	NR. 5     TANDLÆGEBLADET   april
2009 . 113 . 345-424

c
ukt
rod
n, P
n
a
ickm
le Fr
rnel

hef

ho

de
lan
sP

nt

Pe

Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at finde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.
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Diabetes og
tandsundhed
» På trods af alle disse udmærkede
initiativer må vi erkende, at rådgivningen om tandsundhed sjældent når frem til dem, det hele
handler om – nemlig diabetespatienterne.
SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

230.000 danskere har diagnosen diabetes, og tallet stiger og stiger. Ifølge de
mest dystre prognoser vil der være over
en halv million diabetikere i Danmark
i 2025.
Som tandlæger ved vi alle fra vores hverdag, at vi skal være ekstra
opmærksomme, når vi får en patient
med diabetes i stolen. En del af diabetespatienterne har ingen alvorlige
problemer med tandsundheden, men
det er dokumenteret, at en dårligt reguleret diabetes medfører øget risiko
for marginal parodontitis. Dertil kommer, at ny dansk forskning tyder på, at
paradentose kan fremme udvikling af
diabetes.
Når en patient får konstateret diabetes, står sundhedsvæsenet sammen
med Diabetesforeningen og industrien
klar med en lang række gode råd om,
hvad patienten skal gøre. Der bliver
rådgivet om kost, motion, fødder, øjne,
nyrer, hjerte-kar-sygdomme og nervesygdomme. Men patienterne får kun i
begrænset omfang at vide, at de skal
passe ekstra godt på tænderne.
Diabetes er ellers et område, hvor
Tandlægeforeningens sundhedsudvalg
har ydet en stor indsats. Allerede i 2004
bragte Tandlægebladet og Ugeskrift for
Læger på sundhedsudvalgets opfordring
en faglig oversigtsartikel om diabetes

og oral sundhed. Sundhedsudvalget har
endvidere fået indarbejdet et afsnit om
tænder i den kliniske vejledning til de
praktiserende læger om diabetes type
2. Og siden 2006 har der været målrettet information til diabetespatienter på
Tandlaegeforeningen.dk.
På trods af alle disse udmærkede
initiativer må vi erkende, at rådgivningen om tandsundhed sjældent når frem
til dem, det hele handler om – nemlig
diabetespatienterne.
I hovedbestyrelsen har vi besluttet at
arbejde for, at både diabetespatienter
og deres behandlere inden for sundhedsvæsenet bliver bedre informeret
om sygdommens sammenhæng med
tandsundheden. Som et blandt flere
sundhedspolitiske tiltag har vi taget
initiativ til et samarbejde med Diabetesforeningen. Desuden vil der på
årets Symposium om den medicinsk
kompromitterede patient bl.a. blive sat
fokus på stofskiftesygdomme, herunder
diabetes.
Vi er opmærksomme på, at diabetes
ikke er den eneste almensygdom, hvor
der er en tendens til, at tænderne bliver overset. Men der er næppe nogen
andre almensygdomme, der i den grad
vil gribe om sig i løbet af de kommende
år.

FOTO: JEPPE CARLSEN
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Stress påvirker
udviklingen af
parodontitis
Stress og depression kan påvirke udvikling af parodontitis, og et nyt canadisk studie viser, at både fysiologiske og psykiske faktorer er væsentlige
i den sammenhæng.
45 parodontitispatienter hos tre tandlæger ﬁk registreret alment helbred, stressniveau, depression og demograﬁske faktorer – og så ﬁk de
målt kortisolindhold i saliva (kortisol er kendt som »stresshormon«). De
faktorer blev holdt op imod patienternes parodontitisudvikling.
Stress, depression og kortisol i saliva havde en sammenhæng med patienternes parodontitisniveau. Og mangelfuld mundhygiejne i forbindelse
med stress og depression havde sammenhæng med fæstetab og mistede
tænder – ja, depression og øget kortisoltal var ligefrem signiﬁkante prædiktorer for tandtab og for fæstetab omkring tænder.
Stress, depression og parodontal sygdom har tilsyneladende en sammenhæng, som er både fysiologisk og psykologisk betinget. Derfor konkluderer undersøgelsens forfattere, at man ved parodontalbehandling
også bør have en psykologisk tilgang.
Rosania AE, Low KG, McCormick CM, Rosania DA. Stress, depression, cortisol,
and periodontal disease. J Periodontol 2009; 2: 260-6.

Vidste
du, at …
… den første tandpasta i tube kom
på markedet i 1892 og hed Dr.
Shefﬁeld’s Creme Dentifrice? Dr.
Washington Shefﬁeld skulle efter
sigende have fået idéen fra sin
søn, der under en rejse til Paris
havde set kunstmalerne bruge
tuber til deres maling.

Aber lærer at
bruge tandtråd
En gruppe japanske forskere fra universitetet i Kyoto har i en længere periode
studeret en ﬂok aber i den thailandske by Lopburi. Ud af en ﬂok på 250 aber
bruger 100 af dem jævnligt tandtråd.
Aberne har selv fundet ud af at bruge tandtråden, der er lavet af menneskehår fra parykker, som aberne har været forsynet med. Ifølge forskernes undersøgelser bruger hunaber i gennemsnit tandtråd dobbelt så
meget som hannerne. Abemødrene lærer desuden deres unger
at bruge tandtråd.
Tja, når aber kan lære det …
TV 2 bragte historien.
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Ressourcekrævende cariesforebyggelse
Det virker cariesforebyggende at udføre bitewing-røntgenundersøgelser af
tætsiddende molarer i det primære tandsæt på 5-6-årige børn – evt. med
efterfølgende kemomekanisk behandling. Det konkluderer en teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen.
Desværre er det også temmelig omkostningsfuldt. Sundhedsstyrelsens
estimat viser, at det vil koste 1.000 kr. at undgå én defs eller én ubehagelig
behandling, hvis man indfører bitewing-undersøgelserne som fast rutine.
Konklusionen er derfor, at interventionen evt. kan anvendes i en modiﬁceret form, hvor bl.a. organisatoriske tiltag kan nedsætte ressourceforbruget.
Du kan ﬁnde teknologivurderingen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk.

Dansk forskning internationalt

Abstract

Randomiseret klinisk undersøgelse af apicektomi efterfulgt af
retrograd rodfyldning med mineral trioxid aggregat eller
afglatning af den ortograde guttaperka-fyldning – et års kontrol
René Christiansen, Lise-Lotte Kirkevang, Preben Hørsted-Bindslev og Ann Wenzel
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Oral Radiologi og
Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti

Formål: At sammenligne den periapikale knogleheling 12 måneder efter apicektomi efterfulgt af en retrograd rodfyldning
med mineral trioxid aggregat (MTA) eller afglatning af den
ortograde guttaperka-rodfyldning.
Metoder: 44 patienter (24 kvinder og 20 mænd) med persisterende apikal parodontitis i relation til en rodbehandlet
incisiv, hjørnetand eller præmolar (52 tænder), med en gennemsnitsalder på 54,6 år (range 30-77) deltog i en randomiseret klinisk undersøgelse (RCT), som sammenlignede mineral
trioxid aggregat (MTA) udført med ultralydspræparation og
afglatning af guttaperka-rodfyldningen (GP) efter apicektomi.
Der blev brugt operationsmikroskop til at inspicere resektionsﬂaden før randomisering og ved endt behandling. Periapikale
røntgenoptagelser foretaget en uge og 12 måneder efter operationen blev sammenlignet, efter der var foretaget blinding for
behandlingsmetode, og heling blev vurderet som fuldstændig,
ufuldstændig, usikker eller utilfredsstillende (mislykket).
Resultater: Seks tænder var ikke tilgængelige for 12-måne-

ders kontrolundersøgelse: tre tænder (GP) var blevet reopereret
på grund af smerte, og to tænder (en GP og en MTA) var blevet
ekstraheret på grund af rodfraktur (disse fem tænder blev klassiﬁceret som mislykkedes). En patient (GP) kunne ikke kontaktes
ved 12-måneders kontrollen. I GP-gruppen viste syv tænder
(28 %) fuldstændig heling, seks tænder (24 %) ufuldstændig
heling, seks tænder (24 %) usikker heling og to tænder (8 %)
utilfredsstillende heling et år postoperativt. I MTA-gruppen
viste 22 tænder (85 %) fuldstændig heling, tre tænder (12
%) ufuldstændig heling, og ingen blev vurderet som usikker
eller utilfredsstillende heling. Forskellen i heling mellem GPog MTA-gruppen var højsigniﬁkant (P<0,001). Den apikale
knogleheling for tænder, hvor den bukkale kortikalknogle var
intakt, var signiﬁkant bedre end for tænder, hvor den bukkale
kortikalknogle var fenestreret (P=0,011).
Konklusioner: Resultaterne fremhæver vigtigheden af en
retrograd rodfyldning efter apicektomi. MTA synes at være et
effektivt rodfyldningsmateriale.

Christiansen R, Kirkevang L-L, Hørsted-Bindslev P, Wenzel A. Randomized clinical trial of root-end resection followed by root-end ﬁlling
with mineral trioxide aggregate or smoothing of the orthograde gutta-percha ﬁlling – 1-year follow-up. Int Endod J 2009; 42: 105-14.
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Dansk forskning internationalt

Abstract

Korttidseffekten af tyggegummi
indeholdende probiotiske
Lactobacillus reuteri på niveauet
af inﬂammatoriske mediatorer
i gingivalvæsken
Svante Twetman1, Bilal Derawi, Mette Keller, Kim Ekstrand, Tülay
Yucel-Lindberg2 og Christina Stecksén-Blicks3
1
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Tandlægeskolen, Afdeling for Cariologi og Endodonti
2
Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
3
Umeå Universitet, Sverige

Formål – At undersøge effekten af tyggegummi indeholdende
probiotiske bakterier på den gingivale inﬂammation og niveauet
af udvalgte inﬂammatoriske mediatorer i gingivalvæsken.
Materiale og metoder – 42 raske voksne med moderat gingival inﬂammation indgik i et dobbeltblindt placebo-kontrolleret
studie. Forsøgspersonerne blev tilfældigt tildelt en af tre parallelle arme: Gruppe A/P ﬁk udleveret et aktivt tyggegummi og
et placebo-tyggegummi om dagen, gruppe A/A ﬁk udleveret to
aktive tyggegummier, mens gruppe P/P ﬁk udleveret to placebotyggegummier om dagen. Det aktive tyggegummi indeholdt to
arter af Lactobacillus reuteri: ATCC 55730 og ATCC PTA 5289
(1×108 CFU/tyggegummi). Forsøgspersonerne blev instrueret
i at tygge tyggegummiet i 10 min. morgen og aften i løbet af en
tougers periode. Blødning ved pochemåling og prøver af gingivalvæsken blev målt ved baseline og efter én, to og ﬁre uger.
Indholdet af IL-1ǃ, TNF-Į, IL-6, IL-8 og IL-10 blev målt ved hjælp
af luminex-teknologi og multiplex immunoassay kits.
Resultater – Blødning ved pochemåling og volumen af gingivalvæsken mindskedes i alle grupper i løbet af undersøgelsesperioden, men resultaterne var kun statistisk signiﬁkante (P < 0,05)
i gruppe A/P og A/A. Niveauet af TNF-Į og IL-8 ved én og to uger
mindskedes signiﬁkant (P < 0,05) i gruppe A/A sammenlignet
med baseline. Der sås en ikke-signiﬁkant tendens til mindskelse
af niveauet af IL-1ǃ i løbet af undersøgelsesperioden. Niveauet
af IL-6 og IL-10 var uændret efter én og to uger i alle grupper.
Konklusion – Reduktionen af de pro-inﬂammatoriske cytokiner i gingivalvæsken kan understøtte den probiotiske vinkel på
behandling af inﬂammation i mundhulen.
Twetman S, Derawi B, Keller M, Ekstrand K, Yucel-Lindberg T, Stecksén-Blicks
C. Short-term effect of chewing gums containing probiotic Lactobacillus reuteri
on the levels of inﬂammatory mediators in gingival crevicular ﬂuid. Acta odontol
Scand 2008 Nov 4: 1-6 (Epub ahead of print).

Internationalt forskningsnyt

Plakbakterier
påvist i hjerteområdet

Orale bakterier mistænkes for at være en del af
ætiologien bag udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Nu har japanske forskere sammenlignet
DNA-proﬁler af bakterier i hjerte-kar-væv og
i dental plak – og de har fundet en sammenhæng.
Forskerne har undersøgt væv fra aortabuen,
mitralklapper og aorta-aneurismer fra mere
end 200 hjertepatienter og sammenholdt resultaterne med analyser af dentale plakprøver.
Bakterie-DNA-analyserne tyder på, at speciﬁkke
orale bakterier som fx Streptococcus mutans
har sammenhæng med bakteriæmi. De kan
altså være ætiologiske faktorer i udvikling af
hjerte-kar-sygdom.
Kommentar af lektor, dr.odont. Nils-Erik
Fiehn fra Afdeling for Oral Mikrobiologi,
Tandlægeskolen i København:
– Tidligere undersøgelser har påvist plakbakterier på hjerteklapper og i ateromer. Det er
velkendt, at orale streptokokker kan give anledning til bakteriæmi og kolonisere hjerteklapper,
hvilket kan resultere i endocarditis.
I den foreliggende undersøgelse påvises
såvel caries- som parodontitisbakterier i kardiovaskulære prøver og i plakprøver. Der er for
især S. mutans stor overensstemmelse. Man skal
dog være opmærksom på, at studiet vedrører
artsniveauet, hvilket ikke giver sikkerhed for, at
det er helt identiske bakterier. Der konkluderes
derfor også forsigtigt.
Nakano K, Nemoto H, Nomura R, Inaba H, Yoshioka H,
Taniguchi K, Amano A, Ooshima T. Detection of oral bacteria in cardiovascular specimens. Oral Microbiol Immunol
2008;24: 64-8.
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Overenskomstforhandlinger udskudt
Den 1. april næste år skulle en ny landsoverenskomst
(den tidligere sygesikringsoverenskomst) mellem
Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og
Takstnævn være trådt i kraft. Det kommer dog ikke til
at ske. Regionerne har nemlig udskudt den udveksling
af krav, der normalt sker ved denne tid, til december
i år.
Årsagen er, at regionernes forhandling med lægerne
om deres overenskomst er blevet udskudt som følge af

regeringens udvalgsarbejde om den almene lægepraksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
Forhandlingerne mellem regionerne og Tandlægeforeningen forventes at foregå i foråret 2010, og en ny
overenskomst kan formentlig træde i kraft med et halvt
eller et helt års forsinkelse.
Det betyder, at den nuværende landsoverenskomst
blot løber videre, og honorarerne reguleres indtil da på
normal vis.

Internationalt forskningsnyt

Angste patienter frygter
tandlægens adfærd og handlinger
Mange mennesker er bange for at gå til
tandlæge. Men hvad er det egentlig, de er
bange for?
En hollandsk undersøgelse, publiceret
i European Journal of Oral Science, viser,
at blandt 67 potentielt angstfremkaldende
faktorer er de invasive, fx kirurgiske procedurer, stimuli de mest frygtede. De mindst
angstfremkaldende faktorer var de ikkeinvasive, herunder bl.a. tandlægen som
person.
Kvinder og unge mennesker bedømte
næsten alle stimuli værre end mænd. Det
samme gjaldt patienter med ikke-hollandsk
baggrund og patienter, der i forvejen havde
tandlægeskræk.

Kommentar af lektor, dr.odont.
Rod Moore fra Tandlægeskolen i Århus:
– Forfatterne vil have, at vi accepterer, at en liste af angstprovokerende
korte udtryk eller ord præsenteret for ca. et tusinde hollandske personer
på gaden kan afdække, hvad man er mest bange for ved tandbehandling.
Normalt skal man ud over at anvende spørgeskemaer interviewe de mest
bange for at kunne få et fuldt billede af angsten. I mine og andres skandinaviske ph.d.- og doktorafhandlinger er det blevet dokumenteret, at fobiske
eller ekstremt angste patienter oftest er utrygge og bange for tandlægens
adfærd og handlinger, og at de invasive gerninger, tandlægerne udfører,
typisk er symbolske for denne mistillid og utryghed. Denne hollandske
undersøgelse er derfor baseret på en forkert forskningsmetodik og bruger
en oversimpliﬁceret logik.

Oosterink FM, de Jongh A, Aartman IHA. What are people afraid of during dental treatment?
Anxiety-provoking capacity of 67 stimuli characteristic of the dental setting. Eur J Oral Sci 2008;
116: 44-51.
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En bog, der gerne vil det hele,
men selvfølgelig ikke kan

Mest for klinikkens
hjælpepersonale

Peter Jacobsen
Restorative Dentistry 2 e, Blackwell-Munksgaard,. ISBN 9781405167994. Pris i DKK kr.
498,00,- inkl. moms.

Hollins Carole
Basic Guide to Dental Procedures. John Wiley
& Sons Ltd. Publ. 2008. 136 sider, ill. ISBN9781405153973. Pris i DKK. 218,-.

Bogens undertitel angiver, at den har en integreret tilgang
il
til
il emnet restorativ tandbehandling. Det er ikke falsk varebetegnelse.
Bogen omhandler både cariologi, endodonti, okklusion, parodontologi samt fast og aftagelig protetik inkl. implantologi. Bogen er
således en generel bog om oral rehabilitering. Bogens forfattere
såvel som redaktøren er alle englændere. I forordet advarer redaktøren om, at de nyeste behandlingsmetoder ikke altid viser sig at
leve op til forventningerne, og traditionelle behandlingsmetoder
fylder således også mest i teksten. Et godt element i bogen er,
at den fokuserer på, hvad patienten egentlig har behov for, og
ikke kun på, hvad vi som tandlæger kan lave. På den anden
side når så mange emner skal
Bogen kan bedst
dækkes på under 350 sider,
bruges til en relativt
kan teksten ikke gå i dybden.
hurtig rekapitulering af
Bogen er således ikke velegnet
emner, man allerede
kender til, men har
som en egentlig lærebog inden
behov for at få frisket
for nogen af emnerne, da der
op, fx sidste sekunds
oftest mangler uddybende
eksamenslæsning
forklaringer og begrundelser.
Bogen kan derfor bedst bruges
til en relativt hurtig rekapitulering af emner, man allerede kender
til, men har behov for at få frisket op, fx sidste sekunds eksamenslæsning. Selvom bogens tekst er udmærket, må der være et
begrænset publikum til den.

»

Bogen er udarbejdet som en såkaldt »introduktions
i
guide«
id til
il
almindelige tandlægebehandlinger. Målgruppen er hele tandlægeteamet, og forfatteren angiver, at den skulle kunne hjælpe med
at forklare dentale procedurer, også for patienter. Billedkvaliteten
er dog ikke imponerende, og mange danske tandlæger har ganske
givet et mere anvendeligt billedmateriale end det, vor engelske
kollega fremviser. Håndbogen kommer omkring mange emner.
Forebyggende og diagnostiske teknikker, hygiejneinstruktion,
pudsning og polering, restaurering med fyldningsmaterialer,
kroner og broer, endodonti, tandekstraktion, aftagelige proteser, implantatbehandling,
ortodonti og blegning. Alle afsnittene fokuserer primært på
Mange af de bebehandlingsprocedurer. Alle
skrevne procedurer er
skitserede teknikker er opstilutidssvarende og ikke i
let i punktform, hvilket gør
fuld overensstemmelse
med deres behandhåndbogen meget letlæselig.
lingsprincipper
Den kan eventuelt anvendes
af klinikkens hjælpepersonale,
mens de ﬂeste tandlæger givetvis vil ﬁnde bogen for elementær
og mange af de beskrevne procedurer utidssvarende og ikke i
fuld overensstemmelse med deres behandlingsprincipper. Mange
tandlæger vil derfor anbefale deres klinikhjælpere andre metoder
til indlæring og forståelse af basale teknikker, der anvendes på
en tandklinik.

Flemming Isidor

Klaus Gotfredsen

»









COPSØ A/S

KORT & GODT 355
xxxxxx

Kun det bedste
er godt nok
I gode hænder

Tandlæge Niels Rintza har i sin karriere
udført mere end 2.000 implantater.

“Der er ingen tvivl om, at Esbjerg Dentallaboratorium er teknologisk i front.
Det mærkes både i det daglige samarbejde
om især implantatbaserede restaureringer og i
forbindelse med kurser om ny teknologi, hvor
man kan være sikker på altid at møde en eller
ﬂere medarbejdere fra Esbjerg Dentallaboratorium. Et andet kriterium, der er afgørende for
mig i samarbejdet med et dentallaboratorium,
er korte leveringstider og samtidig overholdelse
af aftaler. Også på de punkter er man i gode
hænder ved Esbjerg Dentallaboratorium”.
Tlf. 75 12 36 88 · www.esbjergdental.dk
Tandlæge Niels Rintza, Esbjerg
ISO 9001:2000 CERTIFICERET KVALITETLEDELSESSYSTEM









Esbjerg Dentallaboratorium er med 29 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner
og eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.
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Kvalitetssikring på klinikken
Er tandlægerne kommet i gang med at kvalitetssikre deres klinikker?
Og hvad mener de om det? Tandlægebladet har spurgt tre tilfældige tandlæger.

Mette Østergaard

Ellen Pedersen

Klinikejer, Brønderslev

Klinikejer, Tønder

Har du indført kvalitetssikring på din
klinik?
– Det har vi jo bl.a. i forbindelse med
APV’en. Og også via systemadministrationen i al dente, hvor vi har
forskellige procedurer liggende, som
man kan søge på.

Har du indført kvalitetssikring på din
klinik?
– Vi er i gang med det igennem dinTANDLÆGE. Vi er lige i begyndelsen
af processen og skal nu på kursus
hos Tandlægeforeningen, så vi kan
få det sat på skinner.

Hvad tror du, Den Danske Kvalitetsmodel kommer til at betyde
for din klinik?
– Det er en hensigtsmæssig udvikling, at der bliver stillet krav til os –
både for os selv og patienterne. Det
tvinger os til at tænke over, hvordan
man gør tingene.

Hvad regner du med at få ud af det?
– Jeg regner med, at vi får beskrevet
vores procedurer, så medarbejderne
kan slå op, hvordan vi gør tingene. Og
her tænker jeg både på behandlinger
og fx, hvordan man modtager en ny
patient på klinikken. På den måde
sikrer man, at der ikke er forskellige
meninger om, hvordan man gør tingene. Hvilket også gør det nemmere,
når der kommer nye medarbejdere.
Det højner niveauet, så det forhåbentlig bliver mere attraktivt at arbejde på
og måske senere overtage klinikken.

