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Tandlægeskræk og
internettet
Erik Friis-Hasché og Mette Engelbrecht
På internettet er tandlægeskræk højt placeret blandt
angsttilstande og tandlægelige emneord. Hertil kommer, at internettet er blevet en aggressiv udbyder af
alle hånde budskaber om sundhed og sygdom. Information om tandlægeskræk på tandlægers hjemmeside er derfor blevet en stor faglig udfordring – og har
det så noget med etik at gøre?
Ja, i høj grad! For hvordan tilpasses de kommercielle interesser til de faglige og saglige informationer? Og hvilke kvalitetskrav bør opfyldes, når en
hjemmeside annoncerer med behandling af patienter
med tandlægeskræk? Det er de spørgsmål, der
melder sig når kun 10 % af tandlægernes hjemmesider har et acceptabelt informationsniveau om
tandlægeskræk.
Hertil kommer så den faglige udfordring:
Hvordan vejlede de patienter, der blot er lidt bange
for at gå til tandlæge, og samtidig også hjælpe patienter med reel odontofobi?
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O

rientering om tandlægeskræk præsenteres med
jævne mellemrum i massemedierne i form af
»historier«, »gode nyheder« og »faglige« orienteringer. Eksempelvis var der i danske dagblade i 2006 100
artikler, hvori ordet tandlægeskræk forekom (1) (se Tabel
1). Hertil kommer vittighedstegninger, anekdoter og underholdning i det sociale samvær. Begrebet er et taknemmeligt kommunikationsemne, fordi alle kan bidrage med
et kendskab eller en erfaring, hvorfor det let forurenes
med trend og popularitet og kan blive til en modediagnose. Men for omkring 40 % af den danske befolkning, der
har et følelsesmæssigt ubehag ved at gå til tandlæge, er den
sociale kommunikation kun en hjælp, hvis den er saglig og
fagligt korrekt (2). I modsat fald kan det blive til en forstærkende indlæring af angstreaktioner. Behovet for oplysning og information om forebyggelse, mod at ubehaget
skal udvikle sig til angstfulde og fobiske reaktioner, er derfor stort.
Efter introduktion af den grafiske brugerflade Mosaic til
World Wide Web (www) i 1993 er internettet i større og
større omfang blevet et nyt dominerende massemedium
og budbringer af information, opgaveløsninger og underholdning. Siden udviklingen af Googles søgealgoritme
PageRank i 1998 har Google fået en førende rolle som søgemaskine på internettet. PageRank er bygget på det princip, at i jo højere grad en hjemmeside er linket til andre
hjemmesider, jo større er sandsynligheden for, at den givne hjemmeside er relevant (3,4). Dette har gjort søgningen
med Google til den for tiden vigtigste informationskilde,
og i daglig tale bruges udtrykket »at google«. Af andre søgemaskiner kan nævnes Jubii og Yahoo. I 1996 skrev Nattestad (5) den første orienterende artikel om internettet i
Tandlægebladet, og samtidig fik it-stoffet i Tandlægebladet
sin egen hjemmeside, en hjemmesideadresse, der nu er
blevet til Odontologisk Institut, Københavns Universitets
officielle adresse. Dansk Tandlægeforening fik sit elektroniske medlemsnet i 2000 (6), og samme år var der i Tandlægebladet en første anmeldelse af tandlægelige hjemmesider (7). Senest har det tandlægelige virke i relation til internet og hjemmesider fået en omfattende omtale i den internationale litteratur (8-11). Det skønnes, at 86 % af befolkningen har adgang til eller bruger internettet i deres
daglige virke (12), og internettet er i dag blevet det foretrukne sted i søgningen efter information og viden om
sundhed og sygdom (13).
Formålet med nærværende undersøgelse er derfor at
danne sig et kvantitativt og kvalitativt overblik af begrebet
tandlægeskræk, sådan som det præsenteres på internettet
via danske hjemmesider.
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Tabel 1. Antallet af artikler (rangordnet) i danske dagblade i
2006, hvori ovennævnte emotionelle ord forekommer (1).
Table 1. Number of articles (ranked) in Danish newspapers in 2006
in which the above-mentioned emotionally-charged words occur (1)
Søgeord

Antal artikler

Frygt
Stress
Angst
Depression
Skræk
Islamofobi
Højdeskræk
Fobi
Klaustrofobi
Homofobi
Dødsangst
Flyskræk
Tandlægeskræk
Vandskræk
Sceneskræk
Odontofobi
Socialfobi

14.003
8.287
4.649
2.282
1.814
334
263
197
194
152
131
126
100
98
76
18
16

Materiale og metode
Den kvantitative analyse bestod i registrering af antallet af
hits ved søgning på internettet med søgeordet tandlægeskræk og udvalgte ord i relation hertil. Søgningen blev
foretaget på søgemaskinen Google, og de første syv søgninger foregik med otte dages mellemrum, hvorved der
kom en søgning på hver af ugens dage. De efterfølgende
søgninger var med to ugers, fem ugers, 28 ugers og 18 ugers
mellemrum. I alt 11 søgninger i en periode på 60 uger fra
24. april 2006 – 21. juni 2007.
Endvidere blev antallet af artikler i litteraturbasen Medline søgt via PubMed (14) på søgeordet dental anxiety og udvalgte emotionelle tilstande. Der blev foretaget to søgninger med ét års mellemrum, så den årlige tilvækst kunne
registreres.
Den kvalitative analyse omfattede en bedømmelse af informationsindholdet af hjemmesider fra de første 50 indekserede links fundet via søgeordet tandlægeskræk. Følgende kvalitetsindikatorer indgik i bedømmelsen:
• omfang og indhold af generelle råd og vejledninger
• beskrivelse af klinisk fremgangsmåde (registrering, strategi, behandlingsevaluering, kvalitetssikring og honorar)
• beskrivelse af psykologiske behandlingsprincipper
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

• henvisning til faglige links, litteratur, personer eller instanser
• faglig dokumentation (klinisk database, behandlingserfaring, patientantal, publikationer, casebeskrivelser, kurser m.m.).
Bedømmelserne havde tre klassifikationsniveauer: 1. Ingen eller meget lav information. 2. Lav information. 3. Acceptabel eller høj information.
Bedømmelsen blev foretaget på de udskrevne hjemmesider af de to forfattere uafhængigt af hinanden. Bedømmelser, hvorom der ikke var enighed, blev revurderet ved en
fælles bedømmelse.
resultater
Emotionelle søgeord
I Tabel 2 er anført gennemsnit, standarddeviation, maksimum og minimum af hits fra 11 søgninger af udvalgte
emotionelle ord på danske hjemmesider. Der var ingen
gentagelse af hits på de enkelte ord, og ingen markant systematisk variation på ugedage, men en lille tendens til
en stigning over år. Variationen må derfor betragtes som
en usystematisk pulsering mellem et maksimum og et
minimum. Eksempelvis pulserede tandlægeskræk med
24.500, 25.600, 31.000, 25.300, 26.600, 29.100, 27.700,
28.300, 23.700, 29.800 og 37.400 hits og havde således et
gennemsnit på 28.100 ± 3.800 med et maksimum og et minimum på henholdsvis 37.400 og 23.700. Tabellen viser
klart, at stress med omkring 2 mio. hits er det højest placerede emotionelle søgeord efterfulgt af angst, depression
og frygt med hver omkring 1 mio. hits. Herefter følger
skræk med 232.000 hits og fobi med 84.000 hits. Tandlægeskræk er det første søgeord på en specifik tilstand med
28.000 hits efterfulgt af flyskræk med 19.000 hits. Socialfobi
og islamofobi havde hver 18.000 hits, og heraf havde sidstnævnte fobi den største variation og spredning. Højdeskræk og dødsangst, klaustrofobi, homofobi samt agorafobi lå
alle på omkring 17.000 hits. Vandskræk og sceneskræk havde omkring 7-8.000 hits og de største relative variationer
og spredninger. Tandlægeangst og odontofobi lå begge under 1.000 hits. Det tilsvarende var gældende for xenofobi,
algofobi, hydrofobi og cancerofobi.
Til orientering kan anføres (ikke angivet i tabellen), at
blandt de såkaldte seks basale emotioner, hvoraf angst er
den ene, gav søgeresultaterne på de øvrige emotioner: glæde (1.880.000 hits), sorg (703.000 hits), overraskelse (697.000
hits), vrede (691.000 hits) og afsky/foragt (169.000 hits).
Tandlægelige søgeord
Fig. 1 viser en internetprofil af tandlægelige søgeord grupFaglIgE artIklEr

1169

Tandlægeskræk og internettet

Tabel 2. Det gennemsnitlige antal hits (rangordnet) på Google for søgeordene: stress, angst, depression, frygt, skræk, fobi og forskellige kombinationer heraf med angivelse af gennemsnit, standarddeviation (SD), maksimum og minimum. I alt 11 søgninger på
danske hjemmesider i perioden: 24. april 2006-21. juni 2007.
Table 2. The average number of hits (ranked) on Google for the Danish equivalents of the search terms: stress, anxiety, depression, phobia, fear and
various combinations of these, with a specification of average, standard deviation (SD), maximum and minimum. A total of 11 searches were performed on Danish websites in the period 24 April 2006-21 June 2007.
Søgeord

Gennemsnit

SD

Maksimum

Minimum

Stress

2.034.000

447.000

2.610.000

1.330.000

Angst

1.153.000

112.000

1.250.000

985.000

Depression

1.100.000

98.000

1.200.000

966.000

Frygt

986.000

12.800

1.240.000

775.000

Skræk

232.000

39.000

313.000

175.000

Fobi

84.300

19.100

130.000

59.000

Tandlægeskræk

28.100

3.800

37.400

23.700

Flyskræk

19.300

3.100

22.900

14.700

Socialfobi

18.600

2.500

21.400

13.700

Islamofobi

18.100

5.200

32.600

14.300

Højdeskræk

17.000

1.800

20.000

11.900

Dødsangst, klaustrofobi,
homofobi, agorafobi

ca. 17.000

Vandskræk

8.564

3.935

12.200

908

Sceneskræk

7.480

8.694

25.300

752

Tandlægeangst

634

160

853

412

Odontofobi

437

123

553

221

Xenofobi, livsangst, autofobi,
algofobi, mysofobi, hydrofobi,
cancerofobi, dødsskræk

< 1.000

peret efter emner. Tand ligger øverst med 1,5 mio. hits efterfulgt af tandlæge med 1 mio. og tandpleje med 0,5 mio.
hits. Herefter er der et markant fald til tandbørste og tandbehandling med hver 150.000 hits. I ranglisten med begreber
ligger tandklinik (100.000 hits) øverst efterfulgt af tandlægeskole (60.000 hits), tandkød (30.000 hits) og børnetandpleje
(15.000 hits). I personalegrupperingen efter tandlæge er
tandtekniker (90.000 hits) placeret lidt højere end klinikassistent (80.000 hits) og højere end tandplejer (50.000 hits). I
den faglige rangordning ligger odontologi (30.000 hits)
øverst, mens ortodonti (16.000 hits), cariologi (15.000 hits) og
pædodonti (9.000 hits) ligger noget lavere. Af de forebyggende søgeord er tandbørste markant øverst på ranglisten
(150.000 hits) efterfulgt af mundhygiejne (40.000 hits), tandtråd (30.000 hits) og tandstikker (10.000 hits). I ranglisten for
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sygdoms- og symptombenævnende ord er tandlægeskræk
(35.000 hits) øverst efterfulgt af paradentose (30.000 hits), caries/karies (26.000 hits), tandkødsbetændelse (16.000 hits) og
tandsygdomme (10.000 hits). I behandlingsranglisten er tandbehandling (150.000 hits) markant øverst efterfulgt af gebis
og tandblegning med hver omkring 65.000 hits. Jævnt faldende følger herefter tandprotese (30.000 hits), plombe
(25.000 hits), guldkrone (20.000 hits) og plastfyldning (13.000
hits). Nederst er tandimplantat (2.000 hits).
tandlægeskræk og hjemmesider
Analysen af hjemmesiderne fra de første 50 (35 + 7 + 8) indekserede links og de medfølgende 52 (27 + 25) sponsorerede links på søgeordet tandlægeskræk fremgår af Tabel 3.
Da der blandt de sponsorerede links på den enkelte skærmTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

side forekom en del gengangere (anførte tal i parentes, i alt
25), var der kun 27 sponsorerede links, der indgik i analysen. Tabellen viser, at der ud af 34 links relateret til privatpraktiserende tandlæger var 13 sponsorerede og 13 indekserede hjemmesider, der ingen information havde om
tandlægeskræk, eller også var informationen på et meget
lavt niveau. Fem hjemmesider var på et lavt niveau, og kun
tre hjemmesider havde et acceptabelt eller højt informationsniveau. Der var 51 (34 + 6 + 5 + 6), svarende til 66 % af
hjemmesiderne, der havde en tandlægelig baggrund som
afsender. I alt var der kun otte ud af de 77 analyserede
hjemmesider, der lå på et acceptabelt eller højt niveau. Der
var ingen hjemmesider fra psykologer, psykoterapeuter eller hypnotisører, der havde et acceptabelt informationsni-

veau. 34 % (n=20 +1 + 5) af hjemmesiderne (n=77) havde
ikke-tandlægelige afsendere.
tandlægeskræk og forskning
Den forskningsmæssige aktivitet af de emotionelle tilstande, som nævnt i Tabel 1, kan aflæses via internettet i den
elektroniske litteraturdatabase PubMed (14). Tabel 4 viser
resultatet af en sådan søgning, hvor de med * angivne tilstande er godkendte registrerede indeksord, der har en
selvstændig definition i databasen. I den rangordnede opstilling er anxiety placeret øverst med 84.499 artikler efterfulgt af stress med 59.822 artikler og fear med 28.563 artikler. De efterfølgende mere specifikke fobier har et betydeligt lavere artikelantal, hvor socialfobi har det største antal

Fig. 1. Internetprofil på Google af tandlægelige emner i form af antallet af hits til udvalgte søgeord grupperet efter emne og rangordnet. I figuren er kun anført entalsformen for søgeordet, men i søgningen indgik både entals- og flertalsformen. Søgedato: 21. juni 2007.
Fig. 1. Internet profiles on Google of dentistry-related subjects, in the form of the number of hits for selected search terms, divided by subject and rank.
The figure shows only the singular form of the search terms, but searches were made using both the singular and plural forms. Search date: 21 June 2007
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Tabel 3. Hjemmesider, fra de første 50 indekserede links (fem første skærmsider) og medfølgende 27 sponsorerede links, fundet
via søgemaskinen Google på søgeordet tandlægeskræk, fordelt efter afsender og informationsniveau (1:Ingen eller meget lavt
informatiosniveau. 2: Lavt informationsniveau. 3: Acceptabelt eller højt informationsniveau). Tal i parentes angiver gentagne sponsorerede links. I alt 102 links. Søgedato: 1. juli 2007.
Table 3. Websites from the first 50 indexed links (the first five web pages) and 27 accompanying sponsored links found using the Google search engine
for the search term “dental anxiety”, divided by sender and information level (1: No information, or very low information level 2: Low information
level. 3: Acceptable or high information level). The figures in parentheses indicate repeated sponsored links. Total 102 links. Search date: 1 July 2007.
Indekserede links
Informationsniveau

Sponsorerede links

1

2

3

1

2

3

I alt

13

5

3

13

-

-

(16)

34

8

1

-

11

-

-

(6)

20

Sundhedsportal, tidsskrift mv.

3

1

2

-

-

-

Hospital, forening mv.

3

-

-

2

-

-

Universitet

3

-

3

-

-

-

6

Blog

1

-

-

-

-

-

1

Diverse

4

-

-

1

-

-

35

7

8

27

Afsender
Tandlæge
Ikke tandlæge
(Psykolog, psykoterapeut, hypnotisør)

I alt

6
(2)

5

(1)

5

(25)

77 (102)

Tabel 4. Antallet af artikler (rangordnet) i litteraturdatabasen Medline søgt via PubMed (14) på søgeordene: anxiety, stress, fear,
phobia og forskellige former heraf, fordelt efter år og årlig tilvækst. * terminologisk registreret indeksord (MeSH). Søgedato: 9. maj
2006 og 14. maj 2007.
Table 4. Number of articles (ranked) in the Medline literature database, searched via PubMed (14) for the search terms: anxiety, stress, fear, phobia and
various forms of these, divided by year and annual growth. * terminologically-registered index terms (MeSH). Search dates: 9 May 2006 and 14 May 2007.
Søgeord

2006

Årlig tilvækst
n

%

* Anxiety

84.499

11.098

13,1

* Stress psychological

59.822

5.980

10,0

* Fear

28.563

2.539

8,9

7.812

479

6,1

* Social phobia

7.008

408

5,8

* Claustrophobia

6.584

339

5,1

* Agoraphobia

2.381

345

14,5

* Dental anxiety (Odontophobia)

