broget Danmarkskort. ■

Specialtandpleje

Hvad siger loven?

Sundhedsstyrelsen skønner at

Sundhedsloven bestemmer at kommunerne skal tilbyde specialtandpleje til

31.000 patienter vil være omfattet

sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mfl. der ikke kan udnytte de alminde-

af tilbuddet om specialtandpleje.

lige tandplejetilbud.

Omkring en fjerdedel af dem vil
kunne behandles i omsorgstand-

Kommunerne kan vælge selv at sørge for specialtandplejen, eller de kan indgå

pleje, i kommunal tandpleje eller i

aftaler med andre kommuner, regionsråd eller private klinikker.

privat praksis.
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Både kommunale og regionale klinikker
I Region Syddanmark har næsten alle de jyske kommuner
bestemt sig for at købe specialtandpleje hos regionen. De
fynske kommuner derimod vil købe den hos Odense
Kommune, som til det formål overtager amtstandklinikken i
Nyborg og en del af amtsklinikken i Odense.
Region Syddanmark bevarer faciliteter i Odense til visitation af
aplasipatienter, patienter med Sjögrens syndrom, og patienter
i kemoterapi og i strålebehandling samt til syn og skøn i
forbindelse med tandlægeklager. Derudover skal klinikken
bruges ved behandling, kvalitetssikring og vidensopsamling i
forbindelse med patienter med tandagenesi og til tandlægevagten.
Den kommende regionale tandpleje får hovedklinik i Esbjerg,
hvor administrationen af tandplejen og den
ledende overtandlæge skal sidde. Klinikkerne
i Vejle, Sønderborg og Odense bevares
som satellitklinikker.
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Tre kommuner tager over
I Region Hovedstaden har tre
kommuner overtaget de tidligere
amtstandplejer:
- Den tidligere amtstandklinik i
Frederiksborg Amt overtages af
Rudersdal Kommune, som vil
udbyde kommunal specialtandpleje
til kommunerne i den del af
regionen.
- Amtstandplejen i Københavns Amt
overtages af Gentofte Kommune
som vil udbyde den til det der før var
Københavns Amt.
- Københavns Kommune, som har
været både amt og kommune, kører
som hidtil og ”sælger” specialtandpleje til Frederiksberg Kommune.
Bornholm hører til Hovedstadsregionen.

Formentlig regionale klinikker
I Region Sjælland bliver specialtandplejen efter alt at
dømme placeret i regionale klinikker med udgangspunkt i Slagelse og Næstved.
Der vil muligvis være kommuner som varetager en del
af specialtandplejen selv, evt. i samarbejde med andre
kommuner, og der vil måske være kommuner hvor
regionen varetager både omsorgstandplejen og
specialtandplejen. Ved redaktionens afslutning var der
imidlertid endnu ikke underskrevet bindende
rammeaftaler.

tandlæge og samfund
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Illustration: Tobias Mikkelsen

Regionen forsyner i sygehusregi
5.200 patienter bliver tilknyttet
specialtandplejen i Region
Midtjylland som alle regionens
kommuner, samt et par uden for
regionen, har tilsluttet sig.
Klinikkerne på Holstebro Sygehus
og Viborg Sygehus bevares, og der
etableres to nye klinikker på hhv.
Randers Centralsygehus og Odder
Sygehus. Alle den kommende
regions fire specialtandklinikker vil
dermed være i sygehusregi.

Én kommune overtager det hele
I Region Nordjylland overtager
Aalborg Kommune den tidligere
amtstandklinik og driver den videre
i kommunalt regi. De fleste
nordjyske kommuner har meddelt
at de agter at købe specialtandpleje hos Aalborg Kommune, men
enkelte kommuner køber den i
region Midtjylland.

DTF Forlag
Bestillingsliste

1.3.2006

Dansk Tandlægeforening

Minimum
salg

Salgspris
pr. enhed kr.

Antal pr. enhed

Inkl. moms

Antal
enheder

Varenr.

FOR KLINIKKEN
Shocktavle - Akutte medicinske tilstande i daglig praksis

200,00

14

700,00
254,00
317,00
100,00

1001
1002
1004
1005

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

55,00
85,00
85,00
96,00
85,00
96,00
96,00
96,00
85,00
85,00
85,00
85,00
96,00
96,00
85,00
85,00
343,00

2001
2002
2003
2020
2004
2005
2006
2021
2008
2009
2010
2017
2011
2012
2013
2014
15

20
20
20
20

u/b
u/b
u/b
u/b

3001
3002
3003
3004

10

100,00
592,00
173,00
96,00
85,00

4010
4001
4002
2015
2016

420,00
420,00

4600
4601

FOR PATIENTER - VOKSNE
Tandlægens Billedhåndbog
Opdat. nr. 4-99 af Tandlægens Billedhåndbog
Opdat. nr. 5-02 af Tandlægens Billedhåndbog
Opdat. nr. 6-05 af Tandlægens Billedhåndbog
Patientinformationsbrochurer:
●
Caries
●
Delproteser
●
Efter fjernelse af en tand
●
Erosioner
●
Helproteser
●
Hold rent under og efter implantatbehandling
●
Implantat
●
Infraktioner i dentinen
●
Kroner og broer
●
Noget om at holde rent mellem tænderne
●
Ny protese
●
Når du er gravid
●
Rodbehandling
●
Sunde tænder resten af livet
●
Tandfyldninger
●
Tandkødsbetændelse og parodontose
Brochureholder til seks slags brochurer
Brochurer om patientforsikring/tobak:
●
Information om tandbehandling
●
Hvis noget går galt
●
Når skaden er sket
●
Sundere mund og tænder uden tobak

FOR PATIENTER - BØRN
Bogen om mælketænder
Tandlægens Børnebilledhåndbog
Opdat. nr. 1-03 af Tandlægens Børnebilledhåndbog
Noget om de første tænder
Noget om 6 årstanden

20
20

UNDERVISNINGSMATERIALE PÅ CD-ROM
Omsorgstandpleje
Pas på dine børns tænder

Priserne er ekskl. forsendelsesomkostninger

FAKTURERING:

LEVERING:

Kliniknavn

Navn

Adresse

Adresse
By

Postnr.

Land

Land

Att. / Rekv.
EAN-nr.

Dato:

1232

By

Bilagsnr.

Underskrift:

Att. / Rekv.

E-mail:

2006

Postnr.
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+ANÖALLEÖDINEÖPATIENTERÖDETÖHER
(VISÖIKKE ÖHARÖDEÖM¥SKEÖÖ
PROBLEMERÖMEDÖATÖGABE

(J LPÖDINEÖPATIENTERÖMEDÖATÖHJ LPEÖSIGÖSELV
TheraBite kæbetræner er et enestående passivt
rehabiliteringssystem til patienter, som lider under
problemer med kæbens gabefunktion. TheraBite
hjælper disse patienter med at genvinde bevægeligheden og styrken i kæben.

Simonsen & Weel
Dag Hammarskjölds Allé 33
2100 København Ø
Tlf. 35 38 14 77 - Fax. 35 38 14 76
E-mail: cne@sw.dk • www.sw.dk

TheraBite AD Danmark w changes b1 1

©Atos Medical AB
The TheraBite ® Jaw Motion Rehabilitation SystemTM is protected by United States patent (4.909.502 and 5.035.420, 5.361.506), and
by other patents and patents pending worldwide. TheraBite ® is a registered trademark owned by Atos Medical AB, Sweden.

Problemer med at gabe er en meget
0ROBLEMERNEÖKANÖOPST¥ÖSOMÖFLGEÖAF
smertefuld tilstand, som giver store
• Dysfunktion af den temporaleproblemer med at spise og tale, ligemandibulære muskulatur
som det kan være vanskeligt at opretholde en god tand- og mundhygiejne. • Kirurgiske indgreb
• Strålebehandling
• Direkte trauma
• Indirekte trauma såsom piskesmæld
• Biden og skæren tænder
• Stress-relaterede sygdomme
• Forbrændinger

Producent:
Atos Medical AB, Sverige. www.therabite.com

28-11-2006 08:37:30

Klagesagssystemet efter reformen
Kommunalreformen betyder ændringer i klagesagssystemet. Bl.a. reduceres
antallet af hhv. amtstandlægenævn og samarbejdsudvalg

Trine Ganer

Det system som behandler patienternes klager over tandlæger, ændres fra
årsskiftet. Når 14 amter bliver til fem
regioner, reduceres antallet af hhv.
amtstandlægenævn og samarbejdsudvalg – og amtstandlægenævnet ændrer navn til regionstandlægenævnet.
Et regionstandlægenævn (som
tager sig af de faglige klager) nedsætter et besigtigelsesudvalg som består
af en repræsentant fra regionen samt
de tandlæger der foretager en faglig
vurdering af patienten i forbindelse
med en klage.

Hver region kan individuelt beslutte hvor mange tandlæger der er behov
for i forbindelse med besigtigelse af
patienterne. Dette er hensigtsmæssigt
da besigtigelsen dermed fortsat kan
foregå lokalt, og det kan især være en
fordel i de regioner hvor der er stor
geografisk spredning – fx hovedstadsregionen hvor man eksempelvis på
Bornholm kan vælge at udpege nogle
tandlæger lokalt som besigtiger de
bornholmske patienter der klager.
Det er også muligt at justere antallet af medlemmer af regionstandlæge-

nævnene, fx afhængig af hvor mange
klagesager man behandler i det enkelte nævn.
Ingen personsammenfald
Sygesikringsoverenskomsten bestemmer at der fremover ikke må være
personsammenfald mellem besigtigelsesudvalg og regionstandlægenævn. Dvs. at den tandlæge der foretager den faglige vurdering af patienten, ikke samtidig afgør klagesagen i
regionstandlægenævnet.
Afgående forhandlingsleder i DTF,

Illustration: Tobias Mikkelsen

1234
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Vi gentager succesen

FREMTIDENS
TANDLÆGE
FRA KLINIK TIL GLOBALISERET VIRKSOMHED

tandlæge Vagn Vestergård Jacobsen mener at det er
positivt at antallet af nævn og udvalg reduceres.
Flere sager giver mere erfaring i udvalgene, mener
han.
– Det er en fordel for tandlægerne at de organer
der skal behandle klager over dem, får mere erfaring. Det betyder alt andet lige mere ensartethed i
vurderingerne, siger forhandlingsleder Vagn
Vestergård Jacobsen.
Yderligere information findes på DTFnet medlemsnettet (søgeord: klagesystem) ■

SYMPOSIUM
ER DU OG DIN KLINIK KLAR
TIL GLOBALISERINGEN

Få svaret på årets mest innovative og relevante
symposium for tandlæger.
Mød mennesker med holdninger til indtjening,
fremtidens patienter og net-working.