Er der ting, du frygter?
– Man kunne jo godt sætte sig ned og
sige »åh, hvor er det forfærdeligt«, men
hvad hjælper det? Da der blev stillet
krav om APV, havde vi også svært ved
lige at se meningen til at starte med.
Men det endte jo faktisk særdeles
udmærket, og i dag er vi rigtig glade
for det. Det tror jeg er en god ting at
huske, når man ser frem mod de kommende krav om kvalitetssikring.

Hvad bliver den største udfordring?
– Det er meget arbejdstidskrævende! Men jeg tror, det handler om at
motivere personalet og sørge for, at
der er tid til det.

Henrik Stampe
Frandsen
Klinikejer, Højbjerg

Arbejder I med kvalitetssikring på
din klinik?
– Vi er ikke i gang med ISO, men vi
arbejder løbende med at kvalitetssikre vores procedurer bl.a. ved at
lave manualer og sedler, som er placeret på de enkelte arbejdsstationer.
Når der hænger en seddel med en
procedure, er man sikker på, at personalet ved, hvordan vi gør tingene.
Vi har haft to klinikassistentelever
med mangelfulde danskkundskaber,
og i forhold til dem har det været en
god hjælp.
Hvad mener du om, at det offentlige
vil stille krav til tandlægerne om
kvalitetssikring?
– Det har jeg ikke nogen problemer
med. Men det kommer selvfølgelig
an på hvilke krav. Jeg har talt med
én, som er ved at ISO-certiﬁcere sin
klinik, og det lyder omfattende. Der
er bestemt en idé med at få vendt
sine processer, men man skal passe
på, at man ikke drukner i procedurer
for procedurernes skyld.

» Man kunne jo godt sætte sig ned og sige
»åh, hvor er det forfærdeligt«, men hvad hjælper det?
METTE ØSTERGAARD, KLINIKEJER, BRØNDERSLEV
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Kæden er sprunget af
Nils-Erik Fiehn, ansvarshavende redaktør

I globaliseringens hellige navn har VidenskabsMinisteriet ministeriet udarbejdet et forslag, som skal
for Videnskab, give danske forskere yderligere incitament til
Teknologi og at publicere videnskabelige arbejder internaUdvikling har tionalt. Systemet, som er foreslået, består af tre
barslet med et
niveauer, og det giver ﬂest point til det højeste
pointsystem
niveau, hvor ingen danske videnskabelige forlag
for videneller danske videnskabelige tidsskrifter er indskabelige
arbejder, der placeret. Systemet skal anvendes til fordeling af
vil svække
basismidlerne til universiteterne.
formidlingen
I den debat, der for tiden ﬁnder sted i dagsaf dansk
pressen, kritiseres forslaget ud fra to hovedforskning
hensyn: 1) forskning i dansk sprog, litteratur,
kultur, historie og jura risikerer at svækkes,
idet forskning i sådanne forhold har begrænset
international interesse, og danske forskere vil
koncentrere sig om forskningsområder med international bevågenhed, samt 2) danske forlags
og tidsskrifters eksistensgrundlag vil forsvinde.
De to hovedhensyn har naturligvis en indre sammenhæng.
Et tredje hovedhensyn, som indtil nu har været mindre fremtrædende i debatten, er formidlingsaspektet af dansk forskning direkte til de
danske akademiske professioner til sikring af
videnskabeligt uddannede personers fortsatte
virke på højeste videnskabelige niveau.
Universitetsloven af 2003 indførte, ud over
forskning og undervisning, et tredje ben for universiteternes virke: formidling af viden. Videnskabsministeriet har fortsat lagt vægt herpå, idet
det på dets hjemmeside under Forskningsformidling angives, at det arbejder med at fremme
forskningsformidlingen mellem den videnskabelige verden og det omgivende samfund. Dette
må tolkes som det danske samfund. I forhold til
sidstnævnte og universitetsloven springer kæden
af med det fremsatte forslag.
Da danske akademiske professioner langt
hen ad vejen holder sig fagligt ajour ved hjælp
af de danske videnskabelige tidsskrifter, fx Tandlægebladets betydning for de danske tandlæger,
kan forslaget afgørende forringe standarden af
den danske tandpleje, ligesom tilsvarende kan

»









blive tilfældet for andre akademiske fag. Udtrykt
på moderne dansk: Dette er en ommer.
Nu synes det at være så heldigt, at Dansk
Folkeparti tager afstand fra forslaget, hvilket
forhåbentlig vil medvirke til betydelige ændringer, eller at det tages af bordet. Videnskabsministeriets udtalte reguleringstrang bør ændres i
en anden retning og fremme en balance mellem
hensynet til behov for internationale publikationer og hensynet til den nationale formidling.
Kunsten er at ﬁnde en model, som tilgodeser
begge hensyn. Danske forskere vil altid, hvor det
er relevant, publicere i internationale tidsskrifter. Det, der derfor er behov for, er at anspore til,
at der også i danske videnskabelige tidsskrifter
kan publiceres på de skandinaviske sprog og
på engelsk af andre end danske forskere. Dette
kunne styrke de danske tidsskrifter og medvirke
til at skabe en bedre balance i forhold til de internationale tidsskrifter. Herved kan opnås en
formidlingsmodel, der sikrer den internationale
forskningskommunikation, samtidig med at det
danske samfund kan få optimal udnyttelse af
international og dansk forskning.

Forslaget
Niveau 0: Publikationer her udløser ingen
point
Niveau 1: En artikel udløser 1 point og en bog
5 point
Niveau 2: En artikel udløser 3 point og en bog
8 point. Ingen danske forlag eller tidsskrifter
er indplaceret på dette niveau.
Modellen anvendes til beregning af en del af
universiteternes forskningsbevillinger.

358 VIDENSKAB & KLINIK
OVERSIGTSARTIKEL OG KASUISTIK

Pleomorft adenom

Abstract

En oversigt over den
hyppigste spytkirteltumor

En oversigt og præsentation
af et patienttilfælde

Det pleomorfe adenom er den hyppigst
forekommende spytkirteltumor og udgør
størstedelen af de benigne spytkirteltumorer. Tumor forekommer oftest i glandula
parotis og optræder hyppigst i 30–60 årsalderen.
Det pleomorfe adenom præsenterer
sig som en fast, velafgrænset og langsomt
voksende asymptomatisk hævelse. I nærværende artikel præsenteres en 70–årig
mand med et pleomorft adenom i kindslimhinden, og de differentieldiagnostiske
overvejelser diskuteres.

Peter Torkov, uddannelsestandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling,
Århus Sygehus, Århus Universitetshospital.
Thomas Jensen, overtandlæge, specialtandlæge, Kæbekirurgisk
Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Birgitte Melgaard Poulsen, overlæge, Patologisk Institut,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

D

et pleomorfe adenom (PA), også kaldet blandings tumor, er den hyppigst forekommende benigne
spytkirteltumor (1-3). Tumor blev første gang beskrevet
som en blandingstumor i 1866, men først endelig karakteriseret
og navngivet som PA i 1948 (2,4). Tumor består af en blanding
af epitelialt og mesenkymalt væv, heraf navnet pleomorft. I den
nyeste WHO-klassiﬁkation fra 2005, af tumorer i hoved- og halsregionen, klassiﬁceres PA som en benign epitelial tumor, dvs.
blandt tumorer udgået fra selve kirtelparenkymet (Tabel 1) (1).
I takt med den stigende forskning i gener og deres rolle i tumorer
og sygdomme, er der i de senere år fremkommet resultater der
viser at over-ekspression af det pleomorfe adenom gen 1 (PLAG1)
proto-onkogen kan kædes sammen med forskellige neoplasmer
heriblandt pleomorfe adenomer. Declercq et al. viser at 100 % af
de mus der udsættes for PLAG1 allerede efter 1 uge viser tegn på
tumor-dannelse, og efter 5 uger udvikler pleomorfe adenomer.
Disse har mange histologiske ligheder med humane pleomorfe
adenomer (5).

Emneord:
Pleomorphic
adenoma;
gland neoplasm,
salivary

Forekomst
Spytkirteltumorer er sjældne og udgør ca. 3 % af alle tumorer
i hoved-hals-regionen (1,3,4). I Danmark diagnosticeres årligt
omkring 250-300 spytkirteltumorer, hvoraf cirka 50 er maligne
(6,7). I glandula parotis forekommer ca. 80 % af alle spytkirteltumorer, hvorimod intraorale spytkirtel- tumorer er mere sjældne
og udgør 10-15 % af de epiteliale spytkirteltumorer (7).
PA, som udgør størstedelen af alle spytkirteltumorer, ﬁndes
fortrinsvis i glandula parotis (80 %), men kan også ses i glandula
submandibularis (10 %) og de små intraorale spytkirtler (10 %)
(1). Af de intraorale spytkirteltumorer udgør PA ca. 45 % og kan
optræde overalt i mundslimhinden, hvor der er kirtelvæv (8).
Tumor forekommer hyppigst i ganen, overlæben og kindslimhinden (2,8,9). PA kan forekomme i alle aldre, men optræder
hyppigst i 30-60-års-alderen, med større hyppighed hos kvinder
og meget sjælden forekommende hos børn (8-12). Endvidere
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har afrikanere en markant højere risiko for adenomer i forhold
kaukasiere (9,13,14). PA præsenterer sig klinisk som en fast,
langsomt voksende og asymptomatisk hævelse, som er dækket
af normal udseende slimhinde. Tumor er ofte afrundet, glat og
indlejret i en tynd ﬁn kapsel. Imidlertid kan kapslen mangle i de
små spytkirtler, hvor tumoren kan være mere diffust afgrænset
og ses at strække sig ind i det omliggende væv. Ætiologi og patogenese er som for de ﬂeste andre spytkirteltumorer, ukendt.
Det lader dog til at en genetisk komponent er en udslagsgivende
faktor (2,5,8,9).
Histopatologi
PA kendetegnes ved stor morfologisk variation og tumor udviser
sjældent en homogen histologisk opbygning. Tumor består af
epiteliale komponenter og mesenkymalt væv, hvor mængden
af det enkelte væv varierer. I de små spytkirtler ses der en større
andel celler end i tumorerne i de store spytkirtler. Morfologien af
tumorepitelet varierer og kan antage udseende af øer, trabekler
og ductale elementer (2,8,9).
Behandling og prognose
PA er klassificeret som en benign spytkirteltumor, men ubehandlet kan tumor vokse til grotesk størrelse. Behandling af PA
består i kirurgisk fjernelse og i de små intraorale spytkirtler er
recidivfrekvensen lille, hvorimod recidiv forekommer hyppigere
i de store spytkirtler (1). I de store spytkirtler er PA omgivet af
en bindevævskapsel, hvor der kan forekomme indﬁltrende celler, med satellitceller strækkende sig ud i det omliggende væv.
Kirurgisk fjernelse af PA i de store spytkirtler nødvendiggør derfor
samtidig fjernelse af omliggende væv for at mindske recidivfrekvensen (9).
PA er klassiﬁceret som en benign spytkirteltumor, men 5-25
% vil dog undergå malign degeneration såfremt tumor ikke fjernes (2,7,9,11). Malign transformation forekommer hyppigst i de
store spytkirtler og de små intraorale spytkirteltumorer i ganen
(8,9). Pludselig kraftig vækst af tumor, smerter, sårdannelse samt,
specielt for tumorer i parotis, påvirkning af n. facialis kan være
symptomer på malign transformation (8).
Patienttilfælde
En 70-årig mand blev henvist fra privat praktiserende otolog til
Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital med henblik på fjernelse af PA i venstre kind.
Anamnese - Patienten havde for mere end 5 år siden observeret
en mindre hævelse i venstre kind, der gradvist var blevet større
med tiden. I den sidste tid havde patienten haft problemer med
retention af overkæbeprotesen. Patienten konsulterede privat
praktiserende otolog, der foretog ﬁnnålsbiopsi. Histologisk undersøgelse viste PA.
Objektiv undersøgelse - Ekstraoralt - lateralt for venstre næseﬂøj, fandtes en 25 x 20 mm stor fast, velafgrænset, dybtliggende
hævelse, der var forskydelig i forhold til omkringliggende væv.
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Det pleomorfe adenom (PA) er den hyppigste spytkirteltumor
og udgør den største del af benigne spytkirteltumorer. Tumor
forekommer oftest i glandula parotis og optræder hyppigst i
30-60 års-alderen. PA kommer til udtryk som en fast, langsomt voksende og asymptomatisk hævelse, som er dækket
af normal udseende slimhinde. Tumor er ofte afrundet, glat
og indlejret i en tynd fin kapsel.
Behandlingen af PA består i kirurgisk fjernelse og i de små
intraorale spytkirtler er recidivfrekvensen lille, hvorimod recidiv
forekommer hyppigere i de store spytkirtler. Kirurgisk fjernelse
af PA i de store spytkirtler nødvendiggør derfor samtidig fjernelse af omliggende væv for at mindske recidivfrekvensen.

Intraoralt I sulcus alveobuccalis strækkende sig fra regio +3 til
+5 kunne tumor palperes. Dækkende slimhinden var af normal
farve og intakt (Fig. 1A).
Behandling - Henover tumoren blev der lagt en overﬂadisk
incision igennem slimhinden. Med stump dissektion blev tumor
løsnet fra det omgivende væv med god clivage og sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital. Tumorvævet var gulligt med tydelig
vaskularisering og konsistensen var fast (Fig. 1B og 1C). Det
postoperative forløb var komplikationsfrit.
Histologisk undersøgelse og diagnose - Tumoren blev sendt til histologisk undersøgelse. Resultatet var ikke overraskende, foreneligt
med et PA. Der var ingen tegn på dysplasi (Fig. 2A og 2B).
Diskussion
De kliniske differentialdiagnoser til en symptomløs langsomt voksende, hævelse i omslagsfolden i overkæben, vil omfatte en lang
række af neoplastiske og ikke neoplastiske tilstande, heriblandt
spytkirteltumorer, andre benigne tumorer og bløddelscyster. I
nærværende artikel beskrives et patienttilfælde, der var henvist

Tabel 1. WHO klassiﬁkation af benigne spytkirteltumorer 2005
Table 1. WHO classiﬁcation of benign epithelial tumours 2005
Pleomorft adenom
Myoepitheliom
Basalcelleadenom
Warthin tumor
Onkocytom
Kanalikulært adenom
Sebaceøst adenom
Lymfadenom
Sebaceøst
Ikke-sebaceøst
Duktalt papillom
Inverteret duktal papillom
Intraduktal papillom
Papilliferert sialoadenom
Cystadenoma
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Tumoren - klinik
A

B

C

Fig. 1. A. Tumor præoperativt. B: Fjernelse med god clivage. C: Den udtagne tumor.
Fig. 1. A. The tumor preoperative. B: Removal easily released from the adjacent tissue. C: The tumor after extirpation.

Tumoren - histologi
A

B

Fig. 2. A: Histologisk billede af pleomorft adenom forstørret
x200. Visende indkapslet pleomorft adenom. Hæmatoxylineosin farvning. B: Stor forstørrelse af tumor der viser epiteliale
celler dannende duktale strukturer og små trabekulære strukturer. Komponenterne i det myxoide stroma ses at omgive de
epiteliale tumorelementer. Der er fortaget immunohistokemisk
farvning for cytokeratin KL1 x 400.
Fig. 2. A: Low power view showing encapsulated pleomorphic
adenoma. Haematoxylin-eosin stain x200. B: High power view
of glandular elements showing epithelial cells. Myoepithelial
cells lining the epithelial elements are not positive. Myxoid
stromal component is surrounding the glandular elements. Immunohistochemical staining for cytokeratin KL1 x 400.

fra privatpraktiserende otolog, med et ﬁnnålsveriﬁceret PA.
Spytkirteltumorer i de små intraorale spytkirtler er sjældne, sammenlignet med de store spytkirtler, og udgør under 10 % af alle

spytkirteltumorer (1). PA er den hyppigst forekommende benigne
intraorale spytkirteltumor, efterfulgt af det kanalikulære adenom
og basalcelleadenomet (6,14).
Det kliniske udgangspunkt er en 70-årig patient, der præsenterer sig med en langsomt voksende ikke symptomgivende
hævelse i omslagfolden i overkæben forskydelig fra underlaget
og med intakt slimhindedække. Patientens alder kunne henlede
opmærksomheden på kanalikulære adenomer, der fortrinsvis
ses ved personer over 50 år, hvor de er lokaliseret til primært
overlæben. Kanalikulære adenomer ses også i kindslimhinden,
men de opnår sjældent en størrelse over 2 cm, hvilket mindsker
sandsynligheden for at der er tale om et kanalikulært adenom
(8,9).
Lipomer kunne også være en differentieldiagnose. Lipomer er
langsomt voksende, symptomløse og velafgrænsede og varierer
meget i størrelse. Lipomer ses sjældent i mundhulen (2-4 %), men
når de præsenterer sig er det fortrinsvis i kindslimhinden (8,9).
Der ses intakt slimhinde dække over lipomer, der er lidt gullige
og gummiagtige i deres konsistens. De ses hyppigst ved personer
der er 40-60 år (8,9). Dette kunne meget vel passe på den aktuelle
patient, der havde haft hævelse igennem mange år, men med en
hyppighed på kun 2-4 % bør der overvejes andre muligheder. Endeligt kunne man overveje basalcelleadenomet, der hovedsageligt
præsenterer sig i 60-års alderen, og som er langsomt voksende
og fast velafgrænset og symptomløs. Det udgør dog kun 1-2 % af
alle spytkirteltumore og ﬁndes primært i parotis (7-9) Klinikken
passer igen, men sandsynligheden for at der her er tale om et
basalcelleadenom er tvivlsom.
En fast, langsom voksende hævelse i overkæben kan som
beskrevet repræsentere forskellige patologiske tilstande. Histologiske undersøgelser er derfor nødvendig for at kunne foretage
endelig diagnostik.
Taksigelse
Forfatteren vil til slut takke Jesper Reibel, professor, ph.d.,
dr.odont, for at være behjælpelig med litteratur tilføjelse, samt
kommentare til udfærdigelse af denne artikel.
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Abstract (English)

Pleomorphic adenoma (Benign mixed tumor). A survey and a case
report
Salivary gland tumors are uncommon comprising only 3 % of all
head and neck tumors. Pleomorphic adenoma (PA) is the most
common benign salivary gland tumor and accounts for about 80
% of all salivary neoplasms. The tumor may occur in all salivary
glands, although there is a preference for the parotid gland. The
etiology as well as the pathogenesis of the tumor is unknown. PA
usually appears between the ages of 30 and 60 years as a painless,
slowly growing, ﬁrm mass. Surgical excision is the treatment of
choice and recurrence is rare. A case of a 70-year-old man with a
PA in the buccal mucosa is presented. The tumor was surgically
removed and the histological examination revealed a PA. Healing
was uneventful.
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ABSTRACT

WEBNR.: 050901

Usædvanlige komplikationer
til implantatbehandling:
blødning, emboli, migration
Ib Sewerin, docent, dr.odont., Odontologisk
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Emneord:
Dental implants;
complications;
hemorrhage;
embolism

Implantatbehandling i mundhulen er i dag en rutinemæssig behandling, som har en høj succesrate og kun sjældent medfører
komplikationer.
Undtagelsesvis kan dog opstå usædvanlige og undertiden
alvorlige komplikationer, og på baggrund af litteraturen gennemgås i nærværende artikel tre former for heldigvis sjældne
komplikationer. De omfatter 1) større arterielle blødninger, 2)
luftemboli og 3) migration af implantater.
Større arterielle blødninger, som næsten udelukkende optræder i mundbunden, kan medføre blokering af luftvejene og
dermed være livstruende.
Venøs luftemboli er også en yderst farlig tilstand, og der er
eksempler på opståen i forbindelse med implantatbehandling.
Migration af implantater til overkæbens bihuler er ikke farlig,
men kræver operativ indgriben.
Artiklen ligger i sin fulde længde på Tandlægebladets hjemmeside tandlaegebladet.dk. Du finder den ved at indtaste ovenstående webnr.
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COCHRANE-REVIEW

Fluor fra tandpasta er tilstrækkeligt
Supplement er kun indiceret i særlige tilfælde
Winnie Brodam

A

dministration af ekstra ﬂuor (ud over den fra tandpasta),
i form af fx skyllemidler, gel eller lak, reducerer cariesudviklingen yderligere, men ekstragevinsten er ikke stor.
Sådan lyder konklusionen på et af Cochranes nyligt opdaterede reviews.
Det pågældende review fandt ingen negative effekter af eventuel ekstra ﬂuoradministration.
11 studier indgår i Cochranes metaanalyse – af dem omhandler
de ni effekten af skyllemidler med ﬂuor, geler eller lak med ﬂuor i
kombination med ﬂuortandpasta.
Kommentar af lektor Kim Ekstrand, Afdeling for Cariologi og
Endodonti, Tandlægeskolen i København:
- Reviewets konklusioner er ikke nye. Eksempelvis viste SBUrapporten fra 2002, »Att förebygga karies«, at der ikke var megen
cariesreduktion at hente ved fx at skylle med mundskyllevæske
med ﬂuor på børn og unge, som samtidig brugte ﬂuortandpasta.
Baggrundsundersøgelserne i det aktuelle review og i SBU-rapporten er stort set de samme, og den overordnede konklusion er, at
ﬂuortandpasta er fundamentet i kontrol af cariessygdommen.
SBU-rapporten viste endvidere, at øges ppm-mængden af ﬂuor
i tandpastaen med 500 ppm fx fra 1.000 til 1.500 ppm, resulterer
det i en ca. 8 %’s reduktion i DMFS. Det forhold kan bruges aktivt
i indsatsen mod caries, når ﬂuor bruges efter devisen: maksimal
effekt på caries – minimale bivirkninger.