1.364

94

6,9

Homophobia

343

29

8,5

Fear of flying

102

9

8,8

Xenophobia

33

3

9,1

Cancerophobia

24

1

4,2

2

0

-

198.537

21.324

10,7

* Phobia

Islamophobia
I alt
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artikler (7.008), mens dental anxiety kun er refereret i 1.364
artikler. Lavest er cancerofobi med 24 artikler. Ingen af de
øvrige nævnte fobier i Tabel 1 gav hits i PubMed. Det relativt højeste antal nye publikationer inden for et år har agoraphobia med 14,5 %, mens tilvæksten for dental anxiety (6,9
%) er halvt så stor. Til orientering kan anføres, at antallet af
artikler i databasen, der omhandler tandlægelige emner,
er 283.080, og dental anxiety udgør således kun 0,5 % af artiklerne. I databasen er der registreret 213 officielle dentale
søgeord (Medical Search Headword, MeSH), og dental
anxiety er et af disse.
Diskussion
Søgeord og opmærksomhed
Selvom viden, meninger og tekster, som hentes på internettet, i deres natur er anarkistiske, flygtige og pulserende,
bruges internettet alligevel til analyser af forekomsten af
specifikke ord med det formål at danne sig et billede af begrebers, produkters eller personers opmærksomhed eller
popularitet i befolkningen. Da det er kommercielle interesser, der ligger bag disse analyser, er det ikke muligt at få
præcise oplysninger om metoder, programmer og maskinel. Analyserne kan designes mere eller mindre avancerede, og i sin mest enkle form er det blot en opsummering af
hits som anført i Tabel 2. Da der kun er brugt enkelte ord
og ikke ordkombinationer, kun foretaget systematiske søgninger og kun rangordnet gennemsnit, er de metodiske
usikkerheder uden for internettets interne virke blevet minimeret mest muligt. Den pulsering, som søgningerne viser, må derfor tilskrives Googles interne søgealgoritmer.
Tandlægeskræk og relationer til andre søgeord
Når de mentale tilstande som stress, angst og depression alle
lå på over 1 mio. hits, kan det til sammenligning anføres, at
somatiske sygdomme som cancer og kræft hver lå på omkring 850.000 hits, fedme på 250.000, blodprop på 140.000 og
hjertesygdom på 90.000 hits. De mentale tilstande har således en større opmærksomhed end de somatiske sygdomme.
Rangordningen af de emotionelle ord i dagbladene (Tabel 1) og på internettet (Tabel 2) er meget lig hinanden,
men tandlægeskræk indtager dog en lavere placering i dagbladene end på internettet.
Fig. 1 bekræfter til fulde, at tandlægeskræk i det samfundsmæssige image er tæt relateret til den tandlægelige profession. Ordet rangerer højt blandt de tandlægelige søgeord,
idet det overgår ord som tandkød, odontologi, tandtråd, tandstikker, paradentose og tandprotese, hvorimod ord som tandlægeskole, tandplejer, tandbørste, gebis og tandblegning rangerer
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

højere. Hovedparten af de tandlægelige søgeord ligger
mellem 10-50.000 hits.
Sammenholdes Tabel 2 og Tabel 3, er der en markant
forskel på tandlægeskrækkens »internet-lige« og forskningsmæssige placering, idet tandlægeskræk indtager en førsteplads blandt de specifikke fobier på Google, men kun en
femteplads i PubMed. Socialfobi har langt den største forskningsmæssige interesse, idet artikelantallet er omkring
fem gange større end for tandlægeskræk (dental anxiety).
Kvalitetsvurdering
Et problem ved bedømmelse af hjemmesider er den hastighed, hvormed internettet og informationerne udvikler sig.
Informationerne kan placeres og fjernes med kort varsel,
hvorfor de kan være vanskelige at genkalde og dokumentere. Ved nærværende bedømmelse blev samtlige hjemmesider derfor udskrevet. Ved kvalitetsbedømmelsen stod
det hurtigt klart, at flere af de ønskelige, opstillede kvalitetsindikatorer slet ikke kunne komme på tale, hvorfor det
kan diskuteres, hvad man egentlig skal forstå ved kvalitet,
og hvor niveauet skal ligge. Men hermed være ikke sagt, at
man skal undlade at opstille høje kvalitetskrav, tværtimod.
Problemet er netop, at når der ingen specialistkrav er over
for tandlæger, der annoncerer, at de har interesse i specielle faglige ydelser, må man kræve, at de over for patienterne
dokumenterer deres faglighed. Derfor er det også naturligt, at der med faglighed følger angivelse af et honorar,
som for tandlægeskræk må være honorar pr. samtale/tilvænningsseance og som sådan en kvalitetsindikator. Ud
fra de analyserede hjemmesider må det konkluderes, at
den faktuelle faglige information var stærkt svingende.
Til orientering kan anføres, at der på søgedatoen i Tabel
3 var anført 494 hjemmesider under tandpleje i Google Indeks (15). I år 2000 var der på Yahoo »over hundrede« og
på den danske Jubii 48 hits, når der blev søgt på tandlæger
(7).
Henvisning og information om tandlægeskræk
Det er bemærkelsesværdigt, at der i Tandlægebladet (16)
blandt 197 kollegiale henvisninger, fordelt på 13 forskellige behandlingstyper, kun er fire henvisninger til tandlægeskræk, når der på internettet, som anført i Tabel 3, alene
blandt de første 50 indekserede links er 34 tandlæger, der
fremhæver, at de behandler patienter med tandlægeskræk.
Tre af de fire henvisninger i Tandlægebladet indgik også i
analysen i Tabel 2. Slår man op i »telefonbogen« på de gule
erhvervssider via internettet, er der for hele landet 2.662
telefonhenvisninger til tandlæger og 48 henvisninger for
tandlægeskræk (17). Der synes således at være en markant
FaglIgE artIklEr
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lavere opmærksomhed for at reklamere med sin faglige interesse over for kollegaer i Tandlægebladet end over for
brugere af internet og telefon, hvilket i sig selv kan være et
udtryk for en divergerende faglig kvalitet mellem de tre
henvisningssteder. Eller sagt på en anden måde, ordet tandlægeskræk bliver nærmere brugt som indeksord i den kommercielle tilrettelæggelse af hjemmesiderne for på denne
måde at skabe et positivt image frem for at signalere en
faglig kompetence på området. Den kvalitative analyse af
hjemmesiderne støtter denne antagelse, idet kun 10 % af
de tandlægelige hjemmesider havde et informationsniveau, der vidner om en kvalificeret faglig indsigt. Eksempelvis var der flere hjemmesider, hvor ordet slet ikke forekom eller blot blev nævnt, og blandt de sponsorerede links
var der ingen hjemmesider, der havde et acceptabelt informationsniveau. Det samme synspunkt kan anlægges på
hjemmesidernes layout, idet en flot teknisk og grafisk udformet hjemmeside ikke nødvendigvis borger for en høj
odontologisk standard. Problemet ligger i på den ene side
at give hjemmesiden en kommerciel tiltrækning og på den
anden side at opretholde en høj kvalitet af information og
fagligt indhold. Har hjemmesiden tilknyttet sponsoreret
reklame, tilføjes endnu et problem.
Tandlægeskræk og etik
Artiklen har fremdraget en etisk problemstilling i relation
til tandlægeskræk, men problemet er også eksisterende i andre odontologiske fagområder og generelt i hele det medicinske felt (18). Problemerne, mellem de kommercielle/reklamemæssige interesser og det faglige indhold, vil stige
med antallet af hjemmesider. Hvordan det påvirker patienters behandlingsmuligheder og adfærd og tandlægers
image, rettigheder og pligter, er et problem- og forskningsområde, der vil have store etiske aspekter.
konklusion
I forhold til stress, angst, depression, frygt og skræk har tandlægeskræk kun en lille opmærksomhed på internettet, men i
forhold til de specifikke fobier indtager tandlægeskræk en
klar førsteplads. Således har tandlægeskræk større opmærksomhed end flyskræk og socialfobi. Ordet odontofobi har kun
en meget ringe opmærksomhed. Blandt de tandlægelige
emneord har tandlægeskræk større opmærksomhed end ordene odontologi, tandkød, paradentose og caries, men som
forskningsobjekt i form af videnskabelige artikler er opmærksomheden og aktiviteten lav. Kun 10 % af de indekserede og sponsorerede hjemmesider, der har tandlægeskræk som indeksord, har en acceptabel information om
tandlægeskræk. Næsten ingen hjemmesider har links, der vil
1174

kunne forbedre informationsniveauet. På de tandlægelige
hjemmesider synes tandlægeskræk derfor mere at blive brugt
som et populært kommercielt opmærksomhedsord frem
for et fagligt indeksord. Da internettet i stadigt højere grad
bliver stedet, hvor patienter søger råd og vejledning, mangler standen en diskussion af et etisk kodeks for og kvalitetskrav til opbygning og indhold af tandlægelige hjemmesider.
English summary
Dental anxiety and the Internet
The Internet has become a dominating and aggressive
mass media, where all kinds of messages about sickness
and health are disseminated. Systematic searching over
the course of a year reveals that dental anxiety, in terms of
the number of hits, is the most common phobia. Dental
anxiety also scores highly when using search terms relating to dentistry in general. A qualitative analysis of websites mentioning dental anxiety showed that 44 % related
to the dentist’s clinic, and of these, only 10 % had an
acceptable level of information about dental anxiety. This
presents an opportunity for a discussion on the quality requirements for odontological websites and the ethical
aspects of the commercial messages of the websites, as
against their scientific and technical content. There is a
considerable divergence between the amount of attention
given to dental anxiety on the internet and the level of research-related activity in the form of articles in PubMed,
where only 0.5 % of all articles on odontological subjects
deal with dental anxiety.
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Tandlægeskræk:
10 gode råd
Erik Friis-Hasché og Mette Engelbrecht
Tandlægeskræk opstår i relation til det tandlægelige
virke, og tandlægen er derfor en del af problemet.
Kun gennem en aktiv indsats fra både patient og
tandlæge kan ubehaget og de angstfulde reaktioner
forebygges og reduceres. Da problemfeltet er komplekst, kræver det både psykologisk indsigt, systematik og empati fra tandlægens side i behandlingen af
disse patienter. Der er dog nogle generelle råd, som
både patient og tandlæge bør følge. Det vil fremme
kommunikationen og minimere patienters angstreaktioner.
Den psyko-odontologiske patientselektion er med
til at bekræfte tandlæger i en behandlerrolle med god
forståelse for deres patienters angstreaktioner, men
kun 29 % af patienter med fobiske angstreaktioner
oplever behandlerrollen sådan, og 71 % føler sig jaget
af tandlægernes travlhed.

T

andlægeskræk er tæt forbundet med den tandlægelige profession. Opbygning af patientrollen og
tandlægerollen er i deres psykosociale interaktion med til at skabe forudsætningerne for, at tandlægeskræk opstår (1). I det velbeskrevne diagnosticerings- og
behandlingssystem »The Seattle System« opstilles 4 typer
af angstpatienter (2). I en dansk population var fordelingen
af disse patienttyper: Type I (19 %) – hvor angsten tilskrives ubehagelige og traumatiske oplevelser i tandlægestolen. Type II (46 %) - hvor angsten opleves som manglende
kontrol over egne reaktioner og manglende indflydelse på
selve behandlingssituationen, der udtrykkes i en mistillid
til tandplejepersonalet. Type III (28 %) – hvor angsten er
en del af en psykisk labilitet, der også kan omfatte andre
fobiske reaktioner. Type IV (7 %) – hvor angsten opleves
som truende somatiske reaktioner (3). Forebyggelse og behandling af alle fire typer kræver en kompetent faglig indsats fra tandlægens side, og det anbefales, at indsatsen gøres tværfaglig (4,5). I relation til systemet er der udviklet et
skema til registrering af angstfulde patienters holdning til
tandlæger: Dental Belief Survey (DBS)(6). Der er stor divergens mellem tandlægers oplevelse af angstfulde patienter
og patienters egen oplevelse. Således angiver tandlæger i
danske undersøgelser, at 14 % af deres patienter er angstfulde, mens 40 % af befolkningen selv angiver, at de har
angstfulde reaktioner ved tandbehandling (7,8). En stor del
af forskellen skal søges i registreringsmetoden, men en del
af sandheden kan også være, at tandlæger undervurderer
patienters angst, og at patienter overfortolker deres angstreaktioner. En problemstilling, som faglitteraturen ikke
har berørt. Behovet for at hjælpe disse patienter er derfor
stort. Information om tandlægeskræk er jævnligt blevet givet til tandlæger i form af temanumre i Tandlægebladet
(9,10), men blandt de 20 brochurer med diverse patientvejledninger, -informationer og –instruktioner, som Tandlægeforeningen udgiver, indgår tandlægeskræk ikke (11).
Endvidere er tandlægernes egen information om tandlægeskræk på de elektroniske hjemmesider på internettet ikke optimale (12).
Formålet med nærværende artikel er derfor, i en kort
sundhedsoplysende stil, at opstille råd og vejledninger til
patient og tandlæge, så et gensidigt interaktivt kommunikations- og behandlingsforløb kan opbygges for at forebygge eller mindske udviklingen af angstreaktioner hos
patienten.
Materiale og metode
Studiepopulationen bestod af patienter, der konsekutivt
henvendte sig til Klinik for Psykologisk Behandling og
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Forskning, Odontologisk Institut, Københavns Universitet, for behandling af tandlægeskræk. Inklusionskriteriet
var, at de ved det indledende anamnestiske interview gav
udtryk for en negativ holdning til tandlæger, hvorpå de
udfyldte en dansk udgave af spørgeskemaet til Dental Belief Survey (DBS)(2). Skemaet består af 15 items (nr. 1-15, se
Tabel 2) med en score på 1-5 på hvert item og en additionsskala (Likert) på 15–75. Skemaet er i flere studier blevet valideret (13,14). Hertil blev føjet et ekstra item (E). Samlet
repræsenterer skalaen et mål for holdning til tandlæger,
idet en høj additionsscore repræsenterer en negativ holdning. Besvarelserne fra spørgeskemaet indgik i den senere
psykologiske behandling. Ved indskrivningen udfyldte
patienterne endvidere en dansk udgave af spørgeskemaet
til Corah’s Dental Anxiety Scale (CDAS)(15,16), der består

af fire items med en score på 1-5 på hvert item og en hertil
hørende additionsskala på 4-20. Skalaværdier mellem 17-20
betegnes som fobi. I alt 21 patienter, fordelt på 12 kvinder
og ni mænd, besvarede spørgeskemaet. Den gennemsnitlige alder var 40,3 år ± 10,2 SD. Yngste patient var 28,8 år
og ældste 61,5 år.
resultater
Holdning til tandlæger
Det gennemsnitlige angstniveau på CDAS var på 17,4 ± 1,8
SD. Den laveste værdi på 15 havde to patienter, mens fire
patienter havde en additionsscore på 20. Tabel 1 viser patienternes besvarelse af DBS. Udsagnet om hvil under
tandbehandling (item A) rangerer øverst, idet 12 patienter
er helt enige i, at de ikke kan stoppe behandlingen for et

Tabel 1. Odontofobipatienters (n: 21) holdning til tandlæger a.m. DBS fordelt efter besvarelse i absolutte og relative angivelser og
rangordnet. Tal i parentes er det originale item-nummer fra DBS (2).
Table 1. The attitudes of odontophobic patients (n: 21) to dentists according to DBS, divided up by response in absolute and relative indications, and
ranked. The figures in parentheses are the original item numbers in DBS (2).
Besvarelse
Itemrang A-P
(Nr.)

Udsagn

Helt enig

Positiv

I tvivl
%

Negativ

A(13)

Når jeg sidder i tandlægestolen, synes jeg ikke, jeg kan
stoppe behandlingen, hvis jeg har brug for et hvil.

12

4

2

-

3

14

10

76

B(4)

Tandlæger lytter ikke ordentligt til, hvad jeg siger.

11

4

2

1

3

19

10

71

C(5)

Tandlæger gør, hvad de vil, uanset hvad jeg siger.

11

4

D(2)

Tandlæger har ofte så travlt, at jeg føler mig jaget.

12

3

2

2

2

19

10

71

2

1

3

19

10

71

E

Tandlæger har god menneskelig forståelse for deres
patienters angst.

3

3

1

2

12

29

5

66

F(15)

Tanken om alle de »dårlige nyheder« og om alt det, der
skal laves, er nok til at holde mig fra at få en aftale

11

4

2

-

4

19

10

71

G(7)

Jeg er usikker på, om jeg kan stole på, hvad tandlægen
siger, der skal laves.

8

4

3

2

4

29

14

57

H(1)

Tandlæger synes ikke om, at patienter kommer med
kommentarer.

9

4

-

1

7

38

-

62

I(3)

Tandlæger giver letforståelige forklaringer

6

1

2

3

9

33

10

57

J(9)

Tandlæger tager aldrig mine bekymringer og min frygt
alvorligt.

9

-

4

4

4

38

19

43

K(12)

Hvis jeg siger til tandlægen, at det gør ondt, tror jeg
ikke, han vil stoppe og gøre noget ved det.

7

4

3

-

7

33

14

53

L(14)

Jeg bryder mig ikke om at stille spørgsmål til tandlægen.

6

2

3

2

8

42

19

38

M(6)

Tandlæger siger ofte ting, der skal give mig skyldfølelse over den måde, jeg passer mine tænder på.

4

4

4

1

8

42

19

38

N(8)

Tandlæger siger ofte ting for at gøre nar af mig.

4

5

2

1

9

48

10

42

O(11)

Jeg er bekymret for, om tandlæger er teknisk dygtige
til at udføre deres arbejde godt nok.

4

4

2

-

11

52

10

38

P(10)

Tandlæger holder mig nede.