Ny autorisationslov

Fredag den 2. februar 2007 • Kl. 09.00-16.00
Hotel Trinity i Fredericia

Sundhedsstyrelsen kan fremover i påtrængende
tilfælde fratage sundhedspersoner deres
autorisation midlertidigt. Det vil ske hvis Sund-

Guldsponsorer

hedsstyrelsen vurderer at den pågældende
tandlæges virksomhed er til overhængende fare

Sæt
i kalenderen

for patienternes sikkerhed.
Derudover giver den nye autorisationslov
mulighed for at begrænse sundhedspersoners
virksomhedsområde i en periode. Fx kunne man
forestille sig at en tandlæge fik frataget muligheden for fx at udføre implantatbehandlinger hvis

InterDental Teknik

der var begrundet mistanke om at tandlægen ved
at foretage implantatbehandlinger udgjorde en
fare for patientsikkerheden.
Se i øvrigt s. 1237 [Vigtigt at vide]

www.tandlaegenet.dk

TILLID

D E N

1236

N Æ S T E

G E N E R A T I O N

Total sikkerhed

Brugervenlighed

Hurtig og økonomisk

Pålidelig og lang levetid

For yderligere information kontakt W&H:
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart
Tel. 64 41 41 42
info@whnordic.dk
www.wh.com
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Kurser og forlagsprodukter dyrere for ikke-medlemmer
Når eksklusivbestemmelserne ophæves den 1. januar 2007, bliver det dyrere for ikke-medlemmer at deltage i DTF
Efteruddannelses kurser. Baggrunden er, if. chefen for DTF Efteruddannelse, Ole Marker, at en lille del af kontingentmidlerne går til udvikling af kurser.
– Hvis man ikke er med til at finansiere kursusudviklingen via sit kontingent, er det
vel kun rimeligt at man betaler lidt ekstra for at deltage i kurserne, siger Ole Marker.
r•
Hvis intet andet er nævnt, vil det være 20% dyrere for ikke-medlemmer at deltage i
• efte
et kursus. På visse kurser, fx Symposium, vil deltagergebyret imidlertid blive 50% højere for ikke-medlemmer. Desuden vil der være efteruddannelsestilbud kun for medrne
lemmer, fx Alsace-kurset.
aftale
Det bliver også dyrere for ikke-medlemmer at købe de blå patientinformationsbrochurer og andre produkter fra DTF Forlag. Der bliver lagt 20% oven i prisen på forlagsprodukter hvis man ikke er medlem af DTF.

sivu
l
k
s
k
e

VIGTIGTatvide
Ny autorisationslov
Den 1. januar 2007 træder en ny autorisationslov i kraft. Den gælder alle
autoriserede sundhedspersoner, heriblandt tandlæger, og den samler og
forenkler 14 eksisterende autorisationslove.
Den nye autorisationslov afløser den nuværende tandlægelov.
For tandlægerne betyder loven flg.:
• Begrænsningerne i forbindelse med brug af medhjælp ophæves.
• Retten til selvstændig virksomhed bortfalder når en person fylder 75 år.
Loven omfatter kun personer der fylder 75 år fra og med 2007 og frem.
• Sundhedsstyrelsen kan fremover fratage sundhedspersoners autori
sation midlertidigt og foretage indskrænkning i sundhedspersoners
virksomhedsområde (se i øvrigt s. 1235).

ion til alle tandlæger • Vigtig information til alle tandlæger • Vigtig informat
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Ansættelses
overenskomster efter
eksklusivaftalernes
r•
bortfald
• efte
siveksafktalluerne

Søgnehellig
dage og frihed
mellem jul og
nytår for klinik
assistenter og
tandplejere i
privat praksis
Frihed for klinikassistenter

Man er omfattet af de overenskomster DTF har indgået om ansattes løn- og

og tandplejere:

ansættelsesvilkår – også selv om man melder sig ud af foreningen, lyder
meldingen fra en uvildig advokat. Til gengæld er man ikke omfattet hvis
man aldrig har meldt sig ind

Jannie Arge
Medlemmer der melder sig ud af DTF,
er stadig omfattet af de ansættelsesoverenskomster som foreningen har
indgået med bl.a. HK og Tandplejerforeningen. Arbejdsgiveren bliver
dog ikke bundet af ændringer der
senere bliver aftalt mellem overenskomstparterne, men bliver ved med
at være omfattet af de overenskomster der var gældende ved vedkommendes udmelding.
Det er hovedkonklusionen i det
svar DTF har fået fra en uvildig advokat, som man har bedt om at svare på
om udmeldte medlemmer er omfattet
af de ansættelsesoverenskomster som
man forhandler med klinikpersonalets organisationer.
Arbejdsgivere der aldrig har været
medlem af DTF, er anderledes stillet.
Her er man nemlig slet ikke omfattet
af ansættelsesoverenskomsterne i
nogen form.
Hvis du er interesseret i en mere
fyldestgørende redegørelse for de
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konsekvenser en udmeldelse vil have, kan du gå ind på medlemsnettet
på DTFnet hvor du kan finde både
DTF´s henvendelse til advokaten og
hele advokatens notat.
Her kan du også læse hvordan man
kan forvente at de ansattes organisationer vil reagere på en udmeldelse. ■
Jannie Arge, konsulent, cand.jur., DTF

DTF har
ansættelses
overenskomster
med:
• HK Privat
• Dansk Tandplejerforening
• Tandteknikerforeningen

Søgnehelligdage er:
– 1. nytårsdag,
– skærtorsdag,
– langfredag,
– 2 . påskedag,
– store bededag,
– K r. himmelfartsdag,
– g rundlovsdag
(halv søgnehelligdag),
– 2 . pinsedag,
– 1. juledag og
– 2 . juledag.
Dvs. 9½ dag på et år.
Desuden er juleaftensdag
og nytårsaftensdag arbejdsfrie uden lønafkortning.
Bemærk for deltidsansatte
tandplejere på timeløn:
Hvis tandplejeren er beskæftiget i mindst 6 arbejdsdage
umiddelbart før en søgnehelligdag, betales der sædvanlig
timeløn for det antal timer
tandplejeren skulle have været beskæftiget den pågældende dag.
Susanne Soto
DTF’s Front Office
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Danmarks Premiere,
eksklusiv hos Multident!

Vores Premiere tilbud

Stern Weber 200
Continental
ken
s-Pak
Til jer med komplet udstyr:
2 x micromotor med lys
1 x ultralyd tandrenser
1 x 6-funktionssprøjte
1 x turbinemodul
spytfontæne
lang assistentelement

Plu sive:
tte
kestø
Inklu
k nak

umatis
+ pne
IS
ATLAX
system
PRAY
LUS
S
A
N
A
NUS P
S
E
+
V
il
t
rade
+ upg
pe
-l
P
O am

forberedt til central vådsug
patientstol (polster i 8 forskellige farver)
bakkebord til 2 normtray

Premiere-Pris:

Dkr. 199.931,Inkl. 25 % moms

M U LT I D E N T
Tilbuddet gælder indtil 31.12.2006
Ekstraudstyr som vist på billede mod merpris

Telefon:
+45 73 44 13 20
Fax:
+45 73 44 13 21
Mobil Brigitte Krabbe:
+45 61 99 13 21
Mobil Dietmar Keil:
+45 61 99 13 20
Mail:
danmark@multident.de

meDlemsregIstrerINgsblaNKet tIl DtF (VeD æNDrINger uDFYlDes KuN cPr-Nr. og æNDrINg(er))
(Udfyldes på maskine eller med blokbogstaver)

en del af de aktuelle medlemsoplysninger vil kunne ses på DTFnet.
dag

navn

måned

løbenr

år

Cpr-nr.
Cand.
odont.

Jus
pract.

Ph.d.

Dr.
odont.

Spec.
anerk.

Årstal (med 2 cifre)

Privatadresse ændret til
adresse
(gade, nr., etage)

mobilnr.

Postnr./ by

e-mail:
dag

måned

år

Dato for adr.-ændr.

Tlf.nr.

bladadresse ændret til (hvis tandlægebladet ønskes leveret på en anden adresse end privatadressen):
adresse
(gade, nr., etage)

Ønskes mærkedage medtaget i
Tandlægebladet?

Ja

nej

Postnr./ by
dag

måned

år

Dato for adr.-ændr.