I overensstemmelse med internationale anbefalinger, og formodentlig også med reviewforfatternes, anbefaler Afdeling for Cariologi og Endodonti, Tandlægeskolen i København, brug af 1.100
ppm ﬂuortandpasta i dentalal-dre, fra 1. tand bryder frem, til approksimal kontakt er etableret mellem 04/05 (ca. 3½ år). I de ca. 10
kommuner i landet, hvor ﬂuoridkoncentrationen i drikkevandet er
> 0,9 ppm, kan anbefales tandpasta med eksempelvis 500 ppm
ﬂuorid. Fra 3½-års-alderen og frem anbefales brugen af 1.450
ppm ﬂuortandpasta, specielt under frembrudsfaserne af 1.- og
2.-molarer. Mængden af tandpasta fra ottemånedersalderen til
ca. otte år må ikke overskride størrelsen af barnets lilleﬁngernegl
pr. dag – det er koncentrationen af ﬂuorid, der er vigtig – ikke
mængden af tandpasta (Ellwood & Fejerskov, 2003).
Supplementer som skyllevæsker med ﬂuor, geler, lokale applikationer med 2 % NaF eller Duraphat etc. bør bruges ved høj
cariesrisiko og/eller på direkte diagnose: caries dentalis progressiva superﬁcialis. Som det ser ud nu, er ﬂuorid ikke virksomt ved
erosioner.
Litteratur
SBU-rapporten »Att förebygga karies« – Statens beredning för
medicinsk utvärdering, 2002, www.sbu.se, rapport 161.
Ellwood R, Fejerskov O. Clinical use of ﬂuoride. In: Fejerskov
O, Kidd E, editors. Dental caries, the disease and its clinical management. Copenhagen: Blackwell/Munksgaard; 2003.
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Abstract

Background
Topical fluoride therapy (TFT) in the form of toothpastes, mouthrinses, varnishes and gels are effective caries preventive measures. However, there is uncertainty about the relative value of these interventions when used together.
Objectives
To compare the effectiveness of two TFT modalities combined with one of them alone (mainly toothpaste) when used for the
prevention of dental caries in children.
Search strategy
We searched the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register (May 2000), the Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library Issue 2, 2000), MEDLINE (1966 to January 2000), plus several other databases. We
handsearched journals, reference lists of articles and contacted selected authors and manufacturers.
Selection criteria
Randomized or quasi-randomized controlled trials with blind outcome assessment, comparing fluoride varnish, gel, mouthrinse, or toothpaste in combination with each other in children up to 16 years during at least 1 year. The main outcome was
caries increment measured by the change in decayed, missing and filled tooth surfaces (D(M)FS).
Data collection and analysis
Inclusion decisions, quality assessment and data extraction were duplicated in a random sample of one third of studies, and
consensus achieved by discussion or a third party. Authors were contacted for missing data. The primary measure of effect
was the prevented fraction (PF) that is the difference in mean caries increments between the »treatment« and »control« groups
expressed as a percentage of the mean increment in the control group. Random effects meta-analyses were performed where
data could be pooled.
Main results
Eleven of the 12 included studies contributed data for the meta-analyses. For the nine trials that provided data for the main
meta-analysis on the effect of fluoride mouthrinses, gels or varnishes used in combination with toothpaste (involving 4026
children) the D(M)FS pooled PF was 10 % (95 % CI, 2 % to 17 %; p = 0.01) in favour of the combined regimens. Heterogeneity
was not substantial in these results (I square = 32 %). The separate meta-analyses of fluoride gel or mouthrinse combined
with toothpaste versus toothpaste alone favour the combined regimens, but differences were not statistically significant; the
significant difference in favour of the combined use of fluoride varnish and toothpaste accrues from a very small trial and appears likely to be a spurious result. Not all other combinations of possible practical value were tested in the included studies.
The only other statistically significant result was in favour of the combined use of fluoride gel and mouthrinse in comparison
to gel alone (pooled DMFS PF 23 %; 95 % CI, 4 % to 43 %; p = 0.02), based on two trials. No other combinations of TFT
were consistently superior to a single TFT.
Authors’ conclusions
Topical fluorides (mouthrinses, gels, or varnishes) used in addition to fluoride toothpaste achieve a modest reduction in caries compared to toothpaste used alone. No conclusions about any adverse effects could be reached, because data were
scarcely reported in the trials.
Marinho VCC, Higgins JPT, Sheiham A, Logan S. Combinations of topical fluoride (toothpastes, mouthrinses, gels, varnishes) versus single topical fluoride for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No: CD002781.DOI:10.1002/14651858.CD002781.
pub2.
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Resumé

I 2007 sluttede en æra, da Dansk Tandlægeforening ophørte med at benytte Skt.
Apollonia som logo og som symbol på publikationer og brevpapir mv.
I artiklen opsummeres legenden om
Skt. Apollonia og hendes betydning som
helgeninde. Desuden redegøres for, hvorledes hun gennem tiden er fremstillet og
gengivet – i kunsten og som symbol og
som bomærke – med særlig vægt på danske forhold.
Den fejlagtige og ofte gentagne betegnelse som »tandlægernes skytshelgen«
kommenteres.

Skt. Apollonia
– en gennemgang
af legenden
Ib Sewerin, docent, dr.odont., Odontologisk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

G

ennem en årrække har Skt. Apollonia – i forskellige udformninger – været benyttet som logo for Dansk Tandlægeforening og været gengivet på dennes publikationer. I
2007 besluttedes det at indføre et nyt logo.
Der foreligger en række tidligere artikler og bøger om Skt. Apollonia på dansk, herunder af dentalhistorikerne Hedda Boers og
Leif Marvitz (1-10), men ingen senere end i 1988.
Formålet med nærværende artikel er at bringe en opdatering
af legenden om Skt. Apollonia, forekomsten af afbildninger, specielt i Danmark, og den hidtidige anvendelse af helgeninden i
tandlægelige bomærker.
Interesserede læsere kan henvises til legendariske værker af
Walther Bruck (11), Wilhelm Bulk (12), John Wessler (13-16)
samt Astrid Fredlund (17).
Legenden
Baggrunden
Skt. Apollonias martyrium dateres til året 249 og fandt sted i
Alexandria, som dengang hørte under det romerske kejserrige,
hvor de kristne var genstand for omfattende forfølgelser. De var
dikteret af de romerske kejsere, der betragtede de kristne som
en trussel mod Romerriget. I tiden op til 249 planlagde man en
festligholdelse og markering af 1.000-året for Romerrigets oprettelse. Riget var i begyndende opløsning, og man ønskede at styrke
dyrkelsen af de romerske guder. Der indledtes en intensiveret
forfølgelse af de kristne, og de blev i stort antal taget til fange,
pint og dræbt (3,18-20).

Kilden
Beretningen om Apollonias martyrium tilskrives biskoppen af
Alexandria, Dionysius, der levede samtidig med Apollonia. Han
beskrev i 251 begivenheden i et brev til biskop Fabius af Antiochia
(11,19,20). Brevvekslingen er senere refereret af Eusebius, der var
biskop af Caesarea; han er kaldt »kirkehistoriens fader« og anses
for en sikker kilde (3,11,19).
Begivenheden
I 249 blev den kristne kvinde Apollonia taget til fange og tortureret i den hensigt, at hun skulle afsværge sin kristne tro. Torturen
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bestod i, at hun ﬁk sine tænder slået ud ved slag på kæberne,
samtidig med at hun blev truet med at blive brændt. Ingen af
delene ﬁk hende til at opgive sin tro.
Da bålet var tilrettelagt, bad hun ifølge beretningen om at blive
løst af sine bånd, hvorefter hun selv kastede sig i ilden.
Omskrivninger
Der er senere sket forskellige omskrivninger af den originale tekst
og foretaget en række digteriske tilføjelser.
I forskellige oversættelser omtales Apollonia fx som »en ældre
diakonisse« (3), »en beundringsværdig jomfru i en fremskreden
alder« (8), »an admirable virgin, already an older woman« (21),
»a virgin of advanced age« (22) og som en »an Jahren vorgerückte
Jungfrau (Diakonissin)« (11,18).
Af en senere forfatter karakteriseres hun imidlertid som »ein
Mädchen, kaum reif zur Hochzeit, in ihrer Jugend Blüte« (»knap
moden til bryllup, i sin ungdoms blomst«)(11,23), og i en anden
senere beskrivelse betegnes hun som »a maiden, who excelled in
beauty the nymphs of the Nile« (19).
Hendes herkomst blev senere ændret til, at hun var »of kingly
ancestry« (19), og at hun var datter af Kejser Eusebius (11,22).
Ifølge originalteksten blev hendes tænder slået ud, men formuleringerne er forskellige, fx »broke all of her teeth and cracked
her jaws« (21), »ved at slå hende i ansigtet slog de alle hendes
tænder ud« (3), »pryglede løs på hendes kæber og slog alle hendes
tænder ud« (9), »broke her teeth with iron points, and extracted
the roots with tongs« (22) og »brachen durch Schläge auf die
Kinnbacken alle Zähne heraus« (24).
Ifølge visse overleveringer blev hendes tænder slået ud »mit
spitzen Steinen« (11,18), og ifølge andre blev de ekstraheret
(25,26).
Efterhånden som Skt. Apollonia ufravigeligt blev afbildet med
en tang i sine hænder, cementeredes det som den almindelige
opfattelse, at hun ﬁk sine tænder ekstraheret.
Ligeledes beskriver den originale tekst, at Apollonia, da hun
blev truet med brænding på bålet, bad om at blive løsgjort, hvorefter hun selv kastede sig i ﬂammerne.
Denne handling viste sig senere at være i modstrid med den
katolske tro, hvor der tages afstand fra selvmord. Ifølge en behændig omskrivning er hendes handling forklaret ved, at hun
søgte døden gennem en højere tilskyndelse, altså ikke frivilligt
(8,11,12,18,23,28).
Helgenindestatus
Antallet af helgener og martyrer, der er ofﬁcielt anerkendt af den
romersk-katolske kirke, andrager ca. 40.000 personer (29).
Apollonias helgenindestatus bygger på, at hun under sin tortur
bad til Gud om, at alle, der led af tandsmerter, ved deres bønner
måtte blive befriet for smerter.
I 1583 blev datoen for hendes martyrium fastsat til den 9. februar i Martyrologium Romanum (24,30), og i 1634 blev hendes
helgenindestatus ofﬁcielt konﬁrmeret af paven (8,24).









Tilbedelsen
Helgendyrkelse spillede en stor rolle i Middelalderen, og helgenskaren var enorm. Der var helgener mod øjenlidelser (Skt.
Ottilia), halslidelser (Skt. Blasius), pest (Skt. Sebastian) etc.
(17,31-33).
Nogle af de eneste udveje for at blive lindret for og imødegå
tandsmerter for datidens patienter var tro og bønner – og overtro
og besværgelser. Legenden om Apollonia, som havde overlevet i
det stille gennem århundreder, blev omkring 1300-tallet vakt til
live igen, og hun blev genstand for en kultdyrkelse, der bredte
sig i størstedelen af Europa, herunder også i Norden, men kun i
begrænset omfang til Storbritannien (34).
Ved at tilbede den hellige Skt. Apollonia håbede patienterne
på lindring, og ved at bede i hendes navn mente de yderligere
at kunne forebygge tandsmerter. Der udvikledes en lang række
»færdige« bønner. Et dansk eksempel fra den Thottske bønnebog fra 1497 (se senere) lyder, omskrevet til nudansk, således
(25,27,35):

»O, du udvalgte og værdige Jesu Christi Jomfru og Martyr, Sancta
Apollonia, bed dine bønner til Herren for mine Synders Skyld, at jeg
ej skal pines haardelig i Hoved og Tænders Værk for min Brøde.
Bed for os, Sancta Apollonia, at os maa gives den evige Glæde.
Gud, du som lod Sanctam Apolloniam, din ærefulde Jomfru og
Martyr, da hendes Tænder vare udslagne, overvinde sine Fjender med
sin Pines Sejrstegn, vi beder dig, at du giver os for hendes Fortjeneste
og Bøn, at vi maa frelses for Tænders, Hoveds og Legemets Værk ved
Christum vor Herre. Amen.«
Et antal kirker og kapeller over hele Europa er tilegnet Skt. Apollonia. Den tyske Kejser Ferdinand III (1608-1657) og Dronning
Maria lod i 1643 i Wien opføre et kapel i taknemmelighed over,
at deres søn, den senere Kejser Leopold, var befriet for tandpine
(1,11,36).
I kirker og klostre opbevares et stort antal relikvier bestående
af tænder og kæbefragmenter, der tilskrives Skt. Apollonia. Antallet er så stort, at det langt overskrider det mulige. I Bologna samt
i to kirker i Køln »ﬁndes« sågar hele Skt. Apollonias underkæbe
(11,18,34).
I Middelalderens Danmark brugte man at give børnene helgennavne (fx Marie (Jesu Moder), Anna (Marias moder), Karen
(Catharina)) for at beskytte dem mod ulykke. Herunder vandt
navnet Abelone (en dansk omskrivning af Apollonia) udbredelse.
Navnet er siden yderligere forkortet i form af Lonne og Lone.
Ældre afbildninger (Europa)
Den formentlig ældst kendte afbildning af Skt. Apollonia stammer
fra før 1300, men dateringen er usikker (11,17,34). Det drejer sig
om en mønt af bly, som ﬁndes gengivet i møntsamlingen i Castello
Sforzesco i Milano. På forsiden, som bærer inskriptionen »Contra
dolorem dentium – Amen – Virgo«, ses en kvindeskikkelse med
glorie om hovedet, der bærer en tang i den ene hånd og en tand
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den katolske gudstjeneste), stammende fra et dominikanerkloster
i Flandern (12-16).
Siden er Apollonia gengivet i et utal af malerier, tegninger,
mosaikker, træsnit, kobberstik, glasmalerier, kakler, graveringer,
relieffer og skulpturer (Fig. 1). Kunstnerne tæller alt fra ukendte,
lokale billedmagere til de største navne som Jacob Jordaens, Bernadino Luini, Albrecht Dürer mﬂ. (3,11,17).
Fremstilling
Billederne visende Skt. Apollonia kan opdeles i to kategorier.
Den ene omfatter rene portræt- eller ﬁgurbilleder og den anden
situationsbilleder.

Fig. 1. Træﬁgur (80 cm høj) fra det 17. århundrede visende
Skt. Apollonia. Originalen opbevares hos »Bundesverband der
Deutschen Zahnärzte« i Køln.

i den anden. På bagsiden ses en tekst på latin, der i tysk oversættelse lyder (24):
»Auserlesene Braut Christi.
Für uns Apollonia
bete und bitte zu Gott
damit wir nicht zur Strafe für Sünden
durch Zahnschmerzen geplagt werden.«
Af en måske mere sikker datering er et maleri på predellaen (fodstykket) til en altertavle i St. Catharina-kirken i Pisa, hvor Skt.
Apollonia ses afbildet sammen med en række andre helgener og
helgeninder. Kunstneren var Simone Martini, som døde i 1344, og
billedet er derfor malet forinden, måske omkring 1320 (12).
Ifølge Wessler (27)) stammer det ældste billede fra slutningen
af 1300-tallet, hvor Skt. Apollonia ses på et 14 x 21 cm stort miniaturemaleri på et pergamentblad i et »breviarium« (tekstbog for

Portræt- og ﬁgurbilleder – På langt de ﬂeste fremstillinger ses Skt.
Apollonia iklædt en folderig klædedragt, og hun bærer ofte et
hovedklæde. Dragten er i mange tilfælde klassisk antik, men på
mange billeder ses Skt. Apollonia iklædt tidens klædedragt (Fig.
1).
For at vise hendes helgenindestatus er hendes hoved ofte omgivet af en glorie, og somme tider bærer hun en krone, hvilket
tilskrives, at hun ifølge visse fortolkninger var af fornem afstamning.
I næsten alle tilfælde holder hun en tang i hænderne. Tangen
er på de ﬂeste billeder stor og af en form, som umuliggør en indføring i mundhulen og en ekstraktion af kindtænder.
På mange billeder vises en tand mellem tangens kæber. Pudsigt nok placerer ﬂere kunstnere tanden med roden vendende
nedad mod tangens lås.
Det væsentligste er nok, at tangen skal give associationer til
hendes torturering. På et alterbillede fra Rom holder hun en hel
mandibel i tangen (12).
Det egentlige udseende af de ældre martyrer er naturligvis
ukendt. Da de ikke er genkendelige ud fra deres udseende, må
de identiﬁceres ud fra de attributter, som de bærer, og for Skt.
Apollonias vedkommende sker identiﬁkationen altså ud fra, at
hun bærer en tang (11).
Situationsbilleder – Mange billeder er situationsbilleder, dels visende tortureringen, dels visende Skt. Apollonia i en helbredende
eller trøstende funktion.
Sceneriet visende torturen gengives vidt forskelligt, varierende
fra »indendørsscener«, hvor Skt. Apollonia ses bundet til en søjle,
til »udendørsscener«, der kan være henlagt til byen Alexandria eller til et idyllisk landskab. Undertiden ses hun med kun en enkelt
bøddel, andre gange med ﬂere.
I Fig. 2 gengives et miniaturemaleri fra ca. 1450 af den franske
maler Jean Fouquet. Billedet stammer fra en bønnebog (hora
sacrum) med ca. 350 miniaturemalerier, der ledsagede de forskellige bønner. Sceneriet viser et af de på tiden populære kirkespil
(en slags »teaterforestillinger (miracle plays)«), hvor en professionel trup gennemspillede scener af kirkehistorisk art. Skønt
scenen i Fouqets billede skal forestille at udspille sig i år 249, er
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Fig. 2. Kendt miniaturemaleri
(12 x 16,5 cm) fra ca. 1450
af Jean Fouquet visende
tortureringen af Apollonia.
Sceneriet må opfattes som
gengivelsen af et af datidens
populære kirkespil (»miracle
plays«).

klædedragten den i 1400-tallet gældende. Skt. Apollonia er iklædt
en hvid klædning, der symboliserer uskylden. Hun ses bundet,
og en af hendes tilfangetagere er i færd med at ekstrahere en
tand med en ekstremt lang tang. Til venstre ses en biperson, som
tilkendegiver sin foragt ved at klø sig i bagen (38).
Ældre afbildninger (Norden)
Antallet af afbildninger af Skt. Apollonia i Norden er begrænset
(3,39). Der er registreret i alt 63 afbildninger (Tabel 1).

Norge, Sverige, Finland
Fordelingen i Norden er særdeles uensartet. I Norge ﬁndes Skt.
Apollonia omtalt som helgeninde i 1519-20 (3,39), men der ﬁndes
kun i alt tre afbildninger (17,40).
I Finland er identiﬁceret ﬁre kalkmalerier og et maleri på en
altertavle (17).
I Sverige er imidlertid fundet 43 afbildninger af Skt. Apollonia
(17,25,41). Hun ﬁndes fremstillet på kalkmalerier i 25 kirker, på
6 altertavler og alterskabe samt på 9 korkåber og messehagler. Et
stort antal billeder er lokaliseret inden for et begrænset område
(Uppland), hvor det må formodes, at Apollonia-kulten har været
særligt dominerende.
Danmark
Der er i Danmark registreret 13 ældre afbildninger af Skt. Apollonia (Tabel 2). Ét fund indgår ikke i oversigten i Tabel 1.









Kalkmalerier – Skt. Apollonia er gengivet på kalkmalerier i følgende seks danske kirker.
I Hillerslev Kirke (mellem Ringe og Faaborg) findes den
vistnok ældste gengivelse af Skt. Apollonia i Danmark (Fig. 3).
Kalkmaleriet stammer ifølge Saxtorp (42) fra ca. 1375 og fremstår
nærmest som en stregtegning.
I Vigersted Kirke (tæt på Ringsted) kan ses en samling sengotiske billeder fra ca. 1450 og heriblandt Skt. Apollonia (6,42).
I Gislinge Kirke (Nordsjælland), som er rigt udsmykket med
senkatolske kalkmalerier, der stammer fra ca. 1450-1480, ﬁndes
et velbevaret billede (5,42). Det blev i 1984 anvendt som basis
for Dansk Tandlægeforenings logo (se senere).
Aagerup Kirke (ved Vipperød i Nordsjælland) er rigt dekoreret

Tabel 1. Oversigt over billeder af Skt. Apollonia i Skandinavien
(efter Fredlund (17)). Gruppen ”andet” omfatter broderier, relieffer på døbefont, træsnit, gravering på vinkande, glasmaleri mv.
Danmark Finland

Norge

Sverige

I alt

4

0

25

35

1

1

6

11

1

0

1

9

11

2

0

1

3

6

12

5

3

43

63

Kalkmalerier

6

Altertavler/
-skabe

3

Korkåber/
messehagler
Andet
I alt
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Tabel 2. Ældre afbildninger af Skt. Apollonia i Danmark med tilhørs-/opbevaringssted og ca. oprindelsesår.
Type
Kalkmaleri

Altertavle

Sted

År

Reference/r

Hillerslev Kirke

Ca. 1375

(12,42)

Vigersted Kirke

Ca. 1450

(42)

Gislinge Kirke

Ca. 1450-1480

(5,42)

Aagerup Kirke

1510

(7,42)

Dalbyneder Kirke

1511

(42)

Raaby Kirke

1511

(1,42)

Nordlunde Kirke (nu Nationalmuseet)

1475-1500

(1,3,11,12)

Løjt Kirke

Ca. 1520

(9,43)

Tjæreby

Tidligt 1500-tal

(17)

Tegning

Thottske bønnebog (nu Kgl. Bibliotek)

1497

(1,11,35)

Korkåbe

Cleve (nu Kunstindustrimuseet i København)

Ca. 1520-30

(4,17)

Altertæppe

Rødding Kirke

Tidligt 1500-tal

(4,17)

Glasmaleri

Ribe (nu »den antikvariske Samling« i Ribe)

1500-1600-tallet

(7)

I Dalbyneder Kirke (mellem Randers Fjord og Mariager Fjord)
ﬁndes en samling meget farverige kalkmalerier fra 1511, herunder
fem helgeninder og blandt disse Skt. Apollonia med tang og tand
(42). Råby Kirke (kun få km fra Dalbyneder Kirke) rummer en stor
og smuk dekoration, der også er dateret til 1511, og som viser Skt.
Apollonia sammen med seks andre helgeninder (1,6,17,42).

Fig. 3. Det vistnok ældste billede af Skt. Apollonia i Danmark.
Det stammer fra ca. 1375 og ﬁndes i velbevaret form i Hillerslev
Kirke på Midtfyn. Højde ca. 1,5 m.

af en ukendt kunstner, der kun kendes fra denne ene kirke. Billederne stammer fra ca. 1510 og er ekstremt fantasifulde. På en
pille ﬁndes en gengivelse af Skt. Apollonia i en sengotisk, farverig
klædedragt (7,17,42).