4

2

4

2

9

52

19

29
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Tabel 2. Orientering om angst for tandbehandling med angivelse af 10 råd til patienten.
Table 2. Information on dental anxiety, with a specification of 10 tips for patients.
Til patienten
Angst for tandbehandling har mange udtryksformer og grader. Ofte har angsten noget at gøre med den måde, du tænker på. Ved at følge nogle
enkle råd kan du være aktivt med til at forhindre, at den normale angst, ved almindelige tandbehandlinger, udarter sig til en alvorlig angst.
1 For det første skal du erkende din angst og ikke gemme den af vejen. Det er ikke flovt at være bange, der er mange, der har
det på samme måde som dig.
2 Vælg en tandlæge, der har forståelse for behandling af mennesker, der lider af angst for tandbehandling, og som du har
sympati for. Fortæl om baggrunden for din angst, og hvad du er bange for. Hvis tandlægen ikke forstår dine problemer, så
skift tandlæge.
3 Forbered dig til behandlingen ved at indøve afspændingsøvelser, som du skal bruge under behandlingen. Prøv, om en walkman, discman eller mp3-afspiller, hvorpå der er indspillet speciel musik til afspænding, kan hjælpe dig. Eller brug din egen
musik.
4 Mød altid veludhvilet og afstresset til behandling. Vælg helst behandlingstider om formiddagen og kom i god tid.
5 Gå regelmæssigt og hyppigt til tandlæge. Helst hver tredje måned. Overhold mødetidspunkterne fra gang til gang og meld
ikke afbud.
6 Stil krav til tandlægen. Lav en aftale om, hvad behandlingen skal omfatte, hvordan den skal forløbe, hvor meget det haster,
og hvor meget den skal koste. Sørg for at få de pauser under behandlingen, som du behøver.
7 Fortæl tandlægen, når du er bange, og når det gør ondt. Hvis du sveder i hænderne, så bed om en serviet og få dem tørret.
8 Hvis du ikke kan klare det, så bed om en lokalbedøvelse eller lattergas. Det kan også være nødvendigt at få et beroligende
middel inden behandlingen.
9 Det kan ofte være en god idé at følge med i behandlingen. Derfor er det i orden at bede tandlægen om et håndspejl, så du
selv kan se, hvad der bliver lavet.
10 Spørg altid, hvis der er noget i behandlingen, du ikke forstår, eller noget, du vil vide nærmere besked om.
Antal ord: 326. Antal sætninger: 26. Gennemsnitlige antal ord pr. sætning: 12.
Antal ord over 6 bogstaver: 59. Procentuelle forekomst af lange ord: 18. Lix: 30 (12 + 18).

hvil, mens fire er delvis enige i udsagnet. Samlet udgør de
enige patienter (negativ holdning) 76 %, mens 14 % er delvis eller helt uenige (positiv holdning, n: 0 + 3) i udsagnet
og 10 % (n: 2) er i tvivl. Mellem 57 og 71 % af patienterne
afspejler en negativ holdning i besvarelsen af de efterfølgende ni items (B-I), der omhandler tandlægers manglende kommunikationsevne (item B, H og I), dominans (item
C), fortravlethed (item D), manglende forståelse for patientens angst (item E) og troværdighed (G). Årsagen til ikke at
få en aftale angiver 71 % af patienterne at være tanken om
alle »de dårlige nyheder« (item F). Den laveste negative besvarelse havde item P, idet 29 % af patienterne mener, at
tandlægerne holder dem nede.
Den samlede additionsscore lå mellem 43 og 62, og den
gennemsnitlige score for de enkelte items lå fra 2,3 til 3,9.
1178

Råd til patient og tandlæge
På baggrund af Tabel 1 er der i Tabel 2 anført 10 råd til patienten med en kort orientering om angstens kognitive natur. Teksten er udarbejdet med en høj læsbarhed, idet antallet af lange ord (over seks bogstaver) er minimeret, mens
antallet af korte sætninger er maksimeret. I alt er der 326
ord (heraf 59 lange ord) fordelt på 26 sætninger. Dette giver
et lixtal på 30.
Som en opfølgning af rådene i Tabel 2 er der herefter i
Tabel 3 angivet 10 råd til tandlægen. Der er 285 ord (heraf
96 lange ord) fordelt på 23 sætninger og med lixtallet 44.
Relationer mellem holdning og råd
Tabel 4 viser, hvordan patientråd og tandlægeråd er relateret til item om tandlægevurdering i Tabel 1. Således er forTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

Tabel 3. Orientering om angst for tandbehandling med angivelse af 10 råd til tandlægen.
Table 3. Information on dental anxiety, with a specification of 10 tips for the dentist.
Til tandlægen
Angst for tandbehandling har både personlige og social-psykologiske aspekter. Ved en aktiv og bevidst angstdæmpende adfærd kan tandlægen
direkte være med til at mindske en del af angstens social-psykologiske sider.
1 Erkend din egen formåen. Tag kun angstpatienter i behandling, hvis du har den fornødne psykologiske indsigt, er positivt
motiveret og har den nødvendige tålmodighed og tid til at hjælpe disse mennesker. I modsat fald vil du kunne skade mere,
end din tandbehandling vil gavne. Det er en faglig og etisk udfordring at behandle angstpatienter.
2 Klinikteamet skal være omhyggeligt forberedt. Vær præcis og lad ikke patienten vente unødigt i venteværelset. Sørg for, at
behandlingen kan foregå uforstyrret uden telefonkald eller andre afbrydelser.
3 Få en omhyggelig redegørelse af årsagerne til angstens opståen, og hvilke (psykologiske) behandlinger og råd patienten har
fået. Vær systematisk i indhentningen af oplysninger (brug skema).
4 Vær aktiv i din lytning til patientens oplysninger og aflæs patientens nonverbale kommunikation.
5 Spørg, hvilke specielle ønsker patienten har til stolens indstilling, brug af spyt- og vandsuger, anbringelse af vatruller eller
andre særlige ønsker under behandlingen.
6 Giv dig god tid, når du informerer og træffer aftaler. Brug et enkelt sprog uden fagudtryk. Vær sikker på, at patienten har
forstået budskabet. Brug ofte gentagelser og kontrolspørgsmål.
7 Lav klare aftaler om, hvad behandlingen omfatter, hvordan den skal forløbe, og hvor meget den skal koste. Fortæl, hvad der
skal ske fra gang til gang.
8 Overhold patientens ønsker og de indgåede aftaler.
9 Sørg for, at patienten får de ønskede og nødvendige pauser under behandlingen, herunder eventuelle korte afspændingsøvelser. Støt patienten i at lære selvkontrol og kontrol over behandlingstempoet.
10 Sørg for, at behandlingen gennemføres med den mindst mulige smerteoplevelse og i overensstemmelse med patientens forventninger.
Antal ord: 285. Antal sætninger: 23. Gennemsnitlige antal ord pr. sætning: 12.
Antal ord over seks bogstaver: 96. Procentuelle forekomst af lange ord: 32. Lix: 44(12+32).

muleringen af patientråd 1 og tandlægeråd 1 begge tæt forbundet med indholdet af item M, og tandlægeråd 1 er yderligere underbygget af item D, E og J. Alle items har en repræsentation i rådene til tandlægen undtagen item N og O,
der omhandler henholdsvis tandlægers gøren nar af deres
patienter og deres tekniske dygtighed. Item C, der er patientens oplevelse af ikke at have kontrol over situationen,
indgår i fire af rådene til tandlægen (nr. 5, 8, 9, og 10), mens
item D, der omhandler patientens oplevelse af travlhed, er
anført i tre råd (nr. 1, 2 og 6), begge som udtryk for, at disse
problemer har stor relevans for forholdet mellem patient
og tandlæge. Vigtigheden af, at kommunikationen mellem
patient og tandlæge er optimal, afspejler sig i tandlægeråd
6, der har relation til fire items: D, H, I og L. Patientråd 4,
der omhandler behandlingstidspunktet, har ingen direkte
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

relation til noget item. Tabellen viser også, at især tandlægerådene har flere item-relationer end patientrådene (21
mod 15 relationer), som et udtryk for, at tandlægen skal
være mere aktiv end patienten.
Relationer mellem råd til patient og tandlæge
I Tabel 5 er anført relationerne mellem de 10 råd til henholdsvis patient og tandlæge. Tabellen viser, at patientråd
1 følges op af tandlægeråd 1, mens tandlægeråd 1 er en opfølgning af patientaktiviteten i patientråd 1 og 2. Patientråd
4 og 5 har ingen direkte tandlægeopfølgning, men anbefalingerne er direkte relateret til, at angstniveauet er stigende gennem dagen, og at hyppige tandlægebesøg (vel at
mærke uden angstprovokerende indhold såsom undersøgelse og tandrensning) er med til at mindske angstniveauFagligE arTiKlEr

1179

Tandlægeskræk: 10 gode råd

Tabel 4. Relationerne mellem råd, 1-10 (se Tabel 2 og 3) og
odontofobipatienters holdning til tandlæger a.m. DBS, item
A-O (se Tabel 1).
Table 4. The relationship between tips 1-10 (see Tables 2 and 3) and
the attitudes of odontophobic patients to dentists according to DBS,
items A-O (see Table 1).
Patientråd

Item

Tandlægeråd

Item

1

M

1

D, E, J, M

2

E, J

2

D

3

A

3

J

4

H, B

5

F

5

C, L

6

A, C

6

D, H, I, L

7

J, K, L

7

F, G

8

K

8

C

9

G, O

9

A, C

10

H, I, L

10

C, K

4

et, fordi de vil repræsentere en ekstinktion (udslukning) af
den klassisk betinget indlærte angst. Omvendt vil afbud
og udeblivelser resultere i et højere angstniveau, fordi de
er en forstærkning af indlæringen i form af belønning af
den operant betingede angstindlæring (17,18). Patientråd 6
har relation til fem tandlægeråd (nr. 5, 7, 8, 9 og 10) som udtryk for, at tandlægens aktive medvirken i behandlingsforløbet er et vigtigt terapeutisk element. Tandlægeråd 10 har
relation til tre patientråd (nr. 6, 7 og 8) og omhandler især
håndteringen af patientens smerteoplevelse og eventuelle
brug af sedativa. Samlet viser tabellen, at de 10 råd til henholdsvis patient og tandlæge har 15 indbyrdes relationer
til hinanden.

deres patienters angst er ret højt placeret. Når skemaet bruges i tilrettelæggelsen af det individuelle terapiforløb, savner man items, der har relation til den empatiske og nonverbale kommunikation (19). De anførte råd til tandlæge
og patient bygger derfor heller ikke på item-batteriet alene,
men omfatter også erfaringer fra de terapeutiske forløb.
Både den gennemsnitlige score på DBS-skalaen og det
enkelte items gennemsnitsscore lå lidt højere end i andre
studier (20,21), hvilket kan skyldes, at der i inklusionskriteriet kun indgik patienter, der ved det indledende anamnestiske interview udtrykte negative holdninger over for
tandlæger. For de udsagn, der har de seks mest negative
besvarelser (item A-F), er skemabesvarelserne ofte enten
»Helt enige« eller »Helt uenige«, og få besvarer med »I
tvivl«, hvilket afspejler, at angstfulde patienter er dikotome (ja/nej, sort/hvid, enten/eller) i deres tanker og tænkning og ikke udtrykker sig i nuancerede vendinger (17,18).
Det image, som odontofobipatienterne tegner af tandlægerne, er nok en meget sensitiv registrering af patient-behandler-forholdet, men langt hen ad vejen svarer det til
tandlægernes egen oplevelse af deres arbejdssituation, som
værende meget stressfuld (7,22).

Fig. 1. De to sæt brochurer til patient og tandlæge (se Tabel
2 og 3).
Fig. 1. The two sets of brochures for the patient and dentist (see Table
2 and 3).

Diskussion
Holdning til tandlæger
Selv om item-batteriet for DBS-skalaen er udviklet for 22
år siden i en amerikansk population og med en amerikansk kulturodontologisk baggrund, synes det stadig at
være et brugbart instrument til måling af holdning over
for tandlæger. Udsagnet (item N) om, at tandlægen gør nar
af sine patienter, kan dog i dag synes noget gammeldags,
og item P noget upræcist, hvorfor begge også får en lav
rangplacering og en relativt høj tvivlprocent, mens det ekstra medtagne item (item E) om tandlægernes forståelse for
1180
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Tabel 5. Relationerne mellem råd og opfølgning/aktivitet
hos henholdsvis patient og tandlæge (se Tabel 2 og 3).
Table 5. Relationship between the tips and follow-up activities for the
patient and dentist, respectively. (see Table 2 and 3)
Patientråd

Tandlægeopfølgning

Tandlægeråd

Patientaktivitet

1

1

1

1, 2

2

1, 3

2

3

3

2, 9

4
5
6

5, 7, 8, 9, 10

3

2

4

7

5

6

6

10

7

4, 10

7

6, 9

8

10

8

6

9

7

9

3, 6

10

6

10

6, 7, 8

Råd til patient og tandlæge
Valget i at anføre netop 10 råd til både patient og tandlæge
har alene sundhedspædagogiske grunde, idet 10-råd,
10-påbud, 10-regler og 10-fakta er kendt fra mange dagligdags emner og foreteelser. På Google kan man eksempelvis alene finde mere end 30 forskellige 10-råds-angivelser
for bl.a. sundhed, kalorieforbrænding, kost, hud, stress,
demens, og Psykiatrifonden angiver 10 punkter i fakta om
angst, depression og stress (23). Det er overkommeligt at
huske og efterkomme kun 10 råd.
Rådene blev primært udarbejdet til patienter, der på
Tandlægeskolen havde afsluttet behandling for tandlægeskræk og derfor skulle udskrives til privat tandpleje. Rådene er trykt som to selvstændige brochurer i hver sin farve, og ved sidste konsultation får patienterne dem gennemgået (Fig. 1). De råd, der især er relateret til vedkommende patients reaktionsmønster, udpeges og suppleres
eventuelt med andre råd. Det første sæt råd blev udarbejdet i 1994 og har senere gennemgået flere revisioner.
Konceptet af to brochurer
Der udleveres to sæt, hvoraf det ene sæt får påstemplingen:
Til tandlægen. Ved første konsultation hos (ny) egen tandlæge skal patienterne da aflevere dette sæt og fortælle, at
de fra Tandlægeskolen har fået disse råd at arbejde ud fra,
når genetablering af en ny regelmæssig tandpleje skal påbegyndes. Ved at udlevere brochurerne til tandlægen har
patienten givet sit bidrag til, at den indledende kommuniTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

kation bliver bedst mulig, og patienten skal ikke komme
med omstændelige og svære forklaringer om ønsker og
krav. At såvel tandlæge som patient får lige mange råd, har
også en terapeutisk funktion, fordi det herved tydeliggøres, at både tandlæge og patient aktivt, ligeligt og ligeværdigt skal samarbejde om, at kommunikation og behandling opbygges til et optimalt forløb. Endvidere tydeliggøres
patientrollen og tandlægerollen i form af krav og forventninger, hvorved mulighederne for rollekonflikter minimeres. Ligeledes er rådenes præsentation, gennemgang og administration en del af den kognitive adfærdsterapi, fordi
de er med til at omstrukturere patientens forestillinger og
handlingsmønstre. Et år efter afsluttet behandling var 19
patienter i behandling hos privatpraktiserende tandlæge.
Indholdet af en informationsbrochure indebærer altid
en selektion. Der kunne meget vel være valgt en anden
rækkefølge, andre formuleringer og andre råd ud fra erfaringer, som andre behandlere måtte have (24), men det væsentlige er imidlertid konceptet af de to sæt råd, det ene
sæt til patienten det andet til tandlægen, hvor rådene i fællesskab er med til at give patienten kontrol over sig selv og
behandlingssituationen. Senest er rådene også blevet udleveret til de patienter, der henvender sig for behandling af
deres tandlægeskræk, men ikke kan komme i behandling
straks og derfor må på en venteliste. Da alene positive ord
i en skriftlig information til patienter, der skal have udført
en rodbehandling, har vist sig at have en angstdæmpende
effekt (25), kunne man også forvente, at rådene i sig selv
ville være så angstdæmpende, at patienten med dem i hånden selv opsøgte en tandlæge for behandling. Effekten af
udleveringen er endnu ikke evalueret. Brochurerne er tillige tilgængelige på Tandlægeskolens hjemmeside. I perioden 22. juni 2006 – 15. august 2007 har der været 3.283 besøgende på siden, hvor rådene er angivet (16).
Læsbarhed
Lixtallet fremkommer ved en addition mellem det gennemsnitlige antal ord pr. sætning og den procentuelle forekomst
af lange ord (over seks bogstaver. Det anbefales, at tekster
til almene informationer og instruktioner ikke må overstige 35, hvilket svarer til læsbarheden af formiddagsaviserne
og 9. klasses faglitteratur (26,27). Lixtallet på akademisk
odontologisk faglitteratur er på over 70, og det tilstræbes, at
Tandlægebladet har et lixtal på omkring 60 (28). Læsbarheden på de anførte råd er på henholdsvis 30 og 40 lix (Tabel
3 og 4) og må derfor betragtes som værende letlæselige.
Den psyko-odontologiske patientselektion
Rådene kan synes unødvendige, hvis man som tandlæge
FagligE arTiKlEr
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har erfaring for, at man er god til at behandle patienter
med angstreaktioner. Denne erfaring kan imidlertid bero
på en psyko-odontologisk patientselektion. Det vil sige, at
man opbygger en praksis af patienter, der bygger på en
umiddelbar gensidig sympati, og derfor mere eller mindre
bevidst afviser de patienter, som man ikke sympatiserer
med. Det frie tandlægevalg giver netop mulighed for udvikling af denne mekanisme. Derfor tager man sig ikke tid
til at lære at behandle patienter, der kræver en psykologisk
indsigt, som er ud over ens eget personlige erfaringsgrundlag. Over for de sympatiserende patienter giver det sikkerhed og autoritet i tandlægerollen, men over for patienter
med andre reaktionsmønstre giver det stress og irritation
(5). Således indtager patienter med angst en femteplads ud
af 11 stressfyldte kliniske situationer blandt danske tandlæger (7).
Konklusion
Ud fra odontofobipatienters holdning til tandlæger a.m.
Dental Belief Survey tegnes et image af tandlæger som værende selvrådige, ikke lyttende og så fortravlede, at patienterne føler sig jaget og ingen mulighed har for at tage et
hvil under behandlingen. På denne baggrund er der konstrueret 10 råd til henholdsvis patient og tandlæge. Rådene
interagerer og supplerer hinanden og er efter sundhedspædagogiske principper udfærdiget i et sprog med lavt lixtal (let læsbart) og i et brugervenligt layout som en brochure. Primært er de blevet udarbejdet til at udsluse odontofobipatienter til privat tandpleje efter afsluttet behandling på
Tandlægeskolen, men da rådene er generelle, kan man forvente, at de også vil være forebyggende over for tandlægeskræk, hvorfor de er udlagt på Tandlægeskolens hjemmeside som information til patienter.
English summary
Dental anxiety: 10 good tips
On the basis of the attitudes of odontophobic patients to
dentists, as expressed in the Dental Belief Survey, ten tips
have been created for patients and dentists, respectively.
The tips interact with and complement each other, and
have been formulated in easy-to-comprehend language in
accordance with health education principles. The ten tips
for dentists are: 1. Self-recognition. 2. The dentist’s qualifications. 3. Relaxation exercises. 4. The time of the appointment. 5. Regular consultations. 6. Requirements towards the dentist. 7. Psychological and somatic reactions.
8. Anaesthetics and sedatives. 9. Visually monitoring the
treatment. 10. Questions to the dentist. The ten tips for
dentists are: 1. The dentist’s own qualifications. 2. Prepara1182

tion for the treatment. 3. Patient history and registration. 4.
Active listening and non-verbal communication. 5. The patient’s wishes. 6. Information rules. 7. The treatment procedure. 8. Anaesthesia and sedative 9. Pauses and relaxation
exercises. 10. Painless treatment and patient expectations.
The advice has been prepared for patients who have undergone treatment for their dental anxiety at the School of
Dentistry, and must now contact a dentist and join a regular dental care scheme. The tips are presented in two separate brochures, a set of which is provided for the patient at
his or her first visit to the new dentist.
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Bulimia nervosa og saliva
Det er uafklaret, om bulimia nervosa påvirker spytkirtelfunktionen, og om sygdommen medfører ændringer
i sammensætningen af blod og spyt som følge af måltidsindtag

Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen

S

piseforstyrrelsen bulimia nervosa (BN) er karakteriseret ved gentagne episoder af overspisning og kompenserende adfærd for denne overspisning (fx selvinduceret
opkastning, faste og overdreven motion). Eftersom personer med spiseforstyrrelser ofte forsøger at skjule deres adfærd, er diagnostik af spiseforstyrrelser vanskelig. Da skader på tændernes emalje (dental erosion) i mange tilfælde
vil være eneste synlige tegn på spiseforstyrrelsen, har
tandlægen god mulighed for at opdage tegn på sygdom.