Hovedbeskæftigelse (skal udfyldes i tilfælde af ændringer)
Dato for beskæftigelsesændring

dag

måned

år

ny beskæftigelse

Ændringen vedrører

Ændring i nuværende/
hidtidige beskæftigelse

klinikkens navn
adresse
(gade, nr., etage)

e-mail:

Postnr. / by

Tlf.nr.
pr. uge / måned / år (overstreg det ikke gældende)

antal timer

overenskomst med
sygesikringen

For privat‑
praktiserende

overenskomstansat

BUT-overenskomst
Tjenestemand

For offentligt ansatte
Løntrin:

Stillingskode:

omsorgsoverenskomst
Dobbelt-medlem (medlem af
både DTF og TnL)

Ja

nej

Tillæg i kroner:

bibeskæftigelse (skal udfyldes i tilfælde af ændringer)
Dato for beskæftigelsesændring

dag

måned

år

ny beskæftigelse

Ændringen vedrører

Ændring i nuværende/
hidtidige beskæftigelse

klinikkens navn
adresse
(gade, nr., etage)

e-mail:

Postnr. / by

Tlf.nr.:

antal timer

pr. uge / måned / år (overstreg det ikke gældende)

For privat‑
praktiserende

overenskomst med
sygesikringen

BUT-overenskomst

overenskomstansat

Tjenestemand

Stillingskode:

omsorgsoverenskomst

For offentligt ansatte
Løntrin:

Tillæg:

ovenstående indberetning skal omfatte samtlige beskæftigelser (brug eventuelt flere registreringsblanketter).
sendes til: Dansk tandlægeforening, amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K. eller pr. fax 70 25 16 37.
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Landets bedste klinikassistentelevplads
– Og den næstbedste læreplads i Danmark. Ligeværd, ansvar, tillid og udfordringer er blandt
begrundelserne for udnævnelsen

Winnie Brodam

Kathrine Anne Tolstrups elevplads har
tæerne fremme i skoene og tempoet i
top, og lige fra første dag blev hun behandlet som en del af fællesskabet. Derfor var hun ikke i tvivl om at »hendes«
tandklinik, »Tandlægerne ved Rådhuset« i Århus, skulle nomineres til titlen
som den bedste elevplads i Danmark.
Og derfor gik klinikken næsten helt til
tops i den landsdækkende lærepladskonkurrence.
– Det er en stor klinik, men alligevel
har alle det rigtig godt sammen. Der er
plads til og respekt for alle, og jeg har
lige fra første dag følt at jeg var en væsentlig del af fællesskabet, fortæller
Kathrine Jensen.
– Jeg har fået ansvar og udfordringer,
og jeg er glad for at gå på arbejde hver
dag.
Evner og lyst skal udnyttes
På klinikken er man også glad for Kathrine og for at have elever i det hele
taget.

– Vi synes det er en gevinst for klinikken at have de unge elever, og det er
et privilegium at få lov at lære dem op
så de bliver glade for og dygtige til deres job, fortæller tandlæge Gerd Schierup fra »Tandlægerne ved Rådhuset«.
Klinikken er ny i sin nuværende
form. Den er resultat af en fusion af tre
klinikker for tre år siden, og Gerd
Schierup mener at netop overvejelserne
og udfordringerne omkring fusionen
har øget bevidstheden omkring ledelse
og personalepolitik: Det skal være rart
at gå på arbejde.
– Og det skal være udfordrende, også
for klinikassistenterne, understreger
Gerd Schierup.
– De nye regler om medhjælp på klinikken betyder at klinikassistenter kan
få mere alsidige opgaver end hidtil, og
det vil vi udnytte blandt dem som har
mod på udfordringer og evner til at
klare dem. Blandt dem er helt sikkert
Kathrine Anne Tolstrup, konstaterer
Gerd Schierup. ■

Fakta
I 2000 tog Foreningen af
Skoleledere ved de
tekniske skoler initiativ til
kåring af »Årets
Læreplads«, og nu er
begivenheden en
tradition. Hvert år kåres
en lokal vinder i alle de
tekniske skolers
lokalområder, og de
lokale vindere går videre
i en national konkurrence.

Foto: Winnie Brodam

Derfor indstillede Kathrine Anne Tolstrup
sin elevplads som Danmarks bedste:
• Jeg er ikke »bare« en elev, jeg er en sekstendedel af klinikken.
• Mit arbejde er varieret, men jeg får lov til at beskæftige mig specielt meget med det
der netop interesserer mig – operationer.
• Jeg har mit eget ansvarsområde, og der er tillid til at jeg passer det.
• Jeg er en del af et stort fællesskab hvor der er plads til alle uanset køn, religion eller
hudfarve.
• Min klinik bruger den nyeste teknologi. Det gør arbejdet spændende og udfordrende.
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Din fremtid er oliefri.

SIROPure –
Oliefri instrumenter fra Sirona.

Units
Småudstyr
Hygiejnesystemer
Røntgen
CEREC

T h e

D e n t a l

C o m p a n y

Den nye SIROPure instrumentserie fra Sirona med
de specialfremstillede kuglelejer og gear kører som
smurt – helt uden olie.
Det betyder færre vedligeholdelsesomkostninger,
kortere arbejdsgang i sterilisationen og kaviteter uden
oliedryp.
Innovation kommer fra Sirona.
Du kan få mere information
på www.sirona.dk eller ved
at kontakte Kristian Sandrini
på tlf. 41 19 49 09
eller Jens Laursen på tlf. 22 61 90 51.

Ferieregler:

Fradrag i løn for
klinikassistenter der
ikke har optjent ferie
Hvis en klinikassistent ønsker at afholde ferie, og hun ikke har optjent
ret til betalt ferie hos den aktuelle
arbejdsgiver, er det i ferieloven og i
overenskomsten fastsat at der skal ske
fradrag for 4,8% af månedslønnen for
hver dag der er afholdt ferie.
Ved afholdelse af én uges ikkebetalt ferie skal der således foretages
fradrag med 24% (5 x 4,8%) af månedslønnen, uanset hvor mange dage
per uge klinikassistenten normalt
arbejder. Dette er under forudsætning af at der ikke er helligdage i den
pågældende uge, idet ferie ikke kan
afholdes på en helligdag.
I de tilfælde hvor en klinikassistent
ikke har optjent ret til at afholde ferie
med løn, kan arbejdsgiveren som
hovedregel ikke pålægge klinikassistenten at afholde ferie. Klinikassistenten har således ret – men ikke en
pligt – til at afholde ferie. Herfra gælder der dog den undtagelse at hvis
klinikken holder samlet ferielukket,
vil arbejdsgiveren godt kunne pålægge en klinikassistent, uden ret til ferie
med løn, at afholde ferie sammen
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med resten af klinikken, uden at klinikassistenten i den anledning kan
rejse krav om løn.
Fratræk i løn for klinikassistenter
på enkelte dage ved ikke-optjent
ferie
Arbejder klinikassistenten mindre
end fem dage per uge, foretages der
ved afholdelse af enkelte ferie- eller
fridage fradrag i lønnen som følger:
En klinikassistent som arbejder to dage per
uge:
Ved afholdelse af den første feriedag
fradrages med 4,8% af månedslønnen.
Ved afholdelse af den anden feriedag
fradrages med 4 x 4,8% af månedslønnen.
En klinikassistent som arbejder tre dage
per uge:
Ved afholdelse af den første og anden
feriedag fradrages med 4,8% af månedslønnen for hver dag. Når klinikassistenten afholder den tredje feriedag fradrages med 2 x 4,8% af månedslønnen.

En klinikassistent som arbejder fire dage
per uge:
Ved afholdelse af den første, den anden og den tredje feriedag fradrages
med 4,8% af månedslønnen for hver
dag. Ved afholdelse af den fjerde dag
fradrages med 2 x 4,8% af månedslønnen.
Ovenstående beregningsregler skal
ses på baggrund af at en ferieuge if.
ferieloven består af fem dage, og at en
ferieuge skal afspejle den pågældendes sædvanlige ugentlige arbejdstidstilrettelæggelse.
Når klinikassistenten sædvanligvis
arbejder mindre end fem dage per
uge, skal der derfor »fyldes op« til
fem dage for hver gang den pågældende har afholdt et antal feriedage
svarende til det antal dage klinikassistenten normalt arbejder. ■
Pia Lademann,
DTF’s Front Office
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Privatansatte ryger ud til højre

Folketinget vil kun beskytte de offentligt ansatte mod passiv rygning
Passiv rygning slår hvert år 2.000 danskere
ihjel. Derfor har sundhedsministeren fremlagt
en række idéer til en kommende rygelov, der vil
forbyde rygning på offentlige arbejdspladser.
Overraskende nok vil rygning på private arbejdspladser stadig være tilladt. Også på restauranter
og caféer, hvor rygerum skal forsøge at dæmpe
passiv rygning. En utilstrækkelig løsning, da
røgens farlige stoffer alligevel vil blive spredt til
andre rum.
Det er en gåde, hvorfor ansatte i det private
erhvervsliv skal beskyttes mindre end ansatte i
det offentlige. Og hvorfor personale på barer,
caféer og restauranter ikke har ret til en røgfri
arbejdsplads. Kun sundhedsministeren kan svare.
Før han svarer, skulle han vende blikket mod
eksempelvis Irland. Her har der fra marts 2004

været totalforbud mod rygning indendørs på
arbejdspladser, restauranter og barer – en lov, som
bakkes op af hele 93 % af irerne.
Støt op om en dansk rygelovgivning på linie med
den irske. Den vil redde ﬂere liv og gøre alle
danske arbejdspladser sundere – både offentlige
og private.
Tro ikke...
• At private virksomheder pr. automatik
selv indfører rygeforbud.
• At ventilation og rygerum alene
fjerner passiv rygning.
• At rygerne bliver hjemme, hvis
restauranter og barer får rygeforbud.
Gør irsk rygelov dansk

Vi siger nej til passiv rygning:

Danmarks Apotekerforening

Danmarks Lungeforening

Jordemoderforeningen

Foreningen af
Danske Lægestuderende

Ergoterapeutforeningen

Lægeforeningen

Hovedgeneralforsamling 2006:

Fælles etisk
platform på vej
Fotos: Anders Bach

Etiske retningslinjer for medlemmer af DTF og en ændring af
kredsstrukturen var blandt emnerne på årets hovedgeneralforsamling
i Vejle. DTFs Tryghedsordninger fik opbakning til ny
erhvervsudygtighedsforsikring

Trine Ganer

Når det fra årsskiftet bliver frivilligt
at være medlem af DTF, aktualiseres
behovet for at tage stilling til om foreningen skal stille konkrete krav til
medlemmernes etiske standarder.
Bl.a. derfor var etik blandt de vigtigste emner på dagsordenen da DTF
afholdt hovedgeneralforsamling i
Vejle den 25. november 2006.