Altertavler – På predellaen (fodstykket) af en altertavle, der oprindelig var placeret i Nordlunde Kirke på Lolland, ﬁndes et billede
af Skt. Apollonia, der stammer fra ca. 1470-1500 (11,12) (Fig. 4).
Kristus ses omgivet af otte helgener og helgeninder, herunder Skt.
Apollonia (1). Hun bærer en krone, og hendes hoved er omgivet af
en glorie. I højre hånd holder hun en tang af voldsomme dimensioner, og mellem tangens kæber ses en genstand, der formentlig
repræsenterer en tand. Altertavlen og predellaen beﬁnder sig nu
på Nationalmuseet i København.
I Løjt Kirke ved Aabenraa ﬁndes en overdådigt udsmykket
altertavle, der stammer fra 1520. Kunstneren er ukendt. På
predellaen ses to biskopper og to helgeninder, hvoraf den ene
med sikkerhed kan identiﬁceres som Skt. Apollonia pga. hendes
attributter (17,43).
På altertavlen i Tjæreby Kirke (nær Skælskør) ﬁndes en altertavle fra ca. 1525 med ﬁgurer visende 13 nødhjælpere (44). Én
af disse antages at forestille Skt. Apollonia, men identiﬁkationen
er usikker (12,17,44).
Tegning – I den såkaldt Thottske bogsamling (samlet og ejet af
greve Otto Thott 1703-1783 (45)) ﬁndes en håndskrevet bønnebog på ca. 200 sider fra 1497 (se tidligere) med bl.a. en bøn til
Skt. Apollonia. I tilslutning til bønnen ses som vignet en lille ﬁn
pennetegning af helgeninden (Fig. 5). Bogen beﬁnder sig på Det
Kgl. Bibliotek i København.
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Fig. 4. Velkendt og gentagne gange kopieret billede af Skt.
Apollonia (ca. 15 cm højt), som ﬁndes på predellaen af en altertavle stammende fra Nordlunde Kirke. Altertavlen opbevares
på Nationalmuseet i København.

Fig. 5. Pennetegning (ca. 5 cm høj)
i bønnebog fra 1497 tilhørende den
Thottske bogsamling, ledsagende en
bøn til Skt. Apollonia. Tegningen blev
anvendt på titelbladet af Tandlægebladet i 1922.

Fig. 6. Maleri (150 x 185 cm) af kunstneren Jørgen Thomsen
udført i 1956 i anledning af Københavns Tandlægeforenings
80-års jubilæum. Billedet ﬁndes nu i Tryghedsordningernes
domicil på Svanemøllevej, København. Bemærk den diskrete
gengivelse af en ekstraktionstang øverst til venstre i billedet.

optræder her sammen med 31 andre helgen- og helgenindeskikkelser (4,6,17).
Glasmaleri – Ved et tilfælde fandt man i 1968 i forbindelse med
et byggearbejde i Ribe et fragment af en rude med et billede af
Skt. Apollonia (7). Ruden stammer formentlig fra ca. det 16.
århundrede.
Malerier – Der ﬁndes kun et enkelt maleri i Danmark visende Skt.
Apollonia. Det beﬁnder sig i Cistercienser-Klosteret i Allerslev
(ved Lejre). Dateringen er usikker, men ifølge Boers (4) stammer
det fra »nyere tid«. Billedet er ikke medtaget i Tabel 1 og 2.

Korkåbe – På Kunstindustrimuseet i København ﬁndes en korkåbe, der formodes at stamme fra tiden 1520-30 (4). Den er i ﬂøjl
med broderier i guld og silke. På ryggen er Kristi lidelseshistorie
fremstillet, og på bræmmerne ses en række helgen- og helgenindeskikkelser, heriblandt Skt. Apollonia.
Altertæppe – I Rødding Kirke (nordøst for Viborg) ﬁndes et lille
antependium (altertæppe) på ca. 60 x 75 cm. Skt. Apollonia









Forsvundne afbildninger
I Århus Domkirke fandtes et velbevaret, men nu forsvundet kalkmaleri fra 1400-tallet (1,2,6,27), der viste Kristus omgivet af tre
helgeninder, hvoraf Skt. Apollonia var den ene. Kalkmaleriet
ﬁndes bevaret i form af en akvarel, der opbevares i Nationalmuseets billedarkiv (1).
Ifølge Boers (1,6) fandtes tidligere et alter til Skt. Apollonias
ære i Ribe Domkirke, og i Hasle Kirke sås Skt. Apollonia sammen
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med tre andre helgeninder på ﬂøjen til en altertavle, stammende
fra antagelig 1510-1520. Denne ﬂøj er senere gået tabt (44).
Relikvier – I dels Roskildes, dels Københavns Gråbrødrekloster
har tidligere været opbevaret relikvier i form af tænder og knoglerester stammende fra Skt. Apollonia.

Malerier – I forbindelse med Københavns Tandlægeforenings
80-års jubilæum i 1957 malede kunstneren Jørgen Thomsen et
billede af Skt. Apollonia i moderne skikkelse (Fig. 6). Maleriet
måler 150 x 185 cm. Det hængte frem til 1999 i Københavns Tandlægeforenings lokaler og har siden hængt i Tryghedsordningernes
domicil på Svanemøllevej.

Moderne afbildninger
Instrumentskab – På Medicinsk Museion i København ﬁndes et
instrumentskab, der har tilhørt tandlæge H.E.C. Kiersgaard, som
var formand for Dansk Tandlægeforening i 1909-1915. Skabet er i
egetræ og fremstillet ca. 1905. Det er prydet af en række prægtige
billedskærerarbejder, herunder en 37 cm høj fremstilling af Skt.
Apollonia (46).
Motivet er hentet fra altertavlen fra Norlunde Kirke (se tidligere).

Skulpturer – I 1945 præsenteredes på Charlottenborgs efterårsudstilling en statuette visende Skt. Apollonia, der var udført af
kunstneren Ejgil Vedel Schmidt (4).
I 1968 indstiftede Dansk Tandlægeforenings Hygiejnekomité
en pris, »Abelone-prisen«, hvortil der var knyttet en statuette,
udført af billedhuggerinden Vibeke Drachmann (Fig. 7). Prisen
gik i 1968 til amtmand M.J. Clausen som påskønnelse af hans
indsats for fremme af profylakseforanstaltninger i Holbæk Amt
(Tandlægebladet 1968;72:1170-1). I 1969 blev prisen givet

Fig. 7. Statuette af billedhuggerinden Vibeke Drachmann, visende Skt. Apollonia. Statuetten uddeltes af Hygiejnekomitéen
i årene 1968-1980 i form af »Abelone-Prisen«.

Fig. 8. Statue af billedhuggerinden Hanne Varming opstillet
i Viborg i 1994 på stedet, hvor en kilde viet til Skt. Apollonia
tidligere havde ligget. Foto: Henrik Bjerregrav.
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Fig. 9. Mosaik af kunstneren Karl Larsen, der blev skænket til Københavns Tandlægehøjskole af tandlæge K. Deichmann Heegaard i
forbindelse med indvielsen af Tandlægehøjskolens udbygning i 1964. Motivet stammer fra et træsnit fra ca. 1450 (se tekst).

til nordmanden Thorbjørn Egner, fader til »Karius og Baktus«
(Tandlægebladet 1969;73:873-4), og i 1971 tildeltes den Folketinget, repræsenteret ved dettes formand, fhv. minister Karl
Skytte, som anerkendelse for vedtagelsen af børnetandplejeloven
i 1971 (Tandlægebladet 1971;75:921-4). I 1976 tilfaldt prisen
TV’s børne- og ungdomsafdeling (Tandlægebladet 1976;80:4145), og i 1978 blev den tildelt Legoland som påskønnelse af, at
man i Legolands 10-årige eksistens aldrig havde forhandlet slik
(Tandlægebladet 1978;82:389). Sidste gang, prisen blev uddelt,
var i 1980, hvor den tilfaldt laboratorieforstander Lars Okholm,
der som leder af FDB’s laboratorium var ansvarlig for mindskelsen af sukkerindholdet i danskernes fødevarer (Tandlægebladet
1980;84:347-8).
I 1994 opstilledes i Viborg en legemsstor bronzestatue af
Skt. Apollonia udført af billedhuggerinden Hanne Varming
(Fig. 8). Figuren bærer ingen kendetegn, der viser, at den
fremstiller en helgeninde. Skulpturen er imidlertid placeret
centralt i Viborg, hvor der lå en gammel kilde, der var viet til
Skt. Apollonia (fordansket »Lones kilde«) (Tandlægebladet
1994;98:502-7).
Mosaikker – I 1963 skænkede tandlæge K. Deichmann Heegaard
en mosaik af kunstneren Karl Larsen, der viste Skt. Apollonias
martyrium (Fig. 9), til Københavns Tandlægehøjskole. Motivet
var en gengivelse fra et træsnit fra Firenze fra ca. 1450 (11).
Kunstværket fandt en plads over for biblioteket i udbygningen af
Tandlægehøjskolen på Jagtvej i 1964 (47), men er siden gået tabt.









Julekort – I en årrække fra 1954 og fremefter skaffede Alderdomsfonden sig en indtægt ved at forhandle erindringskort til
tandeftersyn og julekort (48).
I 1964 forhandledes julekort med tre Apollonia-motiver, herunder en akvarel i douce farver af maleren Christian Damgaard,
vist i Fig. 10 (Tandlægebladet 1964;68:533-4).
Skt. Apollonia som logo og symbol
Det var først fra omkring år 1900, at man fandt på at benytte
helgeninden i bomærker (49). Et af de første tiltag var, at professor Carl Christensen, der i 1892 var redaktør af Skandinaviska
Tandläkareföreningens Tidsskrift, valgte et logo for tidsskriftet
visende Skt. Apollonia (Fig. 11). Motivet var hentet fra altertavlen
i Nordlunde (se tidligere)(50).

Dansk Tandlægeblad 1900
I en kort periode fra 1900 til 1901 bar Dansk Tandlægeforenings
medlemsblad navnet Dansk Tandlægeblad (48). Bladets hoved
var kunstfærdigt og rummede bl.a. en stregtegning af Skt. Apollonia med krone og en voldsomt overdimensioneret tang med en
tand (se »Tandlægebladets historie«, Tandlægebladet 2007;111:
p. 745). Kunstneren hed A.J.F. Brandt.
Det pågældende billede var en tegnet gengivelse af altertavlen
i Nordlunde Kirke (se tidligere).
Tandlægebladet 1922
I 1922, da C.H. Langebæk tiltrådte som redaktør af Tandlægebla-
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det, optog han et billede af Skt. Apollonia i bladets hoved (35).
Det var en gentegning af pennetegningen fra den Thottske bønnebog (se tidligere).
Danmarks Tandlægehøjskole 1941
I forbindelse med indvielsen af Danmarks Tandlægehøjskole i
Universitetsparken og ophøjelsen til højere læreanstalt donerede
Dansk Tandlægeforening en rektorkæde til Skolen (47). I kæden hang en medalje med et relief, der viste Skt. Apollonia (Fig.
12A). Motivet stammede fra et træsnit af Israel von Meckenem
(1450-1503). Relieffet skyldtes kobberstikkeren Johs. Britze (51).
Teksten på rektorkæden er »Danmarks Tandlægehøjskole – Sct.
Apollonia«. På klichéen til skolens bomærke, der rummede en
stregtegning af motivet på rektorkædens medalje, ændredes
teksten i 1958, da Århus Tandlægehøjskole blev oprettet, til »Københavns Tandlægehøjskole« (Fig. 12B).

Fig. 10. Akvarel udført af maleren Christian Daugaard. Motivet
blev bl.a. anvendt på julekort, der forhandledes af Alderdomsfonden i årene omkring 1964.

Tandlægebladet og Dansk Tandlægeforening 1947
Da tandlæge Finn Lange tiltrådte som redaktør af Tandlægebladet
i 1947, indførte han et symbol i form af en pennetegning af Skt.
Apollonia (Fig. 13A). Samtidig antog Dansk Tandlægeforening
billedet som logo for foreningen, og det vistes tillige i bogudgivelser fra foreningen (52). Kunstneren er ukendt.
Københavns Tandlægeforening 1956
I forbindelse med overtagelsen af nye lokaler i 1956 ﬁk Københavns Tandlægeforening skænket et logo, som anvendes den dag
i dag af foreningen og af mange af dens medlemmer (Fig. 13B)
(8). Kunstneren er ukendt. Der er usikkerhed om forlægget, men
motivet har lighed med et billede på en altertavle i Medingen i
Sachsen (17).
Århus Tandlægehøjskole
Ved indvielsen af Århus Tandlægehøjskole i 1958 fik skolen
en rektorkæde, hvis medaljon prydedes af et minirelief af Skt.
Apollonia. Som motiv valgtes et klassisk maleri af Carlo Dolci
(1616-1681). Skt. Apollonia ses med en – for en gangs skyld ikke
overdimensioneret– tang i hånden, og med en tand, der for en
gangs skyld »vender rigtigt« i tangen (Fig. 14A).

Fig. 11. Logo for Skandinaviska Tandläkareföreningens Tidsskrift 1892. Gengivelsen af Skt. Apollonia er en aftegning af
predellaen fra Nordlunde Kirke (se Fig. 4). Motivet anvendtes
senere på forsiden af Dansk Tandlægeblad i 1900-1901.
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A

B

Fig. 12. A. Medaljon tilhørende rektorkæden, som blev skænket af Dansk Tandlægeforening ved invielsen af Danmarks
Tandlægehøjskole i 1941. B: Tandlægehøjskolens logo fra 1958 efter at teksten var
ændret til »Københavns Tandlægehøjskole«
i stedet for »Danmarks Tandlægehøjskole«.

A

B

Fig. 13. A. Tandlægebladets og Dansk
Tandlægeforenings logo i perioden 19471984. Kunstner og motivforlæg ukendt. B:
Logo for Københavns Tandlægeforening.
Kunstner og motiv ukendt.

A

B

C

Fig. 14. A. Medaljon tilhørende Århus Tandlægehøjskoles rektorkæde fra 1958, da Tandlægeskolen blev oprettet. Motivet for gengivelsen af Skt. Apollonia var et kendt maleri af Carlo Dolci (se tekst). B: Tandlægehøjskolens logo fra 1958, visende en tegning efter Carlo
Dolcis maleri. C: Uofﬁcielt logo, tegnet af tandlæge Jan Hejle, der anvendtes i en periode i 1990’erne. Motivet stammede fra det ikke
længere eksisterende kalkmaleri i Århus Domkirke (se tekst).









376

tegnet af arkitekten Johan Adam Linneballe og var en stiliseret
gengivelse af det kendte kalkmaleri i Gislinge Kirke (Tandlægebladet 1984;88:37).
Skt. Apollonia på ekslibris
Mange tandlæger, som har fået udformet et personligt ekslibris,
har valgt at lade Skt. Apollonia indgå i motivet (8). I 1988 publicerede Skovenborg (54) en oversigt over 112 danske tandlægers
ekslibris. Skt. Apollonia indgik på en eller anden måde i motivet
i 25 (22 %) af disse.
Skt. Apollonia på frimærker
Skt. Apollonia er lejlighedsvis benyttet som motiv på frimærker
(55-57).

Fig. 15. Dansk Tandlægeforenings logo i perioden 1984-2007,
tegnet af arkitekt Johan Adam Linneballe efter kalkmaleriet i
Gislinge Kirke.

Tandlægehøjskolen ﬁk samtidig udarbejdet et logo med en
tegnet gengivelse af billedet af Skt. Apollonia på rektorkæden
(Fig. 14B).
I 1990’erne udformede tandlægen og tegneren Jan Hejle,
Århus, et nyt, moderniseret logo (Fig. 14C), men anvendelsen
indstilledes, efter at Tandlægehøjskolen indlemmedes i Aarhus
Universitet. Motivet til Jan Hejles tegning var hentet fra det ikke
mere eksisterende kalkmaleri i Århus Domkirke (se tidligere).
Konkurrence 1975
I 1975 udskrev Tandlægebladet en konkurrence om et nyt logo
for Dansk Tandlægeforening (53). Hovedbestyrelsen afviste
imidlertid alle indkomne forslag, og sagen stilledes i bero (Tandlægebladet 1976;80:164).
Dansk Tandlægeforening 1984
Dansk Tandlægeforenings seneste logo visende Skt. Apollonia
stammer fra 1984 (Fig. 15). Det nye logo var en gave fra Dentalaktieselskabet af 1934 i anledning af dettes jubilæum. Logoet var

Øvrige afbildninger
Dentaldepotet »Apollonia«
I 1957 åbnede et nyt dentaldepot, som døbtes »Apollonia Dental
Aktieselskab« (A.D.A.). Det ﬁk et bomærke i form af en stregtegning visende Skt. Apollonia, der var udført af tegneren Asger
Mulkirch (8), tydeligt inspireret af en statue i domkirken i Münster (12).
Som kuriosum kan nævnes, at Skt. Apollonia ﬁgurerer på en vinetikette for en Pinot Blanc d’Alsace fra Domaine Meyer & Fils (58).
Skytshelgen – for hvem?
Af og til ses Skt. Apollonia betegnet som tandlægernes skytshelgen
(18,22,25,59). Men hvad skal hun beskytte tandlægerne imod?
Nej, Skt. Apollonia er helgeninde for de personer, som lider af
tandsmerter. Da hun ﬁk sine tænder slået ud, bad hun til Gud om,
at alle, der led af tandpine, måtte blive befriet for deres smerter,
og Gud hørte hende. Ligeledes gælder, at alle, der tilbeder hende
på hendes helgenindedag den 9. februar, skal forskånes for at få
tandpine. Gradvis er det blevet til, at Skt. Apollonia tillige er et
symbol for tandlægekunsten (3,7,24).
I debatten om en bevaring af Skt. Apollonia som logo for
Tandlægeforeningen har været fremført, at ekstraktionstangen
ikke er et passende symbol for moderne tandlægekunst. Det skal
dog erindres, at tangen i Skt. Apollonias hånd ikke symboliserer
tandlægelig behandling, men refererer til tandlidelser.

Tak
Der rettes en tak til LEO Pharma A/S for at have stillet en udsendelsesrække af Apollonia-billeder fra 1964-1985 med tekst af Leif
Marvitz til rådighed; Fig. 2 og 4 stammer fra dette materiale.
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I PRAKSIS. Benjamin Nyborgs ophold hos en
tandlæge har ikke kun givet ham en god faglig ballast,
det har også bekræftet valget af studium. Pernille
Palsbo Tøttrup fra Odontologisk Forening i Århus
håber, at både flere studerende og tandlæger kan se
fordelene ved et samarbejde

Studerende vil have
jord under neglene
Stud.odont. Benjamin Nyborg tilbragte
to uger af sommerferien hos tandlæge
Pia Vorting i Vejle. Den
studerendes møde med
virkeligheden blev en
succes for begge parter,
og de opfordrer derfor
både tandlæger og
studerende til at gøre
det samme

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

E

n ting er tandlægeskolen. En
anden ting er virkelighedens
verden.
Sådan opsummerer stud.
odont. Benjamin Nyborg sin oplevelse af et tougers lønnet ophold
hos tandlæge Pia Vorting i Vejle. Et
ophold, der landede den 24-årige
tandlægestuderende i en virkelighed,
hvor behandlinger, der nemt tager tre
timer på skolen, blev klaret på 15 til
20 minutter. Det er derfor heller ikke
uden en vis entusiasme, at Benjamin
Nyborg fortæller om de to uger af sommerferien mellem sjette og syvende
semester, han valgte at bruge på en
tandlægeklinik.
– Jeg fungerede basalt set som klinikassistent og fik lov til at rense og
tjekke tænder. Men det var i et helt andet tempo, end jeg er vant til fra skolen.
Så det var en helt anden måde at blive
prøvet på end på skolen, fortæller Benjamin Nyborg og fortsætter:
– Det er væsentligt at se tandlægerne
arbejde på nært hold og se, hvordan en
klinik fungerer. Det har givet mig et
sammenligningsgrundlag, når jeg skal
ud og have mit første job. I det hele taget
føler jeg mig bedre rustet til fremtiden,

fordi jeg har draget mine egne erfaringer, siger Benjamin Nyborg.
Charme og selvtillid
Men det er ikke kun de rent odontologiske erfaringer, der har gjort Benjamin
Nyborg bedre rustet til fremtiden. Han
fremhæver også, at han har draget nogle
nyttige erfaringer omkring patientkontakt. I virkelighedens verden i Vejle var
han nemlig ikke beskyttet af skolens
mure, og her kom patienterne med en
forventning om en professionel og hurtig
behandling, hvilket ﬁk Benjamin Nyborg
til at rykke helt frem i skoene.
– Jeg diskuterede bl.a. patientkontakt
med en af tandlægerne på klinikken, og
jeg ﬁk nogle gode råd, som jeg kunne
afprøve. Jeg fandt bl.a. ud af, at det
fungerede rigtig godt at gøre kontakten
lidt personlig, og at jeg måtte give lidt af
mig selv, fortæller Benjamin Nyborg, der
samtidig grinende fortæller, at det også
fungerede godt med lidt charme over for
de kvindelige patienter.
Derudover fremhæver Benjamin
Nyborg også, at han synes, det var nyttigt at lære at bruge klinikkens journalsystem og ikke mindst at lære noget så
praktisk som at fakturere.








SAMFUND & ARBEJDSLIV 379

FOTO: WINNIE BRODAM

Alle studerende skal i praktik
At Benjamin Nyborg overhovedet landede ude i
den virkelige verden, skyldes et pilotprojekt arrangeret af Odontologisk Forening (OF) i Århus,
hvor seks studerende tilbragte noget af sommerferien på en tandklinik. Ifølge tandlægestuderende Pernille Palsbo Tøttrup, der er ansvarlig
for projektet, opstod idéen, fordi OF gerne ser, at
de studerende får mere klinisk erfaring.
– Vi har fået skåret i vores kliniktid, så vi følte,
at vi selv måtte gøre noget for at få mere klinisk
erfaring. Og da vi har to måneders sommerferie,
hvorfor ikke bruge dem på noget oplagt, spørger
Pernille Palsbo Tøttrup retorisk.
Pernille Palsbo Tøttrup understreger samtidig, at de studerende ikke er utilfredse med det
faglige niveau af deres kliniske undervisning, de
vil bare meget gerne have meget mere af den.
Derfor håber Pernille Palsbo Tøttrup også, at
alle studerende vil tage ud og få mere klinisk
erfaring, fordi det giver en god fornemmelse af
faget. Samtidig peger Pernille Palsbo Tøttrup
på, at det også kan være en gevinst for tandlægen, da de studerende er enormt ivrige for








at komme ud. Faktisk viser tal fra i sommer,
at hele 70 studerende ud af 100 studerende
sagde ja tak til at komme ud og arbejde på en
tandklinik. Desværre var der kun ﬁre klinikker,
der kunne se fordelen, så mange studerende
måtte kigge langt efter et sommervikariat som
klinikassistent. Og lige præcis det har Pernille
Palsbo Tøttrup svært ved at forstå, fordi de studerende kan være en gevinst for klinikkerne i
ferieperioden.
Tandlægerne får en samarbejdspartner med
stor interesse for faget, og samtidig kunne sam-

Tandlægestuderende:
Få et sommerferievikariat
Hvis du gerne vil arbejde som klinikassistent i
sommerferien, kan du lægge en gratis ansøgning ud på Tandlægeforeningens Dentaljob.dk
eller på Tandlægenet.dk. Kontakt evt. Odontologisk Forening i Århus eller København for
mere information.