Afhandlingen, som kan rekvireres på Afdeling for Oral
Medicin mv., Odontologisk Institut, er baseret på et litteraturstudie og to delarbejder (I og II):
Litteraturstudie: Dynesen AW, Bardow A, Pedersen AML,
Nauntofte B. Oral findings in anorexia nervosa and bulimia
nervosa with special reference to salivary changes. Oral
Biosci Med 2004; 1: 151-169.
Delarbejde I: Dynesen AW, Bardow A, Petersson B, Nielsen
LR, Nauntofte B. Reduced unstimulated whole saliva flow
and other oral complications in bulimia nervosa. Indsendt
til publikation.
Delarbejde II: Dynesen AW, Bardow A, Astrup A, Petersson B, Holst JJ, Nauntofte B. Meal-induced compositional
changes in blood and saliva in persons with bulimia nervosa. American Journal of Clinical Nutrition. Antaget til
publikation.
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Diagnostik på baggrund af eksisterende psykiatriske/psykologiske kriterier ligger imidlertid uden for tandlægens
kompetencefelt. Der er således behov for identifikation af
biologiske markører i fx spyt, som sammen med det oralkliniske billede kan give yderligere mulighed for at afdække årsagen til eksisterende erosioner og dermed bidrage til
forebyggelse og behandling af skaderne på den mest hensigtsmæssige måde. Dertil kommer naturligvis muligheden for tidlig non-invasiv diagnostik af bulimi og dermed
tidlig igangsættelse af den nødvendige psykologiske og
odontologiske intervention.
Med henblik på at identificere orale markører for bulimi
var formålet med nærværende ph.d.-projekt at undersøge
betydningen af BN for spyttets sekretionsrate og sammensætning samt at undersøge, om mulige forandringer i spytkirtelfunktionen influerer på graden af orale komplikationer hos personer med BN. Desuden var formålet at undersøge effekten af et standardiseret morgenmåltid på fornemmelsen af sult og mæthed samt på koncentrationen af
udvalgte hormoner relateret til appetit og metabolisme i
blod og spyt.
Deltagere og design
20 kvinder med BN og 20 kontrolpersoner matchet mht.
køn og alder deltog. Deltagerne var i alderen 18-33 år, og
kvinderne med BN havde haft spiseforstyrrelsen i gennemsnitlig 6,6 år.
Studiet var inddelt i to dele. Første del bestod af et interview og en oral-klinisk undersøgelse, hvor sekretionsrate
og sammensætning af ustimuleret og stimuleret helspyt
samt stimuleret glandulært spyt blev målt. Desuden blev
mundtørhed, erosion, carieserfaring og mikroflora registreret. I anden del indtog deltagerne et standardiseret morgenmåltid, og før og kontinuerligt i fem timer efter blev der opsamlet helspyt og blodprøver til kvalitativ analyse samt udfyldt visuel analog skalaer for sult og mæthed.
Bulimi og spytkirtelfunktion
Bulimi per se havde en reducerende effekt på ustimuleret
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

PH.D.-AFHANDLING (AUTOREFERAT)

Den afsluttende forelæsning med titlen: »Bulimia nervosa
and saliva« fandt sted den 4. juli 2007 i Dam Auditoriet,
Panum Instituttet, Københavns Universitet. Bedømmelsesudvalget bestod af: lektor, ph.d. Kerstin Öhrn, Dalarna Universitet, Sverige, overlæge, klinisk lektor Kirsten Hørder,
Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital,
og tandlæge, lektor, dr.odont. Lis Andersen Torpet, Københavns Universitet. Vejledere: professor, dr.odont. Birgitte
Nauntofte (hovedvejleder), lektor, ph.d. Allan Bardow
(projektvejleder), professor, dr.med. Arne Astrup og lektor,
dr.med. Birgit Petersson.

spytsekretionshastighed, mens reduktion i sekretionsraten af tyggestimuleret helspyt udelukkende kunne forklares ud fra indtagelsen af medicin, der som bivirkning kan
forårsage mundtørhed. Sekretionsraterne af smagsstimuleret glandulært spyt hos personerne med bulimi var ikke
forskellige fra kontrolpersonernes. Den nedsatte helspytsekretion blev afspejlet i en øget forekomst af mundtørhed
hos personerne med BN. Der var ingen betydelige forskelle
mellem grupperne i spyttets elektrolytsammensætning og
totalt protein.
Bulimi og orale fund
Graden af erosion var højest hos personerne med BN sammenlignet med kontrolpersonerne. Desuden var der i BNgruppen en sammenhæng mellem varigheden af sygdom
og graden af erosion, mens frekvensen af opkastning, indtaget af sure drikke og den nedsatte helspytsekretionsrate
ikke havde betydning for graden af erosion i bulimigruppen. Hvad angik carieserfaring og mikroflora var der ingen forskelle.
Bulimi og måltidsinducerede forandringer
Efter indtagelse af et standardiseret morgenmåltid blev der
registreret en lavere sultfornemmelse hos personerne med
BN sammenlignet med kontrolpersonerne. Dette kunne
ikke forklares ud fra forskelle i blodets niveauer af de appetitregulerende stoffer ghrelin og leptin eller af glukose
og insulin. Der var således ingen betydelige måltidsinducerede forskelle i sammensætningen af blod og spyt mellem grupperne.

forekomsten af mundtørhed og graden af erosion mest udtalt hos kvinder med BN. Ved indtagelse af et standardiseret morgenmåltid havde kvinderne med BN mindre udtalt
sultfornemmelse end kontrolpersonerne. På trods af dette
var der ingen forskelle i blodets niveauer af de appetit-regulerende peptider ghrelin og leptin eller af glukose og insulin. Begge grupper responderede således normalt på
indtagelsen af et måltid. Mht. til spyttets sammensætning
var der ingen betydelige forskelle, hverken hvad angik
elektrolytsammensætning eller niveauerne af de måltidsrelaterede parametre.
De identificerede fund bekræfter og supplerer i nogen
grad det eksisterende orale billede af BN. Der er dog yderligere behov for identifikation af orale biomarkører i relation til at styrke tandlægens muligheder for at medvirke til
diagnostikken af BN. Der er således planlagt analyser af
deltagernes spytsammensætning med henblik på at kortlægge eventuelle forskelle i spyttets proteinprofil. Denne
profil vil desuden blive undersøgt i relation til forskelle i
den individuelle forekomst af dental erosion trods samme
sygdomsvarighed.
Dynesen AW. Bulimia nervosa and saliva (Ph.D. thesis).
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2007.
Forfatter
Anja Weirsøe Dynesen, videnskabelig assistent, cand.odont. et cand.
scient. i human ernæring, ph.d.
Afd. for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi &
Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet.

Bulimi
Spyt

Konklusion og perspektiv
Bulimi per se havde en reducerende effekt på sekretionsraten af ustimuleret helspyt, der var yderligere nedsat ved
indtagelsen af potentiel xerogen medicin. Desuden var
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TANDLÆGEFORENINGEN MENER

Colgate-aftale koster for meget
på imagekontoen
Tandlægeforeningen har siden 1995 haft en sponsoraftale med Colgate-Palmolive. Aftalen indebærer,
at Tandlægeforeningen hvert år modtager et beløb,
som er øremærket til efteruddannelse og odontologisk forskning. Til gengæld må Colgate i sin markedsføring af tandpasta med fluor skrive, at Tandlægeforeningen anbefaler daglig brug af fluortandpasta.
På Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling
for tre uger siden besluttede repræsentantskabet, at
Tandlægeforeningen skal ud af sponsoraftalen med
Colgate. Det betyder ikke, at foreningen er modstander af sponsoraftaler som sådan. Og det betyder
heller ikke, at vi har noget principielt imod Colgate.
Tværtimod har vi været tilfredse med sponsoraftalen. Det har været positivt, at Colgate har bidraget
til tandlægers efteruddannelse og til Tandlægeforenin– Vi er nu nået til
den erkendelse, at et gens skolarstipendier. Og da
Colgate-aftalen for et par år
økonomisk tilskud
siden var til debat, var konkan købes for dyrt
klusionen, at vi
skulle fortsætte samarbejdet. Vi mente på
daværende tidspunkt, at vi både
over for kolleger og udadtil kunne forklare og dermed forsvare
aftalen.
Den seneste periodes mediedebat om triclosan har imidlertid
vist, at vi ikke med troværdigheden i behold kan have foreningens navn stående på de Colgate-produkter, der indeholder
dette stof. Vi har forgæves
forsøgt at få Colgate til at

f

Susanne Andersen,
formand for Tandlægeforeningen

Læs også artiklen på side 1200.
Hvis du er medlem af Tandlægeforeningen, kan du læse mere
om foreningens hovedgeneralforsamling på TDLNET.
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gå med til at fjerne vores navn fra de varianter, som
indeholder triclosan.
Vi er nu nået til den erkendelse, at et økonomisk
tilskud kan købes for dyrt. Ulemperne ved sponsoraftalen med Colgate overskygger fordelene. Aftalen
koster simpelt hen for meget på imagekontoen. Vi
bruger bl.a. væsentlige ressourcer på at prøve at
forklare medierne, hvordan det kan gå til, at vi har
navn og et særligt logo på nogle af Colgates produkter, som vi samtidig generelt fraråder anvendelsen
af. En stor del af den spalteplads, som vi hellere havde set brugt på gode tandplejebudskaber, udfyldes
af kritiske artikler om relationen mellem Tandlægeforeningen og Colgate.
Vi er derfor gået i gang med drøftelser med Colgate om, hvornår og hvordan vi skal bringe sponsoraftalen til ophør.
Jeg vil bestemt ikke afvise, at vi på et senere tidspunkt indgår andre sponsoraftaler. Men ingen må
være i tvivl om Tandlægeforeningens uafhængighed.
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Tandlægen skal

droppe

berøringsangsten
Tandlægen er tit den første, der ser tegn på bulimi. Undlad at tabuisere, og hold dig til tænderne, lyder to af rådene
fra bl.a. en tidligere praktiserende tandlæge, der nu er cand.psych.

Trine Ganer

Pigen er 16 år. Hun har været patient
på tandklinikken i to år, og i forbindelse med de sidste par undersøgelser har tandlægen registreret begyndende erosioner på bagsiden af hendes tænder. Hun er klar over, at pigen
må lide af en spiseforstyrrelse, der
indebærer jævnlige opkast. Det er
den eneste mulige forklaring på, at
hendes tænder ser ud, som de gør.
Hun har tidligere forsøgt at spørge
pigen, men hun blev vred og afviste
1188

blankt. Nu er tandlægen bange for, at
patienten igen trækker sig og måske
slet ikke kommer tilbage på klinikken. På den anden side føler hun også
et ønske om og et ansvar for at gøre
noget.
Situationen er opdigtet, men den
kunne sagtens have foregået, for tit er
det tandlægen, der er den første til at
se tegnene på en spiseforstyrrelse. Og
ofte ser tandlægen det før patienten
selv, fordi erosionerne efter længere

tids opkast sidder bag på tænderne,
især i overkæben.
Tandlægen spiller central rolle
Det betyder, at tandlægen kan spille
en central rolle i forhold til at få patienten til at handle på problemet.
Det fortæller cand.psych. Birtna Jerlang, der tidligere har praktiseret som
tandlæge. Ifølge hende er det meget
vigtigt, at tandlægen tager affære,
hvis vedkommende får mistanke om,
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

BULiMi
Hvad?
Bulimi er en psykisk lidelse, der viser
sig ved periodevis trang til tvangsspis-

orale manifestationer

ning. Ofte stikker patienten efterføl-

Hævede spytkirtler og erosioner – især

gende fingeren i halsen og kaster op.

på bagsiden af tænderne i overkæben.

Hvem?

Kilder: Psykiater Birgit Petersson,
pensioneret tandlæge Peter Jerlang og

Typisk piger og kvinder mellem 16-24
år, men sygdommen kan forekomme i

Udbredelse

Landsforeningen mod spiseforstyrrel-

alle aldre, og den kan også ramme

3-5 % af piger og kvinder mellem 16-24

ser og selvskade, tandlæge og cand.

drenge og mænd.

år menes at lide af sygdommen.

psych. Birtna Jerlang.

»
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droppe
Tandlægen skal

berøringsangsten
at en patient har en spiseforstyrrelse.
Og det er især i situationen, hvor patienten ikke har fortalt andre om sin
sygdom, at det kan være udfordrende
for tandlægen.
Man møder nemlig, ifølge Birtna
Jerlang, patienter med spiseforstyrrelser i to situationer. Der er den, hvor
pigen (det er som regel piger, men
kan også være drenge eller mænd)
har haft lidelsen i en årrække. I den
situation er patienten typisk åben om
problemet og har brug for tandlægens
hjælp til at håndtere de konsekvenser, som hendes lidelse har for tænderne (se boks).
Og så er der den mere vanskelige;
nemlig den situation, hvor der kommer en patient, som har sygdommen
på et begyndelsesstadie. Det er ikke

sikkert, pigen har talt med andre om
det, og her skal man være forsigtig og
kende sin begrænsning.
– Tandlægen skal tage udgangspunkt i de konkrete symptomer, som
man ser på tænderne – altså holde sig
til sin faglighed. Det er vigtigt ikke at
virke invaderende på patienten. Hun
vil lukke af med det samme, hvis hun
føler sig overrumplet, forklarer Birtna
Jerlang.
opbyg tillid
Det helt centrale i den forbindelse er
at vinde patientens tillid, forklarer
Birtna Jerlang.
– Som tandlæge skal man gå forsigtigt frem og arbejde på at opbygge en
tillid. Det kan være, at man skal se
patienten over nogle gange, før ved-

Tandlægens råd til spiseforstyrrede
• Patienten bør frarådes at børste tænder umiddelbart efter opkastning, da
det øger sliddet på tænderne. Til gengæld bør patienten skylle munden i
vand.
• Husk at råde patienten til at børste tungen efter opkastning, da det er her,
syreresterne sætter sig.
• Det er en god idé at lave bidskinner til patienter med spiseforstyrrelser.
Langt hovedparten skærer tænder, og det forværrer problemet med slid på
tænderne.

Kilde: Pensioneret tandlæge Peter Jerlang
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kommende åbner op for det, der er
svært at tale om, siger hun.
Hun foreslår, at tandlægen er opmærksom på at skabe en rolig og afslappet situation, hvor der ikke er
travlhed og folk, der går ud og ind.
– Der skal være ro, og der bør som
udgangspunkt ikke være andre i
rummet, mens man taler med patienten. Man skal spørge stille og roligt
og frem for alt signalere, at man er
fordomsfri og naturlig omkring problemet, siger Birtna Jerlang.
Udtryk for omsorg
Hun bakkes op af Birgit Petersson,
der er psykiater, og som har arbejdet
med patienter med spiseforstyrrelser
i 25 år. Hun understreger, at det er
vigtigt, at man som tandlæge tør tale
om problemerne. Det værste, man
kan gøre i forhold til disse patienter,
er at virke berøringsangst.
– Hvis det er første gang, at den
pågældende bliver konfronteret
med spørgsmålet, om hun
kaster op, vil hun ofte reagere med vrede. Det skal
tandlægen ikke være bange
for. Det er helt naturligt, siger Birgit Petersson.
Hun understreger, at tandlægens angst for, at patienten
bliver vred, aldrig må afholde
vedkommende fra at spørge.
At spørge patienten er udtryk
for omsorg, og det kan aldrig
skade.
– For nogle år tilbage snakkede
man om, at man kunne skade en person ved at spørge ind til spiseforstyrrelsen. Det er noget sludder og kun
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

udtryk for systemets modvilje over
for at tale om følelser, siger Birgit Petersson.
nemmere at tale om
Birtna Jerlangs mand, Peter Jerlang,
der er pensioneret tandlæge, har behandlet meget syge spiseforstyrrede
patienter i sin tandklinik igennem
mange år. Han har oplevet, at patienterne gerne åbner op over for tandlægen.
– Tandlægens fordel er, at han eller
hun håndterer et meget konkret problem, som er forbundet med sygdommen. Det er tit nemmere at tale om
tænderne end de psykologiske aspekter, forklarer Peter Jerlang.
Han foreslår, at man tager udgangspunkt i at fortælle patienten om de
langsigtede konsekvenser af jævnlige

opkast. Problemet bliver mere tydeligt og nemmere at håndtere for patienten, når man er meget konkret, og
det give anledning til en snak.
Og så er det vigtigt, at man rådgiver
patienten om, hvordan hun passer
sine tænder i de perioder, hvor hun
kaster op (se boks). For spiseforstyrrelser kureres sjældent fra den ene
dag til den anden. For nogle tager det
mange år, og der er som regel jævnlige tilbagefald, fortæller Peter Jerlang.
Tandlægens ansvar
Uanset om man som tandlæge bryder sig om det eller ej, har man et
ansvar for at tale med patienten om
sygdommen og de konsekvenser,
den har for tænderne, forklarer Birgit Petersson.
– Det er tandlægens pligt at søge

Huller i din viden?

årsagen til en sygdom, der manifesterer sig i munden, på linje med at man
fx har pligt til at sikre, at mulige forstadier til oral cancer undersøges.
Er patienten under 18 år, er tandlægen, ifølge Birtna Jerlang, også ansvarlig for, at forældrene får besked.
– Man kan fx spørge pigen, om hun
har talt med sine forældre om det. I
stedet for at spørge, om det er i orden
med hende, at man går til forældrene,
bør man blot informere hende om, at
man gør det. For hvis man spørger, og
hun siger nej, og man så gør det alligevel, så har man mistet hendes tillid,
siger Birtna Jerlang. ■

Læs også autoreferat af ph.d.-afhandlingen
»Bulimia nervosa and saliva« af
Anja Weirsøe Dynesen på side 1184.
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Aktuel Nordisk Odontologi indeholder aktuelle artikler, der
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stk. Odontologi 2008, Aktuel Nordisk Odontologi (ISBN: 9788762807815)

Blegdamsvej 3 B
+++ 1476+++
2200 København N

Ja tak. Jeg vil gerne have Aktuel Nordisk Odontologi tilsendt hvert år i januar
Na vn
A d resse
Postnr.

by

EA N nr. hvis d u r ep r æs en te r e r e n of f e n t li g i n s t i t u t i on

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk
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Kuponen kan sendes portofrit
eller faxes på fax nr. 35 37 57 09
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KORT NyT

Den store og
den lille
grønne 2008
er udkommet
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Der er ikke fundet signifikante helbredsforskelle fra kviksølv i arbejdsmiljøet mellem det tandplejepersonale, der har været udsat for høj amalgameksponering, og dem, der har været udsat for lav eksponering. Enkelte kan
dog have fået senskader fra kviksølveksponering.
Det konkluderer en norsk slutrapport, som blev iværksat efter mistanke
om skader hos klinikassistenter efter arbejde med amalgam.
En studenteropgave, som er udført på samme
afdeling som slutrapporten, rejser mistanke om
et øget antal misdannede børn blandt tandplejepersonale, som har været kviksølvbelastet. Den
mistanke mener de norske myndig heder bør
granskes nærmere.
link dig videre til den norske rapport via denne
artikel, som du finder på www.tandlaegebladet.dk.

