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”Er det ikke for besværligt at skifte til digital
røntgen?”, tænker nogen måske. Men når
den gamle fremkalder står for udskiftning, er
vi hos XO CARE DANMARK ikke i tvivl. En
digital scanner bør vælges, fordi du:
• Kan se billedet på under 5 sekunder
• Har samme arbejdsproces ved fotograferingen og kan bruge dit
eksisterende røntgenapparat
• Får en suveræn billedkvalitet uden
risiko for underog overeksponering
• Automatisk lagrer røntgenbilledet i
dit IT-system

Køber du digital røntgen gennem os, får du al
vores erfaring og kompetence med i købet!
Kom og få vores råd og vejledning om valg
af IT leverandør, placering af udstyr m.v. og få
samtidig en demonstration af den populære
Digora® Optime.
Digital røntgen med høje oppe-tider
Nu er det slut med sårbare backup-systemer
og digitale billedarkiver, og high-tech udstyr
der ikke fungerer. XO CARE DANMARKs nye
supportaftale sikrer dine data og giver dig fri
hotline support på digital røntgen og andet
high-tech udstyr.
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Stærke kræfter kræver
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En ny aktiv og mild
fluorformel i Danmark
Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries.

GC Fuji PLUS
Resinmodificeret
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L Enkelt og sikkert at anvende
L Kemisk hærdende
L Binder stærkt til metal, komposit
og keramik
L Med GC Fuji Plus skal der ikke
ætses og bondes
L Kofferdam er ikke nødvendig
L Enkel forbehandling
L Afgiver fluor, sikkert slutresultat
L Meget tynd filmtykkelse
L GC Fuji Plus er klinisk veldokumenteret

Med GC Fuji Plus dokumenteres de
bedste egenskaber ved konventionelle
glas-ionomer med de bedste egenskaber
fra kompositcementer. Vi tilbyder derfor
en mere eller mindre universal cement.
Med GC Fuji Plus cementeres følgende:
Alle metalunderstøttede erstatninger, keramiske indlæg, alle typer af kompositbaserede kroner, indlæg samt kroner og
desuden alle de moderne forstærkede_
keramiske erstatninger enten det er kroner eller broer.
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Skematisk tegning af organisk
aminfluorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative fluorid ioner.

glasionomer retentionscement

Nu kan du slutte med
at ætse og bonde

b

Det overfladeaktive aminfluorid
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af
en homogen aminfluorid-hinde.

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne,
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.
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Procera® Laminate • Procera® Bridge Alumina og Zirconia
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Vores Procera®-produkter sikrer en præcis pasform, styrke og et uovertruffet vedvarende æstetisk
resultat. Disse Procera®-produkter er centrale for vores Easy Esthetics™-koncept og giver dig
mulighed for levere smukke æstetiske resultater langt hurtigere, end det tidligere var muligt
– og med endnu større tilfredshed hos patienterne.
Procera® Laminate
• Det stærkeste laminat på markedet (bøjningsstyrke 700 MPa)
Procera® Bridge Alumina
• Alumina er gennemskinneligt og reflekterer lys for at sikre uovertrufne
æstetiske resultater
Procera® Bridge Zirconia

© Nobel Biocare AB 2007

• Fås nu til fuldkæbeindikationer
Med den støtte vi tilbyder som en del af vores bestræbelser på at levere totalløsninger,
bliver det let for dig at give dine patienter Beautiful Teeth Now™.
Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger

Marginalt
knogleniveau i
en voksen dansk
population
Golnosh Bahrami, Flemming Isidor, Lise-Lotte
Kirkevang, Michael Væth og Ann Wenzel
Prævalens og udbredelse af et reduceret marginalt
knogleniveau blev undersøgt i den voksne danske befolkning. I alt 616 tilfældigt udvalgt voksne danskere
(304 kvinder og 312 mænd) med en gennemsnitsalder på 42 år (aldersfordeling 21-63 år) gennemgik
en helstatus-røntgenundersøgelse, bestående af 14
periapikale optagelser samt to bitewing-optagelser.
Det marginale knogleniveau blev målt mesialt og distalt på hver tand. Disse målinger blev anvendt til at
bestemme det marginale knogleniveau (A) i mm. Tre
grupper blev defineret: normalt marginalt knogleniveau (A < 3 mm), grænseområdet (3 mm <_ A < 4 mm)
og reduceret marginalt knogleniveau (A >_4 mm).
Ca. 12% havde et reduceret marginalt knogleniveau, ca. 12% var i grænseområdet, og de resterende
ca. 76% havde et normalt marginalt knogleniveau.
Reduceret marginalt knogleniveau var næsten ligeligt
fordelt mellem tandgrupperne. Det reducerede marginale knogleniveau var aldersafhængigt. Der var ikke
signifikant forskel i knogleniveau mellem kønnene.
Det konkluderedes at prævalensen af et reduceret
knogleniveau i en vilkårlig dansk befolkning er ca.
12% og er i overensstemmelse med resultater fra andre europæiske lande.

Artiklen er baseret på et arbejde som tidligere er publiceret i
Oral Health and Preventive Dentistry 2006; 4: 119-27.
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arodontal sygdom er en af hovedårsagerne til tandtab, kun overgået af caries (1,2). Tidligere undersøgelser af europæiske populationer har vist at
forekomsten af parodontal sygdom er 10-20% (3,4), og at
forekomsten stiger med alderen (5-7). Fordelingen af par
odontal sygdom blandt nationaliteter og sociale lag er dog
ikke homogen (5,8-11). For at kunne opnå korrekte prævalensdata for tab af parodontalt støttevæv i en befolkning,
må undersøgelsesgruppen derfor reflektere den relevante
befolkningsgruppe.
Tidligere undersøgelser inden for parodontalforskning
har vurderet kliniske parametre, såsom pochedybde, gingivitis, gingival retraktion og fæstetab til at beskrive par
odontal sygdom, og relativt få epidemiologiske undersøgelser er blevet udført baseret på røntgenoptagelser til at
beskrive parodontalt knogletab eller defekter (1,5,9-15).
Tabel 1 viser tidligere undersøgelser i hvilke det marginale
knogleniveau er vurderet i voksenpopulationer. En svensk
undersøgelse baseret på røntgenoptagelser har vist at forekomsten af knogledefekter blandt en tilfældigt udvalgt
svensk population var så høj som 32% (15), og en undersøgelse fra Grækenland viste at 7,7% af den græske bybefolkning og 18,2% af landbefolkningen havde et gennemsnitligt marginalt knogletab > 6 mm vurderet på røntgenoptagelser (1).
Der er ikke udført epidemiologiske undersøgelser for at
vurdere de parodontale forhold blandt voksne danskere,
siden Kirkegaard et al. i 1982 udførte en klinisk undersøgelse som viste at forekomsten af klinisk målte pocher der
oversteg 5,5 mm, var 10% i en tilfældigt udvalgt population (16-80 år) (4). Manglen på ny viden om parodontale forhold i den danske befolkning blev specielt bemærket da
Sundhedsstyrelsen i 2004 udgav en rapport der skulle beskrive fremtidens struktur for tandplejen i Danmark. Der
blev fokuseret på behovet for forskellige personalegrupper
(fx tandlæger, tandplejere og klinikassistenter) og samarbejdet mellem disse grupper.
Tandplejesituationen for børn og unge er veldokumenteret i Danmark da der eksisterer et nationalt register over
tandsygdomme og behandling, men et sådant register findes ikke for voksne. Den seneste undersøgelse af en dansk
voksenpopulation var en interviewundersøgelse som fokuserede på antallet af tilstedeværende tænder og antallet
af personer der havde partiel eller hel protese (16). Behovet
for parodontal behandling blev ikke undersøgt. Det er vigtigt for samfundet at have viden om tandsundhedstilstanden for at kunne planlægge det fremtidige tandsundhedssystem.
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge fordeTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Tabel 1. Oversigt over tidligere studier om marginalt knogleniveau
Forfattere
Publikationsår
Land