Spørgsmålet blev ikke afklaret endeligt, men det blev besluttet at hovedbestyrelsen skal arbejde videre
med at skabe debat om etiske standarder samt sanktionsmuligheder for
DTF’s medlemmer. Det skete på baggrund af en fremlæggelse af sommerens store etikundersøgelse blandt
både tandlæger og befolkning.

»
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Fire
stærke tilbud

Branded

Introduktionstilbud!

Operationsbakke med i købet!
Ved køb af 30 valgfrie implantater* får du desuden en operationsbakke
(værdi 25.000 kroner). Tilbuddet gælder én gang pr. kunde.
*Pris på implantat inkl. 20% moms: 1.290 SEK, 1.120 NOK, 1.030 DKK.

Dækskruer/brotænder medfølger!
Ved køb af mindst 10 implantater i samme levering medfølger valgfrie
dækskruer/brotænder.

20% rabat på implantater!
Ved køb af mindst 20 implantater i samme levering gives 20% rabat.

20% rabat på protetik/laboratorieudstyr!
Ved køb af protetik/laboratoriekomponenter for mindst 10.000 kroner
i samme levering gives 20% rabat.

Samtlige tilbud gælder til og med 31. januar 2007

Læs mere og bestil på www.protera.se
Høj kvalitet til lavere pris

.

Protera tilbyder tandimplantater, der er fremstillet med den
største præcision, og som er fuldt kompatible med tilsvarende implantatsystemer fra Nobel Biocare, Straumann og
3i. Via en slank organisation og effektiv distribution kan vi
holde et godt prisniveau på vores produkter uden at gå på
kompromis med kvaliteten. Dette i kombination med vores
brede sortiment inden for dentalimplantater skaber unikke
muligheder for både tandplejeklinikken og patienten.
Protera er distributør i Norden for Southern Implants, en af
verdens mest offensive og velrenommerede virksomheder
på markedet for tandimplantater.

SOUTHERN IMPLANTS
Protera AB Hälleflundregatan 12 S-426 58 Västra Frölunda Telefon: +46 31 29 66 00
www.protera.se

Formand Susanne Andersen opfordrede i den forbindelse alle medlemmer af DTF til at deltage i den kommende debat.
– Alle tandlæger har en moralsk
forpligtelse til at give deres mening
til kende i debatten om etik, sagde
Susanne Andersen i sin mundtlige
beretning.
Ny kredsstruktur
Den kommende kommunalreform
stiller krav om at DTF’s kredse kan
matche de nye regioner. Derfor fremlagde hovedbestyrelsen et forslag til
ændringer af DTF’s kredsstruktur,
der blev vedtaget med stort flertal.
Beslutningen indebærer at de nuværende kredse i hovedsagen bevares,
men suppleres med fem regionsbestyrelser der skal varetage de sundhedsfaglige interesser inden for sygesikringsområdet over for de nye regioner.

Ny kommunikationspolitik
Generalforsamlingen vedtog et forslag fra hovedbestyrelsen om en ny
revideret kommunikationspolitik der
understøtter en mere offensiv linje i
kommunikationen med omverdenen.
Ændret
erhvervsudygtighedsforsikring
På generalforsamlingen i DTFs Tryghedsordninger gav repræsentantskabet deres opbakning til en ny erhvervsudygtighedsforsikring med
forbedrede dækninger (se Tandlægebladet nr. 13, s. 1080-81). ■

Læs mere om DTF’s
hovedgeneralforsamling
2006 på DTFnet. Her kan
du også høre indlæg, se
billeder mv.

Foto: Heine Pedersen

Foto: Anders Bach

Majbritt Jensen, nyt medlem af DTF’s

Pia Graversgaard, DTF’s nye næstformand fra

hovedbestyrelse

det offentlige område
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navne

Jus pract.
Mandana Hosseini
Janus Kempel
Tahani Hassan Taqi
Mille Tuxen

Navne
Hvis De ikke ønsker Deres fødsels‑
dag offentliggjort i Tandlægebla‑
det, bedes De venligst kontakte os
senest 3 måneder før fødselsda‑
gen. Ønsker De på et senere tids‑
punkt igen at få offentliggjort en
rund fødselsdag, bedes De igen
kontakte os senest 3 måneder før
dagen. Spalten redigeres af Lis‑
beth Pedersen Foldberg, Dansk
Tandlægeforenings sekretariat,
tlf. 70 25 77 11.

Ønsker
en god jul

Praksis
Louise og Simon Kold har indgået klinikfællesskab med Birthe og Peder
Kold ApS og Kirsten Elkjær-Holm på
adressen Bryggergade 10, 7400 Herning pr. 1. januar 2006.
Tomas Lerche Rosenberg har indgået
klinikfællesskab med Centrumtandlægerne på adressen Vestergade 44, 3.,
5000 Odense C pr. 1. september 2006.

Tandlægerne ved Rådhuset i Århus blev tidligere på året kåret som årets
bedste læreplads af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske
Tandteknikere i Århus. Klinikken gik videre i den landsdækkende konkurrence og endte på en flot delt andenplads.
Priserne til de vinderne af landskonkurrencen blev overrakt af undervisningsminister Bertel Haarder d. 24. november i Undervisningsministeriet.

Forsendelser hver dag

PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20
Påskerejse til Burma/Thailand
Se www.ptl.dk

Vil du have
Gør
mere
ud af
hverdagen
pensionen?
billigere...

FOTO: SONJA ISKOV

Ring til os på
39 46 00 80
eller gå ind på
www.dtftryghed.dk

klinikassistentelev Kathrine Anne Tolstrup, tandlæge Jørgen Braun og

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

klinikassistent Diana Hansen ved overrækkelsen af andenpræmien i

Garanteret uafhængig rådgivning

Fra venstre ses tandlæge Gerd Schierup, tandlæge Anders Grønbech,

konkurrencen om Danmarks bedste læreplads.
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Servicesider
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navne

DTF uddeler
skolarstipendium

FOTO: LARS HORN/BAGHUSET

Dansk Tandlægeforening har
tildelt et skolarstipendiat til
stud.odont. Erik Dueled fra
Københavns Universitet. Erik
Dueled har fået tildelt 162.000
kr. og dermed fået mulighed
for at tage fri fra studierne i et
år for at fordybe sig i sit forskningsprojekt vedrørende oral
funktion og livskvalitet for patienter med agenesi. Projektet
omfatter patienter behandlet i
Amtsspecialtandplejen. Projektet løber fra 1. september 2006
frem til 31. august 2007.
Vejleder på projektet er lektor Klaus Gotfredsen.

Minh Ngo åbner klinik på adressen
Havnepladsen 3 B, 5700 Svendborg pr.
15. december 2006.

Fødselsdage 18. december
2006-14. januar 2007
30 år
Golnosh Bahrami, Århus N,
20. december.
Marie Ann Nielsen, København S,
26. december.
Mikkel Rostrup, København N,
28. december.
Karoline Brørup Marcussen,
Frederiksberg, 2. januar.
Lene Dahl Kromm, Brædstrup,
13. januar.
40 år
Marie-Noël Andersen, Randers,
24. december.
Tine Mollerup Mathiasen, Sverige,
27. december.
Sigga Gardastovu, Færøerne, 1. januar.
Gitte Lundstrøm, Ringsted, 4. januar.
Thomas Foldberg, København V,
4. januar.
Birita Ellefsen, Værløse, 12. januar.

50 år
Inger Staunsbæk, Aalborg SV,
18. december.
Anette Løndahl Eriksen, Stenløse,
18. december.
Peter Frøkjær, Randers, 19. december.
Jan Vilhelm Villumsen, Vejle,
19. december.
Jette Møller, Vanløse, 29. december.
Marianne Holst-Knudsen, Herlev,
3. januar.
Anette Schjødt Svendsen,
København V, 10. januar.
Lars Overgaard Madsen,
Charlottenlund, 10. januar.
Britt Helle Larsen, Jyllinge, 10. januar.
Petra Grønlund, København K,
11. januar.
Anne Kuniss Kriegbaum, Birkerød,
12. januar.
Niels Holgersson, Kolding, 13. januar.
60 år
Ellen Nørby Ulriksen, Holstebro,
21. december.
Lise Jakobsen, Skagen, 4. januar.
Allan Haagen Petersen, Hadsund,
4. januar.
Knud Jeppe Hald Nielsen, Haderslev,
6. januar.

Formand for Dansk
Tandlægeforening, Susanne
Andersen overrakte stipendiet
til Erik Dueled ved åbningen af

Ny adjungeret professor ved
Tandlægeskolen i København

Dansk Tandlægeforenings
Symposium 2006 i Aalborg
Kongres & Kultur Center.

1250

Fredag den 3. november 2006 holdt overlæge, speciallæge, dr.med.
Klaus Bendtzen tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor
ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Institut,
Københavns Universitet. Klaus Bendtzen er leder af Institut for Inflammationsforskning på Rigshospitalet, og udnævnelsen var begrundet i et ønske om et øget samabejde mellem Odontologisk Institut og Klaus Bendtzens institut på Rigshospitalet mhp. en styrkelse af den fremtidige forskning og undervisning på Tandlægeskolen i områder der vedrører inflammation i mundhulen.
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Bent Devantier, Børkop, 6. januar.
Morten Schiødt, Hellerup, 7. januar.
Jens Christian Harbo, Støvring,
9. januar.
Hanne Bak-Jensen, Hørsholm,
9. januar.
Birte Hyldgaard Olesen, Skive,
10. januar.
Kirsten Holm, Gentofte, 11. januar.
Ole Frost Silbye, Slagelse, 11. januar.
Marnar Gaard, Færøerne, 11. januar.
Niels Erik Knudsen, Brædstrup,
12. januar.

70 år
Erik Steen Jørgensen, Frankrig,
19. december.
Karen Ustrup Christensen,
Charlottenlund, 22. december.
Hanne Henmar, Rønne, 22. december.
Geert Troels Hammer, Fanø, 6. januar.
John Ib Rosenkilde, Frederiksberg,
9. januar.
75 år
Henning Lyngø, Løgumkloster,
10. januar.