» Jeg fungerede
basalt set som
klinikassistent og
ﬁk lov til at rense
og tjekke tænder. Men det var
i et helt andet
tempo, end jeg
er vant til fra
skolen
BENJAMIN NYBORG,
STUD.ODONT.
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» De studerende er ikke
utilfredse med
det faglige
niveau af deres
kliniske undervisning, de vil
bare meget
gerne have
meget mere af
den
PERNILLE PALSBO
TØTTRUP, STUD.ODONT.

arbejdet udvikle sig til gavn for både klinikejer og
den studerende i fremtiden, mener Pernille Palsbo
Tøttrup.
Sommerferieplanen blev reddet
Lige præcis den præmis køber tandlæge og klinikejer
Pia Vorting gerne.
– Sommerpraktik skaber et stort netværk begge
veje og bygger bro mellem studiet og erhvervsliv. Det
er simpelthen en rigtig god måde at præsentere sig
selv og sin klinik på over for de studerende. Og de
studerende fortæller jo videre, så man får fat på en
hel årgang, fortæller Pia Vorting.
Selv om netværkstanken er vigtig for Pia Vorting,
mener hun ikke, det er den vigtigste erfaring ved at
have studerende. Tandlægen peger nemlig også på
den oplagte administrative del, hvor klinikken ﬁk løst
problemet med sommerferieplanen med, ifølge Pia
Vorting, kvaliﬁceret arbejdskraft, der kan mere end
de ﬂeste klinikassistenter. Derudover mener Pia Vorting også, at det har været enormt sundt for klinikken
at have besøg af studerende.
– Det er sundt at blive rusket lidt op i rutinerne.
De studerende stiller jo spørgsmål ved mange ting og
spørger ind til tingene. Det giver nogle gode og sjove
faglige diskussioner. Og så kommer de studerende jo
også med en masse frisk viden, som de øser ud af, mens
vi kan bidrage med en masse erfaringer. Det er meget
berigende for begge parter, fortæller Pia Vorting.
Gør det, gør det
Derfor tøver hun heller ikke med at anbefale ikketandlæger at benytte sig af tandlægestuderende som

§

sommervikarer for klinikassistenter. Hendes eneste
råd til tandlægerne er, at de skal give sig tid til at
give de studerende en introduktion til klinikken,
og hvordan den fungerer. Ellers bliver det bare en
tidsrøver for tandlægen. Samtidig påpeger Pernille
Palsbo Tøttrup også, at det er vigtigt, at der er tid til
den studerende.
– De studerende er ikke bare billig arbejdskraft,
det er derfor vigtigt, at der er tid til nysgerrighed,
ligesom det også er op til den studerende at engagere sig og være nysgerrig, mener Pernille Palsbo
Tøttrup.
Nysgerrighed har Benjamin Nyborg stadig masser
af, og han overvejer derfor også, om han ikke skal
tage endnu et praktikophold på klinikken i Vejle til
sommer, som han stadig har kontakt med. Og han tøver da heller ikke med at opfordre andre studerende
til at få mere klinisk erfaring.
– Studerende skal helt, helt sikkert komme i praktik
– det er der simpelthen al mulig grund til. Jeg respekterer naturligvis det, jeg har lært, men det er sundt at
lære, at det kan foregå på ﬂere forskellige måder, siger
Benjamin Nyborg.

Sådan finder
du en stud.odont.
Du kan få kontakt til interesserede tandlægestuderende via Dentaljob.dk og Tandlægenet.
dk, hvor studerende kan lægge deres profiler ud.
Derudover har Odontologisk Forening i Århus
udarbejdet informationsmateriale til interesserede
tandlæger. Læs mere på Of.au.dk.

Tandlægeforeningens juridiske råd til klinikejere

Ved ansættelse i det private erhvervsliv er der ingen overenskomst, der fastsætter løn- og ansættelsesvilkårene. Det betyder, at den studerende som udgangspunkt selv skal forhandle
sine løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgiveren.
Hvornår skal den studerende have en ansættelseskontrakt?
Hvis den studerende skal arbejde i mere end fire uger med en
ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, indtræder arbejdsgiverens oplysningspligt, og den studerende har krav på en
ansættelseskontrakt.
Kontrakt
Det er muligt at rekvirere en standardkontrakt fra Tandlægeforeningen. Kontakt Tandlægeforeningen på telefon 70 25 77
11 for mere information.

Hvornår gælder funktionærloven?
Når den studerende arbejder gennemsnitligt mere end otte
timer ugentligt, vil han/hun være omfattet af funktionærloven,
og det vil bl.a. sige, at den studerende får ret til løn ved fx
sygdom.
Lov om tidsbegrænset ansættelse
Efter lovens § 4 må ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke være mindre gunstige end dem, der gælder
for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen
udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og den ikke er begrundet i det objektive
forhold.
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NARKOSEFOREBYGGELSE. Ulf Broch (i baggrunden) kombinerer almindelig tilvænningsbehandling
med hypnose, og det betyder, at børn som Janus
måske kan undgå tandbehandling i narkose

Børnene ﬁnder
tryghed i trance
I Aalborg Kommunes
Tandpleje fungerer
hypnose som en sidste
mulighed før narkose –
det hjælper tre
ud af ﬁre

Tekst af:
Winnie Brodam

P

røv at spænde alle muskler
i hele kroppen. Ja, sådan.
Hold vejret. Pust ud. Spænd
alle muskler. Hold vejret. Pust
uud. Spænd alle muskler. Hold vejret.
Og pust uuud. – Det er ﬁnt.
– Nu skal du ﬁnde et punkt i loftet.
Kig på det. Det kan være en lille prik
eller noget andet. Stir intenst på det.
Fokusér.
Du klarer det ﬁnt.
– Hvis du har lyst til at lukke øjnene
– så gør du det. Du mærker, at øjnene
slapper af. At øjenlågene bliver tunge.
Det gode sted
Stemmen, som taler lavmælt og langsomt, tilhører Ulf Broch, som er tandlæge på tandklinikken på Filstedvejens
Skole i Aalborg, og patienten, som lytter, er Janus. Drengekroppen, som for et
øjeblik siden var så stiv, at den var ved
at glide ned ad stolen, ﬂyder nu ud i stolens hulrum. De knyttede hænder åbner
sig op, og øjenlågene falder i. Janus har
prøvet det før, og han ved, hvor han skal
hen nu: til det »gode sted«.
– Nu er du ved den hvide trappe. 10
trin er der ned ad den. Og om lidt, så tæl-

ler jeg fra 10 til 1. Samtidig går du ned ad
trappen. I den fart, der passer dig.
Ulfs stemme bliver endnu langsommere, endnu dybere, og så fører han
Janus ned ad trappen og ud gennem en
glasdør til Janus’ »gode sted« – stranden
med vandløbet.
Jeg-styrkende hypnose
Janus har haft det svært med at gå til
tandlæge. Han har et par cariesangreb,
som skal behandles, men først og fremmest har han aplasi af ﬂere præmolarer
– og det er problematisk, når det kombineres med en voksende tandlægeangst.
Derfor har Janus og hans forældre takket ja til tilbuddet om hypnose i tandlægestolen.
– Nu går vi videre fra dit gode sted til
den lille by med biografen. Den kender
du fra før. Men først vil jeg bede dig om
at klemme tommelﬁnger og pegeﬁnger på begge hænder sammen. Sådan
at du kan mærke, at alt det dejlige, al
den gode energi, du har, den øges. Den
fornemmelse kan du hente, når du har
brug for det, siger Ulf.
Janus har lært at lave en ﬁngerklemme – en ankring, som er en metode, han
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kan bruge til at ﬁnde sine positive ressourcer,
fx i forbindelse med tandbehandling. Ankring
er en vigtig del af den meget »tilladende« form
for hypnose, som Ulf Broch benytter sig af. Den
tillader patienten at være med hele tiden. Den
lader patienten styre farten, og efterfølgende
kan patienten altid huske, hvad der er sket undervejs.
– Min tilgang til arbejdet er i udgangspunktet
ikke terapeutisk, forklarer Ulf Broch.
– Hvis der ligger en konkret begivenhed til
grund for en tandlægeangst, kan jeg godt arbejde med den, men oftest er problemet mere
generelt, og derfor arbejder jeg mere med tryghed generelt – med jeg-styrkende teknikker, fortæller han og understreger, at der ikke er noget
mystisk ved den form for hypnose:
– Jeg tror, at alle tandlæger anvender en form








for hypno-sprog, for dybest set er der jo tale om
kommunikation, som kan være mere eller mindre bevidst udført. Jeg betragter hypnose som en
forﬁnelse af kommunikation, siger han.
Uddannet i hypnose
Ulf Broch har taget »Diplomuddannelse i Klinisk
Hypnose«, som jævnligt arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. Uddannelsen bestod
af en række weekendkurser, som, sammen med
arbejde i ERFA-grupper, løbende supervision
og en afsluttende eksamensopgave, har klædt
ham på til at arbejde med hypnose. I dag bruger
han uddannelsen både i kommunal og i privat
praksis.
– De ﬂeste mennesker er hypnotisérbare, og
børn i 7-10-års-alderen er ofte meget modtagelige, fortæller tandlægen, som i dag får børnepa-
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tienter henvist fra hele Aalborg, og indimellem
også fra andre kommuner. Han har erfaring for,
at tre ud af ﬁre har gavn af behandlingen – og
det kan betyde, at børnepatienter her og nu
slipper for tandbehandling i narkose. Det kan
også betyde, at børnene på længere sigt bliver
i stand til at deltage i almindelig regelmæssig
tandpleje.
Forældrene deltager
Janus er ude af biografen igen. Inde i biografrummet har han set en ﬁlm af sig selv hos tandlægen, og han har leget en lille leg: Han har
bedøvet en af sine kindtænder. Ulf har med ord
ledt ham igennem bedøvelse først af ﬁngeren,
så via ﬁngeren til kinden og videre til tanden.
Janus har set sig selv gøre det på ﬁlmen oppe på
biograﬂærredet. Og Janus er hoppet ud og ind
af ﬁlmen på Ulfs opfordring. Han har oplevet,
at han selv kan bedøve sine tænder, når han har
brug for det.
– Om lidt forlader du biografen. Du har klaret
det, du havde sat dig for, på en god måde. Du har
en god fornemmelse, siger Ulfs rolige stemme.
Sammen tager Ulf og Janus turen tilbage til
det gode sted, op ad den hvide trappe, tilbage til

virkeligheden – til klinikken, til Tandlægebladets
udsendte og til Janus’ far, som har været med
hele vejen. For forældrene er en vigtig del af
behandlingen.
– Jeg lægger stor vægt på at informere forældrene, understreger Ulf Broch.
– De ved, hvorfor jeg bruger teknikken med
at stige ned, de ved, at jeg bruger sprog med
mange gentagelser, at jeg taler med lav stemme
osv. Og jeg har altid forældre til stede i klinikken
under behandlingerne, fortæller han.
Hypnose skal tages seriøst
Professionelt udført hypnose kræver uddannelse, og man skal ikke hypnotisere på hobbyplan – det understreger Ulf Broch. Alligevel vil
han gerne anbefale interesserede kolleger en ny
lærebog, som fokuserer på kommunikation og
på hypnose i tandlægepraksis.
– Kommunikation er jo et kerneområde for os
alle sammen, og jeg tror, at alle tandlæger kan
have glæde af at læse »Hypnosis and Communication in Dental Practice« af David Simons,
siger Ulf Broch.
Bogen kan købes over internettet.

FOTO: WINNIE BRODAM

» Jeg tror, at alle
tandlæger anvender en form
for hypno-sprog,
for dybest set
er der jo tale
om kommunikation, som kan
være mere eller
mindre bevidst
udført
ULF BROCH, TANDLÆGE









SAMFUND & ARBEJDSLIV 385

Tandlægeforeningen
ISO-certiﬁceret

T

andlægeforeningen er blevet certiﬁceret efter
ISO 9001-standarden. Certiﬁceringen omfatter kvalitetsstyring af foreningens sekretariats
medlemsrådgivning og -information, efteruddannelsesvirksomhed samt sekretariatsbetjeningen af
foreningens fagpolitiske ledelse.
Christian Ilsøe, der er administrerende direktør i DS
Certiﬁcering, glæder sig på Tandlægeforeningens vegne.
– Kvalitetsstyring er et godt ledelsesværktøj, som man
kan bruge til at højne kvaliteten ved at sætte sund fornuft
i system ved brug af færrest mulige ressourcer. Erfaringer
fra andre virksomheder viser, at Tandlægeforeningen i løbet af kort tid vil kunne se en optimering af sine egne processer, hvilket vil kunne hjælpe foreningen til at servicere
sine medlemmer endnu bedre, siger Christian Ilsøe.

Tandlægeforeningens administrerende direktør,
Joakim Lilholt, lægger vægt på, at kvalitetsstyring sikrer,
at de rigtige personer gør de rigtige ting på det rigtige
tidspunkt.
– Med ISO-certiﬁceringen har vi fået bedre muligheder for udvikling af sekretariatets medlemsservice og
politiske indﬂydelse, fordi de daglige rutiner er dokumenterede. Det kommer medlemmerne til at mærke,
idet de nu i endnu højere grad end tidligere er sikret en
hurtig og professionel service fra deres forening, siger
Joakim Lilholt.
Med certiﬁceringen er det dokumenteret, at Tandlægeforeningens kvalitetsstyringssystem er i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001:2000.

Flux forebygger karies
og giver stærke tænder
Højt fluorindhold forebygger bedre end lavt
Kliniske studier påviser, at tandpasta med højt fluorindhold forebygger karies bedre end
med lavt indhold - det samme antages at gælde ved fluorskylninger*. 0,2% NaF giver
ca. 4 gange så meget fluor som 0,05% NaF. Flux mundskyl anbefales som supplement
til den daglige tandbørstning til voksne og børn over 12 år med øget risiko for karies.
*kilde: SBU 2002: At forebygge karies

Hvem har fordel af et mundskyl med højt fluorindhold?
Patienter med:

~<TVTcZPaXTbUh[S]X]VTa
 ^V_a^cTbTZ^]bcadZcX^]Ta
~CP]SaTVd[TaX]V
~5ß[b^\\TcP]SWP[bT

~=TSbPcbP[XePbTZaTcX^]
~=h[XV_Pa^S^]c^[^VXbZ
 QTWP]S[X]V
~¿VTcaXbXZ^U^aST]cP[TTa^bX^]Ta

Flux mundskyl forhandles af Plandent









~ 4]TbcT\d]SbZh[
med 0,2% NaF
~ BchaZTaT\P[YT]
~ 7Í\\Ta_[PZ
~ 6XeTaUaXbZÌ]ST

D

E
NYH
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PÅ FREMMED GRUND. Mange har drømt om at lægge den trygge danske forudsigelighed
bag sig og drage ud i verden på eventyr. Det er dog de færreste, der gør noget ved det –
men de findes. Dette er anden artikel i serien om danske tandlæger, der bor og praktiserer
i udlandet. Vi har på skift stillet dem de samme fire spørgsmål og bedt dem tage billeder af
sig selv og deres liv

Dansk tandlæge i udlandet

Susanne har slået
rødder i Italien
1

Hvad bragte dig til Italien?
Da jeg blev færdig som tandlæge i 1987, var det
svært at få arbejde i Danmark. Så svært, at rektor for
Tandlægehøjskolen i sin afslutningstale anbefalede
os at tage til udlandet og arbejde. Og da jeg allerede havde mange forbindelser til Italien, tænkte jeg
»hvorfor ikke?«.

2

På hvilke måder er det anderledes at
være tandlæge i Italien sammenlignet
med i Danmark?
I Italien har man et meget personligt forhold til
sine patienter. Ofte er hele familien med hos tandlægen, og italienske forældre følger gerne deres
børn til tandlægen helt op til 22-års-alderen. Så
selv om man bare skal rense tænder på patienten, så tager det lang tid, da man skal høre til hele
familien. Derfor bliver man også nødt til at være
oplagt hele tiden og bruge god tid på den enkelte
patient. Men det er også sjovt, når man får et så
tæt forhold til patienterne og deres familie.

» Italienske forældre følger gerne deres
børn til tandlægen helt op til 22-årsalderen ... det er sjovt, når man får et
så tæt forhold til patienterne og deres
familie.
SUSANNE HØRSVING, TANDLÆGE, ITALIEN
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Her bor Susanne

ception

Klinikkens re

Forår ved domkirken

3

Hvordan er tandplejesystemet
anderledes i Italien end i Danmark?
Tidligere var det sådan, at alle og enhver kunne åbne
en tandlægeklinik i Italien. Ofte var det læger, der
havde en klinik som nebengesjæft, men der var også
revisorer, der åbnede tandlægeklinikker. Men sådan
er det ikke længere. Nu er der rigtig mange dygtige
tandlæger i Italien, og faktisk er der kun 1.270 indbyggere pr. tandlæge i Italien, så der er rigtig hård
konkurrence mellem tandlægerne. Den seneste
tendens er, at en række internationale selskaber har
åbnet store tandlægeklinikker, som især tiltrækker
yngre tandlæger.

NAVN:

Susanne Hørsving

ALDER:

50 år

DIMITTERET FRA: Tandlægeskolen i
København i 1987







BOPÆL:

Milano, Italien

ARBEJDE:

Har egen praksis i Milano





4

i Milano

Har du hjemve – og overvejer
du at komme tilbage til Danmark?
Jeg havde meget hjemve de første 10 år, men ikke
længere. Nu har jeg slået rødder her i Italien. Men
jeg er også så heldig, at det ikke koster særlig
meget at rejse frem og tilbage mellem Italien og
Danmark. Derfor har det også været populært at
komme og besøge mig, og jeg har kunnet holde
fast i venner og familie. Men jeg kommer nok ikke
hjem igen for at arbejde. Det skulle kun være for at
forske, for jeg kan ikke forestille mig at tage hjem
for at arbejde på en dansk klinik. Men man skal
selvfølgelig aldrig sige aldrig.

50%
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For your
first unit!

*Offer only 2009.
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Konference:

Sundhed og
arbejdsglæde
for hele teamet

E

mnerne var sundhed og arbejdsglæde – både hvad
angik foredrag og forplejning, da 175 tandlæger,
klinikassistenter og tandplejere var samlet til Tandlægeforeningens endagskonference i Roskilde den
23. marts.
Konferencen er et af foreningens nyere bud på et efteruddannelsestilbud, der retter sig mod hele tandplejeteamet, og
det er tredje gang, konceptet gennemføres – dog med skiftende emner.
Denne gang kunne deltagerne få inspiration til at skabe
en sundere hverdag og arbejdsplads, og det var populært.
Konferencen var overtegnet, og en del står på venteliste, til
når dagen gennemføres igen i Jylland til efteråret (nærmere
information følger i det kommende kursuskatalog).

» Man bliver helt
grebet af det,
fordi Chris selv er
så engageret, og
så er han ikke så
broccoli-fanatisk,
og det synes jeg
faktisk er meget
befriende
DELTAGER

OPSANG. »Hygge« og »pyt«. Det er to af
de danske ord, som coachen og foredragsholderen Chris MacDonald gav en
kærlig overhaling, da han på konferencen
fortalte om motivation til livsstilsændringer

I forbindelse med konferencen havde Tandlægeforeningen udskrevet en konkurrence om at være Danmarks sundeste tandlægeklinik. Mød vinderklinikken på næste side.

FOTO: SONJA ISKOV

FOTO: SONJA ISKOV

GRØNT. Der blev helt i dagens ånd disket
op med sund mad i lange baner til
konferencedeltagerne
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Danmarks sundeste
tandklinik ligger i Århus

T
BEVÆGELSE. Medarbejderne er
meget bevidste om at røre sig mellem
behandlingerne, og de har bl.a.
mulighed for at lave øvelser på en
rullebold. Men Charlotte Martens
Ljungmann understreger også, at der
også skal være plads til bare at smide
fødderne op og spise en trøffel.

andlæge og klinikejer Charlotte Martens Ljungmann kan prale af at være
ejer af Danmarks sundeste tandklinik. Klinikken har nemlig vundet Tandlægeforeningens konkurrence om titlen som landets sundeste klinik, fordi
klinikken har det mentale og fysiske helbred i fokus på daglig basis. Et fokus,
som medarbejderne allerede tog initiativ til for to et halvt år siden, hvor de i fællesskab
formulerede en sundhedsplan for klinikken. Her blev de bl.a. enige om, at medarbejderne skulle have en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.
– Det er vigtigt, at medarbejderne ikke bliver udpinte af at arbejde, og vores mål
er, at vi møder og går med god energi. Derfor er motion et nøgleord for os, men det
betyder også, at vi prioriterer derefter. Vi har fx ikke patienter i frokostpausen, som
er hellig, og vi sætter god tid af til de forskellige behandlinger, fortæller Charlotte
Martens Ljungmann.
Charlotte Martens Ljungmann indrømmer samtidig også gerne, at det koster
at prioritere sundheden. Klinikkens priser er af ﬂere årsager i den dyre ende, men
Charlotte Martens Ljungmann tror samtidig også på, at sundhed kan betale sig i det
lange løb.

Charlotte Martens Ljungmanns opskrift på en sund arbejdsplads
– Ergonomiske tandlægestole
– Flad ledelsesstruktur, hvor anerkendelse og konstruktiv feedback er i centrum
– Fleksibilitet og indflydelse på hverdagen
– Rum og muligheder for personlig og faglig udvikling
– Frisk økologisk frugt, god kaffe og masser af vand
– En rolig frokostpause med en god hjemmelavet madpakke
– Mulighed for motion på arbejdet og i fritiden
– Meditation

PAUSE. Det er ikke kun konditallet, der
er i fokus på tandklinikken i Århus. Det
handler lige så meget om den mentale
sundhed og det psykiske velvære.
Mange af medarbejderne har småbørnsfamilier, og der er derfor
indbygget fleksibilitet i hverdagen, hvor
der også er plads til syge børn.









www.zendium.dk/fagfolk

ZENDIUM Syreforsvar indeholder
beskyttende proteiner som hjælper
med at modvirke syreskader
ZENDIUM Syreforsvar er specielt udviklet til at hjælpe med at modvirke
syreskader og caries. Sammen med din professionelle rådgivning om hvordan
både caries forebygges og syreskader modvirkes, samt hvilke risikofaktorer
dine patienter bør forholde sig til, er de godt hjulpet på vej.