Befolkningsudsnit

Lavstedt et al. (12)
1986
Sverige
Papapanou et al. (5)
1988
Sverige

406 tilfældigt udvalgte individer.
Aldersfordeling: 18-65 år
531 individer henvist af forskellige årsager til en universitetsafdeling for oral radiologi.
Undersøgelsesårstal: 1974-76.
Aldersfordeling: 25-75 år
Papapanou et al. (10) 201 individer fra et studie af
1989
Papapanou et al., 1988, udvalgt
Sverige
10 år efter den første røntgenologiske undersøgelse
(1985-86)
Wouters et al. (15)
733 tilfældigt udvalgte indi1989
vider.
Sverige
Alder: ≥ 20 år

Metodologi

Resultater

Et 10-årigt longitudinelt studie.
Helstatus-røntgenundersøgelse + bitewings.
Knogleniveau målt med Schei lineal
Tværsnitsstudie.
Helstatus-røntgenundersøgelse.
Knogleniveau målt fra emalje-cementgrænsen til marginal knogle

Gennemsnitlige årlige knogletab for alle aldre: 5,5 % af rodens længde, sv.t. 0,09 mm
Gennemsnitligt marginalt knogleniveau ≥ 6 mm blev observeret hos 11% af de undersøgte
individer

Et 10-årigt longitudinelt studie.
Helstatus-røntgenundersøgelse

Gennemsnitlige knogletab > 0,5
mm observeret hos 75% af alle
individer, og ≥ 3 mm hos 7% af
alle individer efter 10 år

Tværsnitsstudie.
Helstatus-røntgenundersøgelse. Knogledefekter registreret som 1-2 mm forskel i
knogleniveau mellem nabotænder

En eller flere knogledefekter registreret i 32% af befolkningen

Albandar et al. (13)
1990
Norge

142 ansatte på en fabrik meldte sig frivilligt til studiet.
Aldersfordeling: 18-67 år

Et seksårigt longitudinelt studie.
Fuld periapikal røntgenundersøgelse.
Grænseværdier: intet knogletab, 1 mm
knogletab, 2 mm knogletab, og ≥ 3 mm
knogletab

70% havde meget få eller ingen
steder med knogletab, 25%
havde et moderat knogletab,
og 5% havde et fremskredent
knogletab

Salonen et al. (14)
1991
Sverige

732 tilfældigt udvalgte individer.
Alder: ≥ 20 år

Tværsnitsstudie.
Helstatus-røntgenundersøgelse.
Knogle: rod-ratio (B:R) blev beregnet

Diamanti-Kipioti et
al. (1)
1995
Grækenland

503 individer fra land- og bybefolkning.
Aldersfordeling: 25-64 år

Tværsnitsstudie.
Helstatus-røntgenundersøgelse + bitewingbilleder

Reduktion af gennemsnitlige B:
R- ratio med alder. 99% i den
yngste aldersgruppe havde
en B:R-ratio > 80%, mens 1% i
den ældste aldersgruppe havde
samme B:R-ratio
Et ≥ 6 mm marginalt knogletab
blev observeret hos 18% af
landbefolkningen og 8% af bybefolkningen

Soikkonen et al. (11)
1998
Finland

169 tilfældigt udvalgte individer.
Aldersfordeling: 76-86 år

Tværsnitsstudie.
Panorama- + intraorale røntgenoptagelser
af udvalgte områder.
Grænseværdier: intet knogletab, lille knogletab, moderat knogletab, fremskredent
knogletab, ekstremt knogletab