80 år
Hans Overvad, Mariager,
28. december.
Jørgen Smidt Jensen, Herning,
28. december.
Jørgen Fløe Møller, Gentofte,
12. januar.
85 år
Leif Marvitz, Klampenborg,
29. december.
90 år
V. E. Engell-Rasmussen, Broby,
6. januar.

PingWin

PingWin Light

Tandlægernes Data henvender sig både til den større samt den mindre klinik med sine skræddersyede løsninger. Programmerne PingWin og PenText
er fleksible løsninger, der tilpasses klinikkens individuelle rutiner og behov.

Er klinikken på jagt efter et system,
der blot skal kunne håndtere den
daglige regningsudskrivning samt
honorere de stigende krav fra det
offentlige om elektronisk afregning med amt og kommune?

......nu også i light-version

Tandlægernes Data sætter service i højsædet og tilbyder blandt andet
fjernsupport, der sikrer en hurtig og effektiv support, ved mere komplicerede supportopgaver.
Tandlægernes Data søger konstant nye og forbedrede løsninger. Senest
er vi blevet eneforhandler til danske tandlæger af hygiejniske tastaturer og
mus, der er specielt producerede til sundhedssektoren for at sikre de høje
krav til hygiejnen.
Med Tandlægernes Data sikres klinikken en professionel og kvalitetsbevidst
samarbejdspartner.

Så er PingWin Light løsningen.
* Patient kartotek
* Regningsudskrift
* Datatrans. (amt, komm., ”danmark” og PBS).
Dette er hjørnestene i den nye
PingWin Light.
Systemet er helt enkelt og let
at gå til – også for den uerfarne
IT-bruger.
Med installationen følger en grundig introduktion samt oplæring i
alle de nødvendige funktioner.

kvalitet i arbejdslivet

Kontakt Tandlægernes Data for
yderligere information.

Gl. Køge Landevej 328, 2650 Hvidovre, e-mail: info@tandlaegernesdata.dk, tlf.: 36 34 01 00

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

Servicesider

1251

navne

Årets læreplads 2006
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København har mandag den 13. november 2006 lokalt kåret Årets læreplads.
Den flotte pris gik i år til Tandlægerne Winkel Svendsen, Gammel Kongevej 123, 3. sal, 1850 Frederiksberg C.
Det er klinikassistentelev Mette L. Jensen der har valgt at indstille sin arbejdsplads.
Mette L. Jensen begrunder bl.a. sin indstilling med at hun fra starten har følt sig velkommen og respekteret af
dem alle og altid er blevet behandlet ligeværdigt.
I sin indstilling skriver Mette L. Jensen bl.a.:
– Det der bl.a. gør at jeg føler mig tilpas er at de tager mig med i stort set alle beslutninger der er. F.eks. hvis vi
skal have nyt inventar, materialer, arbejdsgange osv. De er gode til at lytte, og jeg har altid følt at jeg har kunnet
snakke med dem om alt. Når jeg er på skole, snakker vi løbende sammen, og de er interesserede i hvordan jeg har
det og hvordan det går. De viser altid interesse i min uddannelse, mit arbejde og mig som person.
Jeg håber at I vil give mig ret i at min læreplads er ”Årets læreplads 2006”, for det fortjener de uden tvivl.

FOTO: SONJA ISKOV

På billedet ses fra venstre receptionist Dorte Sørensen, tandlæge Anders Svendsen, klinikassistentelev Pia Størzer,
klinikassistentelev Mette L. Jensen, klinikassistent Pervin Gezen og tandlæge Tina Winkel.
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In memoriam

Maria Malling Pedersen
1954-2006

Import
- med omtanke

Maria døde den 13. oktober efter mange års kamp mod brystkræft.
Efter kandidateksamen i 1978 påbegyndte Maria i 1981 sit
licentiatstudium, som hun afsluttede i 1985 med en afhandling
om parodontitis juvenilis. Efter adjunktansættelse på Afdeling
for Parodontologi på Tandlægeskolen i København og efter klinisk virksomhed i såvel privat praksis som i den kommunale
børne- og ungdomstandpleje kom Maria i 1994 til Sundhedsstyrelsen. Her ydede hun en helt utrolig arbejdsindsats lige
indtil få dage før hun døde.
Maria var et ærligt og et meget modigt menneske. Til trods
for at hun i sit faglige virke i Sundhedsstyrelsen ofte måtte tage
mod drøje og til tider urimelige angreb for sine samfundsodontologiske betragtninger, stod hun fast på sine holdninger.
Hun var et meget pligtopfyldende menneske, altid hjælpsom
og lyttende.
Gennem mange år prægede hun planlægningen af den danske tandplejeservice med fremsyn, bl.a. under arbejdet med
Sundhedsstyrelsens ”Prognoserapport” og især ”Strukturrapport”. Utallige er de gange hvor Maria ved konferencer og møder for tandplejepersonale på sin distinkte måde tolkede myndighedernes intentioner på tandplejeområdet. I år nåede hun
at være primus motor under udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse om tandpleje og en omfangsrig vejledning om kommunal og regional tandpleje.
Privat blev livet svært for Maria. Alt for tidligt døde hendes
mand i 1996, og Maria blev alene med deres tre børn. Mindre
end et år efter fik hun diagnosticeret brystkræft, og hendes
kamp mod sygdommen var lang, umenneskelig og hård. Men
hun ønskede så inderligt at måtte få lov at leve indtil børnene
kunne klare sig selv.
Som ballast havde hun bl.a. sit medfødte gode humør og en
vidunderlig sans for humor. Dertil et optimistisk sind og sin
dejlige, smittende latter. Maria efterlader et stort savn.
Æret være hendes minde.
Merete Vigild, Sten Nørmark,
Bodil Birn, Bjarne Frese

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

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

Maria Malling 1954-2006
www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...
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39 46 00 80








 

 

 

 













Afdelingstandlæge Maria Malling afgik d. 13. oktober 2006 ved
døden. Selvom hun i lang tid havde været i behandling for en
alvorlig sygdom, kom hendes pludselige død uventet. Hun efterlader sig tre store børn, som var det væsentligste i hendes
liv efter hendes mands alt for tidlige død.
Maria Malling blev kandidat fra Københavns Tandlægehøjskole i 1978, hun erhvervede ph.d.-graden i 1985, og i 1994
blev hun ansat i Sundhedsstyrelsen, hvor hun i 2003 blev afdelingstandlæge i Sundhedsstyrelsens Enhed for planlægning.
Maria Malling var dybt involveret i udarbejdelse af de dokumenter der kom til at ligge til grund for en række betydelige
reformer af dansk tandpleje. Hun var således sekretær for den
arbejdsgruppe som udarbejdede de rapporter der danner baggrund for det vi i dag bl.a. kender som amtstandplejen, amtsspecialtandplejen og de odontologiske videnscentre. Maria
gjorde en stor indsats i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognosen (2001) og rapporten om Tandplejens struktur
og organisation (2004).
Under sin sygdom arbejdede hun intenst på at revidere
Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til
den kommunale og regionale tandpleje (2006).
Maria Malling Pedersen havde en dybtgående indsigt i det
formelle grundlag for dansk tandpleje. Hun havde klare holdninger til tandplejens struktur, som var baseret på solide værdier som kvalitet, effektivitet og retfærdighed. Hun nød stor
respekt i Sundhedsstyrelsen hvor hun var kendt som en meget
engageret og pligtopfyldende medarbejder, og hun var altid
imødekommende når der var behov for vejledning og tolkning
af retningslinjer. Hun var en loyal, hårdtarbejdende, ansvarsfuld og samvittighedsfuld kollega som vi satte stor pris på. Maria havde et godt humør og en udsøgt form for humor som
gjorde at hun var ved godt mod lige til det sidste.
Sven Poulsen,
Karen Geismar,
Lene Esmark,
Lene Vilstrup
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In memoriam

Henrik Lichtenberg
14. januar 1932-25. oktober
2006
En af den danske tandlægestands gamle stridsmænd er gået
bort.
Igennem årtier kæmpede Henrik Lichtenberg mod brugen
af kviksølv i tandplejen. Dette gjorde han konstant op ad bakke, men ufortrødent og med sin personlige faglighed og anseelse som indsats. Henrik Lichtenberg har igennem årene samlet en righoldig litteratur om kviksølvets skadevirkninger, og
han afsluttede for et halvt år siden sit livsværk med bogen
“Tandpleje, Sundhed, Sygdom”, som udkom 22. marts 2006.
Lichtenberg var ikke kompromisets mand. For ham var der ingen mellemvej. Kviksølvet er et så potent neurotoksin at det
skulle helt væk fra tandplejen, sådan som det også er fjernet
fra medicin, vacciner og fra industrien.
Hans idéer blev først latterliggjort, siden fik han hård modstand fra kolleger, og i dag er der en forsigtig global erkendelse
af de synspunkter han forfægtede.
Man siger at det kun er de døde fisk der aldrig svømmer
mod strømmen. Levende var han i tanke og sind, altid nysgerrig og åben. Han var ikke bange for at tale den ortodokse mening midt imod hvis han mente han gjorde det rigtige. Henrik
Lichtenberg var en af dem der gjorde en forskel. Vi vil savne
ham.
Æret være hans minde.
Gabriela Andersen, Per Andersen, læge, Marianne Bille,
Lene Bonnevie, tandlæge, Bent Christiansen, tandlæge, Morten Fauner,
Knut Flytlie, læge, Birgit Aalborg Funch, Irene Hage, læge,
Claus Hancke, læge, Vithus Torke Hartz, tandlæge,
Hanne Koplev, dyrlæge, Bruce Phillip Kyle, læge,
Ole Købke, læge, Anna Sand Larsen, læge
Lene Bovbjerg Mortensen, tandlæge, Poul Møller, civilingeniør,
Aage Winther Nielsen, Bente Norsker, biolog,
Annemarie Powderly, tandlæge, Hanne Schierning, tandlæge,
Carsten Vagn-Hansen, læge, Helge Volkmann, læge, Birgit Uhrbrand
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Road Show 200
27. februar Århus
– Radisson SAS
Scandinavia Center