Produktegenskaber:

 Indeholder casein og colostrum - særlige mælke-

proteiner, der hjælper til at modvirke syreskader

,QGHKROGHUSSPQDWULXPÁXRULGGHUJ¡UWDQG
emaljen mere modstandsdygtig overfor caries



Medium koncentration af silica (RDA: 80), der
reducerer risiko for unødig slidtage

<GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQNDQÀQGHVSn
www.zendium.dk/fagfolk

OBS. Hos zendium har vi en del patientbrochurer,
der kan rekvireres gratis hos dentalgrossister eller
direkte hos zendium professional dental care.
Køb af produkter og pjecer
Kundeservice: tlf. 65 91 30 90
Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47

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

professional dental care
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DENNE GANG BLOGGER:
Julia Kornum Hundebøll,
4. semester, Tandlægeskolen i Århus

FOTO: REIMAR JUUL

STUD.ODONT. PÅ BLOGGEN

En tidlig arbejdsskade?
I december var jeg til julefrokost med min
gamle gymnasieklasse, og der var en til
stede, der fortalte mig, at han troede, at
han havde knækket sin kindtand. Uden
tøven bad jeg ham om at åbne munden,
og jeg stoppede straks 10 fingre ind i
munden på den stakkels fyr, der virkede
noget overrasket over min åbenlyse iver.
For selvom han forsikrede mig om, at jeg

bestemt ikke behøvede at undersøge hans,
citat, »rimelig ulækre mund«, så havde jeg
ikke de fjerneste hindringer imod at tjekke
hans tænder.
For andre dødelige danskere virker
mundfloraen måske ikke som det mest
hygiejniske og lækre sted at arbejde, men
for mig er mundhulen hurtigt blevet noget
af det mest rene og naturlige – og noget af

det mest almindelige. Det er selvfølgelig
altid mere rart at arbejde med nybørstede
bisser, men man er da mere immun, end
de ﬂeste.

Vil du læse resten af Julias blog? Gå ind
på Tandlaegebladet.dk, hvor du også kan
kommentere.

ANNONCER

Tips om stillingsannoncer
Du kan se alt om aﬂeveringsfrister, priser, medier og formater på
Tandlaegebladet.dk
– klik på Annoncecenter/Medieinformation.
Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed
for at ramme målgruppen. Der ﬁndes ikke noget andet medie, der dækker
målgruppen så godt.
Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@tdl.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 33 48 77 36 · Fax: 33 48 77 30 · tandlaegebladet.dk









KORT & GODT 393
xxxxxx

*VYLNHYLUN¥YWYV[LZLUULT[
LMMLR[P][VNZRrUZVT[
;HUKWYV[LZLYLYMYLTZ[PSSL[HMHRY`SH[L[TH[LYPHSLKLYLYIS¥KLYLLUK[HUKLTHSQL(SSPNL]LSYLUN¥YTHUNL
WH[PLU[LY KLYLZ WYV[LZL TLK HSTPUKLSPN [HUKWHZ[H UVNSL NHUNL LM[LY HUILMHSPUN MYH KLYLZ [HUKS¤NL
+LYLYPTPKSLY[PKYPZPRVMVYH[[HUKWHZ[HLUZZSPILTPKKLSSH]LYYPKZLYPV]LYÅHKLU<UKLYZ¥NLSZLYOHY]PZ[
H[KL[[LVNZrN¤SKLY[HUKWHZ[HTLKSH]ZSPILLMMLR[+LU\Q¤]ULV]LYÅHKLZRHILYKLZ\KLUNYVI\UK
MVYIHR[LYPLYO]PSRL[RHUM¥YL[PSKrYSPNrUKLJHUKPKPHZPZVNWYV[LZLZ[VTH[P[PZ*VYLNHYLUZL[HISL[[LYLY
ZWLJPLS[\K]PRSL[[PSH[YLUN¥YLWYV[LZLYWrLUTLNL[ZRrUZVTTLUHSSPNL]LSLMMLR[P]TrKL

Corega modvirker bakteriekolonisering på
protesens overﬂade(1)
Protese, der er børstet med
tandpasta med middel slibeeffekt

Protese, der er rengjort med
Corega rensetabletter

GSK Abrasivity Study 1, GSK data on ﬁle, 2008
C19008

(1)

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








For bestilling af vareprøver, ring til vores voicemail på telefon nr. 44 86 10 88

394 SAMFUND & ARBEJDSLIV
VIGTIGT AT VIDE

!

Vigtigt at vide
Nye lønstigninger og pensionssatser pr. 1. april 2009
Klinikassistenter:
1. år B1: 18.800,- kr.
2. år B2: 18.920,- kr.
3. år B3: 19.125,- kr.
4. år B4: 19.340,- kr.
5. år B5: 19.650,- kr.
Stigningen pr. 1. april 2009 er på 500,- kr. på samtlige
lønsatser. Beløbet er for 37 timer.
Pensionen stiger til 12,9 %. Arbejdsgiver betaler 2/3
(8,6 %), og klinikassistent 1/3 (4,3 %).
Forhøjet pensionsbidrag under barsel udgør pr. 1. april
2009:
Arbejdsgiverbidrag pr. md.: 890,- kr.
Eget bidrag pr. md.:
445,- kr.
Samlet bidrag:
1.335,- kr.

Forskudttidstillæg:
Pr. 1. april 2009 udgør forskudttidstillægget 36,- kr.
pr. time.
Fritvalgsordningen:
Fritvalgsordningen stiger til 1 % pr. 1. april 2009. Dette
gælder både for elever og udlærte klinikassistenter.

HUSK!
Skifter du fra privatansættelse til
ansættelse inden for det offentlige,
reduceres kontingentsatsen til
Tandlægeforeningen. Det kræver
dog, at du husker at meddele det.
Du får ikke nedsat kontingent med
tilbagevirkende kraft.
Med andre ord: Husk at give
Tandlægeforeningen besked, når
du skifter ansættelsesregi!

Elever:
A1:
10.609,- kr.
A2:
11.293,- kr.
A3:
11.750,- kr.
Stigningen pr. 1. april 2009 er på 360 kr. på samtlige
lønsatser.
Elever, som kan dokumentere erhvervserfaring svarende til tre års fuldtidsbeskæftigelse, og som ikke
placeres på løntrin B1 (voksenelever), ydes et tillæg
på 840,- kr. pr. måned.
Tandplejere:
Stigning pr. 1. april 2009 udgør 800,- kr. på grundlønnen for 37 timer.
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel udgør
pr. 1. april 2009:
Arbejdsgiverbidrag pr. md.: 890,- kr.
Eget bidrag pr. md.:
445,- kr.
Samlet bidrag:
1.335,- kr.
Bemærk, at tandplejeres pensionsbidrag ikke stiger pr.
1. april 2009, men fortsætter på nuværende niveau.

Forskudttidstillæg:
Forskudttidstillægget udgør 50,- kr. pr. time.

Proceduren for
ansættelse af elever
nu på TDLNET
Nu kan du læse om proceduren for ansættelse af elever
på TDLNET. Læs bl.a. om de særlige regler, der gælder
for elever vedr. løn og ferie, samt om procedurer før,
under og til slut i uddannelsesforløbet.

www
Proceduren ligger under »Klinikejer«, derefter
»Ansættelsesvilkår« og endelig »Procedure ved ansættelse af elev«.
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Seniorbonus til offentligt ansatte
Offentligt ansatte skal nu lokkes til at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor blev der ved overenskomstforhandlingerne i
2008 aftalt at indføre »seniorrettigheder« fra 1. januar 2009 for
ansatte i staten, kommuner og regioner. Men udformningen af
rettighederne afhænger af, om man er ansat i staten, kommunen eller regionen. Fælles er dog, at man har mulighed for at
vælge mellem ekstra løn, pensionsindbetaling og fridage. Men
man skal huske at meddele sin arbejdsgiver, hvis man ønsker
at anvende sin seniorrettighed til noget andet end det, som er
udgangspunktet.
For mere information kontakt din arbejdsgiver, og/eller læs
mere på TDLNET under »Offentligt ansatte«. Se også Personalestyrelsens webside www.perst.dk og KTO’s webside www.kto.dk.
Kommuner
Hvis man er ansat i kommunen, opnår man seniorrettigheder fra
og med det år, man fylder 60 år, og man opnår ret til det fulde
antal dage, uanset hvornår i kalenderåret man har fødselsdag.
Som udgangspunkt får man ret til ekstra fridage alt afhængigt
af alder:
Alder

Antal seniordage pr. år

60 år

2 dage pr. kalenderår

61 år

3 dage pr. kalenderår

62 år og derover

4 dage pr. kalenderår

Det er også muligt at veksle seniordagene til løn i form af seniorbonus eller ekstra pensionsindbetalinger.
Regioner
Hvis man er ansat i regionen, opnår man seniorrettigheder fra og
med året efter, man fylder 60 år, uanset hvornår i kalenderåret
man har fødselsdag. Bonussens størrelse afhænger af alder.
Alder

Seniorbonus

60 år

0,8 % af løn

61 år

1,2 % af løn

62 år og derover

1,6 % af løn

Det er muligt at veksle seniorbonussen til ekstra fridage, ekstra
pensionsindbetaling, særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb eller kombinationer heraf. Hvis man vælger seniordage,
koster en seniordag 0,4 % af sædvanlig årsløn, og man kan ved
det fyldte 60. år vælge 1-2 seniordage, ved det fyldte 61. år 1-3
seniordage, og ved det fyldte 62. år og senere kan man vælge 1-4
seniordage pr. år. Hvis ikke seniordagene bliver anvendt inden
kalenderårets udløb, bortfalder de, medmindre andet er aftalt.








Staten
Hvis man er ansat i staten, opnår man seniorrettigheder fra og
med det år, man fylder 64 år. Som udgangspunkt er man berettiget til en kontant bonus svarende til 3 % af den samlede faste løn.
Men det er også muligt at veksle seniorbonussen til ekstra fridage
eller ekstraordinært pensionsbidrag. I det år, man fylder 64 år,
kan man maksimalt veksle til seks seniordage pr. år. Der er fastsat
en omregningsfaktor for udvekslingen, og et evt. overskydende
beløb bliver udbetalt kontant.

Millioner til
kompetenceudvikling
Offentligt ansatte i kommuner, regioner og staten har fået
gode muligheder for at få økonomisk støtte til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Der blev nemlig afsat
adskillige millioner kroner til styrket kompetenceudvikling i 2008-2011 ved sidste trepartsaftaler.
Det særlige ved aftalerne er, at pengene skal anvendes til supplerende udviklingsaktiviteter og derfor ikke
kan erstatte de midler, som i forvejen bliver anvendt til
udviklingsaktiviteter. Kompetenceudviklingsmidlerne
skal ifølge aftalerne fortrinsvis anvendes til kompetencegivende kurser/efteruddannelse hos anerkendte udbydere
og kan dække kursusudgifter, materialer, transport- og
opholdsudgifter.
Kommuner og regioner
Pengene er delt ud til alle kommuner og bliver fordelt efter
lønsum. Puljerne bliver bestyret af et lokalt udvalg, som er
blevet særligt nedsat til formålet, og som fordeler midlerne
efter ansøgning. Umiddelbart er det ved den årlige medarbejderudviklingssamtale, at man skal søge om midlerne, men
kontakt din SU-repræsentant eller tillidsmand for at høre
mere om ansøgning af kompetenceudviklingsmidlerne.
For mere information se KTO’s webside – kto.dk
Staten
Ansatte i staten har også mulighed for at søge penge til kompetenceudvikling. Det gælder ligeledes for ansatte i staten,
at de selv skal tage initiativ til at søge midlerne. Kontakt
derfor din SU-repræsentant eller tillidsmand for at høre
mere om ansøgning af kompetenceudviklingsmidlerne.
www
For mere information
se Personalestyrelsens webside – Perst.dk
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TANDLÆGEBLADETS
DEBATSIDER

I Indlæg & debat har Tandlægebladets læsere ordet. Her
kan luftes synspunkter, deles
erfaringer, refereres fra kurser
og faglige møder og stilles
spørgsmål. Man kan indsende
følgende typer af indlæg:
s 3PRGSMÍL TIL 4ANDLGE
bladet (maks. 100 ord),
s LSERBREV MAKS  ORD
kommentar (maks. 500 ord),
s FAGLIGT REFERAT AF KURSER
eller møder (maks. 500 ord),
s ESSAY MAKS  ORD
s KRONIK MAKS  ORD 
For yderligere vejledning se
Tandlaegebladet.dk under
»Om Tandlægebladet«.

Synspunkter, som fremsættes
i indlæggene, står for indsenderens egen regning og kan
ikke opfattes som værende
dækkende for tandlægestandens og Tandlægeforeningens
synspunkter. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere det indsendte. Man kan
kommentere indlæggene ved
enten selv at skrive til Tandlægebladet eller ved at gå ind
på Tandlaegebladet.dk, hvor
det er muligt at klikke sig frem
til det pågældende indlæg og
kommentere på nettet.
Ud over ovenstående typer af
indlæg bringes også i denne
sektion af Tandlægebladet:
Spørg NIOM.
Redaktionen

Indlæg & debat
Glem alt om tandlægemangel!
KOMMENTAR

I Tandlægebladet nr. 3/2009 udtaler
formand for Sygesikringens forhandlingsudvalg i Tandlægeforeningen,
Bjørn Haulrig, at markedet er mættet
med tandplejere. Det er jeg ikke enig
med ham i.
Jeg mener, at man bør satse på forebyggelsen, ansætte nogle ﬂere tandplejere og klinikassistenter og få gang i den
profylaktiske indsats – den er ikke lige
veldrevet alle steder. Lad være med at
bore i alt, hvad der kunne være »noget«,
observér i stedet, og glem alt om tandlægemangel.
Ratioen tandplejer:tandlæge bør i
fremtidens tandpleje være 1:1. Så den
holder ikke: Markedet er langtfra mættet. Et synspunkt, som jeg i øvrigt ikke er
ene om. I artiklen »Dansk tandpleje – nu
og i fremtiden« fra TNT-bladet, 2008,
konkluderer professor i samfundsodontologi Poul-Erik Pedersen, at ﬂere
tandplejere på de danske tandklinikker
vil være en god idé.
Befolkningens tandsundhed har
inden for de sidste 20 år undergået
en revolutionerende bedring, sådan
at caries er et forsvindende problem.
Nul huller er virkeligheden for næsten
alle danskere uanset alder eller socialgruppe. Skulle enkelte stadig udvikle
caries, er kuren oftest forebyggelse
med fluorpensling, fissurforsegling,
instruktion, motivation og ikke mindst
hyppig kontrol. Parodontitis er derimod
stadig allemandseje, og der bør satses
mere på at forebygge i tide. Tandplejernes kompetencer er derfor forrest i det

odontologiske behovsbillede.
Den odontologiske teamsammensætning er langtfra alle steder fulgt med
denne underliggende efterspørgsels ændring. Omstillingen fra mange tandlæger til mange tandplejere er undervejs,
og det kan ikke gå for stærkt. Vi oplever
i disse år, at alle de tandplejere, der
bliver uddannet fra skolerne i Århus og
København, kan få job – mange gange
inden blækket på deres eksamensbevis

» Jeg mener, at man bør satse på forebyggelsen, ansætte
nogle ﬂere tandplejere og
klinikassistenter og få gang i
den profylaktiske indsats.
ELISABETH GREGERSEN,
FORMAND FOR DANSK
TANDPLEJERFORENING

er tørt. Markedet er på ingen måde
mættet med tandplejere.
Ledigheden kan ikke falde til et lavere
niveau, 1,6 % i januar 2009, det er ½
procentpoint lavere end i januar 2008,
hvor ledigheden var på 2,1.
Lønnen fortsætter med at stige, der
er også ved den sidste lønstatistik lagt
yderligere afstand til den overenskomstaftalte grundløn. Hvis arbejdsgiverne
skal tiltrække og fastholde tandplejerne,
er de nødt til at bruge lønnen. En lønfremgang på mere end 6 % fra 2007 til
2008 er et godt billede på, at der fortsat
er mangel på tandplejere. Tandplejerne
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bidrager som bekendt også økonomisk
til klinikkernes indtjening, og det skal
de selvfølgelig honoreres for.
Markedet er derimod mættet med
tandlæger. Hvis man bemander tandklinikker efter befolkningens behov for
tandpleje, og så i øvrigt alle arbejder på
højeste kompetenceniveau, som Sund-

hedsstyrelsen foreslog i Strukturrapporten fra 2004, er der behov for ﬂere,
der tager sig af den basale forebyggende
tandpleje.
Elisabeth Gregersen,
formand for Dansk Tandplejerforening

Svar til Elisabeth Gregersen
Jeg er helt enig med Elisabeth Gregersen
i, at vi i tandplejen fortsat skal prioritere
den profylaktiske indsats højt.
Men det overrasker mig, at Dansk
Tandplejerforenings formand kan ﬁnde
på at påstå, at »caries er et forsvindende
problem«, og at »nul huller er virkeligheden for næsten alle danskere uanset
alder eller socialgruppe«. Det kommer
bag på mig, at Elisabeth Gregersen ikke
ved, at der – trods den positive udvikling på området – stadig bliver udført
omkring tre millioner fyldninger om
året.
Dertil kommer, at antallet af individuelle forebyggende behandlinger
(IFB) er steget i antal med 27 % fra
2000 til 2008. En stor del af disse forebyggende ydelser udføres af tandlæger.
Dette stemmer dårligt overens med Elisabeth Gregersens insinuerende opråb
om, at tandlæger skal lade være med
at bore i alt, hvad der kunne være »noget«, og observere i stedet. Udtalelser
som disse, der er helt ude af trit med








virkeligheden, kan være vanskelige at
kommentere uden at fornærme nogen.
Men jeg er enig i, at forebyggelse er en
af tandplejernes kernekompetencer.
Det er dog ikke ensbetydende med, at
tandplejere har monopol på at udføre
de profylaktiske opgaver.
Tandlægeforeningens tal vedr.
tandplejernes lønudvikling bygger på
en personaleundersøgelse med lønoplysninger om 197 tandplejere. Vi har
således ganske valide oplysninger. At
markedet er mættet med tandplejere,
kan være én forklaring på den konstaterede opbremsning i tandplejernes
lønudvikling. En anden forklaring kan
være, at tandplejernes lønstigninger
i en periode har været så store, at klinikejerne er begyndt at holde igen af
hensyn til klinikøkonomien.
Bjørn Haulrig,
formand for Tandlægeforeningens forhandlingsudvalg for klinikpersonale
(FK)

» Det overrasker mig,
at Dansk Tandplejerforenings formand kan
ﬁnde på at påstå, at
»caries er et forsvindende problem«, og at
»nul huller er virkeligheden for næsten alle
danskere uanset alder
eller socialgruppe«.
BJØRN HAULRIG,
FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGENS FORHANDLINGSUDVALG FOR KLINIKPERSONALE (FK)
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Bleking av tenner – lege artis?
Spørg NIOM

Tannblekemidler er nå klassiﬁsert
som kosmetikk (1), og dette har
brakt noe usikkerhet om hvilke produkter som tannlegen kan benytte,
og om det er ﬂere enn tannlegen som
nå kan bleke tenner. NIOM har fått
flere spørsmål som dreier seg om
tannbleking.
Spørsmål: Siden tannblekemidler
nå er kosmetikk, kan andre enn tannlegene etterkomme pasientens ønsker
om kritthvite tenner?
Svar: Alle kan i prinsippet benytte
preparater som følger kosmetikkforskriften, dvs inneholder mindre enn
0,1 % hydrogenperoksid. Slike preparater vil neppe ha særlig blekende effekt. Velges det andre preparater, må
behandlingen ha utgangspunkt i en
odontologisk diagnose, og behandlingen må utføres eller forordnes av
tannlege eller tannpleier. Det holder
ikke at pasienten synes at tennene er
for mørke. Tannlegen/tannpleieren
må selv kunne innestå for diagnosen, i sin ytterste konsekvens også i
en rettssak som pasienten kan reise
om han/hun ikke er fornøyd med
behandlingen.

peroksid. I prinsippet er det liten forskjell på produktene siden alle inneholder eller spaltes til det virksomme
stoffet, hydrogenperoksid.
Spørsmål: Det er påstått at en blekebehandling er omtrent like skadelig for
emaljen som å drikke en ﬂaske cola.
Hvor skadelig er hjemmebleking med
skinne sammenlignet med en times
klinikkbleking med 35 % H2O2? Kan
jeg anbefale 35 % -bleking dersom behandling ikke gjentas før to år er gått?
Svar: Dette med emaljeskader er ett
litt vanskelig tema. Tenner responderer ulike på blekebehandling; på
noen tenner er det ikke synlig skade
av bleking, mens på andre tenner
synes det ytterste laget av emaljen
å bli »bløtere« slik at det lettere kan
skades av tannbørsting, erosive drikker og lignende. Det er imidlertid
ikke mulig å si hvilke tenner som får
skader eller ikke (3). Valg av metode
(hjemmebleking/klinikkbleking)
kan ikke baseres på risikoen for
emaljeskade, det må være andre
faktorer som avgjør dette valget.
Spørsmål: Ved klinikkbleking hender
det at gingivalbeskyttelsen blir utett og

blekemiddel kommer i kontakt med
tannkjøttet. Vil du si at det er skadelig?
Rødfargen kommer jo tilbake etter ca 10
minutter, og så har vi jo på den andre
siden den antibakterielle effekten.
Svar: Hydrogenperoksid er etsende,
og skaden på tannkjøttet etter 35 %
løsning varer nok heller i 3-5 dager
enn i 10 minutter. Tannkjøttet tilheler jo, men for pasienten er det
ubehagelig inntil skaden er leget. En
mulig antibakteriell effekt forsvarer
ikke at man kan ta lett på slike skader. Når det brukes »flytende kofferdam« er det en fordel å legge den
litt opp på tannen (ca 0,5-1 mm) for
å minimalisere muligheten for lekkasje. Hydrogenperoksid diffunderer
likevel gingivalt i tannen, slik at man
får god blekeeffekt og ingen markert
overgang, selv om noe av tannen er
dekket med »ﬂytende kofferdam«.
Spørsmål: Er det skadelig å bleke
når pasienten har tenner med tydelige spor etter attrisjon, abrasjon eller
fraktur?
Svar: Generelt vil vi fraråde å bleke
direkte på dentin og i tilfeller hvor
emaljen er svært tynn. Dette gjelder

Spørsmål: I en nylig publisert studie
(2) syntes det å være forskjeller mellom ulike produkter til klinikkbleking.
Hva skal man legge vekt på ved valg av
blekemiddel?
Svar: I denne studien (2) ble det benyttet blekemidler som inneholdt mellom 16 % og 35 % hydrogenperoksid.
I hvilken grad tenner lar seg bleke, er
ulikt, og tatt denne variasjonen med
i betraktning, så var det liten forskjell
mellom produktene. Det ble ikke vist
at de høyeste konsentrasjonene gav
bedre resultat enn om man benyttet
preparater med 16-17 % hydrogen
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også tenner hvor rotdentinet er blottlagt.
Risikoen for bivirkninger er mye større om
blekemidlet legges direkte på dentinet (4).
Blekemidler gir ofte en forbigående pulpitt
ved at blekemidlet trenger inn i pulpa, og
ved manglende emalje vil den mengden
som kommer til pulpa, nødvendigvis øke.
Tenner med erosjoner vil kunne se misfarget ut, men bleking vil ikke hjelpe i slike
tilfeller da misfargingen her er av optisk
karakter. Pasienter som fra før er plaget
med ising, har økt risiko for bivirkninger
etter bleking (4). For slike pasienter bør
det vurderes nøye om det er behov for
bleking, og hvis valget blir å bleke, gjøre
en forsiktig klinikkbleking.
Spørsmål: Jeg har lest at vi er inne i ei
5-års prøveordning hvor det tillates salg av
blekepreparater med opptil 6 % H2O2 over
disk. Betyr det at grensen for kosmetikkpreparater ikke lenger er 0,1 %?