5% af individerne viste intet
knogletab, 18% viste et lille
knogletab, 31% viste et moderat knogletab, og 46% viste et
fremskredent eller ekstremt
knogletab

Hugoson et al. (9)
1998
Sverige

537 tilfældigt udvalgte individer i 1973, 550 i 1983 og 552
i 1993.
Aldersfordeling: 20-70 (ikke
de samme individer på de forskellige tidspunkter)

Tværsnitsstudie.
Radiologisk og klinisk undersøgelse blev
foretaget i 1973, 1983 og1993.
Gruppering:
Gruppe 1: sund (parodontium).
Gruppe 2: gingivitis uden tegn på alveolært knogletab.
Gruppe 3: moderat marginalt knogletab,
som ikke overstiger 1/3 af den normale
knoglehøjde.
Gruppe 4: alvorligt marginalt knogletab fra
mellem 1/3 og 2/3 af den normale knoglehøjde.
Gruppe 5: marginalt knogletab ud over
2/3 af den normale knoglehøjde og vertikale knogledefekter og/eller furkaturinvolveringer

1973: 3% af individer i gruppe
4 og 5.
1983: 13% af individer i gruppe
4 og 5.
1993:13% af individer i gruppe
4 og 5.
I 1993 havde individerne to
tænder flere i gennemsnit end
individerne i 1983
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Tabel 2. Alders- og kønsfordeling af individerne.

Kvinder
Mænd
Total

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

55
58

80
74

81
87

67
78

21
15

304 (49,4%)
312 (50,6%)

36
(5,8%)

616 (100%)

113
(18,3%)

154
(25,0%)

168
(27,3%)

lingen af et reduceret marginalt knogleniveau i en voksen
dansk population og yderligere at vurdere reproducérbarheden af knogleniveaumålinger på intraorale røntgenoptagelser.
Materialer og metoder
Et befolkningsudsnit bestående af 1.199 voksne (601 mænd
og 598 kvinder) tilfældigt udvalgt fra Århus Kommune
blev trukket af Folkeregisteret. Den videnskabsetiske Komité, Århus Amt, havde godkendt undersøgelsen. Forsøgsgruppen blev kontaktet per brev og tilbudt en røntgenhelstatus i 1997-98.
I alt 616 (51,4%) personer (304 kvinder og 312 mænd) underskrev og returnerede samtykkeerklæringen og blev
dermed inkluderet i undersøgelsen. Fødselsåret varierede
mellem 1935 og 1975, og gennemsnitsalderen var 42 år (variation 21-63 år (Tabel 2)). Næsten halvdelen af de individer der blev kontaktet (583), deltog ikke i undersøgelsen.
Forskellige grunde blev givet, såsom sygdom, tidsmangel
eller manglende interesse og ukendt adresse. En frafaldsanalyse blev udført for at belyse forskelle mellem deltagere
og ikke-deltagere. Analysen blev udført vha. information
fra Danmarks Statistik (analyse af ikke-deltagere 1999,
Danmarks Statistik, data på fil). Forskellige socioøkonomiske faktorer blev medtaget, såsom køn, alder, adresse, beskæftigelse, uddannelse, erhvervsuddannelse, igangværende uddannelse, grad af arbejdsløshed, bruttoindkomst,
hjemmeboende børn, civilstatus, almenbefindende og
tandsundhed. De to sidstnævnte faktorer blev vurderet
vha. data fra den danske sygesikring og viste frekvensen af
besøg hos lægen eller tandlægen. Analysen viste ikke større forskelle mellem deltagere og ikke-deltagere, bortset fra
faktoren »brug af tandpleje«. Deltagere besøgte tandlægen
oftere end ikke-deltagere. Der var desuden relativt flere
pensionister i gruppen af ikke-deltagere.
Radiologisk undersøgelse
Alle deltagere fik foretaget en radiologisk helstatusunder430

145
(23,6%)