28. februar Ålborg
– Restaurant Mortens Kro

1. marts København
– Hotel SKT. Petri

a new
Are we starting
rface
era of implant su
technologies?
Benthe Erichsen • 23 46 71 47
berichsen@3implant.com

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

Servicesider 1255

kalender

Implantologi 1
Dato: 31.1.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

Februar

Kalender
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 1 2007:
Deadline 22. december.
Udkommer 10. januar
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i TB nr. 2 2007:
Deadline 17. januar.
Udkommer 31. januar
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk

2007
Januar
Klinikassistentkursus
Dato: 22.1.2007
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Treatment Planning Of The
Complex Patient
Expert Course In Implant Dentistry
Dato: 22.-25.1.2007
Sted: The Pankey Institute – Florida
Info: berechsen@3implant.com
1256

Fremtidens tandlæger
– fra klinik til globaliseret
virksomhed
Dato: 2.2.2007
Sted: Hotel Trinity i Fredericia
Arrangør: Tandlægenet.dk
Info: www.tandlaegenet.dk
The Time Is Now For Implant
Aesthetics
Dato: 2.-3.2.2007
Sted: Barcelona
Arrangør: 3i Implant Innovations
Info: berichsen@3implant.com
Implantologi 2
Dato: 7.2.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 3940 4846
Lingual Orthodontics
Theory – hands on course
Dato: 20.-24.2.2007
Sted: Barcelona
Arrangør: Centro Ladent
Info: www.centroladent.com
Implantologi 5
Dato: 27.2.2007
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

Implantologi 1+2
Dato: 28.2.2007
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf. +45 39 40 48 46
Are we starting a new era of
implant surface technologies?
Forelæser: Pär-Olov Östman – Sverige
Dato: 27.2.2007 – Århus
28.2.2007 – Ålborg
1.3.2007 – København
Arrangør: 3i Implant Innovations
Nordic
Info:berichsen@3implant.com
All on 4 live
Dato: 28.2.2006
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Bonegrafting
Dato: 28.2.2006
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
NobelGuide Computerbased – live
Dato: 28.2.2006
Sted: Fåborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46

Marts
NobelGuide Computerbased – live
Dato: 7.3.2006
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
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Årskursus 2007
Dato: 8.-10.3.2007
Sted: Bella Center
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Implantologi 3
Dato: 14.3.2006
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Implantologi 1
Dato: 15.3.2006
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
IDS 2007
32nd International Dental Show
Tid: 20.-24.3.2007
Sted: Köln, Tyskland
Info: www.ids-cologne.de
Protetik – videregående kursus
Dato: 21.3.2006
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Klinikassistentkursus
Dato: 22.3.2007
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark
Info: Lone Pedersen Bygwraa,
tlf.: +45 39 40 48 46
Kirurgi i Las Vegas
Dato: 22.-31.3.2007
Sted: Las Vegas
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

August
Nordic-Baltic meeting on Oral
Medicine
Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska
Sällskapet
Henv. Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se
Info: www.soms.se

September
Dental Fair 2007
Dato: 27.-28.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Fremtidens
tandlægehuse
i din by.
Nu åbnes der for reservationer
af klinikker i Centrodont –
Fremtidens tandlægehuse
landet over.
Konceptet som samler
selvstændige praktiserende
tandlæger i egne klinikker
i tandlægehuse – ejet
af tandlægerne selv.
Reservationerne er ikke
bindene før den stiftende
generalforsamling i det enkelte
hus. Indkomne reservationer
behandles i datorækkefølge.
Følg udviklingen på vor
hjemmeside. Tilmeld dig vort
nyhedsbrev så du kan blive
hurtigt opdateret.

Centrodont A/S
Dampfærgevej 3, 2 sal
2100 København Ø

Tlf. +45 35 38 50 75
Fax. +45 35 38 50 15
www.centrodont.dk
info@centrodont.dk

November
Symposium 2007
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Århus
Arrangør: DTF Efteruddannelse
www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33. ta@dtf.dk.dk

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

arkitektfirma
Solvænget 87 • 6870 ølgod • tlf. 75 24 46 77

www.oelgod-construction.dk
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kollegiale henvisninger

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

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

Sjælland
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41
Hans Jacobsen
Bjergbygade 6
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

Børnetandpleje

Ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 27,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes
for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt
år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af DTF.

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

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

Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk

Tandlæge Dorthe Berenth
v. Tandlæge Marianne Bækø
Stationsalleen 42, st.
2730 Herlev Stationsplads
Tlf. 44 91 92 82
www.herlevsmil.dk

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

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

Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
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Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
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Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
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

Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Jernbanegade 5
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf: 75 82 10 90
www.tandlaege.info

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent

Glostrup
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
www.tandklinik.dk
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

servicesider
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Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

1260

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
Tove Thrane og Peter Gade
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk
www.sallingvej4.dk

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

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion

Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen
Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Behandling i narkose
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose

Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Svend Kølsen-Petersen
Sct. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 86 12 51 53
TMK- & implantatkirurgi

Sjælland
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge
Klinik for Implantat-, Tand-,
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi
Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitalsodontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69
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
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Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &
Møller Aps
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat
behandling
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

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

Jylland
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16
Thomas Guldborg
Nina Kreiberg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
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Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

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

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

Jylland
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti

servicesider
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Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidig lukket for tilgang af
nye patienter.
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti
Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

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

Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti
Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk
Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti
Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28
Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

Parodontalbehandling
Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling‑
Parodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40
Lone Sander Ph.D
Mette Kjeldsen Ph.D
Mette Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi
Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
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

Sjælland
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
Gert Pedersen
M. D. Madsensvej 5C
3450 Allerød
Tlf. 48 17 27 16
Jess Graabæk
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00‑
Susanne Dalsgaard
Anne Louise Lund
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

Thorkild Karring
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C.
Tlf. 86 12 22 21
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kollegiale henvisninger
H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

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

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

Jylland

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

Carl-Otto Hedegaard
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Fast og aftagelig protetik, inkl.
implantatforankret protetik.
Funktionel bidrekonstruktion
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Rodbehandling
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages

Sjælland

Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

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

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

Æstetisk tandpleje
John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk
Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk

ANNONCER

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

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi

Tips om stillingsannoncer
Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på Annoncecenter/Medieinformation.
Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme
målgruppen. Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.
Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@dtf-dk.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 70 25 77 11 · Fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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dtf's kollegahjælp

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

Kreds 2

Kreds 6

Kreds 9

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

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

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

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

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

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

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

Kreds 3

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

DTFs Tryghedsordninger

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

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

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

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

Kreds 4
Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33

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

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30
Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

DTF

Kreds 7

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

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

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

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

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

Ved stemningslidelser

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

PsykiatriFonden
Mette Lohse – 39 25 25 10
Jan Lorentzen – 39 25 25 19
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk

:)
39 46 00 80
1264
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Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 01: 18/12 udkommer 10/01
Annoncer til TB 02: 15/01 udkommer 31/01
Annoncer til TB 03: 05/02 udkommer 21/02

Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Aalborg centrum
Vi søger pr. 1.1.2007 en kollega
da en af klinikkens tandlæger
har valgt at arbejde tættere på
sin bopæl. Vi er 3 tandlæger og
2 tandplejere på en moderne og
ny restraureret klinik centralt i
Aalborg. Vi kan tilbyde dig en
god og spændende arbejdsplads
med plads til at du kan udvikle
dig fagligt i et samspil med klinikkens etablerede behandlere.
Da vi har været igennem et
par mere kortvarige ansættelsesforhold, lægger vi vægt på
at ansætte en tandlæge der er
interesseret i et længerevarende
samarbejde – og som har eller
vil få bopæl i området – medejerskab vil være en mulighed
på kortere eller længere sigt
– hvis det har din interesse. Vi
lægger vægt på at du har en faglig stolthed, er kvalitetsbevist og
at du kan og vil være med til at
fastholde et godt arbejdsklima.
Er du interesseret – så lad os
tage en snak om mulighederne
– vi venter gerne lidt længere
end d. 1. januar på den rigtige.
Per Gaunø Jensen,
Tandlægerne Vesterbro 59,
9000 Aalborg
Tlf. 9813 3365/9818 0022/2844
9298 eller
e-mail: tandklinik59@mail.dk
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Odense:
Tandlægeassistent søges
Da vores nuværende tandlægeassistent har søgt nye udfordringer, søges tandlægeassistent pr.
1. januar 2007. Arbejdstiden vil
udgøre 32 timer. Da vi forventer
et længerevarende samarbejde
vil det være fordelagtigt, hvis du
har tilknytning til Fyn.
Vi er et team bestående af 5
tandlæger, 2 tandplejere samt 7
klinikassistenter.
Klinikken, som er beliggende
i Odense, er up to date både
hvad angår udbud af behandlinger og udstyr. Klinikken er
fuldt digitaliseret med både
EDB-journalsystem og digitalt
røntgenudstyr. Vi tilbyder alle
former for behandlinger, bl.a.
implantatbehandlinger, avancerede PA-behandlinger samt
alle former for protetiske rekonstruktioner.
Vi tilbyder en spændende og
udfordrende hverdag. Da vi har
stor tilgang af nye patienter,
forventer vi at du ikke er bange
for at tage fat, at du kan udvise
selvstændighed, og at du ønsker
at deltage aktivt i klinikkens
drift samt at du er interesseret i
at dygtiggøre dig, bl.a. ved deltagelse i kurser.
Billet mrk. 676
Modtager TB's annoncecenter