Svar: Det har været et forslag om å tillate
opp til 6 % hydrogenperoksid i kosmetikk,
men denne er afvist på europæisk niveau.
Det er derfor ikke tillatt å selge blekemidler med mer enn 0,1 % hydrogenperoksid
direkte til forbruker. Tannleger kan i prinsippet anvende hvilke som helst produkter i sin tannlegepraksis – også generelle
kjemikalier. Ansvar i forbindelse med bruk
av produkter i tannlegepraksis faller i slike
tilfeller helt på tannlegen.

Referanser
1. Council Directive of 27 July 1976 on the
approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
(76/768/EEC). [http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
NSLEG:1976L0768:20070919:EN:PDF
(avlest 2009-02-03)].

2. Bruzell E, Dahl JE. Tannbleking med lys
– science or ﬁction? Nor Tannlegeforen
Tid 2006; 116: 616-21.
3. Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN,
Dahl JE, Christensen T. In vitro efﬁcacy
and risk for adverse effects of lightassisted tooth bleaching. Photochem
Photobiol Sci 2009 (e-pub ahead of
print) avlest 2009-01-16.
4. Leonard RH Jr, Smith LR, Garland GE,
Caplan DJ. Desensitizing agent efﬁcacy
during whitening in an at-risk population. J Esthet Restor Dent 2004;16:
49-56.
Adresse: Jon E. Dahl, NIOM, Postboks
70, NO-1305 Haslum. E-post: jon.dahl@
niom.no
Jon E. Dahl og Ellen Bruzell,
Nordisk Institutt for Odontologiske
Materialer

ANNONCER
Fordi du vil have protetik med en
hurtig levering og god pasform,
så du kan bruge tiden,
der hvor den betyder mest.

Tips om stillingsannoncer
Du kan se alt om aﬂeveringsfrister, priser, medier og formater på
Tandlaegebladet.dk
– klik på Annoncecenter/Medieinformation.
Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.
91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed
for at ramme målgruppen. Der ﬁndes ikke noget andet medie, der dækker
målgruppen så godt.
Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@tdl.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 33 48 77 36 · Fax: 33 48 77 30 · tandlaegebladet.dk
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Ægtefælle skal drive klinikken
Den 1. april 2009 overtager Erik Andersen tandlægeklinikken på
Bernstorffsvej 69A i Hellerup. Men det er hans ægtefælle, tandlæge
Anne Louise Lund, der overvejende skal arbejde på klinikken. Erik
Andersen vil også have patientbehandling, men står herudover for
den administrative drift. Han fortsætter som hidtil på sin klinik i
Brøndby.
Når ægteparret har valgt netop den rollefordeling, skyldes det, at
Anne Louise Lund ønsker at koncentrere sig om at være tandlæge.
– Jeg har tidligere været klinikejer gennem 10 år, men solgte klinikken, fordi jeg blev træt af det administrative arbejde. Derfor er jeg
rigtig glad for det faglige samarbejde, som min mand og jeg har indgået, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang.
Ægteparret begynder istandsættelsen af klinikken den 1. april og
regner med, at første etape er afsluttet om en måned.

Hvis du ikke ønsker din fødselsdag
offentliggjort i Tandlægebladet, bedes du
venligst kontakte os senest 3 måneder før
fødselsdagen. Ønsker du på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund
fødselsdag, bedes du igen kontakte os senest
3 måneder før dagen. Spalten redigeres af
Lisbeth Pedersen Foldberg, Tandlægeforeningens sekretariat, tlf. 70 25 77 11

PRAKSIS
Reiff Furdal har ændret klinikadresse
fra Albani Torv 5, 3., 5000 Odense C til
Nørregade 16, 2., 5000 Odense C pr.
26. marts 2009.

Tandlægebladet taler hver gang med en tandlæge, der har købt ny klinik, er gået sammen med andre tandlæger i klinikfællesskab el.lign.
under rubrikken »Folk og praksis«.
FOTO: LIZETTE KABRÉ

Erik Andersen har overtaget Gerda og
Rolf Sthen Hansens klinik på adressen
Bernstorffsvej 69 A, 1., 2900 Hellerup
pr. 1. april 2009.
Per Dybbroe har overtaget Ole Røndes klinik på adressen Alleen 2, 8870
Langå pr. 1. april 2009.
ANSÆTTELSE
Mette Hjortshøj hos Per Dybbroe,
8870 Langå.

Anne Louise Lund ser frem til at kunne koncentrere sig om patientbehandlingerne og samtidig præge den nye klinik uden at have et egentligt
administrativt ansvar. Anne Louise Lund vil fortsat undervise på Tandlægeskolen i København og arbejde i Tandlægevagten i København

FOTO: JAN STJERNE

Ny medarbejder
i Front Ofﬁce
Pernille Mikkelsen begyndte sidst i
marts i Tandlægeforeningens Front
Ofﬁce, hvor hun primært skal vejlede medlemmer i overenskomst- og
ansættelsesretlige spørgsmål.
Pernille er 35 år, og
hun har tidligere arbejdet i Københavns
Energi, først som
personalekonsulent
og herefter som projektmedarbejder.
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FØDSELSDAGE 20. APRIL 2009 –
17. MAJ 2009
30 år

Kathrine Vilsbøl-Møller, Viby J, 26.
april.
Mona Michaelsen, Vejle Øst, 2. maj.
Lene Gøthgen Christensen, Virum,
5. maj.
Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
Tyskland, 8. maj.
Signe Tønder Linnet, Århus C, 12. maj.

70 år

Ingeborg Buxbom, Tyskland, 21. april.
Mogens Chr. Lynbech, Thisted, 30.
april.
Jette Bille, Charlottenlund, 2. maj.
Villy Glenting, Hørsholm, 9. maj.

Kurskatalog hösten 2009

Har vi kursen
för dig?

75 år

Jytte Nielsen, Stubbekøbing, 26. april.
Max P.E. Andersen, Karrebæksminde,
4. maj.
80 år

40 år

Kit Vibe-Hastrup Iuel, Sorø, 28. april.
Lene Mikkelsen, Skanderborg, 29. april.
Thomas Jensen, Aalborg, 12. maj.
Sanne Gerdes, Fredericia, 17. maj.

Agnes Kirsten Wulff, Brabrand,
26. april.
Esther Nielsen, Frederiksberg C,
29. april.
Palle Traberg, Grenå, 7. maj.

50 år

Cecilia Florvall Müller, Kgs. Lyngby,
20. april.
Karin Dam Petersen, Risskov, 26. april.
Gerd Hjorth, København N, 28. april.
Susanne Hansen Saral, Schweiz,
30. april.
Jesper Alexandersen, Kolding, 30. april.
Lisbet Norman Christensen, Humlebæk,
6. maj.
Marianne Tolstrup Eiskjær, Risskov,
6. maj.
Jesper Lund, København V, 8. maj.
Marjun Pauline Biskopstø, Færøerne,
10. maj.
Erik Zwicky Norup, Schweiz, 10. maj.
Lisbeth Skibsted, Horsens, 10. maj.
Dorte Rimer, Odense C, 16. maj.
60 år

Jakob Vestergaard, Bøvlingbjerg,
20. april.
Klaus Aabrink, Kastrup, 23. april.
Ole Errboe, Viby J, 30. april.
Hans Leganger Jørgensen, Odder,
4. maj.
Torben Jelert, Fjerritslev, 7. maj.
Kaare Heltberg Kvist, Glostrup, 7. maj.
Alice Nielsen, Nykøbing M, 9. maj.
Peter Vinde Jensen, Løgstør, 17. maj.

DØDSFALD
Jutta Neergaard, født 1912,
kandidateksamen 1936.
Kirsten Larsen, født 1953,
kandidateksamen 1980.

Anmäl dig på vår hemsida
www.tandlakarforbundet.se

Det meddeles herved at såvel
Danske Tandlægers Hjælpeforening
som
Danske Tandlægers Forsikringsforening under
Codan forsikring
afholder ordinære generalforsamlinger på
Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup
onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.00
med følgende dagsorden for begge foreninger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

P.b.v.
Hans Jørgen Møgelhøj
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KALENDER
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 6 2009:
Deadline: 28. april 2009
Udkommer: 13. maj 2009
Sidste frist for indlevering af stof til
kalenderen i Tandlægebladet nr. 7 2009:
Deadline: 17. maj 2009 2009
Udkommer: 2. juni 2009 2009
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Tina Andersen, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk

2009
APRIL
25-års jubilæumsfest for cand.
odont.er årg. 1984 KTH

Dato: 20.6.09., kl. 18.30
Sted: Hotel Eremitage/ Lyngby Storcenter 62
Klampenborgvej, 2800 Lyngby
Tilmelding senest den 20.4.09 til
Cecilia Florvall (hold 4)
– c.ﬂorvall@mail.dk

Dato: 16.4.09, kl. 16-20
Sted: Helnan Marselis Hotel,
Strandvejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser
tlf. 43 66 44 44

Akupunktur

2-dages kursus med opdatering om
klinikhygiejne og udarbejdelse af hygiejnemanual.
Datoer: 16.4 og 30.4.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Kom godt fra start

Over Skulderen kursus:

Startkurset til den nybagte eller kommende klinikejer.
Dato: 16.-18.4.09, kl. 18-15 (sidste dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev, Christian
Holt, Lene Lyst Knudsen og Allan Kamp
Jensen
Målgruppe: Tandlæger, som overvejer
at købe eller lige har købt klinik
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Lav et godt helsæt i første forsøg!
Arbejdsfaserne ved protesefremstilling
– live!
Kursusgiver: Lone Nyhuus
Dato: 18.4.09, kl. 9-13
Sted: Tandklinikken, Nørgårds Allé 11,
Herning
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

Generalforsamling Dansk
Dansk Dental Akupunktur Selskab

Medicinsk Selskab for Akupunktur

Dato: 17.4.09, kl. 9-17
Sted: Comwell Klarskovgaard
ved Korsør
Info: www.dsea.dk

for læger, tandlæger og dyrlæger.
Dato: 18.4.09, kl. 15.30, øreakupunkturkursus kl. 10-14
Sted: Sinatur Sixtus, Teglgaardsvej 73,
5500 Middelfart
Underviser: Peter Aluani.
Info: Hanne F. Schmidt, tlf. 73 62 30 60
el. 40 52 60 70 senest 1. april.

tandrensning for klinikassistenter

Dansk Selskab for Tandlægeskræk

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning.
Dato: 15.4.-17.4.09 og 6.5.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

– DST

Professionel blegning styret af
tandklinikken
Et kursus primært for den klinikassistent eller tandplejer, der vil være
klinikkens ressourceperson, når det
gælder blegning af tænder.
Kursusgivere: Lene Holm og Jane
Nielsen

Dansk Medicinsk Selskab for

Øreakupunkturkursus Diplomkursus
Dato: 17.4.09 kl. 10 – 19.4.09 kl. 13
Sted: Sinatur Sixtus, Teglgaardsvej 73,
5500 Middelfart
Underviser: Peter Aluani, MD
Vicepræsident
Kursusleder: Villy Lade, speciallæge i
almen medicin
Info: Birte Lade, e-mail:
lade@dadlnet.dk senest 1. april

Kursus i supragingival

Sådan Gør Man kursus:

Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

holder stiftende generalforsamling
Dato: 17.4.09, kl. 10-16
Sted: Odense Tandpleje, Grønløkkevej
30, 5000 Odense C
Tilmelding: Susanne Buus Thomsen på
mail je.sus@dsa-net.dk eller
suth@odense.dk eller telefon onsdage
65 51 55 79.

Implantatkirurgi 2

Dato: 18.4.09, kl. 9-13
Sted: Ålborg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Jan Porsdal
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kursus for 8. semester
i Århus om stress

Dato: 17.4.09, kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgiver: Lisbet Theilgaard
Sted: Tandlægeskolen i Århus








3 kongresser - med fagligt indhold

HAWAII

SINGAPORE

NEW YORK

Deltag i den Amerikanske Tandlægeforenings kongres på Hawaii i
perioden 30. september – 15. oktober. Få pladser tilbage.

FDI 2009 i Singapore med efterfølgende rundrejse på Borneo i
perioden 31. august – 12. september.

Greater New York Dental Meeting i perioden
28. november – 3. december.

Læs meget mere om ovenstående rejser på www.ourworld.dk/rejselogin. Koden er: tdl2009
Eller rekvirer udførligt program ved OurWorld A/S, Nupark 49, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 50 40, info@ourworld.dk
Ønsker du hjælp til din egen ferierejse eller klinikkens egne rejser, står vi til din rådighed
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Patientens medicinforbrug

Kursus for 10. semester i Århus

bivirkninger i mundslimhinde og spytkirtler.
Dato: 21.4.09, kl. 15-18
Sted: Tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

om ledelse

Medlemsmøde om

Dato: 24.4.09, kl. 9-13
Sted: Tandlægeskolen i Århus
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Peter Trudslev og
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

vandkvalitet region Syddanmark

Hvordan sikrer du dine patienter rent
vand på den mest enkle måde og med
de lavest mulige omkostninger?
Dato: 22.4.09, kl. 18-20
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tdlnet.dk/efteruddannelse

Teoretisk basiskursus i kirurgisk
implantologi

Dato: 24.4.09
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Forelæser: Specialtandlæge
Thomas Jensen

Kort & Konkret-kursus:
Klagesager og patientskade-

Ledelse på klinikken

forsikring

Dato: 24.-25.4.09, kl. 10-15 (sidste dag)
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgiver: Lisbet Theilgaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Udbyg din viden om forretningsgangen
i nævn og instanser, og bliv bedre til
at forebygge patientskader, og undgå
klagesager.
Kursusgiver: Erik Andersen
Dato: 22.4.09, kl. 18.00-21.15
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Yderligere info og tilmelding:
www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

Dato: 27.4.09, kl. 9-15
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Susanne Dalsgaard
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
FOKUS-kursus:

Kæbekirurgi

Digital røntgen gør dig i strålende humør
Om fejlkilder, optageteknik, diagnostiske redskaber og andre tips ved brug af
digital intraoral røntgen.
Kursusgiver: Ann Wenzel
Dato: 27.4.09, kl. 17-21
Sted: Radisson SAS Limfjorden,
Ved Stranden 14, Aalborg
Arrangør: Tandlægeforeningen og
Plandent
Info: www.plandent.dk/kurser,
www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Immediate FunctionTM

Dato: 22.4.09, kl. 9-17
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg og
Søren Ahlmann
For tandlæger og teknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kort & Konkret-kursus:
Klagesager og patientskadeforsikring

Udbyg din viden om forretningsgangen
i nævn og instanser, og bliv bedre til
at forebygge patientskader, og undgå
klagesager.
Kursusgiver: Erik Andersen
Dato: 29.4.09, kl. 18-21
Sted: Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44
Patientkommunikation

Dato: 29.4.09, kl. 15-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Charlotte Barfod
Info: www.tandlaegeforeningen.dk/
efteruddannelse

Tandplejerkursus

Dansk selskab for Tand-, Mund- og

Generalforsamling og spisning efterfulgt af foredrag:
Nekrotiserende fasciitis v. afd.læge
Hans Ulrich Nielsen,
Sted: Øre-Næse-Hals-kirurgisk Klinik,
Rigshospitalet.
Dato: 22.4.09
Info: www.dstmk.dk

Forelæser: Helle Bisgaard
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

NobelRondoTM – Introduktion

Dato: 28.4.09, kl. 9-15
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S

Implantologi og protetik – facts og
fælder!

Dato: 29.4.09 kl. 17.00-21.30 med middag.
Sted: Rest. Prins Ferdinand,
Den gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C.
Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen
Henvender sig til tandlæger med interesse for den protetiske behandling på
implantater.
Foredragsholdere: Tandlæge Kaspar
Hermansen og tekniker Patrick Freudenthal.
Tilmelding sker ved indbetaling på
konto: 5073 1737537 senest 10.4.09,
husk navn på overførelse.
Pris: 1595,-/pers, begrænset deltagerantal.
Akutte situationer
i odontologisk praksis

førstehjælp/genoplivning
Dato: 30.4.09, kl. 13-18
Sted: tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk
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MAJ

Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44

All-on-4

Dato: 2.5.09, kl. 9-17
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Kim Bay
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Kort & Konkret kursus:
Tandimplantater og implantatprotetik i almen praksis – basic

Det gælder om at starte det rigtige sted,
hvis du også vil tilbyde dine patienter
implantatbehandlinger – det er aldrig
for sent!
Kursusgivere: Jan Thomsen & Peter
Lindkvist
Dato: 5.5.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk

Innovations in Endodontics:
What’s New?

Kurset er på engelsk.
Kursusgiver: Dr. Gianluca Gamberini
Dato: 6.5.09, kl. 17.30-21.30
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Info:www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44
NobelGuideTM Live

Dato: 6.-7.5.09, kl. 10-18 og 9-16
Sted: Kolding
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Anders Beckett og Kaspar
Hermansen
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Medicinske katastrofer – er forbrugerne tilstrækkeligt beskyttet af
regulatoriske myndigheder?

Dato: 12.5.09, kl. 19.30
Sted: Aarestrup-auditoriet,
Odense Universitetshospital.
Arrangør: Syddansk Medicinhistorisk
Selskab
Foredragsholder: Overlæge,
dr.med. Christian Gluud
Kursusledelse: Hans Jørn Kolmos
Målgruppe: Alle interesserede
Laser kongres i Tyrkiet

Dato: 14.5-17.5.09
Sted: The Harbiye Askeri Museum,
Istanbul, Tyrkiet.
Arrangør: The World Federation for Laser Dentistry European Division
Info: http://wﬂd-edistanbul2009.org
– eller kontakt Peter Steen Hansen på
psh@psh-tand.dk
Sådan Gør Man kursus:

31st Asia Paciﬁc Dental Congress

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
     

www.oelgod-construction.dk

Dato: 7.-11.5.09
Sted: Hong Kong
Arrangør: Congress Secretariat
Info: E-mail: lenora@hkam.org.hk
www.apdc2009.org
NobelGuideTM

Dato: 9.5.09, kl. 9-17
Sted: Århus
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Søren Ahlmann
For tandteknikere
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Medlemsmøde om vandkvalitet
region Midtjylland

Hvordan sikrer du dine patienter rent
vand på den mest enkle måde
og med de lavest mulige omkostninger?
Arrangør: Tandlægeforeningen
Dato: 12.5.09, kl. 18-20
Info: www.tdlnet.dk – Efteruddannelse

Mekanisk udrensning af rodkanaler
Kursusgiver: Vitus Jacobsen
Dato: 14.5.09, kl. 17-21
Sted: Helnan Marselis Hotel,
Strandvejen 25, Århus
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44
NFH afholder temadag

Tandbehandling, hvor standardløsninger ikke dur
Dato: 15.5.09, kl. 9.30-15.30
Sted: PH-Cafeen, Halmtorvet 9A, 1700
Kbh. V
Arrangør: NFH
Målgruppe: Tandlæger, tandplejere og
klinikassistenter, der arbejder med patienter med specielle behov.
Generalforsamling i NFH dansk
sektion

Dato: 15.5.09, kl. 15.30-16.30
Sted: PH-Cafeen, Halmtorvet 9A, 1700
Kbh. V
Arrangør: NFH
Info: www.nfh-danmark.dk
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Endodonti 1 – Arbejdskursus

Dato: 15.5.09, kl. 10-21
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Sted: Tandlægeskolen i København
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk
Over Skulderen-kursus:

Kom godt fra start med implantatbehandling
Indsættelse af implantat og fremstilling
af suprastruktur – live!
Kursusgiver: Trondur Joensen
Dato: 16.5.9, kl. 9-13
Sted: Klinikken på Finsensvej,
Finsensvej 3, Frederiksberg
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44
Prosturogiseminar

Ledelse: læge Michel Marignan
Info: http://www.aix2009.com
Kort & Konkret kursus:

Tandimplantater og implantatprotetik i
almen praksis – basic
Kursusgivere: Jan Thomsen &
Peter Lindkvist
Dato: 19.5.09, kl. 17-21
Sted: Trinity, Gl. Færgevej 30,
Fredericia
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller
tlf. 43 66 44 44
Dansk selskab for Tand-, Mund- og

Kursus i supragingival tandrensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og
opfølgning.
Datoer: 27.5.-29.5. og 18.6.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Klinikassistent-Kursus

Dato: 27.5.09, kl. 17.30-20.30
Sted: København
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Julie Hansen
For tandplejere og klinikassistenter
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com

Kæbekirurgi

Forårsarrangement med spisning.
Dato: 20.5.09
Info: www.dstmk.dk

Dato: 15.-17.5.09
Sted: Aix-en-Provence

The Five Star Impression Material
N Eneste aftryksmateriale med 5 stjerner i Reality, og 4 år i træk!
N Fuldt dækkende sortiment til hånd- og maskinmix samt alle teknikker.
N Hårde cylindre til maskinblanding:
- enkel og miljøvenlig håndtering uden aktivering
- mere materiale i pakningen
- mindre spild
N Patientvenligt – mild mintsmag og duft

N Meget høj træk- og rivestyrke
N Særdeles fugtabsorberende
DENTSPLY D ETREY | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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StrongBODY – StrongMIND!