Total

søgelse bestående af 14 periapikale optagelser og to bitewing-optagelser, én i hver side. Alle røntgenbilleder blev
optaget med et GX 1,000 dentalapparat (Gendex Corporation, Milwaukee, Wisconsin, USA), og der blev anvendt parallelteknik, 70 kV, 10 mA, film-fokus-afstand 28 cm, og
Kodak Ektaspeed Plus film (Eastman Kodak, Rochester,
NY, USA). Fremkaldningen skete i fuldautomatisk fremkaldemaskine (Dürr 1330, AC 245L, Bietigheim-Bissingen,
Germany).
Radiologisk vurdering
Fra røntgenundersøgelsen blev alle tænder, bortset fra
tredjemolarer, registreret if. FDI-nomenklatur. Tanden var
den statistiske registreringsenhed. Adskillige faktorer
(overlappende anatomiske strukturer (fx arcus zygomaticus, linea mylohyoidea, etc.), overlappende flader, tilstedeværelse af en tredjemolar, som kunne overlappe den di
stale del af andenmolaren, anguleringsfejl og andet) havde
indflydelse på målingen af det marginal knogleniveau og
resulterede i ikke-målelige tandflader.
Det marginale knogleniveau blev målt med en digital
skydelære (16 ES. Carl Mahr Esslingen GmbH) i mm, rundet af til nærmeste 0,1 mm. Et forstørrelsesglas (x 1,3) blev
brugt under målingen.
De første målinger blev foretaget på den mesiale (A m) og
distale (Ad) flade af tanden (Fig. 1) fra emalje-cement-grænsen til den mest koronale del af knoglen hvor lamina dura
havde normal bredde. Den anden måling blev foretaget fra
den mest koronale del af knoglen hvor lamina dura havde
normal bredde, til apex af roden, mesialt (Bm) og distalt (Bd)
(Fig. 1). I flerrodede tænder blev følgende rødder brugt til
måling af knogleniveauet, i præmolarer: den længste rod
som vist på røntgenbilledet, i mandibulære molarer: den
distale rod, og i maksillære molarer: den palatinale rod.
Målingerne blev brugt til for hver tand at beregne:
1. Marginalt knogleniveau i mm (Atand): Atand = (A m + Ad)/2
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

2. Resterende knogle i mm (Btand): Btand = (Bm + Bd)/2
3. Marginalt knogleniveau i relation til rodens længde i %
(Ctand): Ctand = [Atand /(Atand + Btand)] * 100.
Målingerne blev også brugt til for hvert individ at beregne:
4. Individgennemsnit for marginalt knogleniveau i mm
(A ind): A ind =  Atand / Ntænder
5. Individgennemsnit for resterende knogle i mm (Bind):
Bind =  Btand/ Ntænder
6. Individgennemsnit for marginalt knogleniveau i relation til rodens længde i % (Cind): Cind =  Ctand/ Ntænder.
Diagnostiske grænseværdier for et normalt og et reduceret marginalt knogleniveau og marginalt knogleniveau i relation til rodens
længde i procent på individ- og tandniveau.
Grupper med forskelligt marginalt knogleniveau i mm
(A) blev defineret:
1. A < 3 mm: normalt marginalt knogleniveau
2. 3 ≤ A < 4 mm: grænseområdet
3. A ≥ 4 mm: reduceret marginalt knogleniveau.
Grupper med forskelligt marginalt knogleniveau i relation
til rodens længde i procent (C) blev defineret:
1. C < 20%: normalt marginalt knogleniveau
2. 20 ≤ C < 25%: grænseområdet
3. C ≥ 25% C: reduceret marginalt knogleniveau.
Statistiske analyser
Målingerne blev opsummeret som gennemsnit og standarddeviationer. Kategoriske variable blev beskrevet med
en frekvensfordeling.
For hver tandgruppe (molarer, præmolarer, hjørnetænder og incisiver) blev alderens betydning for det marginale
knogleniveau vurderet ved at beregne det gennemsnitlige
marginale knogleniveau på alle tænder i tandgruppen for
hver forsøgsperson og efterfølgende sætte dette gennemsnit i relation til forsøgspersonens alder, vha. en lineær regressionsanalyse. For hver tandgruppe blev variationen
omkring regressionslinjen brugt til at beskrive den interindividuelle variation. Den intraindividuelle variation blev
vurderet ud fra variationen mellem tænder i samme tandgruppe hos den samme person. Resultaterne blev opgjort
som en relativ ændring per leveår, og variationskoefficienten (dvs. standarddeviation i forhold til gennemsnittet)
blev brugt til at beskrive størrelsen af den inter- og intraindividuelle variation.
Undersøgelse af metodefejl
Et udsnit af røntgenoptagelserne blev yderligere evalueret for
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Fig. 1. Målepunkter. A: marginalt knogleniveau: fra emaljecement-grænsen til marginal knogle; B: restknogle: fra marginal knogle til apex. Begge målt i tandens længdeakse.
Fig. 1. Measurement points. A: marginal bone level: from CEJ to the
marginal bone; B: remaining bone: from the marginal bone to the
apex. Both measured along the long axis of the tooth.