Odense & Middelfart
Fuldtidstandlæger til klinikker
i Odense og Middelfart, start
1.3.2007. Du skal arbejde med
et engageret team af tandlæger,
tandplejere, klinikassistenter,
kontor og pr-medarbejdere. Vi
kan tilbyde dig topudstyrede klinikker. Samarbejde med relaterede faggrupper samt et aktivt kursusliv i ind- og udland. Vi har en
holdning til livet – det skal være
spændende og udfordrende.
Hos os kan du arbejde med
alm. tandlægearbejde, men også
udfordre din faglighed.
Vi har i over 10 år arbejdet med
implantater. Vi har specialiseret
os i større rekonstruktioner. Vi
udfører mange æstetiske og avancerede kosmetiske behandlinger.
Vi har en holdning til patienternes
oplevelse. Vi sætter en ære i at
man føler sig velkommen.Vi tilstræber tryghed og smertefrihed.
Du skal have mod på tandlægelivet. Du skal have passende
erfaring og lyst til at lære endnu
mere. Du skal have mod til at
engagere dig fagligt og menneskeligt. Du skal have lyst til at
deltage i udviklingen af klinikkerne. Du skal være ærlig og
afklaret omkring dine forventninger til fremtiden og meget
gerne klar til partnerskab.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Kontakt: Centrum Tandlægerne
Odense & Middelfart
info@centrumtandlaegerne.dk
www.centrumtandlaegerne.dk
Tlf. 66 126 226 Mobil 2145 1168
Roskilde, barselsvikariat
Til tandklinik m. 5 tandlæger
søges pr. 1.2.2007 en barselsvikar med jus 4 dage om ugen i 6
mdr. Mød os på hjemmesiden
www.tandlaegerne-bredgade.dk
og kontakt Lisanne Cloos på tlf:
4635 5906 eller skriv til:
Tandlægerne Bredgade
Bredgade 21
4000 Roskilde
el. mail: mail@tandlaegernebredgade.dk

Barselsvikar. Korsør
Da en af vores tandlæger går på
barsel, søger vi en dygtig tandlæge til at erstatte hende i perioden 5. marts 2007 til 1. februar
2008. Vi er et velfungerende
team på 3 tandlæger, 1 tandplejer og 4 klinikassistenter med
tilknyttet kirurg. Har du lyst
til at arbejde under velordnede
forhold i en god atmosfære, så
send en ansøgning senest 15.
januar 2007.
Tandlæge Vibeke M. Johansen
Gl. Banegårdsplads 4 st.
4220 Korsør
Tlf. 5837 0786 privat 5837 6361
info@tandterne.dk
www.tandterne.dk
Barselsvikar Hundested
Tandlæge/cand.odont. søges i
perioden fra 15/3-2007 og frem
til 1/4-2008. Arbejdstiden er
25 timer med fri fredag. Hundested er en hyggelig havneby
med togforbindelse. Vi er to
tandlæger og tre klinikassistenter. Klinikken er nyrenoveret
med ny unit, digital røntgen og
intraoralt kamera. Har det din
interesse så kontakt os.
Tandlæge Sv. Ulrich Jensen
Amtsvejen 20
3390 Hundested
Tlf 4794 0925
email kmj1@webspeed.dk
Tandlæge søges 1. februar 2007
Vi søger en fagligt dygtig, engageret og gerne erfaren kollega
til en etableret stilling på 2 dage
ugentligt. Klinikken ligger i
nyindrettede lokaler i et område i vækst med stor tilgang af
patienter. Vi er 3 tandlæger, 1
tandplejer og 4 klinikassistenter. Vi lægger vægt på kvalitet,
service og trivsel i hverdagen.
Tandlægehuset i Harlev
Gammel Stillingvej 423
8462 Harlev J
45% provision
Assistent deltid søges.
Billet mrk. 675
Modtager TB's annoncecenter
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AT ARBEJDE I GELSTED:
• nok at »rive i«/gode pt.er
• faglig sparring
• god atmosfære/omgangs
tone
• humor
• frihed under ansvar
• relevante kurser
• kollegial opbakning

Marlene, ansat tandplejer

Tandlægerne i Gelsted søger en
tandlæge/cand.odont. Vi er fleksible omkring ansættelsestidspunkt,
arbejdstider og ugentlig timeantal
– det vigtigste er, at du »passer
ind« hos os.
Yderligere info. eller ansøgning til
Tandlægerne i Gelsted
Lene Lyst Knudsen
Grønnegade 2, 5591 Gelsted
Tlf. 6449 1061
www.gelstedtandlaegerne.dk

Stillinger tilbydes
Offentlig ansættelse
Stillingskontrol:
Stillinger mærket med o
Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.
Stillinger mærket med ✱
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1.
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget.

Ny Vordingborg Kommune

Tandlæge
Den kommunale Tandpleje i Ny Vordingborg Kommune søger en tandlæge pr. 1. januar 2007 eller snarest derefter.
Ny Vordingborg Kommune består af Præstø, Langebæk og Vordingborg
Kommuner, der alle er klinikkommuner, og Møn Kommune, der i dag er
praksiskommune men inden for 3-4 år overgår til tandpleje på kommunale klinikker. Den kommunale tandpleje skal på sigt betjene ca.
10.200 børn og unge samt ca. 300 omsorgstandplejepatienter. Der er i
dag fem kommunale klinikker, som inden for de næste år ønskes reduceret til fire klinikker – en i hver af de fire gamle kommuner. Ortodontien varetages af en fastansat specialtandlæge.
Tandplejen bliver pr.1.januar 2007 placeret i Sundhedsforvaltningen
sammen med områderne sundhedspleje, genoptræning, misbrug samt
den generelle sundhedsfremme og forebyggelse.
Arbejdstiden er 35 timer ugentligt. Der er dog mulighed for ansættelse
i et mindre timetal.
Vi tilbyder
– et engageret personale, der i dag består af 31 medarbejdere – 10
tandlæger, 2 tandplejere og 19 klinikassistenter
– medarbejdere, der igennem de sidste tre år har arbejdet sammen på
tværs af kommunegrænserne
– en tandpleje med stadig fokus på udvikling, såvel faglighed som
serviceniveau
– teamtandpleje med vægt på tidlig indsats og forebyggelse
– elektronisk journal og digitalt røntgen
– mange spændende opgaver med stor grad af medindflydelse
– et fagligt miljø, hvor det vil være muligt at specialisere sig inden for
forskellige fagområder
– medindflydelse i den kommende omstrukturering af tandplejen
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Løn forhandles efter principperne for ny løn.
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos klinikchef Lene Maare, telefon 5599 2354 eller privat 5599 6316.

Tandlægestilling
Da en af vores tandlæger har fået stilling ved en tandlægeskole i udlandet, er en fuldtidsstilling ledig pr. 1. januar 2007.
Den ledige stilling kræver såvel klinisk erfaring som omfattende teoretisk viden.
Ud over almindeligt forekommende tandbehandling af børn, indeholder det kliniske arbejde fast protetik og kirurgi, bl.a. i samarbejde med
vores specialtandlæger.
Det er desuden nødvendigt med interesse for og et vist kendskab til
projektarbejde og statistisk bearbejdning af data.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.
Der ryges ikke i Tandplejens lokaler.
Yderligere oplysning fås ved henvendelse til overtandlæge Lene
Esmark, tlf. 3821 0200. Ansættelsessamtaler vil finde sted d.
20.12.2006.
Skriftlig ansøgning med kopi af eksamensbevis samt andet relevant
materiale fremsendes inden d. 18.12.2006 til:
Frederiksberg Kommunes Tandpleje
att: overtandlæge Lene Esmark
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
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Ansøgning med relevant dokumentation sendes til:
Klinikchef Lene Maare
Tandplejen
Skolevej 17
4720 Præstø
lenemaare@praesto.dk
Ansøgningsfrist d. 19 december 2006

Ny Slagelse Kommune

2 tandlæger (heraf 1 filialleder)
Tiltrædelse 1. marts 2007 eller snarest muligt.
Der er mulighed for både fuldtids- og deltidsbeskæftigelse.
1. januar 2007 sammenlægges Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommuner, og tandplejen omfatter derefter 10 klinikker og 17.000 børn/unge. Vi
bliver i alt 51 ansatte. Tandregulering udføres på konsulentbasis.
Har du lyst til at vide mere kan du kontakte overtandlæge Jesper Vigstrup
(tlf. 5837 1093) eller overtandlæge John Larsen (tlf. 5852 5654) Ansættelse
i henhold til gældende overenskomst og principper for lokal løndannelse.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag senest d. 17. januar 2007 til:
Tandplejen, Att. John Larsen, Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse

TANDLÆGEBLADET 2006 · 110 · NR . 15

stillinger

Tandlægebladet
skal have ny redaktør
Kunne du tænke dig at sætte dit præg på den fremtidige udvikling af Tandlægebladet?
Vil du være med til at gøre et blad som i forvejen læses af ni ud af ti tandlæger, endnu bedre?
Vil du være med til at udvikle samspillet mellem den trykte udgave af Tandlægebladet og
internetversionen tandlaegebladet.dk?
Så skal du læse videre her. Dansk Tandlægeforening søger nemlig en ny ansvarshavende og
faglig-videnskabelig redaktør af Tandlægebladet.
Jobindhold
Som ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør får du ansvaret for hele Tandlægebladets
indhold i forhold til DTF's hovedbestyrelse og medieansvarsloven.
Du får desuden ansvaret for at redigere bladets faglig-videnskabelige sektion, herunder at
modtage og bedømme indsendte manuskripter samt at udøve opsøgende virksomhed over for
potentielle forfattere.
Ansvaret for Tandlægebladets tekniske produktion, økonomi og daglige drift samt ledelses
ansvaret for Tandlægebladets faste personale varetages af bladets administrerende redaktør.
Kvalifikationer
Vi forventer at du
– har en odontologisk kandidatgrad
– er erhvervsaktiv med videnskabelig baggrund
Løn og ansættelsesforhold
Den ansvarshavende og faglig-videnskabelige redaktør ansættes af DTF's hovedbestyrelse på
åremålskontrakt for op til tre år ad gangen.
Stillingen er en deltidsstilling. Løn, arbejdstid, primært arbejdssted og ansættelsesvilkår i øvrigt
fastsættes ifølge individuel aftale.
Tiltrædelse
Ifølge aftale med DTF's hovedbestyrelse, dog senest den 1. august 2007.
Nærmere oplysninger
Hvis du har brug for nærmere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Tandlægebladets
administrerende redaktør Claus Jørgensen. Ring på 7025 7711 eller send en e-mail til cj@dtf-dk.dk.
Ansøgning
Ansøgning sendes til Dansk Tandlægeforening, att. administrerende redaktør Claus Jørgensen
på e-mail cj@dtf-dk.dk senest den 1. februar 2007.
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stillinger, køb og salg