Nemt at forudsige,
hvem der ikke får caries
Mens der er gode muligheder for at forudsige, hvilke børn og unge der
sandsynligvis ikke vil udvikle caries over en 2-3-årig periode, er det
straks sværere at forudsige, hvem der er i risiko for caries.
Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i en ny svensk rapport om
caries fra Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
Rapporten siger i øvrigt, på linje med tidligere undersøgelser, at
sandsynligheden for, at en patient udvikler caries, er større, hvis patienten
tidligere har haft caries. Endelig
konkluderes det også, at det er
lettere at stille en cariesdiagnose
end at udelukke den.
Forfattere er Ingegerd Mejàre,
Susanna Axelsson, Gunnar
Dahlén, Ivar Espelid, Anders Norlund, Åsa Svensson, Sofia
Tranæus og Svante Twetman.
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Dansk Lægemiddelinformation A/S er udkommet med
næste års bogversion af den
store og den lille grønne medicinhåndbog.
Informationerne fås også
på www.medicin.dk, hvor de
opdateres hver 14. dag.
Formålet med Medicin.dk
på nettet og i bogform er at
give sundhedsprofessionelle,
fx læger, tandlæger og farmaceuter, en vejledning i
anvendelsen af lægemidler
til human brug.
I forhold til 2007-udgaven
indeholder Medicin.dk 2008
bl.a. opdaterede oplysninger
om dyslipidæmi og perorale
antidiabetika (GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere).

Norsk amalgamrapport
uden dramatik

KORT NyT

Forbedret kollegahjælp
med nyt navn
Kollegahjælpen, der administreres af Tandlægernes Tryghedsordninger,
skifter navn og hedder fremover Krisehjælpen. Og det er ikke kun navnet,
der er ændret. Ordningen er også udvidet, så man får op til otte gratis psykologtimer mod tidligere fire.

»Nye« patientbrochurer
To af Tandlægeforeningens patientbrochurer er blevet revideret –
både indholds- og designmæssigt. Det drejer sig om »Tandkødsbetændelse og paradentose« samt »6-års tænderne – de første blivende tænder«.
Tandlæge, ph.d. Eva Sidelmann Karring fra Tandlægeskolen i
Århus har stået for revisionen af førstnævnte, der har fået nye illustrationer og nu i højere grad end tidligere informerer patienterne
udførligt om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet.
Brochuren om seksårstænder har også gennemgået en forandring
med ny tekst og nye billeder. Lektor Lis Almer fra Tandlægeskolen i
København er hovedkvinden bag revisionen, mens Frederiksberg
Kommunes Tandpleje har leveret nogle af billederne.
Foruden det nye indhold adskiller begge brochurer sig layoutmæssigt markant fra tidligere. Det gælder både skrift, farver og
forside. Det nye design afspejler Tandlægeforeningens nye visuelle
identitet. Brochurerne kan købes hos Tandlægeforeningens Forlag.

NR. 26
NR. 25

Tandkødsbetændels
e
og paradentose

Sygdomme i tandkø
det
omkring tænderne
er
meget udbredte.
Denne brochure oplyse
r
om de to mest almind
elige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetæ
ndelse og paradentose.
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nderne
6-års tæ
blivende tænder
– de første

Flere tænder
– længere liv
Antallet af tænder, som folk har
som 75-årige, kan måske forudsige
levealderen.
I en nordisk undersøgelse af omkring 1.000 patienter har man
sammenholdt levealder med det
antal tænder, som patienterne havde som 75-årige.
I 1990 foretog man interviews,
spørgeskemaundersøgelse og laboratoriekontroller af folk født imellem 1914 og 1916 i Glostrup (Danmark), Jyväskylä (Finland) og i
Göteborg (Sverige). Nu har man
samlet de data og inkluderet mortalitetsdata for deltagere op til 82
år.
Lavere mortalitet hang sammen
med højere antal tænder, og i Jyväskylä og Göteborg var sammenhængen signifikant. Det var den
ikke i Glostrup, men tallene i Finland og Sverige var så overbevisende, at den samlede
sammenhæng var
signifikant.
Det skriver
Acta Odontologica Scandinavica.
Forfatterne
bag undersøgelsen er Tor
Österberg,
Gunnar E.
Carlsson, Valter Sundh og
Bertil Steen.
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Cochranereview

Stålkroner er
stadig aktuelle
Primære molarer, som er kanalbehandlede, og hypoplastiske 6’ere kan med fordel behandles
med præformerede stålkroner

Winnie Brodam

Store cariesangreb i primære tænder
kan behandles med fyldninger eller
med præformerede stålkroner. En
lille rundringning, som Tandlægebladet har foretaget til offentlige tandklinikker, viser, at den præfabrikerede stålkrone er ved at »gå af mode«
– fyldninger er både hurtigere og
lettere at lægge.
Et Cochranereview publiceret i år
har forsøgt at sammenligne de to behandlingsmetoder.
Inklusionskriterierne for studierne
i reviewet var: randomiserede, kliniske undersøgelser, som sammenlignede effektiviteten af henholdsvis fyldnings- og kronebehandling på én eller
flere primære molarer. Cochranes
reviewforfattere var imidlertid ikke i
stand til at finde studier, som kunne
leve op til de strenge krav, så en
egentlig evidensbaseret konklusion
om, hvorvidt kronebehandling er
bedre end fyldningsbehandling, har
de ikke kunnet præstere.
Forfatterne understreger imidlertid, at den manglende evidens ikke er
ensbetydende med, at stålkronen er
en dårlig behandling. De peger endda på, at de, på et lavere niveau end
1194

egentlig evidens, har konstateret, at
kliniske resultater taler for brug af
stålkroner.
Tandlægebladet har spurgt Gro
Haukali, som er afdelingstandlæge på
Afdeling for Pædodonti på Tandlægeskolen i Århus, om stålkroner er på
retur herhjemme.
– Nej, siger Gro Haukali, helt af
mode er de ikke gået, og de studerende undervises i brug af præfabrikerede stålkroner på fantom, fortæller
Gro Haukali.
– Indikationen er behandlingen af
kraftigt destruerede primære molarer, som efter pulpabehandling med
fordel kan forsynes med stålkroner.
Gro Haukali anbefaler stålkroner
ved destruerede primære molarer,
især primære 2.- molarer, hvor det
kan være vigtigt for en normal okklusionsudvikling at bevare tanden i
længere tid, typisk til seksårstanden
er fuldt frembrudt og i okklusion.
– Stålkroner er også et godt alternativ som provisorisk behandling
ved hypoplastiske seksårstænder.
Disse tænder kan undertiden være
særdeles følsomme, og en afdækning
med præfabrikeret stålkrone vil give

barnet en almindelig dagligdag uden
tandsmerter og spare barnet for mange og ofte ubehagelige tandlægebesøg, tilføjer Gro Haukali.
Hun mener, at den begrænsede
brug af stålkroner bl.a. kan skyldes
kronernes æstetisk uheldige udseende. ■
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Klik dig videre til hele artiklen via
www.tandlaegebladet.dk

Abstract
Background
Preformed metal crowns (PMCs) are recommended by the British Society of Paediatric Dentistry (BSPD) for restoring
badly broken down primary molar teeth. However, few dental practitioners adopt this technique in clinical practice,
citing cost and clinical difficulty as reasons for this. Whilst there is a subjective impression by clinical academics that
PMCs provide a more durable restoration than filling materials, there appears to be little evidence within the literature
to support this.
objectives
The primary aim of this systematic review was to compare clinical outcomes for primary molar teeth restored using
PMCs compared to those restored with filling materials.
search strategy
The literature was searched using: the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane
Library 2005, Issue 3); MEDLINE (1966 to August 2005); EMBASE (1980 to August 2005); System for Information on
Grey Literature in Europe (SIGLE) (1976 to August 2005). Relevant publications’ reference lists were reviewed for
relevant articles. The most recent search was carried out on 24 August 2005.
selection criteria
Randomised controlled trials (RCTs) that assessed the effectiveness of PMCs compared with filling materials or where
there had been no treatment in children with untreated tooth decay in one or more primary molar teeth.
data collection and analysis
Two review authors independently assessed the title and abstracts for each article from the search results to decide
whether it was likely to be relevant. Full papers were obtained for relevant articles and all three review authors studied
these.
main results
Forty-seven records were retrieved by the search strategies of which some were duplicates. Of these, 14 studies were
scrutinised. No studies met the inclusion criteria and six studies were excluded from the review as they were either
retrospective in design or reported as prospective outcomes but not randomised. No data were available for extraction and analysis and therefore, no conclusion could be made as to whether PMCs were more successful than filling
materials for restoring primary molar teeth.
authors’ conclusions
No RCTs were available for appraisal. Whilst this technique is recommended by the BSPD for use in clinical practice,
the evidence to support this is not strong, consisting mainly of case reports and uncontrolled studies. It is important
that the absence of evidence for PMCs is not misinterpreted as evidence for their lack of efficacy.
There is a strong need for prospective RCTs comparing PMCs and fillings for managing decayed primary molar teeth.
The lower levels of evidence that have been produced, however, have strength in that the clinical outcomes are
consistently in favour of PMCs, despite many of the studies placing PMCs on the most damaged of the pair of teeth
being analysed.
Innes NPT, Ricketts DNJ, Evans DJP. Preformed metal crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1.
Art. No.: CD005512. DOI: 10.1002/14651858.CD005512.pub2
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Tandlægeskræk:

De gode råd er velkomne
Tandlæge ole esmark behandler bl.a. tandlægeskrækpatienter. Han nyder udfordringen i at »vinde over
tandlægeskrækken«, og han mener, at ny samling af gode råd om tandlægeskræk er relevant og nødvendig

Winnie Brodam
Tag kun angstpatienter i behandling, hvis
du har den fornødne psykologiske indsigt,
er positivt motiveret og har den nødvendige
tålmodighed og tid til at hjælpe disse mennesker.
Sådan lyder det første af de råd til
tandlæger, der arbejder med tandlægeskrækpatienter, som Tandlægebladet bringer på side 1176 i dette nummer. Artiklen er skrevet af Erik FriisHasché.
Det er et råd, som tandlæge Ole
Esmark godt vil skrive under på.
– Behandling af patienter med
tandlægeskræk stiller krav til tandlægen om psykologisk indsigt og ikke
mindst overskud både menneskeligt
og tidsmæssigt. Til gengæld opnår
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man en meget høj grad af faglig tilfredsstillelse, når det lykkes, siger
han.
det koster tid og dermed penge
Ole Esmark er en af de tandlæger,
som jævnligt modtager patienter med
tandlægeskræk i sin praksis. Han
oplever ofte det, han kalder »positive
stroke« – glæden ved at lykkes med
at overvinde tandlægeskrækken. Den
glæde betyder, at han gerne genoptager udfordringen, også selvom økonomien i det i første omgang måske
ikke altid er helt bæredygtig.
– Man må selvfølgelig forsøge at
dække sig ind økonomisk, men når vi
tager tandlægeskrækpatienter ind her
på klinikken, så gør vi det faktisk,
fordi vi synes, at det er spændende,
siger han.
Der er omkostninger ved at »investere« i tandlægeskrækbehandling:
Der skal sættes megen tid af, især i
starten af behandlingen, og hele
teamet skal involveres allerede fra
den første telefonsamtale. Til gengæld
er det Ole Esmarks erfaring, at økonomien oftest falder på plads, efterhånden som patienten bliver i stand
til at modtage behandling.

Friis-Hasché oplister. Rådet om afspændingsøvelser er dog nyt for Ole
Esmark, og det vil han følge.
– Jeg synes, at rådene er realistiske
og nødvendige, og ud fra min praktiske erfaring er jeg stort set enig i dem
alle, siger han.
Der er dog et par råd, som Ole Esmark selv ville have formuleret anderledes.
– Jeg mener ikke, at det bør være
nødvendigt for patienten at stille krav
til tandlægen om, hvad behandlingen
skal omfatte og koste. Det mener jeg,
at tandlægen uopfordret skal foreslå.
Og så er jeg ikke helt enig i patientråd nr. 9 (se side 1178) – det er vist
ikke alle, der kan tåle at se et større
indgreb.
Grundlæggende peger Ole Esmark
på to faktorer, som er helt afgørende i
hans behandling af tandlægeskrækpatienter. Den ene er at vinde patientens tillid. Den anden er, at der overhovedet ikke må forekomme smerte
eller ubehag.
– Derfor mener jeg, at pkt. 10 (se
side 1179, red.) blandt tandlægerådene kunne omformuleres til »ingen
smerteoplevelse« i stedet for »mindst
mulig«, konkluderer han. ■

smertefrihed er en forudsætning
På Ole Esmarks klinik følger man i
forvejen de fleste af de råd, som Erik

Du kan læse de i alt 20 råd til tandlæger og
patienter i dette nummer af Tandlægebladet på side 1176.
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Peri-implantitis er et
voksende problem
antallet af indsatte implantater er støt stigende, og peri-implantitis er en almindelig komplikation. Tidlig diagnostik
og behandling er afgørende, fastslog professor fra Tandlægeskolen i Århus i sin tiltrædelsesforelæsning

Winnie Brodam

FOTO: WiNNiE BRODAM

Det anslås, at der blev indsat omkring 25.000 implantater i Danmark
i 2006. I 2007 anslås tallet at stige til
30.000 – med en estimeret gennemsnitlig stykpris på 15.000 kr. er det et
anseligt beløb, som det danske samfund bruger på implantatbehandlinger. Bl.a. derfor er der stort fokus på
implantatbehandling også inden for
forskningen. Implantater har ændret
behandlingen af tandtab markant,
men professor ved Tandlægeskolen
i Århus, Søren Schou, erkender sam-
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tidig, at der også er problemer med
implantaterne. Og han påpeger også,
at problemerne måske forekommer
hyppigere, end man troede for blot få
år siden.
Plak er en vigtig risikofaktor
Infektion er en komplikation, som
man har kendt til lige siden implantaternes barndom. Det var en komplikation, som forekom hyppigt omkring de såkaldte subperiostale implantater og bladimplantater. Selv om
osseointegration via en atraumatisk
metode og anvendelse af titanimplantater har været et gennembrud i behandlingen, er det i overvejende grad
de samme komplikationer, som man
kæmper imod i dag. Men billedet af
risikofaktorerne har ændret sig væsentligt de seneste år.
– Vi troede for få år siden, at plak
på implantaterne ikke betød så meget. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at implantater faktisk er mindre resistente over for plak, end tænder er. Plak medfører kraftigere inflammation og større vævsdestruktion omkring implantater, fortalte
Søren Schou i sin tiltrædelsesforelæsning.
Plak medfører forskellige vævsreaktioner omkring implantater og
tænder. Derfor er ord som gingivitis
og parodontitis ikke dækkende – i

implantologien taler man om periimplantær mucositis og om periimplantitis.
Peri-implantitis er en almindelig
komplikation
En netop offentliggjort undersøgelse
fra Sverige af omkring 200 patienter
med tilsammen næsten 1.000 implantater viste, at 77 % af patienterne havde mucositis svarende til et eller flere
af implantaterne 9-16 år efter implantatindsættelse. Undersøgelsen viste
også at 16 % af patienterne havde
peri-implantitis omkring et eller flere
af implantaterne.
– De tal kan uden tvivl overføres
til danske forhold, så der er ingen
tvivl om, at peri-implantitis bliver et
stort problem i fremtiden, hvis ikke
vi fokuserer mere på forebyggelse og
behandling, forudså Søren Schou.
Selv om man i dag med regenerative procedurer i udvalgte tilfælde
kan gendanne knogle omkring implantaterne, så er der ofte recidiv, og
store defekter er generelt meget vanskelige at behandle.
– Derfor er tidlig diagnostik og
behandling vigtig. Peri-implantitis
går ikke over af sig selv, og behandling skal foretages, mens defekterne
endnu er »små«, understregede Søren
Schou, som også fremhævede, at løbende kontrol af mundhygiejnen er
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

helt afgørende for at undgå udvikling
af peri-implantitis.
Parodontitis-patienter får flere
komplikationer
Der er ni gange større risiko for at
udvikle peri-implantitis, hvis man
har mistet tænderne pga. parodontitis. Alligevel ser det ud til, at man
kan implantatbehandle patienter med
aggressiv parodontitis med tilfredsstillende behandlingsresultat. Det har
Søren Schou dokumenteret på egne
patienter, som dog skal følges længe
endnu. Indtil videre er en overlevelsesprocent på 98 efter fem år imidlertid bedre, end man kunne forvente.
Hvilke forudsætninger ligger til
grund for det resultat?