at bedømme reproducérbarheden af målingerne. Fem mdr.
inde i målingsperioden, da omkring halvdelen af individernes knogleniveau var målt, blev 20 individer (514 tænder) af
dem som allerede var målt tilfældigt, udvalgt, og en første revurdering af disse tilfælde blev udført i vilkårlig orden. Den
næste revurdering af de samme 20 individer blev udført 14
mdr. inde i målingsperioden da ca. ¾ af samtlige individer
var målt. Den sidste revurdering af de samme 20 individer
blev udført efter 16 mdr. da alle 616 var registreret.
Reproducérbarheden af målingerne blev beskrevet som
en samlet standarddeviation af de fire målinger af hver flade. For at afgøre om der var en systematisk ændring i målingerne over tid, blev de fire målinger sat op mod antallet
af målinger (0,1,2 og 3), hvilket gav en total på 1.028 estimeringer af gennemsnitsændringen mellem to successive
målinger. For hver tandgruppe blev et vægtet gennemsnit
af disse vurderinger beregnet, hvorefter 10- og 90-percentilen af den fladespecifikke vurdering blev brugt til at beskrive variationen i den gennemsnitlige ændring mellem
successive målinger på et målested i en given tandgruppe.
Faglige artikler
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Fig. 2. Fordelingen af tænder
hos studiepopulationen i
relation til en fuld betanding
(ekskl. tredjemolarer).

100%
75%

Fig. 2. Distribution of the teeth
present in the study population in
relation to a full dentition (excl.
third molars).

50%
25%

Alder i år:

Mo

30-39

40-49

50-59

60+

Fig. 3. A: Fordelingen af det
gennemsnitlige marginale
knogleniveau i mm for alle
individer (N = 616). B: Frekvensen af marginalt knogleniveau i mm for alle tænder
(N = 16.023).

12%

12%
12%

13%

76%
Normalt marginalt knogleniveau
Grænseområdet
Reduceret marginalt knogleniveau

75%

Fig. 3. A: Distribution of the mean
marginal bone level in mm for
all individuals (N = 616). B: Frequency of marginal bone level in
mm for all teeth (N = 16,023).