Specialtandlæger søges
1. Fast stilling med arbejdstid efter aftale fra 1.2.07.
2. Barselsvikar fra 20.3.07 og et år frem, eventuelt med
mulighed for forlængelse. Arbejdstid 28 timer pr. uge
eller efter aftale.
Vi kan tilbyde: dygtigt og engageret personale, pæne,
moderniserede klinikfaciliteter og kontorer, god atmosfære og hyggelig omgangstone, mulighed for dagligt
og inspirerende samarbejde med andre specialtandlægeteam på klinikken. Der er i alt er 7 specialtandlægeteam ansat i Århus Kommune, indtil videre fordelt
på 3 ortodontiklinikker. Århus Kommune har egen
orto-teknik.
Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst og principperne om ny løn.
Oplysninger om stillingen kan fås hos: Souschef Peter
Bertelsen, e-mail: pbe@bu.aarhus.dk, tlf.: 8940 3860
eller specialtandlæge Kirsten Steiniche, e-mail: kste@
bu.aarhus.dk, tlf.: 8940 3860.
Se i øvrigt Tandplejens hjemmeside: www.tandplejen
aarhus.dk
Ansøgning med relevante bilag stiles til: Souschef
Peter Bertelsen, Tandplejen Århus, Graven 21, 8000
Århus C.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den
28.12.2006.
Ansættelsessamtaler er planlagt til 3.1.07

Job søges
Åbn dørene for en russisk tandlæge i 6 uger
I forbindelse med EU's »Managers' Training Programme« søger Copenhagen DC en praktikplads til Irina Filimonova, der er tandlæge
og daglig leder af en klinik i Kemerovo i Rusland. Praktikopholdet,
som er en del af et uddannelsesforløb for ledere, løber fra 5. marts
til 13. april 2007. Irina Filimonova ønsker at komme i praktik i en
dansk tandlægeklinik for derigennem at opnå indsigt i, hvordan en
dansk tandlægeklinik bliver administreret. Alle steder i Danmark
har interesse.
EU-programmets formål er at forbedre de økonomiske resultater
for virksomheder i Rusland, Ukraine, Usbekistan og Azerbaijan
gennem uddannelse af disse landes ledere. Ledelsespraktikanterne
lærer gennem deltagelse i programmet om implementering af
moderne ledelsesmetoder og vigtigheden af udviklingen af menneskelige ressourcer. Ved at sige ja til at deltage i programmet får
den danske tandlægeklinik muligheden for at møde og udveksle
erfaringer med en højt kvalificeret tandlæge. Udgifter i forbindelse
med praktikopholdet bliver betalt af EU.
For yderligere information kontakt:
MTP Danmark
Olga Ege
U Traineeship Manager
Copenhagen Development Consulting
Dronningens Tværgade 30, 2, 1302 København K
Tlf.: + 45 3342 2241 . Fax: + 45 3342 2211
E-mail: mtp@copenhagendc.com
Web: www.copenhagendc.com . www.tacis-mtp.org
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Køb og salg

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

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

1268

Århusområdet
Veldrevet praksis med attraktiv
beliggenhed i forstad til Århus
sælges. Omsætningsniveau kr.
5,5-6 mio. og særdeles gode indtjeningsmuligheder. Godt stort
lejemål med 4 behandlingsrum
og ekstra behandlingskapacitet.
Henvendelse til
Statsautoriseret revisor
Kai Møller,
Aros Statsautoriserede revisorer
Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C.
Tlf. direkte 86 20 68 90
mobil 21 42 91 34.

DPF

Dansk Praksis
Formidling

Århus
Centralt og særdeles velbeliggende tandlægepraksis med
etableret tandplejer sælges. Omsætningsniveau kr. 1,8 mio. med
god indtjening og væsentligt
potentiale. Godt lejemål med 2
behandlingsrum og mulighed
for udvidelse.
Henvendelse til
Statsautoriseret revisor
Kai Møller,
Aros Statsautoriserede revisorer
Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C.
Tlf. direkte 86 20 68 90
mobil 21 42 91 34.

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
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LEVERANDØR henvisninger

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!

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

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

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

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

Banker
Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frankfinne@jyskebank.dk

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning

% MAIL DARIONIELSEN DPNOVASE
WWWDPNOVADK

Specialafdeling for klinikfinansiering:

0OSTADRESSE

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

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

www.klinikfinansiering.dk

Nul huller i
finansieringen

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

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

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

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

Sjælland

www.supradent.dk

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

www.sparnord.dk

Ring til Erik Thomsen
tlf. 5586 1536
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Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

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

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

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

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

servicesider
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LEVERANDØR henvisninger
SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

Fyn

WWWLARSEN DENTALDK

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

Fugl

-/'%.3 ,!23%.
$ENTALLABORATORIUM !3
"
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Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

Dentalopvaskemaskiner

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

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

Instrumenter

 ,- 6
©ÀÀi}>`iÊÎÊ
È£ääÊ>`iÀÃiÛ
/v°ÊÇ{xÓÊxÇx

iÌÊÀ}Ì}iÊÃo

Midtjylland

Klinik- og kontorinventar

lidt friskere - lidt hurtigere
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

Nordjylland

Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, Young og Sendoline
www.wh.com

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

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

Dynamic - over alle grænser
Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

Toftebo 14 • 3500 Værløse
Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk
Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

1270

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

www.prorep.dk

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk
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Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års erfaring.
Møde- og tilkaldekort. PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

Klinikudstyr

Units · Klinikindretning
Digital udstyr · Dental service

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

XO CARE DANMARK er landets største og mest
landsdækkende leverandør af dentaludstyr.

Svingarme til fladskærme
Tlf: 59620052
www.space.dk
ANNONCER

Vi forhandler units, klinikindretning, stole, lamper,

Kompressorer

digital røntgen, panoramarøntgen, intraorale
kameraer, kompressorer, sugemotorer, autoklaver

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

og meget mere...
Ring og få gode råd, vejledning
eller et godt tilbud.

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

Revision
XO CARE DANMARK A/S tlf 43 270 270

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

www.xo-care.dk

Scanline

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

www.pwcglobal.com/dk

Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775
www.bienair.com

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revisionscentret
for læger og tandlæger

-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Drejøvej 8 - 9500 Hobro
Tlf. 9851 1633 - www.climo.dk

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Vi skaber rammerne for velvære
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Service & reparation

Professionel teknisk
service på dentaludstyr
XO CARE DANMARK A/S
- det nye navn for DDF
XO CARE DANMARK A/S er landets mest
lokale servicepartner. Vi har 16 teknikere,
som bor i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Vi
er derfor altid tæt på dig og din klinik - din
garanti for høje oppetider.
Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af alle kendte mærker.

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

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

N I K A S S I S T E N TE
R
KL I
STJERNE-PERSONALE

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

- mere end god service...

Birkerød
København
45 81 77 22 39 42 77 22
www
.stjerne -personale.dk

• Vikarer til hele
København og
Sjælland

a
s

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

Salg
Service
Klinikindretning

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

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

TBL-522_vikartoteket.indd
09/06/04, 11:14:24
1
www.tandlaege-

bladet.dk/dentalnyt
Din direkte online kontakt til
fordelagtige dentalindkøb

www.dentsupport.dk

Tandplejemidler

Danmarks første vikarbureau
specifikt for laboratoriebrancen

Statoil
kundekort
til dig

LabVikar v/Rikke Merton
www.labvikar.dk - Mobil: 50701972
E-mail: laborant@labvikar.dk

Statoil
fyringsolie
til dit hjem

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm

Tandbørster og tandstikkere

Øvrige

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

Eurocard Tandlæge ann.

Kavo-Specialisten
Rådgivning: klinikindretninger, udstyr,
instrumenter, tilbehør, service og forbrugsvarer til konkurrencedygtige priser!
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter.

Besøg vores udstilling.
Kontakt os for en aftale!
autoriseret
forhandler og
servicefirma

JTA

Tlf. 87101930 · Fax 86423795
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler

07/0

www.statoil dk

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

Få bonus
på sund fornuft

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

Dental salg
og service ApS

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

Sønderlundsvej 2, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 54 00, Fax 44 53 14 62
E-mail: jta@jtadental.dk
www.jtadental.dk
Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

1272

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

www.forbrugsforeningen.dk
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I’m dreaming of a white christmas
med hel-keramik !

z

Elysee Dental har alle anerkendte mærker,
super kvalitet, og endda til den bedste pris !
I anledning af jul og nytår er priserne ekstra lave!

Cad/Cam giver uovertruffet resultat !
Pris: 975 kr.

Stærkest, også til broer !
Pris: 1100 kr.

Fabelagtig til frontkroner, inlay og facader
Pris: 775 kr.

Universal, let at anvende
Pris: 850 kr.

Ny composite type til inlay & onlay ADORO
til kun kr. 500,00
Ny Empress Esthetic Line til facader, kun kr. 850,00
Alle disse fantastiske teknikker kan også anvendes ved implantologi!
Benyt dig af Elysee’s juletilbud, og oplev protetik ud over det sædvanlige.
Juletilbuddet er gældende helt frem til 31. januar 2007!
Leveres på kun 7 - 9 arbejdsdage overalt i Danmark, 3 gange ugentligt!
Har du brug for vejledning til helkeramiske produkter?
Rekvirer gratis vores specielle instruktioner sammen med ordresedler
på tlf. nr. 73 404 404, eller pr. e-mail, info@elysee-dental.dk.
Glædelig jul og godt nytår!

Postboks 2479 8230 Åbyhøj Tel: 73 404 404 Fax:73 404 403
e-mail: info@elysee-dental.dk website: www.elysee-dental.com

Giv dig selv en verden
af bedre muligheder

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

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

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