– Vi iværksatte gennemgribende
parodontalbehandling og infektionskontrol inden implantatbehandling,
og patienterne blev efterfølgende
holdt i ørerne med kontrol hos tandplejer mindst hver tredje måned, forklarede Søren Schou.
– Indsætter man implantater på
patienter uden forudgående parodontalbehandling og infektionskontrol,
vil det forringe prognosen for implantatbehandlingen væsentligt, fastslog han.
Søren Schou understregede, at der
mangler langtidsundersøgelser af
implantatbehandling på patienter
med aggressiv parodontitis. Derfor er
sådanne langtidsundersøgelser et
blandt flere fokusområder i hans vi-

dere forskning. Det samme er implantatbehandling på patienter med
agenesi. Kommende undersøgelser vil
også fokusere på, om forskellige almensygdomme som fx diabetes og
osteoporose påvirker helingen ved
regeneration af knoglevæv. Undersøgelserne gennemføres i nært samarbejde med danske og udenlandske
samarbejdspartnere.
– Implantologi og knogleregeneration vil således være et centralt
forskningsområde for Afdeling for
Kæbekirurgi og Oral Patologi på
Tandlægeskolen i Århus, sagde Søren
Schou.
Søren Schou tiltrådte stillingen som
professor på Tandlægeskolen i Århus
den 1. september i år. ■

DIGITAL RØNTGEN sparer tid

HURTIGSTE SKANNER PÅ MARKEDET
Dürr’s røntgenskanner gør det let og
hurtigt at blive digital; det tager kun
8 sekunder at skanne to fosforplader,
og du kan sætte 12 plader over på én
gang!
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Du skal ikke skifte optageteknik, og
fosforpladerne har samme format og er
ligeså fleksible som konventionelle røntgenfilm. Behøver vi at sige, at kvaliteten
er den bedste?
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Hovedgeneralforsamling 2007

Sponsoraftale
med Colgate droppes
Tandlægeforeningens omstridte aftale med Colgate-Palmolive skal ophøre, og Praksisforsikringen kigges efter i
sømmene. det var blandt de væsentligste beslutninger på foreningens hovedgeneralforsamling den 17. november

Trine Ganer

Den har været tilbagevendende genstand for diskussion på debatsiderne i
Tandlægebladet, og foreningens formand, Susanne Andersen, har på det
seneste måttet forsvare den i pressen,
fordi nogle journalister havde svært
ved at forstå, at man på én gang kan
have sit logo på en tandpastatube
(Colgate Total) og samtidig gå ud og
advare mod triclosan, som findes i
selv samme produkt.
Her er naturligvis tale om Tandlægeforeningens sponsoraftale med
Colgate-Palmolive – en aftale, der har
løbet gennem 12 år, og som har støttet efteruddannelse af landets tandlæger via en pæn sum i symposiekas-

sen samt bidraget til foreningens skolarstipendier, men som også med
mellemrum har fået både medlemmer
og omverdenen til at stille spørgsmål
ved foreningens uafhængighed.
lovlig kompliceret
Argumentet for at fastholde aftalen
har været, at Tandlægeforeningen ikke
har anbefalet netop Colgate Totaltandpasta, men blot anbefalet brugen
af tandpasta med fluor. Men det blev
altså efterhånden lige lovlig kompliceret at forklare offentligheden, mente et
stort flertal af det fremmødte repræsentantskab på Tandlægeforeningens
hovedgeneralforsamling 2007.

Via en afstemning besluttede man,
at foreningen skal arbejde på hurtigst
muligt at komme fri af aftalen. Den
løber umiddelbart frem til 2010, men
hovedbestyrelsen vil nu gå i dialog
med Colgate-Palmolive om, hvordan
den afvikles.
Repræsentantskabet udtrykte ikke
generel modvilje mod sponsorater,
men aftalen med Colgate-Palmolive
er blevet en tabersag efter den megen
mediefokus på triclosans mulige skadevirkninger, mente mange altså.
Kritik af praksisforsikringen
På generalforsamlingen blev der rejst
kritik af Tandlægeforeningens Prak-

Tre nye
hovedbestyrelsesmedlemmer
På Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling 2007 valgte repræsentantskabet tre nye medlemmer til foreningens hovedbestyrelse. De valgte er:
Inge marie Behrndtz, kommunalt ansat tandlæge fra Odense
Henning nyholm Jensen, klinikejer i Rødkærsbro

FOTO: ANDERS BACH

Jan a. frederiksen, klinikejer i Hørve
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De overtager pladserne efter Poul Møller, Flemming Juul og Jørgen Casparij,
der efter seks år i hovedbestyrelsen ikke kunne genvælges.
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sisforsikring, og man besluttede, at
den skal kigges efter i sømmene.
Det blev bl.a. fremført, at tandlægekonsulenter i Codan »gemmer« sig bag juridiske medarbejdere, når erstatningssager skal
bedømmes. Endvidere gik kritikken på, at sager, som er helt op til
20 år gamle, »forfølger« tandlæger,
som måske endda er gået på pension for flere år siden. Og endelig
blev det påpeget, at de vandtætte
skotter imellem Tandlægeforeningens Praksisforsikring og klagesystemet ikke eksisterer mere: Sager
fra praksisforsikringen sendes

FOTO: ANDERS BACH

Gå ind på TDLNET og se en reportage
fra årets hovedgeneralforsamling i
Vejle. Her kan du læse om, hvad der
blev diskuteret og vedtaget, og se
flere billeder fra dagen.

videre over i klagesystemet, mente Bjarne Simonsen fra Østjysk
Tandlægeforening, der stod i spidsen for kritikken.
Formand for Tandlægeforeningens Praksisforsikring, Jahn Legarth, forklarede, at praksisforsikringen efter en lovændring i 2004
ikke længere er tandlægernes
forsikring, men patienternes. Det
bevirker, at sagerne sendes til
regionerne, der betaler en del af
erstatningerne, og regionerne er i
gentagelsestilfælde i henhold til
loven forpligtet til at indberette til
Sundhedsstyrelsen. ■

Pensionister kan få
tilsendt materiale om
generalforsamlinger
På Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling den 17. november
2007 blev det besluttet, at pensionistmedlemmer, der skriftligt har
fremsat ønske om det, fremover kan få tilsendt indkaldelser til
kredsgeneralforsamlinger og andet materiale fra kredsene.
Hvis du er pensionistmedlem og vil have tilsendt indkaldelser til
kredsgeneralforsamlinger og andet materiale fra din kreds, skal du rette
skriftlig henvendelse til din kredsformand.
En oversigt over navne, adresser og e-mail-adresser på kredsforeningernes formænd findes på www.tandlaegeforeningen.dk og www.tdlnet.dk.
Klik på »Om foreningen« i menuen øverst på forsiden, derefter på
»Kontakt« og derefter på »Kredsformænd«.
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Glæd dig til de
nye produkter
fra Elysee Dental
i 2008 book besøg fra
os i januar
allerede nu!
Oktobervej 49 8210 Århus V
Tlf.: 73 404 404 Fax: 73 404 403
e-mail: info@ elysee-dental.dk
www.elysee-dental.com
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FDi uden flag
FOTO: WiNNiE BRODAM

fdI-kongressen 2007 fandt sted i dubai i de forenede
arabiske emirater i oktober måned. omkring 60 danske
tandlæger deltog i kongressen, som i hvert tilfælde på et enkelt punkt afveg fra
traditionen

Winnie Brodam

Det interkollegiale samvær med tandlæger fra både eget og alle verdens
øvrige lande er en væsentlig del af
den årlige FDI-kongres, og den traditionelle åbningshøjtidelighed er, om
ikke ligefrem et kulturelt højdepunkt, så i hvert tilfælde en mulighed
for at fundere over, hvordan lokale
arrangører vælger at præsentere netop deres land.
1202

Ét punkt ligger fast hvert år: flagceremonien. Medlemslandenes flag
præsenteres i en næsten olympisk
parade, hvorunder det tandlægelige
barnesind får frit spil: Hvert enkelt
land sætter en ære i højlydt flagren
med medbragte flag.
Her får de nationale særpræg lov til
at komme til udtryk: Japanere flagrer
lidt fnisende, amerikanere flagrer stor-

fægtende, kinesere flagrer lidt forbeholdent, mens danskere, svenskere og
nordmænd flagrer fandenivoldsk. Og
det kan man faktisk godt se frem til i
en sen aftentime efter lange koranoplæsninger, rækker af pligttaler og, som
tilfældet var i Dubai, omfattende beduinsk badutspringeri.
Men dette års FDI-kongres ville det
anderledes.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

FOTO: WiNNiE BRODAM

Da den sidste beduin havde hoppet
sit sidste hop, rejste sheik Hamdan
Bin Rashid Al Maktoum sig fra sin
æresplads og forlod salen med hele
sit følge af sikkerhedsfolk og tjenende ånder.
forbløffede tandlæger
Tilbage i salen sad forbløffede tandlæger fra hele verden. Der sad tusindvis af dem. Med små flag. Undrende og forvirrede rejste de sig
og gik mod udgangen, og allerede i
foyeren bredte de første rygter sig:
Man har afbrudt arrangementet af
hensyn til sheikens sikkerhed. Og:
Det er nok koranen, der forbyder
flag og flagren. Eller: Det er, fordi
FDI har forlangt at få det israelske
flag med i paraden, og det har sheiken forbudt.
Tandlægebladets udsendte påtog
sig selvfølgelig opgaven med at gå i
dybden med spørgsmålet: Hvorfor
var der ingen flagparade i Dubai?
Paul Wilson, FDI Events Director, svarer:
– Velkomstceremonien er, bortset fra nogle fastlagte protokoller,
der skal overholdes, noget, som
den lokale arrangementskomité
står for. Normalt afvikles ceremonien på halvanden time, men pga.
nationale regler måtte den højst
vare en time i år. Derfor skar de
lokale arrangører den traditionelle
flagparade væk.
Tandlægebladets udsendte kan
berolige deltagerne til næste års
kongres i Sverige: I Stockholm bliver der anledning til både at svinge
Dannebrog og larme på god gammel FDI-vis. ■
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

Åbningen af FDi-kongressen 2007 savnede lidt af den festivitas, som normalt
omgiver arrangementet. Fra venstre ses FDi’s afgående præsident, Michelle Arden
fra Belgien, sheik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum fra Dubai og den kommende
FDi-præsident, Burton Conrod fra Canada.

Storpolitik i FDi
Israelske FDI-medlemmer blev efter sigende nægtet visum til indrejse i Dubai.
Tandlægebladet spurgte efterfølgende Paul Wilson, som er FDI’s Events
Director, om, hvorvidt man i FDI på forhånd var klar over, at israelske medlemmer ville blive forment adgang til kongressen. Paul Wilson svarer:
– Vi kender ikke det nøjagtige antal afviste visumansøgninger fra Dubai, men vi
ved, at der rent faktisk blev udstedt visum til 20 deltagere med israelsk pas. Og
staben i FDI har personligt mødt nogle af de israelske delegerede i Dubai.
Paul Wilson oplyser endvidere, at visumregler indimellem kan give problemer,
og at FDI oplevede flere afvisninger i fx Montreal, end man gjorde i Dubai.

kommende
FDi-kongresser
2008 24.-27. september i Stockholm
2009 2.-5. september i Singapore
2010 2.-5. september i Salvador da Bahia, Brasilien
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Alle pensionerede medlemmer af Tandlægeforeningen, der ønsker
Tandlægebladet tilsendt gratis i 2008, skal sende en e-mail eller et brev
herom til Tandlægeforeningen. Det gælder også pensionister, der har
modtaget Tandlægebladet her i 2007.
E-mail skal sendes til Lisbeth Pedersen i Tandlægeforeningens
sekretariat på lpe@dtf-dk.dk. Brev skal sendes til Tandlægeforeningen,
att. Lisbeth Pedersen, Amaliegade 17, Postboks 143, 1004 København K.
E-mailen eller brevet skal være Lisbeth Pedersen i hænde senest
den 31. december 2007. ■
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Masser af råstyrke.
Uden at tænderne
får tæv.
Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer 7.

Referencer: 1. Charles et al. J Am Dent Assoc 2001; 32:670-5. 2. DePaola et al. J Clin Periodontol 1989;
16:311-5. 3. Lamster et al. Clin Prev Dent 1983; 5:12-16. 4. Overholser et al. J Clin Periodontol 1990;

TANDLÆGEBLADET 2007 17:585-79.
· 111 · NR . 5.
15Gordon et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. 6. Charles et al. J Clin Periodontol 2004;

31:878-84. 7. Minah et al. J Clin Periodontol 1989; 16:347-52. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.

List-06-01-04

TandlæGe oG samfUnd

1205

Få nyt fra Tandlægeforeningen sendt på e-mail
Vil du stadig være opdateret med hensyn til overenskomster, arbejdsmiljøkrav og andet nyt på tandlægeområdet? Efter at Tandlægeforeningens DTFnet er blevet til
TDLNET, er det nødvendigt på ny at tilmelde sig, hvis
man vil modtage nyhedsmail fra Tandlægeforeningen.
sådan gør du:
• Log dig på TDLNET og klik herefter på »Abonnement« øverst midt på siden.
• Vælg det eller de områder, der har din interesse, ved
at sætte flueben i felterne til højre. Hvis du vil modtage generelle nyheder udsendt af Tandlægeforeningen,
skal du markere punktet »Om foreningen«.
• Når du har valgt et område, vil du automatisk modtage en e-mail, hver gang der kommer en ny side under
området, eller en eksisterende bliver ændret.

få farver • uendelige muligheder

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

Ceram·X mono

Ceram·X duo

L til universelt brug

L for høj æstetik

L 7 farver som dækker
hele VITA skalaen

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

DENTSPLY D ETREY | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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KONFERENCE 2008
KLINIKASSISTENTER

KIRURGI-konference
for klinikassistenter
KIRURGI-konferencen gentages
den 25. januar 2008 i Odense
Fik dine klinikassistenter ikke plads i Aalborg
– så er der nu en mulighed i Odense?
98 % af kursusdeltagerne roste det faglige niveau.
Der er begrænsede pladser, så tilmeld dig hurtigt.
www.tandlaegeforeningen.dk – klik på Efteruddannelse
� Læs detaljeret program
� Praktiske oplysninger
� Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er den 22. januar 2008
Kontaktperson
Kursussekretær Lene Severin:
Telefon 33 48 77 09 / 70 25 77 11
Mail: lse@dtf-dk.dk
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Gammel tro om
tænder og tandpiner
Tandlægebladet har læst i bogen »Folketro om tænder, tandmidler og
tandbehandling hos almuen i Danmark« fra 1954 af tandlæge Hedda
Boers. i bogen kan man læse om tandbehandling før tandlægens tid.
Vi har bedt tegner Line Jensen illustrere de små fortællinger.

4. afsnit:

En profylaktisk skarnbasse
I gamle dage, længe før fluorens cariesforebyggende
virkning var kendt, måtte man selv finde på virksomme metoder, når det gjaldt om at undgå smertefulde
tandpiner i fremtiden.
Én af de mere udbredte var at tage forårets første
skarnbasse i munden. Lige så mange tværagre (de
tværstykker på marken, hvor ploven er blevet vendt,
red.) man kunne løbe over med den i munden, lige så
mange år ville man være fri for tandpine. ■

iLLUSTRATiON: LiNE JENSEN
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KONFERENCE 2008
ODONTOLOGI

Konference for tandlæger
– der behandler børn
Tandlægeforeningen afholder konference den 8. maj i Fredericia
Emner:
Smertefuld tandbehandling er den vigtigste årsag til vægring og tandlægeskræk
Kursusgiver: Magne Raadal, professor ved Universitetet i Bergen, Norge
Samarbejde forældre og tandplejeteamet imellem
Kursusgiver: Dorthe Berenth Madsen, afdelingstandlæge på afdelingen for
pædodonti på Panum og tandlæge i privat praksis
Fedme, kroniske sygdomme og funktionsforstyrrelser hos børn og unge
– forebyggelse og behandling af orale sygdomme
Kursusgiver: Göran Dahllöf, professor of Pediatric Dentistry, Karolinska Instituttet,
Stockholm, Sweden

Magne Raadal

www.tandlaegeforeningen.dk – Efteruddannelse
� Læs detaljeret program
� Beskrivelse af de kendte kursusgivere
� Praktiske oplysninger
� Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er den 8. april 2008
Dorthe Berenth Madsen

Kontaktperson
Kursussekretær Jette Kristensen
Telefon 33 48 77 69 / 70 25 77 11 – mail: jk@dtf-dk.dk

Göran Dahllöf

TANDLÆGEFORENINGEN . AMALIEGADE 17 . 1256 KØBENHAVN K
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Tilfredshedsundersøgelse:

Tandlægeforeningen er o.k.
– men ikke synlig nok
Undersøgelse blandt klinikejere viser, at de fleste grundlæggende er tilfredse
med deres forening, men over halvdelen ønsker mere synlighed

Trine Ganer

Klinikejerne er overordnet set
tilfredse med Tandlægeforeningen, især hvad angår rådgivning
og i overvejende grad også efteruddannelse. Omvendt har mange
ikke noget klart indtryk af den
måde, som foreningen varetager
deres interesser på, og så mener
over halvdelen, at Tandlægeforeningen er for lidt synlig i den
offentlige debat.
Det er hovedkonklusionerne i
den tilfredshedsundersøgelse
blandt foreningens klinikejermedlemmer, som for nylig er blevet foretaget i samarbejde med
analysevirksomheden Epinion
Capacent.
Tilfredshed med rådgivning og
efteruddannelse
Langt hovedparten af de 337 adspurgte klinikejere har modtaget
rådgivning inden for det seneste
år, og omkring otte ud af 10 erklærer sig meget tilfredse eller
tilfredse med den service, de har
fået i den sammenhæng.
Også Tandlægeforeningens
Efteruddannelse er flittigt brugt
af de adspurgte. Kun 12 % har
ikke anvendt nogen af forenin-
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gens efteruddannelsestilbud det
seneste år, og de fleste synes da
også, at udbuddet er relevant i
forhold til deres aktuelle behov.
En fjerdedel af de adspurgte deler
dog ikke denne holdning.
Mindre glæde er der dog at
spore, når der bliver spurgt til
foreningens udadrettede arbejde.
55 % af de adspurgte mener ikke,
at foreningen er tilstrækkeligt
synlig i den offentlige debat. 80 %
mener, at foreningen burde gøre
mere for at markedsføre tandlægebesøg som noget positivt.
Senior Manager hos Epinion
Capacent Henrik Andersen beskriver undersøgelsens resultat
således:
– Klinikejernes forhold til
Tandlægeforeningen er lidt som
forholdet mellem to gamle venner. Grundlæggende føler man, at
man hører sammen, men der har
måske hobet sig nogle ting op,
som det ville være godt at få
snakket om, siger han.
Med det mener Henrik Andersen, at klinikejerne ikke står over
for at ville melde sig ud, men at
der er et par ting, man godt synes
kunne være bedre.