Dato: 27.5.09, 18-22 inkl. buffet.
Sted: Skejby sygehus, Aud. A,
indgang 6, stuen, loftskilt 15
Arrangør: 5. kreds Tandlægeforeningen
Henvender sig til hele teamet.
Chris MacDonald vil give os redskaber
til, hvordan man med blot små ændringer i dagligdagen kan lave et liv med
mere energi og større glæde.
Foredragsholder: Chris Macdonald
Tilmelding sker ved indbetaling på
konto: 7910-1414443 senest 18.5.09.
Husk navn på overførelse.
Først til mølle-princip. Pris: 350,00/pers.
Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

2-dages kursus med opdatering om
klinikhygiejne og udarbejdelse af
hygiejnemanual.
Datoer: 28.5. og 11.6.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)
Avanceret Kirurgi

Dato: 28.5.09, kl. 9-17
Sted: Herning
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Sådan Gør Man kursus:

Professionel blegning styret af tandklinikken
Kursusgivere: Lene Holm og Jane Nielsen
Dato: 28.5.09, kl. 16-20
Sted: Plandent, Jydekrogen 16,
Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser
eller tlf. 43 66 44 44
Oral Kirurgi – modul 2

Dato 29.-30.5.09
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Sted: Schæffergården
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk

JUNI
Protetik Videregående

Dato: 3.6.09, kl. 16-20
Sted: Tinglev
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.com
Sådan Gør Man kursus:

Mekanisk udrensning af rodkanaler
Kursusgiver: Vitus Jacobsen
Dato: 4.6.09, kl. 18-22
Sted: Plandent, Jydekrogen 16, Vallensbæk
Arrangør: Plandent A/S
Info: www.plandent.dk/kurser eller tlf.
4366 4444
EUROPERIO 6

6th Congress of the European Federation
of Periodontology.
Dato: 4.-6.6.09
Sted: Stockholmsmässan, Stockholm,
Sverige.
Info: www.europerio6.net

Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Simon Kold og Peder Kold
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.
com
Implantologi & Protetik

Dato: 17.-18.6.09, kl. 10-18 & 9-16
Sted: Vejle
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Forelæser: Peter Kohberg
For tandlæger
Info: bettina.dalskov@nobelbiocare.
com

AUGUST
Sommerskole – SKT Århus

Halv- og heldags-kurser for tandplejere,
klinikassistenter og hele teamet
Dato: 18.-20.8.09
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videreuddannelse)

SEPTEMBER

Oplevelsernes univers

FDI 2009

en oplevelsesrig dag for hele klinikken
– kombiner evt. klinikkens sommerfest
med teambuilding! Ryst klinikken sammen, og bliv udfordret langt ud over
det sædvanlige, og se nye sider af dine
kolleger.
Dato: 10.6.09, kl. 10-16
Kursusgivere: CoastZone og Tandlægeforeningen
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info:www.tandlaegeforeningen.dk/
www.tdlnet.dk

Dato: 2.9.-5.9.09
Sted: Singapore
Info: www.fdiworldental.org/microsites/Singapore/20090112FDI_Singapore_Newsletter.html

Endodonti II – Arbejdskursus

NOVEMBER
Symposium 2009

Den medicinsk kompromitterede patient
Dato: 6.11.–7.11.09
Sted: Århus
Info: www.tdlnet.dk - Efteruddannelse

Dato: 12.6.09, kl. 10-18
Sted: Tandlægeskolen i København
Arrangør: TKU-efteruddannelsen
Info: www.odontefteruddannelse.ku.dk
NobelActiveTM

Dato: 12.6.09, kl. 16-20
Sted: Herning

Yderligere oplysninger kan indhentes
hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,
tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk
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KOLLEGIALE HENVISNINGER
Ekspedition af kollegiale
henvisninger:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms
pr. gang. Annoncer tegnes for 15
numre (1 år ad gangen). Der fakturere s for et halvt år ad gangen
den 1. april og 1. oktober.
Tandlægeforeningen påtager sig
ikke ansvaret for at kolleger, der
annoncerer under kollegiale henvisninger, besidder de fornødne
kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale
henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

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

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

BEHANDLINGSCENTRE
Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign,
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi,
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Cone-Beam skanning.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
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









Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21
Lene Baad-Hansen, ph.d.
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af
funktionelle lidelser i tyggeapparatet
Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet
Sjælland
Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41

Fyn
A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
Tlf. 66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk
Centrum Tandlægerne Odense og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 126 226 – 64 402 403
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

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

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

IMPLANTATER

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk
Højfyns Tandplejecenter

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

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

Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning
Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
Jylland
Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
Michael Decker
ÝÛ9gmd]nYj\]fÛÛÛ8YdZgj_
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
e-mail: mail@tandimplantat.dk
Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/tandlægerne Johannes
Fibæk & Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
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Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark
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

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

Brædstrup Implantat Center I/S

KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.dk
www.implantatcenter.dk
Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik
Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk
Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info
Sjælland

Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace

Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk

Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi 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

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

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen

Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og Implantatklinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.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
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
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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

KIRURGI
Fyn
Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.
Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

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

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.

Sjælland
Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K.
Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater
Natashia Ingemarsson-Matzen

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge
Thomas Jensen

Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt narkosebeh.
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Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40
Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
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. 38 34 01 33
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

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

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00

Jylland
Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling

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

Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58-75 52 16 16

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

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

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.

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

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

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

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

Sjælland
Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

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

ORAL HISTOPATOLOGI

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

Kalundborg Tandlægecenter
Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30

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

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

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
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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. 86 19 17 11
kontakt@rosentand.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti
Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti
Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti
Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50-40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01-33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
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
Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk
Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

PARODONTALBEHANDLING
Fyn

Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44/Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti
Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.









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

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info
Brædstrup Implantatcenter
I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk
Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00
Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

PROTETIK
Fyn

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

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

Jylland
Sjælland
Anne Havemose-Poulsen,
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09

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

Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med
membraner
www.parodontose.dk
Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk
Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51

H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling
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RODBEHANDLING
Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling
modtages
Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33
Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk kirurgi

Jørgen Buchgreitz
ÝÛ D;ÛDY\k]fkn]bÛ
3450 Allerød
Tlf. 48 17 24 25
ÝÛ Tkl]j_Y\]Û~
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

TANDLÆGESKRÆK

ÆSTETISK TANDPLEJE

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

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

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

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

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

ANNONCER

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet
Annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).
Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.
Prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang.
Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale
henvisninger, besidder de fornødne kvaliﬁkationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.
Henvendelse til
Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@tdl.dk
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Kreds 2

Kreds 6

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

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

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

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

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

Kreds 3
Kreds 1
Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35
Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00
Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

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

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

:)




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

Kreds 5

39 46 00 80


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

Kreds 4

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



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

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

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

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

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

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

416 SERVICE
STILLINGER

STILLINGER TILBYDES
STILLINGSANNONCER

Privat ansættelse
Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed, tlf.
33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 34,75
pr. spaltemm, stillinger søges kr.
25,75 pr. spaltemm. Køb og salg
kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. spaltemm.
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for annoncer
indrykket gennem bureau.
Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 05: 25/03
udkommer 14/04
Annoncer til TB 06: 24/04
udkommer 13/05
Annoncer til TB 07: 14/05
udkommer 02/06
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.

Tandlæge til Odense SV
Til en 37 timers stilling på en topmoderne klinik søges pr. 1. oktober
en professionel tandlæge, der arbejder med alle områder inden for
tandbehandling.
Vort slogan er Sund mund - hver dag, og målet er sunde og velfungerende tænder hele livet hos alle vore patienter. Vi lægger vægt på
forebyggelse, information og service og har et trofast og tillidsfuldt
klientel.
I øjeblikket er et af vores mål at opnå en ISO 9001-certificering.
Med evt. senere kompagniskab for øje søger vi en tandlæge, der er
kvalitetsbevidst og fagligt orienteret, og som samtidig har lyst til at
kaste sig over de udfordringer, der ligger ud over det rent tandfaglige.
Du har stor lyst til nye opgaver, er interesseret i dit fags udvikling og
klar til nye udfordringer.
Du vil overtage et velholdt klientel og blive en del af en virksomhed i
konstant udvikling, hvor arbejdsglæde, faglig stolthed, selvstændighed, fleksibilitet, efteruddannelse, teknologi og patientpleje vægtes
højt.
Klinikkens team består p.t. af 2 tandlæger, 1 tandplejer, 3 klinikassistenter, 1 klinikassistentelev og 1 bogholder.
Vores omgangstone er præget af arbejdsglæde og er hjertelig, ærlig
og humoristisk.

Tandlæge søges til privat
praksis - Haderslev
Et godt og interessant job i en
topmoderne klinik, hvis behandlinger omfatter alle odontologiens behandlingsområder,
tilbydes.
Vi er en klinik med 3 tandlæger
inkl. 1 tandlægeassistent, 5 klinikassistenter og 5 veludstyrede
klinikker.
Vi har haft tandlægeassistent
i over 20 år, og der er et solidt
patientunderlag til assistenten. I
vort tandlægesamarbejde lægger
vi stor vægt på den faglige sparring, som kan sikre et højt fagligt
niveau.
Der vil inden for de kommende
2-3 år være mulighed for at blive
medejer af klinikken.
Har dette vakt din interesse, så
kontakt os.
Tandlægerne Lars Munk
& Peter Aldershaab, Nørregade 38, 6100 Haderslev,
tlf. 74 52 27 34.

Klinikken er medlem af kæden dinTANDLÆGE. Herigennem tilbydes
alle, ansatte og klinikejere, et spændende videreuddannelsesprogram, faglige aktiviteter samt en sundhedsforsikring.
Desuden er der rig mulighed for faglig sparring, inspiration og rådgivning igennem kædens netværk.
Ansøgning sendes på e-mail til: nins58@gmail.com
CC: tine@dintandlage.dk
Du er velkommen til at kontakte klinikejer Nina Drivsholm på
tlf.: 66 17 56 55, mob.: 28 96 92 87 eller konsulent i din TANDLÆGE
Tine Holm tine@dintandlage.dk mob.: 23 98 13 44 for yderligere
oplysninger.
Læs mere på www.tandlaegerneosv.dk og www.dintandlage.dk

ANNONCER

Indryk selv din stillingsannonce både i blad og
på net.
Gå ind på
tdlnet.dk og
vælg menupunktet
»dentaljob.dk«
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OFFENTLIG ANSÆTTELSE

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

Bc`e`bc\[\ik`c?fij\ej
BfddleXc\KXe[gc\a\
Tandplejen søger en tandlæge som leder af et af kommunens 5 distrikter pr. 1. august 2009.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
og regler om Ny Løn.

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Din ansøgning mrk. ”klinikleder” skal være modtaget senest den 14. maj 2009, kl. 08.00 i Horsens Kommunale
Tandpleje, Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens, Att.:
Dagmar Thuesen, eller på mail til: budt@horsens.dk
Se hele stillingsopslaget på www.horsenskommune.dk

VOKSENTANDPLEJEN

Tandlæge

?fij\ejBfddle\
I[_ljkfim\k+
/.''?fij\ej
K\c\]fe1.-)0)0)0
nnn%_fij\ejbfddle\%[b

Ved Voksentandplejens afsnit for omsorgstandpleje er et vikariat i
6 måneder for tandlæge 15 timer ugentligt ledig til besættelse.
Start pr. 1. juli eller snarest derefter. Fuld tid udgør 32 timer ugentligt.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og har lyst til at arbejde
med ældre funktionssvækkede mennesker. Vi ser meget gerne
ansøgninger fra pensionerede kollegaer med lyst til at prøve lidt igen.
Aﬂønning sker efter gældende overenskomst, lokalaftale og principper om Ny Løn.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos Børge Hede 3317 5775
Ansøgningsfrist 22. maj 2009.
Ansøgning sendes til: Voksentandplejen, Tietgensgade 31B, 2. sal
1704 København V

Københavns Kommune ser mangfoldighed
som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres
særlige baggrund, personlighed og evner.

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk/job

ANNONCER

www.tdl-tryghed.dk
Pension

:)
Stillingsannoncer i farver bliver set...
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UDLAND

UNIVERSITETET I TROMSØ, NORGE
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Ønsker du en interessant og økonomisk
trygg stilling i et spennende miljø?
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Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske
fakultet, Universitetet i Tromsø lyser ut to stillinger som
professor/førsteamanuensis i klinisk odontologi innen
følgende fagområder:
 @Vg^dad\^! 
gZ[#'%%.$'((
 EgdiZi^``! 
gZ[#'%%.$'('
De som tilsettes må ha vitenskapelig kompetanse minimum
i^ahkVgZcYZE]9"\gVYd\heZh^Va^hi`dbeZiVchZZaaZgi^ahkV"
gZcYZ![dgig^cchk^h^ccZc[dgYZiV`ijZaaZ[V\dbgYZi#>i^aaZ\\
k^aYZiWa^aV\ikZ`ieVYb^c^higVi^kZg[Vg^c\!hVbVgWZ^Yh"
ZkcZgd\aZYZgZ\Zch`VeZg#
I tillegg lyser vi ut fem stillinger som førsteamanuensis
i klinisk odontologi innen følgende fagområder:
 EZYdYdci^!
gZ[#'%%.$'&*
 @_ZkZdgideZY^!
gZ[#'%%.$'&.
 BVm^aad[Vh^VagVY^dad\^!gZ[#'%%.$'&)
 <ZgdYdcidad\^!
gZ[#'%%.$'&&
 DgVa`^gjg\^!
gZ[#'%%.$'%.
De som tilsettes må ha vitenskapelig kompetanse
i^ahkVgZcYZE]9"\gVY!hVbiheZh^Va^hi`dbeZiVchZZaaZgi^a"
hkVgZcYZ^ccZc[dgYZiV`ijZaaZ[V\dbgYZi#>i^aaZ\\k^aYZi
bli lagt vekt på administrativ erfaring, samarbeidsevner
d\aZYZgZ\Zch`VeZg#
Nærmere opplysninger om stillingene ved
^chi^ijiiaZYZg=VgVaYB#:g^`hZc!ia[# ),,,+).&%(!
Z"edhi/]VgVaY#Zg^`hZc5[V\bZY#j^i#cdZaaZg
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SERVICE 419
KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN

KØB OG SALG

ANNONCER

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

Ry
I det 3-mands-ejede Tandlægernes Hus i Ry er den ene ejerpart nu til salg pga. pensionering. Der er tale om en meget moderne og nyrenoveret og vel bestykket praksis i eget klinikhus,
centralt placeret i et mondænt villakvarter. Sælgerparten har
1266 reg. sygesikr.-patienter i 2008. En praksispart, der er et
orienterende og uforpligtende besøg værd. Salgsmateriale og et
evt. besøg kan rekvireres og aftales med DPF.

Århus - Viby Torv
Placeret på meget populær forstadsadresse i Århus sælges nu
en meget velholdt og up to date udstyret praksis med 2 fuldt
mont. nyere behandl.rum, med mulighed for udvidelse. Der
er 1100 reg.syges.pt. i 2007, som meget nemt kan forøges, da
patientgrundlaget absolut er til stede. Administrationssystemet
er DentalSuite.

Køb/salg klinikker
Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,
generationsskifte m.v.
Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i
Tandlægebladet

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

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









PLANMECA PROSTYLE
COMFORT mm
Planmeca Prostyle Compactunit, Miele diskdesinfektor, Dürr
kompressor, Dürr sugmotor,
Dürr hygopac foliesvets, Assistina 301 plus, Anatom analog
röntgen, Heater EVO digital
Compositvärmare, Martin elektrotom mm. Allt mycket fräscht!
För mer info bo.sundberg@ptj.se
eller tel Sverige 070-7700550

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

Tandlægepraksis
i Horsens til salg
Enkeltmandspraksis med 3
behandlingsrum, beliggende
midt i centrum til salg.
Omsætning ca. 3,8 mill.kr.
Henvendelse til
Tandlæge Erik W. Hansen
tlf.nr arb. 75 62 07 00
el. privat 75 62 09 64.

420 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

ADVOKATER
LEVERANDØRHENVISNINGER

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.tdl-tryghed.dk
Kllinikken

:)

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:
Henvendelse: Anette Kofoed,
tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35
Pris: kr. 18,75 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%. Standardannonce kr. 300,- pr. gang.
Rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne – Instrumenter – Klinik- og kontorinventar
– Klinikudstyr – Kompressorer
– Rengøring – Revision – Service
& reparation – Tandplejemidler –
Vikarservice – Øvrige

39 46 00 80
BANKER

- de nemmeste penge
kan du tjene på Únansieringen

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

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

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

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

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

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

Ring til en af os!

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

SAVNER
DU EN
NÆRVÆRENDE
BANK?

www.sparnord.dk

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

ANNONCER

Nyt navn - kendte ansigter
Vi har taget hul på 2009 med
dobbelt styrke. Fusionen mellem
Ringkjøbing Bank og vestjyskBANK gør os endnu stærkere,
hvilket giver kunderne sikkerhed.
Kontakt os for solid rådgivning!

Henning Jensen
96 80 25 68
hej@riba.dk

Mette Ostersen
96 80 25 73
mko@riba.dk

www.riba.dk / www.vestjyskbank.dk

Bredgade 38 · 6900 Skjern · Tlf 97 35 13 22

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

Stillingsannoncer i farver bliver set...









SERVICE 421
LEVERANDØRHENVISNINGER

DENTALLABORATORIER



Storkøbenhavn

FLÜGGE

DENTAL

Vi skaber smil hver dag

+ IMPLANTATER + PROCERA + EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K
Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

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

www.supradent.dk

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

Midtjylland

Dental Laboratorium ApS

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

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

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS

!"

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

Fugl

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

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

  
   

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
NDC
CERTIFIED

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

Nordjylland

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

ANNONCER

Dentalopvaskemaskiner

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

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

INSTRUMENTER
HYGIEJNE

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









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

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

422 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

KLINIK- OG KONTORINVENTAR
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TANDLÆGE-FORMULARER

Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter · Indkaldekort
A4 ark med indbetalingskort
Kunst & Klinik design
Visit-, møde- og tilkaldekort med
malerimotiver.
Rådgivning vedr. farve- og lyssætning m.v.,
samt psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Landbrugsvej 20
Tlf. 66 12 60 91
www.htodense.dk
Nyt: bestil fra vores webshop

)NVENTAR TIL TANDLGEKLINIKKER
KLINIKRUM q STERILISATION q RECEPTION q
VENTEVRELSE q PERSONALERUM q KONTOR q
GRAlSK PROlLERING
INFORM A\S
4EL     
% MAIL INFORM INFORM ASDK
WWWINFORM ASDK

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

KOMPRESSORER

www.pro-visuel.dk

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

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

REVISION

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

www.pwcglobal.com/dk

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart
t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk wh.com
4LF   s www.bienair.com

Statsautor iseret Revisionsaktieselska b

KLINIKUDSTYR
– INDRETNING

Scanline

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

ANNONCER

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


      
    
  
    


Stillingsannoncer
i farver bliver set...









SERVICE 423
LEVERANDØRHENVISNINGER
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Bestil varer eller
informationsmateriale
til klinikken på
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www.colgateprofessional.dk
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eller kontakt
Professional Oral Care
Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

VIKARSERVICE

a
s

JTA DENTAL
salg & service ApS

Eurocard til
reduceret pris

- det handler om tillid

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

www.dentsupport.dk

KaVo Specialisten

&UWJLBSCVSFBV
LVOGPSLMJOJLBTTJTUFOUFS



Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka Planmeca KaVo m.m.

5JMIFMF,CFOIBWO 
aSIVT 0EFOTF aMCPSH
PHIFMF4KMMBOE
-JEUCJMMJHFSF
3JOHGSBLMQlUMG


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

   
  
  
  
 
 

  
  

  
   

TA ND LÆG EB LA D ET A NNO NCER

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

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

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

ANNONCER
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i farver bliver set...



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

ØVRIGE

Stillingsannoncer



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

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

TANDPLEJEMIDLER
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SERVICE & REPARATION

- mere end god service...
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424 NÆSTE NUMMER

FOTO: REIMAR JUUL

VIDENSKAB & KLINIK:

STUD.ODONT. PÅ
BLOGGEN:

Ved mindre
oral kirurgi
kan patienter i
antitrombotisk
behandling
fortsætte
med denne

Hvorfor tager det fem år at blive
tandlæge, når det kun tager
tre at blive blikkenslager?
Læs uddrag af Anders Byrels blogindlæg
fra Tandlaegebladet.dk
FOTO: JEPPE CARLSEN

KVIKSØLVSKADET?
Tandlæge Jesper
Høffding lider af
Parkinsons sygdom.
I midten af april
får han, syv andre
tandlæger og 1.579
klinikassistenter svar
på, om der er påvist
sammenhæng mellem
deres forskellige
lidelser og arbejdet
med kviksølv på
tandklinikken
TANDLÆGEBLADET NR. 6 UDKOMMER DEN 13. MAJ









Til høj æstetik ...

og hverdagens tandpleje

Gør hverdagen lettere ...

SYNERGY® D6

dagpenge
klinik
Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger
på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk
Efteruddannelse

Hele farvespektret med kun 6 farver

Naturlig lag-teknik

Let at opnå æstetik

Ny opaliserende emaljefarve

Afprøvet Duo Shade koncept

Ny super-light dentinfarve

Naturligt opaliserende effekt

Optimal modellerbarhed

Optimal modellerbarhed
To VitaTM* tænder, der kun er blevet
restaureret med Synergy D6 Dentin A2/B2
VitaTM
tand

VitaTM
tand

A2

B2

*Vita er ikke varemærke for Coltène/Whaledent.

Miris2 og Synergy D6 kan begge benyttes til
restaureringer i front- og kindtandsområdet
Coltène Whaledent AG · Lone Astrup
T: +45 2173 3752 · astrup@coltenewhaledent.dk
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Kontante fordele? Det får du
automatisk som stjernekunde!
Som resultat af vores markedsovervågning har Plandent
altid mere end 2000 varer på tilbud. Det betyder, at du
som stjernekunde ikke skal bruge tiden på at finde de
bedste tilbud – det klarer vi for dig. Du kan koncentrere dig om behandling, patientpleje og klinikdrift.

Skt. Apollonia – historien om legenden
Studerende vil have studiejob på tandklinikker

Ring & hør mere på tlf. 43 66 44 44
Tandlægeforeningens medlemsblad Danish Dental Journal

april 2009, årgang 113