Kritik taget til efterretning
Tandlægeforeningens formand,
Susanne Andersen, tager kritikken til efterretning.
– Undersøgelsen cementerer, at
der er et stærkt medlemsønske
om, at vi som forening er synlige i
den offentlige debat. Det opfatter
jeg som en opbakning til den offensive linje, Tandlægeforeningen
har stået for på det seneste. Vi vil
dog fremover gøre en indsats for
at lægge os yderligere i selen, forsikrer Susanne Andersen.
Ud over de sædvanlige presseaktiviteter vil man fremover supplere med mere utraditionelle
tiltag for at profilere standen positivt – fx a la kampagnen fra i
sommer, hvor tandlægestuderende uddelte gratis vand med Tandlægeforeningens logo og budskabet: Drik vand og undgå syreskader. Der er også planer om at besvare blogindlæg på nettet.
I øvrigt arbejder Tandlægeforeningen i øjeblikket på at færdiggøre en såkaldt milepælsplan,
hvor man lægger sig fast på aktiviteter, der skal følge op på undersøgelsen. ■
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KURSUS 2008
ODONTOLOGI

Reminder!
Kursus i Grønland den 15.-22. april
Tandlægeforeningen afholder kursus i Ilulissat hvert andet år

Der er kun 30 pladser på kurset!
Sidste frist for bindende tilmelding er den 15. februar
www.tandlaegeforeningen.dk – Efteruddannelse
� Se detaljeret beskrivelse af programmet
� Yderligere informationer
� Tilmelding
Kontakt
Kursussekretær Lene Severin
Telefon 33 48 77 09 / 70 25 77 11 eller på mail: lse@dtf-dk.dk

»
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NAVNE

NAVNE
Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes De
venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. ønsker De på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes De igen kontakte os
senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen Foldberg,
Dansk Tandlægeforenings sekretariat, tlf. 70257711.

Praksis
Christina Krebs har indgået klinikfællesskab med Tove Hjortkjær og Helle
Kramhøft på adressen Kornerupvænge
9, 1., 4000 Roskilde pr. 1. november
2007.
Marc Onuoha har overtaget
Hanne Bak-Jensens klinik på adressen
Ribisvej 3, 2970 Hørsholm pr. 1.
november 2007.

Ansættelser
Hanne Bak-Jensen hos Marc Onuoha,
2970 Hørsholm.

Fødselsdage 17. december
2007 – 13. januar 2008
30 år
Jakob Sandholdt Hansen, Sønderborg,
19. december.
Anne Lytt Rahbek, Århus C,
29. december.
Maria Mikuta, København N,
3. januar.
1212

Winnie Skovsgaard Sørensen,
Hadsund, 6. januar.
Jeannie Schmidt, København S,
9. januar.
Line Staun, Risskov, 10. januar.
Kirsa Reppien, Fredensborg,
12. januar.
40 år
Brynhild Zachariassen, Færøerne,
29. december.
Alis Karabulut Thorup, Søborg,
5. januar.
50 år
Mats E. Hansson, Odense SØ,
27. december.
Anette Andersen, Aalborg, 6. januar.
Anette Madsen, Hjallerup, 8. januar.
Randi Asbjerg Seltoft, Hellebæk, 12.
januar.
Søren Ejnar Skov, Haderslev, 13. januar.
60 år
Bente Margrethe Mikkelsen, Esbjerg
V, 20. december.
Lajla Nielsen, Århus C, 21. december.

Lis Birkdal Møller, København S,
21. december.
Karin Næsbøl Møller, København Ø,
31. december.
Henrik Syberg, Roskilde, 7. januar.
Jytte Bjørn Malmos, Værløse, 8. januar.
Charlotte Hillerup, København K,
10. januar.
70 år
Edith Jonassen, Frankrig, 2. januar.
Kirsten Inge Magnussen, Humlebæk,
8. januar.
75 år
Poul Arne Buch, Farum, 25. december.
Ulrik Kristian Nielsen, Assens,
6. januar.
Bent Heiring, Humlebæk, 8. januar.
Sigvard Palmqvist, Sverige, 10. januar.
80 år
Kirsten M. Balslev, Hundested,
30. december.
Andreas Henrik Ravn, Ikast,
3. januar.
85 år
Ebbe Leander, Tikøb, 28. december.
Erling Lund-Hansen, Varde,
4. januar.
Birte Mortensen, København S,
12. januar.
Poul Gregersen, Frederikshavn,
13. januar.

Dødsfald
Jørgen Aggernæs, født 1927,
kandidateksamen 1951.
Geert Troels Hammer, født 1937,
kandidateksamen 1968.
Jacques Damgaard Deleuran, født 1948,
kandidateksamen 1982.
Bo Grøndahl, født 1958, kandidateksamen 1983.
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LIGHT ®

ZIRCONIA®

DET NYA ”GULDET”
BIOKOMPATIBEL CAD/CAM LEGERING

Fördelar
■

Biokompatibelt

■

Nickel-, silver- och palladiumfri

■

Utmärkt resistens mot höga
temperaturer och korrosion

■

Tandköttet missfärgas inte

■

Låg densitet

■

Låg värmekonduktivitet

■

Jämn yta, lättpolerad

Teknisk indikation
■

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

BIOKOMPATIBEL
CAD/CAM METALLKERAMER

Fördelar
■

Erkänd styrka och helkeramens
estetiska utseende

■

Ytterst biokompatibelt material

■

Ingen specialpreparering eller
särskild cementering

■

Utmärkt passform

Teknisk indikation
■

Från enstaka enheter till långa
broar
(16 enheter)

■

Passar alla positioner i käken

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

¾

FÖR MER INFO R M AT IO N , R IN G:

www.sundentallabs.com
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+46 8 783 31 00

K8E;C¤><F>J8D=LE; 1213
www.suntechdental.com

NAVNE

Årets læreplads 2007
FOTO: SONJA iSkOV

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i
København har onsdag den 21. november lokalt
kåret Årets læreplads.
Den fornemme pris gik denne gang til
Slotstandlægerne v. Ole Wium, Helsingørsgade 7,
3400 Hillerød.
Det er klinikassistentelev Lone Ørbæk, der har
valgt at indstille klinikken. I sin begrundelse skriver
Lone Ørbæk bl.a., at hun har en supersød chef, der er
god til at inddrage hende i alle behandlinger. At deltage i alle behandlinger giver mange udfordringer i hverdagen. Der er en god og sjov omgangstone på klinikken, der bliver grinet hver dag, hvilket også betyder
rigtig meget, når de har travlt.
Billedet: Forrest fra venstre: Klinikassistentelev
Charlotte Rasmussen, klinikassistent Ulla Seneca,
klinikassistent Helle Olsen, klinikassistentelev
Lone Ørbæk, klinikassistentelev Louise Ødorf,
klinikassistent Hanne Boysen og tandlæge Per
Nielsen.

Bagest fra venstre: Klinikassistent Linda
Valentin, tandlæge Susanne Olsen, tandlæge
Mette Helms, klinikassistent Susanne Frost,
tandlæge Ole Wium og tandlæge Tina Bønnelycke.

Fond
FORSkU/kOF/
Beløb
bevilliget Calcin

Stilling

Navn

Projektoverskrift og formål

Scholarstipendiat

Tore
Tranberg
Lefolii

Osseintegration af titanimplantater efter eksperimentelt fremkaldt osteoporose. Et pilotstudie på kaniner.

15.000,-

FORSKU

Lektor

Lisa Bøge
Christensen

Tandpleje, oral sundhed og sygdom hos
funktionssvækkede ældre borgere.

20.000,-

FORSKU

Adjunkt,
tandlæge

Sally
Dabelsteen

Oral cancer, tidlig diagnostik, behandlingsplanlægning og prognosevurdering.

26.000,-

FORSKU

Prægraduat
forskningsårsstuderende,
stud.odont.

Vibeke
Groule

Kliniske, biokemiske og histomorfologiske
aspekter af spytkirtelfunktionen hos børn
med velreguleret og dysreguleret type 1-diabetes

70.000,-

FORSKU

Adjunkt, ph.d.

Lene
Baad-Hansen

At sammenligne graden af ændringer i tunge-motot-korteks mellem simpel 1-dimensionel og kompleks 3-dimensionel tungetræning.

38.113,-

Calcin

1214

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

NAVNE

Ny professor i Århus
Overtandlæge, specialtandlæge, ph.d., dr.odont. Søren Schou er
udnævnt til professor ved Afdeling for Kæbekirurgi og
Oral Patologi ved Tandlægeskolen i Århus.
Læs også artikel om Søren Schous
tiltrædelsesforelæsning på side 1198.
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KALENDER

2008
Januar

kALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 1 2008:
Deadline 19. december
Udkommer 9. januar 2008
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 2 2008:
Deadline 16. januar
Udkommer 30. januar 2008
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 klinikindretning, hvad enten det drejer sig om
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde,
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

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

Udvidet profylakse – tandrensning
for tandklinikassistenter
Dato: 7.-10.1.2008 og 19.2.2008
Sted: SKT København, Nørre Alle 20,
2200 København N
Arrangør: SKT-København
Info og tilmelding: www.skt.ku.dk
Billundkursus
Målgruppe: Tandlæger i privat praksis,
der behandler børn
Dato: 11.-12.1.2008
Sted: Hotel Legoland i Billund
Arrangør: PTO´s børnetandplejeudvalg
Info og tilmelding: Gitte Lund, PTO’s
sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller
e-mail: pto@pto.dk
Årskursus i dansk selskab for
Klinisk oral fysiologi
Hovedemne: Kæbeledsrøntgen
Dato: 25.1.2008 kl. 12.00 26.1.2008 kl. 16.00
Sted: Hotel Koldingfjord
Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk
Oral Fysiologi
Info: www.dskof.dk

Februar
Tandrensningskursus for
klinikassistenter
4-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Dato: 19.-21.2. og 12.3.2008
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)

Marts
Årskursus
Dato: 10.-12.4.2008
Sted: Bella Center, København
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Tandrensningskursus for
klinikassistenter
4-dages-kursus med teori, praktik og
opfølgning
Dato: 14.-16.4. og 14.5.2008
Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,
Århus
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (nyheder)

Maj
future trends in implantology
Dato: 15.-17.5.2008
Sted: Intercontinental Hotel, Berlin,
Germany
Arrangør: Paragon-conventions
Info: www.paragon-conventions.com
stress og psykisk arbejdsmiljø
Konference for klinikkens team
Dato: 29.5.2008
Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: Tandlægeforeningens
Efteruddannelse
Info: www.tandlaegeforeningen.dk –
klik på Efteruddannelse

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

www.oelgod-construction.dk
1216

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

&IND RYTMEN PÍ
KLINIKKEN

$ENTALJOBDK ER PORTALEN
FOR DIG DER SGER ARBEJDE
ELLER MANGLER ARBEJDS
KRAFT INDEN FOR TANDPLEJEN
$U KAN HURTIGT OG NEMT
FÍ OVERBLIK OVER AKTUELLE
LEDIGE STILLINGER OG LEDIGE
KOMPETENCER
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lige ved hånden i 2008
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Glædelig jul og godt nytår fra
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kollegiale henvisninger

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

Bidfunktion
Jylland
Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk
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Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, 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
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49
Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

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

ekspedition af kollegiale henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes
for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt
år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt
medlemmer af Tandlægeforeningen.

dental og
maksillofacial radiologi
Forum tandlæge& implantatcenter
Panorama og Tomografi
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeledsoptagelser samt tomografi.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

cT scanning og OPG
Vestsjællands tandklinik
Tandlægerne Henrik Harmsen
Og John Hansen
Slotsgade 18
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 46 34
info@vtand.dk
www.vtand.dk

implantater

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com
Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk
Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

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
servicesider
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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
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

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

Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49

Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
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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

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi. Implantatbeh.:
Astra, ITI, Nobel.
Protetik v. Morten Vind
Lisbeth Lomholt
elektronisk henv. på
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Forum tandlæge& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
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Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen, fra
planlægning til endelig aflevering.
Tove Thrane og Peter Gade,
Forum tandlæge& implantatcenter.
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik
Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240
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Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
Smedelundsgade 18, 1.
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 28 11
Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implantater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik
Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruktion inkl. sinusløft.
Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater
Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater
Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Mobil implantatbehandling
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
Tove Thrane og Peter Gade.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22

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
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge Thomas Jensen

Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knogleopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44
Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05
Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater
Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling
Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose
Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implantater, mulighed for narkose
Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90
www.tandlaege.info

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

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

Jylland
Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16
Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06
Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk
Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne
Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk
Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk
Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm.
tandbehandling, kirurgi og
implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

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
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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
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti
Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
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

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
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Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.
Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
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

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
MembranbehandlingParodontalbeh./mucogingival
kirurgi
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40
Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister
i parodontologi

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

Sjælland

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

Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk

Parodontalbehandling
Fyn
Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i
parodontologi

Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56

Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
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Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk

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

Jylland

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26

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

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-

Sjælland

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66
Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

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

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk
kirurgi
Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

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
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

)KMQTNJMFUQÌWFK
LCWFOUFWSFMTFTQBLLFO
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1BLLFOJOEFIPMEFSEPOBUJPOTCFWJT LVHMFQFOOF GPMEFSF 
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3FHLPOUPFMMFSTFOEFONBJMUJMUVH!UVHELPSH
PHGÌUJMTFOEUFUHJSPLPSU)VTLBUBOHJWFOBWOPHBESFTTF
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tandlægeforeningens krisehjælp

Gratis og anonym formidling af hjælp til medlemmer i krise
Kreds 1
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

Kreds 3
Allan Bo Svendsen
Skolegade 10, st.
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 85 06 54

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

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

Kreds 2

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

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

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

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

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

Tandlægeforeningen

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

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

Kreds 7

ved alkohol- og
misbrugsproblemer

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

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

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

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

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

:)

39 46 00 80
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Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 01: 17/12 udkommer 09/01
Annoncer til TB 02: 14/01 udkommer 30/01
Annoncer til TB 03: 04/02 udkommer 20/02

Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges
på baggrund af annonceteksten i bladet – altså uden at
man skal søge oplysninger andre steder. Kravet til stillingsopslag er at annoncen indeholder:
Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillingsbetegnelse – ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen hvad der
svarer til betalingen for 110 mm når der henvises til en
hjemmeside på internettet.

Benyt Tandlægeforeningens standardkontrakter
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tandlægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tandlægeforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.
stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Barselsvikar ved Næstved
Vi er et ungt team med 3 tandlæger, 3 klinikassistenter og
en elev, som søger en fuldtids
barselsvikar for vores ene tandlæge, som går fra 1. feb. 08.
Du skal have jus, kunne lide at
have travlt og et godt humør.
Vikariatet strækker sig til 1.
januar 2009 med mulighed for
fast deltidsstilling efterfølgende.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Tandlæge Anne Schantz
Platanvej 1, Fensmark
4684 Holmegaard
Senest d. 17.12.07.

1226

Barsels-/orlovsvikar
i Svendborg
Til travl tandklinik søger vi glad
og udadvendt tandlægeassistent
fra februar 2008 og et år frem,
med evt. mulighed for efterfølgende fastansættelse.
Du skal fungere i et godt team
bestående af i alt 3 tandlæger, 3
tandplejere, 5 klinikassistenter
og 2 sekretærer.
Alle typer behandlinger udføres
på klinikken. Skriftlig ansøgning
vedlagt relevante bilag sendes til
vores privatadresse
Tandlægerne
Mads og Marianne Hørmand
Svendborgvej 106 B
5600 Fåborg

Tandlæge
Deltids- eller fuldtids tandlæge
søges til travl praksis i Vestjylland.
Vi er et velfungerende team af 2
tandlæger og 5 klinikassistenter.
Klinikken behandler patienter
i alle aldre inkl. børn, hvilket
giver en meget alsidig arbejdsdag. Vi har en uhøjtidelig atmosfære, og vi lægger vægt på
kvalitetsbehandlinger.
Klinikken er udstyret med
elektronisk journal og digital
røntgen.
Du skal være udadvendt, samvittighedsfuld, positiv og med
humoristisk sans.
Har dette vakt din interesse, så
henvend dig til:
Birgitte Skovhuus
Holmegade 20
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 13 30
Tandlæge/cand.odont.
Da min kollega gennem mange
år har ønsket at gå på pension,
søger jeg med tiltrædelse hurtigst muligt tandlæge/cand.
odont. til praksis i Thy. Jeg kan
tilbyde en arbejdsplads med et
alsidigt patientunderlag med
både børn/unge og voksenpatienter. Du skal være en del af
et team med 2 tandlæger og 1
tandplejer. Er du fra nærområdet og ønsker yderligere timer,
kan ansættelse på deltid også
lade sig gøre. Klinikken er indrettet i store lyse lokaler og udstyret med elektronisk journal
og røntgen. Er du den rette, vil
der være stor sandsynlighed for
senere indtræden i klinikfællesskab. Henvendelse til
Tandlægerne i Hurup
Søren Foldager
Ashøjgade 4
7760 Hurup
Tlf. 97 95 10 40
Sydsjælland
Grundet særlige omstændigheder søges vikar snarest. Evt.
senere overtagelse af meget attraktiv klinik på gunstige vilkår.
Billet mr. 694
Modtager TB's annoncecenter

Tandlæge/cand.odont. søges
Til en moderne, travl og velfungerende klinik søges en
tandlæge eller en cand.odont.
snarest.
Klinikken er indrettet med
moderne udstyr, herunder
nye units, elektronisk journal,
digital røntgen og interoralt
kamera.
Vi er et team bestående af 2
tandlæger, l tandplejer og 4 klinikassistenter.
En klinik i konstant udvikling
der tilbyder alle typer behandlinger især fast protetik samt
implantater. Vi tilbyder et godt
arbejdsmiljø med masser af udfordringer i dagligdagen.
Er du kvalitetsbevidst, serviceminded, og har du frem for alt
et godt humør, er du måske
den rette.
Ansøgning bedes sendt til:
Tandlæge Delia Holmberg
Algade 59
4760 Vordingborg

ANNONCER

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

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

NORDFYNS KOMMUNE
SØGER OVERTANDLÆGE
Da vores overtandlæge har søgt nye udfordringer, søger
vi snarest muligt en ny. Overtandlægejobbet vil bestå af
både administrative opgaver og praktisk patientbehandling.
Vi tilbyder dig:
· samarbejde med 24 erfarne og engagerede
medarbejdere, som med stor entusiasme og solidaritet
har hjulpet med at sammenlægge de tre gamle
kommuner Bogense, Otterup og Søndersø.
· 7000 søde børn og unge.
· fire klinikker med udbygget IT.
· ortodonti udført af specialtandlæger.
· 100 omsorgstandplejepatienter – bør udbygges
fremover.
· en smuk natur med masser af fritidsmuligheder.
Vi søger en leder:
· som er fagligt dygtig og har børnekompetence.
· som godt kan lide børn og har humoristisk sans.
· som har ledelseserfaring.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
og reglerne om Ny Løn.
Læs mere om Nordfyns Kommune på vores hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk.
Flere oplysninger kan fås hos konstitueret overtandlæge
Bo Becher, tlf. 64 82 87 90 (privat 64 86 15 23) eller
sundhedschef Gunner Andersen, tlf. 64 82 82 14.

Ansøgning med relevante bilag mrk. jobnr. 200 skal
sendes til Nordfyns Kommune, Løn og HR, Østergade 23,
5400 Bogense eller elektronisk til
hr@nordfynskommune.dk, senest mandag den 31.
december 2007.

Da en af vores specialtandlæger har fået stilling i Jylland
er 0.6 specialtandlægestilling ledig fra 1.1. 2008.
Sammen med en fuldtidsansat specialtandlæge forestås
tandregulering af kommunens knap 15.000 børn og
unge.
Tandreguleringsklinikken er moderne, har elektronisk
journal og digital røntgen. Endvidere anvendes digitalt
analyseprogram.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem
den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.
Yderligere oplysninger hos specialtandlæge Henriette
Vedtofte og overtandlæge Lene Esmark.
Skriftlig ansøgning med kopi af eksamenspapir samt
andet relevant materiale skal være Tandplejen i hænde
senest d. 19. december 2007. Det skal sendes til:
Frederiksberg Kommunes Tandpleje att. overtandlæge
Lene Esmark, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg.
Tlf. 38210200
Samtaler vil finde sted fredag d. 4. januar 2008.

Århus Kommune
Tandlægevikariater
Tandplejen Århus søger fra 1. februar 2008 to tandlægevikarer.
Det ene vikariat er et etårigt barselsvikariat på 21-28
timer om ugen, det andet er et fuldtidsvikariat fra 1.
februar til 30. juni 2008.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny Løn.
Vil du vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte souschef Flemming Pedersen, tlf.
8940 3857.
Ansøgningsfrist onsdag d. 16. januar 2009 kl. 12.00.
Ansøgning med relevante bilag sendes til
Tandplejen Århus
Souschef Flemming Pedersen,
Graven 21, 8000 Århus C, eller via mail til fpe@
bu.aarhus.dk.

LØN OG HR
ØSTERGADE 23
5400 BOGENSE
TELEFON 64 82 82 82
WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK
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DISTRIKTSTANDLÆGE MED OMFATTENDE
LEDELSESANSVAR
GENOPSLAG
Børne- og Ungdomstandplejen
For at udvide ansøgerfeltet, genopslås en stilling som
afdelingstandlæge med funktion som distriktstandlæge
(leder af 1 af 4 distrikter, generel sektor) ved Københavns
Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje. Tiltrædelse
snarest muligt.
Børne- og Ungdomstandplejen har ansvaret for ca.
85.000 børn og unge.
I distriktet er der ca. 20.000 børn og unge, 9 klinikker
samt et personale på ca. 50.
Distriktstandlægerne refererer direkte til overtandlægen
og er en del af Tandplejens ledelsesteam.
I ledelsen arbejder vi målrettet med at videreudvikle
Tandplejen til en moderne, kvalitetsbevidst og attraktiv
arbejdsplads og har i den løbende organisationsudvikling
fokus på udlægning af både faglige og ledelsesmæssige
kompetencer. Samarbejdet i ledelsen er præget af tillid og
åbenhed.
Fra begyndelsen af 2008 forventes vi at være fuldt digitaliseret både med journal og røntgen.
Arbejdsområder:
Arbejdsopgaverne, der spænder vidt og er meget selvstændige, indebærer, at du vil få:
s INDFLYDELSE PË 4ANDPLEJENS STRATEGISKE LEDELSE SOM FLGE
af aktiv deltagelse i Tandplejens ledelsesteam
s DIREKTE LEDELSESANSVAR FOR DISTRIKTETS KLINIKLEDERE
s OVERORDNET PERSONALELEDELSE I DISTRIKTET
s ANSVAR FOR FORDELING AF ARBEJDSOPGAVER OG RESSOURCER I
distriktet
s ANSVAR FOR KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUDVIKLING I DISTRIKtet under hensyntagen til Tandplejens overordnede
rammer
s ANSVAR FOR KOMMUNIKATION OG INFORMATION BËDE INTERNT
i distriktet og eksternt til eksempelvis skoler og institutioner beliggende i distriktet.

En mindre del af arbejdstiden omfatter klinisk arbejde på
én af distriktets klinikker.
Kvalifikationer:
Vi lægger vægt på, at du:
s KAN INSPIRERE OG UDVIKLE KLINIKLEDERNE I DISTRIKTET
s HAR LYST OG EVNER TIL LEDELSE
s ENGAGEMENT GENNEMSLAGSKRAFT OG EVNE TIL FORMIDLING
s GODE SAMARBEJDSEVNER ER UDADVENDT OG HAR ET POSITIVT
menneskesyn.
Løn- og Ansættelsesforhold
i henhold til overenskomst for tandlæger samt aftale om
lokal løndannelse.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Overtandlæge Ruth Jacobsen, tlf. 2811 5811,
e-mail: Ruth.Jacobsen@buf.kk.dk.
Ansøgningsfrist
23. januar 2008 inden kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted 28. januar 2008.
Ansøgning vedlagt kopi af relevante bilag indsendes til:
Overtandlæge Ruth Jacobsen
Børne- og Ungdomstandplejen,
Henrik Pontoppidans Vej 8,
2200 København N.
Mrk.: ”Distriktstandlæge”
Eller pr. e-mail: but@buf.kk.dk
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

ANNONCER

www.kk.dk/job

vil du vide mere om
stillingsannoncer?
kontakt ak@tdl.dk
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Silkeborg
K o m m u n e

Tandlæge, distriktsleder
Silkeborg Kommunale Tandpleje søger tandlæge til en
stilling som distriktsleder pr. 1. februar 2008 eller efter
aftale.

Arbejdstiden er 35 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i
Ny Løn - med en grundløn på trin 49.

Tandplejen er efter strukturreformen i gang med at gennemføre en organisering i distrikter med 4.000-5.000
børn og unge samt omsorgstandpleje. Der arbejdes i
teams med høj uddelegering.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til overtandlæge Erik
Sørensen, tlf. 8682 1570.

Distriktslederen indgår i ledergruppen sammen med
de øvrige 3 distriktsledere, den ledende specialtandlæge og overtandlægen.
Distriktslederen har ansvaret for implementering af den
fælles sundhedsplan og udformningen af distriktets
sundhedsplan, samt for medarbejderudvikling, personalepolitik og sikkerheds - og sundhedspolitik i distriktet.

Ansøgning mærket med job nr. 580/07 vedlagt relevante bilag, sendes eller mailes til Silkeborg Kommune,
Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg,
personale@silkeborg.dk, så vi har den senest tirsdag
den 2. januar 2008, kl. 12.00.
Der gøres opmærksom på, at der indhentes straffeattester på den person, der ønskes ansat, herun-der den
særlige børneattest.

ANNONCER

w w w. s i l k e b o r g k o m m u n e . d k

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 · email: ak@dtfdk.dk
amaliegade 17 · postboks 143 · dk1004 københavn k
telefon: 33 48 77 36 · fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 15

servicesider

1229

stillinger

Gentofte
SPECIALTANDPLEJEN SØGER VIKAR FOR TANDLÆGE
Da vores ene tandlæge p.t. er sygemeldt og senere går på barsel søger
Specialtandplejen i Gentofte Kommune en tandlægevikar til patientbehandling pr. 1. januar 2008 eller
snarest derefter.
Arbejdstiden er på 35 timer ugentlig,
og vikariatet er foreløbig for ét år.
Det er muligt at dele stillingen, så
ansøgninger om deltidsansættelse
modtages gerne.
Tandlæge med bred erfaring indenfor
hele det odontologiske område foretrækkes.

psykisk syge patienter, som ikke kan
bruge andre tandplejetilbud. Vi er p.t.
13 medarbejdere i Specialtandplejen.
Vi søger en tandlæge, der har lyst og
interesse i at arbejde med patienterne
i specialtandplejen, med gode pædagogiske evner overfor patienterne
samt et godt humør.

VIL DU VIDE MERE
kan du kontakte tandlægerne AnnePia Brønden Kristensen eller Shomais
Vahman i Specialtandplejen på tlf.
3998 4340 eller overtandlæge Marianne Pedersen på tlf. 3998 4320.

komst. I Gentofte Kommune er der en
generel politik om, at der på børneog ungeområdet skal indhentes
straffeattest.
Ansøgning med relevante bilag sendes senest 8. januar 2008 til
Overtandlæge Marianne Pedersen
Tandplejens Administration
Gønnevænge 12
2920 Charlottenlund

Specialtandplejen er organisatorisk
placeret i Børn og Forebyggelse i Gentofte
Kommune og Specialtandplejen ledes af et
ledelsesteam. Ledelsesteamet refererer til

Specialtandplejen tilbyder tandbehandling til udviklingshæmmede og

LØN OG ANSÆTTELSE

Gentofte Kommunes overtandlæge.

forhandles efter gældende overens-

En arbejdsplads i bevægelse

Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles
mål om at give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er
præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder
gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og
familieliv. Læs mere på vores hjemmeside www.gentofte.dk

www.tdl-tryghed.dk
Hjemmet
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SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI
Børne- og Ungdomstandplejen
Børne- og Ungdomstandplejen søger specialtandlæger på
hel- eller deltid. Der kan være mulighed for klinikleder
funktion.
Børne- og Ungdomstandplejen behandler ca. 85.000
børn og unge fra 0 – 17 år, og vi er ca. 300 ansatte fordelt
på 37 tandklinikker.
I tandreguleringssektoren er der i øjeblikket 10 specialtandlægestillinger. Vi har 4 tandreguleringsklinikker, hvor
der arbejdes i teams med tandplejere og klinikassistenter.
Vi tilbyder
s ET GODT FAGLIGT MILJ MED MANGE ERFARNE KOLLEGER
s GODE EFTERUDDANNELSESMULIGHEDER
s TT SAMARBEJDE MED 4ANDLGESKOLEN OG 2IGSHOS
pitalet, herunder Regionstandplejen
s MODERNE OG VELUDSTYREDE KLINIKKER
s ELEKTRONISK JOURNAL OG AFTALEBOG SAMT DIGITAL RNTGEN
foto forventes fuldt implementeret i 2008.
Vi forventer, at du
s ER KVALITETS OG ANSVARSBEVIDST
s HAR GODE SAMARBEJDSEVNER
s NSKER AT DELTAGE I UDVIKLINGS OG FORANDRINGSARBEJDE
inden for tandreguleringsområdet.

Tiltrædelse snarest muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst
for tandlæger samt aftale om lokal løndannelse.
Yderligere oplysninger
Kontakt specialtandlæge Peter Blaksteen, tlf. 2673 8372,
e-mail Peter.Blaksteen.@buf.kk.dk eller
overtandlæge Ruth Jacobsen, tlf. 2811 5811,
e-mail Ruth.Jacobsen@buf.kk.dk

Ansøgning med kopi af eksamensbevis og andre relevante bilag skal være os i hænde senest den 18. januar
2008.
Ansøgning stiles til
Overtandlæge Ruth Jacobsen, og indsendes til
Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

ANNONCER

WWWKKDKJOB

kollegiale henvisninger vises både på tdlnet og i tandlægebladet
annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).
der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang.
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.
henvendelse til
anette kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller email: ak@dtfdk.dk
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DPF

Dansk Praksis
Formidling

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

5BOEMHFUJMLPNNVOBM
UBOEQMFKF
7JTHFSFOUBOEMHFNFEUJMUSEFMTFGFCSVBS
FMMFSTOBSFTUEFSFGUFS%FSFSNVMJHIFEGPS
ClEFGVMEUJETPHEFMUJETCFTLGUJHFMTF
"SCFKETPNSlEFUWJMWSFUBOEQMFKFGPSCSOPH
VOHF&OEWJEFSFWJMEFSWSFNVMJHIFEGPSBU
CFTLGUJHFTJHNFEPNTPSHTUBOEQMFKFPHUBOE
SFHVMFSJOH
7JCFUKFOFSLOBQCSOPHVOHFQlUP
LMJOJLLFSPHWJIBSClEFFMFLUSPOJTLKPVSOBMPH
EJHJUBMSOUHFO

18 km syd for Tønder
Velfungerende klinik i Tyskland, 18 km syd for Tønder,
sælges omgående til dansk kollega. Foruden tyske er der også
mange danske patienter, og den
egner sig såvel som en "normal"
klinik, som en dansk filial af din
egen klinik i DK.
E-mail: klinik2007@web.de eller
maren.kraus@datevnet.de

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

ANNONCER

4VOEIFE

)WJTEVWJMISFOSNFSFPNTUJMMJOHFO FSEV
NFHFUWFMLPNNFOUJMBULPOUBLUFLMJOJLDIFG4UFO
.PSUFOTFOQlFMMFSQlNBJMTUFNPS!
TUFWOTEL
stillingsannoncer
i farver bliver set...

"OTHOJOHTGSJTU4BNUBMFSGPSWFOUFT
BGIPMEU
"OTHOJOHFOTFOEFTUJMLMJOJLDIFG4UFO
.PSUFOTFO ,SPOIKWFK 4UPSF)FEEJOHF
4UFWOT,PNNVOFIBSJOECZHHFSF&OLPNNVOFJ
SFTVOETSFHJPOFO JTUPSTMlFUOBUVS FOBMTJEJHLVMUVSPHNFEHPE
QMBETUJMClEFBUCPPHMFWFJ
XXXTUFWOTEL

Brugtbørsen

Udlandet

3- fløjet INFORM-skab
sælges, perfekt også som
rum- deler. Som nyt.
Halv pris. inkl skuffer kr.
30.000,00. Henv. 3967 6193

Solkysten, Spanien
Väletablerad nordisk klinik med
bästa läge säljes omgående.
Mycket modern utrustning, god
patienttillgång. För ytterligare
information mailsvar till
kliniksolkusten@live.se

Sønderjysk østkystby
Centralt placeret klinik i Sønderjysk østkystby sælges under
særdeles gunstige vilkår. To
behandlingsrum med mulighed
for udvidelse med en mere. Omsætning ca. 2,5 mio. Patientantal
ca. 1600. Lejede lokaler. Gode
parkeringsmuligheder.
Billetmrk. 693
Modtager TB's annonceafdeling

1232

Svendborg
Centralt og særdeles velbeliggende tandlægepraksis med etableret
tandpleje sælges. Omsætningsniveau kr. 3,5 mio. med god indtjening og væsentligt potentiale.
Godt og særdeles rummeligt 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.

ANNONCER

Køb og salg

indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
gå ind på www.tdlnet.dk og vælg
menupunktet ”dentaljob”
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32
Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%.
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige
Advokater

TA ND LÆG EB LA D ET AN NON CER

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

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

Banker

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen

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

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

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

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

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

Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frank-ﬁnne@jyskebank.dk

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.dk
Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000 Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk

www.sparnord.dk

Jobportal
for hele
tandplejeteamet
www.dentaljob.dk

dentallaboratorier
Storkøbenhavn

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

Vi har kendskabet og ekspertisen

Ny klinik?

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

ANNONCER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

– mød os på www.riba.dk

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

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

Kontakt os og få klarhed!

FLÜGGE

DENTAL

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

servicesider
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Hygiejne

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

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

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

Dentalopvaskemaskiner

www.supradent.dk

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

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

Sjælland

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

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

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

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

instrumenter

ZACHO.RØNVIG AS
Gl. Vejlevej 57 • DK-8721 Daugaard

Tlf.: +45 75 89 57 11 • Fax: +45 75 89 57 44
dental@zacho-ronvig.com • www.zacho-ronvig.com

Klinik- og kontorinventar

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk

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

... Vi samler på tilfredse kunder

Fugl

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

Nordjylland

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

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

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

til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024
E-mail: post@nyborgscantryk.dk

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

1234
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Danmark

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikationsproblemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø.
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort,
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner
info@heidi-schoenberg.dk • pr@pro-visuel.dk

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

www.pwcglobal.com/dk

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

Toftebo 14 • 3500 Værløse

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

www.prorep.dk

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

4LF   s www.bienair.com

Scanline

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

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

service & reparation

- mere end god service...

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.
Sønderlundvej 2, 2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00
www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

revision

Revisionscentret
for læger og tandlæger

XO CARE DANMARK A/S

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie
Køkken & Bad

Det perfekte valg

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

Vi er landets mest lokale servicepartner. Vi har teknikere, som bor i
Jylland, på Fyn og på Sjælland, og
vi er derfor altid tæt på dig og din
klinik, når du har brug for førstehjælp
til klinikken.
Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af både dentaludstyr
og instrumenter.

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

Vi skaber rammerne for velvære
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-EDLEM AF
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XO CARE DANMARK A/S
tlf 43 270 270
www.xo-care.dk

servicesider
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aut. Salg, Service
og klinikindretning
Kavo, planmeca, UnicLine
www.ﬁskers-dental.dk
info@ﬁskers-dental.dk

vikarservice

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

&UWJLBSCVSFBV
LVOGPSLMJOJLBTTJTUFOUFS


Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

5JMIFMF,CFOIBWO 
aSIVT 0EFOTF aMCPSH
PHIFMF4KMMBOE

Tandplejemidler

-JEUCJMMJHFSF

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

3JOHGSBLMQlUMG


Øvrige

Eurocard til
reduceret pris

ANNONCER

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

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

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

Få bonus
på sund fornuft

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

ANNONCER

Statoil
kundekort
til dig
Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler

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

1236

www.statoil dk

stillingsannoncer
i farver bliver set...
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Innovation, in reach.
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Announcing the new

Kodak 9000 3D Extraoral Imaging System
3D affordable now like never before.
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Carestream Health
© Carestream Health, Inc., 2007.
The Kodak trademark and trade dress are used under license from Kodak.

visit www.my90003d.com
or call 0800 89 51 13
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2007 . 111 . 1165‑1236

10 gode råd mod tandlægeskræk
Bulimi: Drop berøringsangsten
Sponsoraftale afvikles

Skelsættende design i høj kvalitet
XO CARE DANMARK A/S

Naverland 11

DK-2600 Glostrup

Tlf. 43 270 270

Fax 43 270 277

e-mail: info@xo-care.dk

www.xo-care.dk