Normalt marginalt knogleniveau
Grænseområdet
Reduceret marginalt knogleniveau

Resultater
Der var 616 deltagere i undersøgelsen, og det gennemsnitlige antal af tænder per deltager var 26 (variation 3-28). Det
samlede antal undersøgte tænder var 16.023 (Fig. 2), men
314 tænder udgik af undersøgelsen fordi de ikke kunne
måles på de foreliggende røntgenoptagelser.
Af de 616 deltagere havde 72 (11,7%) et reduceret marginalt knogleniveau, 73 (11,9%) var i grænseområdet, og de
resterende 471 (76,5%) havde et normalt knogleniveau (Fig.
3A). Der var ingen statistisk signifikant forskel i knogleniveau mellem kønnene (t-test, p > 0,05).
Af de 15.682 målte tænder havde 1.878 (12%) et reduceret knogleniveau, 2.073 (13,2%) var i grænseområdet, og de
432

de
r
All

Præ
20-29

et
æn

lar

er

mo
lar
er

de
r
Hj.
tæ
n

Inc
isiv

er

0%

resterende 11.731 (74,8%) havde et normalt knogleniveau
(Fig. 3B).
Forholdet mellem et reduceret marginalt knogleniveau
og alder var statistisk signifikant (p < 0,05), både hvis det
blev målt i mm (Fig. 4), og hvis det blev målt relativt i forhold til rodens længde.
Fig. 5 viser det marginale knogleniveaus afhængighed af
alderen i hver tandgruppe. Forskellen i den gennemsnitlige reduktion af det marginale knogleniveau per leveår
mellem molarer og præmolarer og mellem hjørnetænder
og incisiver var ikke statistisk signifikant. På den anden
side var forholdet mellem marginalt knogleniveau og alder
signifikant stærkere i den posteriore del af tandbuen (reTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Fig. 4. Middelværdien af det
gennemsnitlige marginale
knogleniveau i mm for de to
køn i forhold til levealder.

Mm

4,5
4
3,5

Fig. 4. Average mean marginal
bone level in mm for the two sexes
in relation to age.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Alder (år)

20-29

30-39

40-49
Kvinder

50-59

60+

Mænd

Fig. 5. Det gennemsnitlige
knogleniveau i mm blandt
tandgrupper i forhold til levealderen.
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duktionen af marginalt knogleniveau per leveår for molarer og præmolarer var hhv. 2,4% og 2,3%), sammenlignet
med den anteriore region (reduktionen af marginalt knogleniveau per leveår for hjørnetænder og incisiver var for
begge 1,8%). Variationskoefficienten for den inter-individuelle variation i det marginale knogleniveau for en given
alder var ca. 30% for molarer og præmolarer, og 32% og
35% for hjørnetænder og incisiver. Den intraindividuelle
variation i marginalt knogleniveau mellem tænder i den
samme tandgruppe havde en variationskoefficient på ca.
25%.
Afhængigheden af alder var nogenlunde ens når det
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6
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Fig. 5. The mean marginal bone
level in mm among tooth groups
in relation to age.

60+

marginale knogleniveau blev målt relativt i forhold til rodens længde (C). Afhængigheden af alder for det relative
marginale knogleniveau i den posteriore del af tandbuen
(reduktionen i det relative marginale knogleniveau per leveår for molarer og præmolarer var hhv. 2,4% og 2,3%) var
igen signifikant højere end i den anteriore region (reduktionen i det relative marginale knogleniveau per år for
hjørnetænder og incisiver var hhv. 1,8% og 1,9%). Variationskoefficienten for den interindividuelle variation i det
relative marginale knogleniveau for en given alder var 31%
for molarer og præmolarer, og hhv. 33% og 35% for hjørnetænder og incisiver. Den intraindividuelle variation for det
Faglige artikler
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Fig. 6. Frekvensen af tænder
med et reduceret knogleniveau (i mm) blandt tandgrupper i relation til levealderen.

Alder i år:

30-39

Al

le

Inc

tæ
n

isi
ve
r

de
r
Hj
.t
æn
20-29

de
r

Fig. 6. Frequency of teeth with
reduced marginal bone level (in
mm) among the tooth groups in
relation to age.
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relative marginale knogleniveau mellem tænder i den samme tandgruppe havde en variationskoefficient på ca. 25%.
Frekvensen af tænder med et reduceret marginalt knogleniveau målt i mm var næsten ens i de forskellige tandgrupper (Fig. 6), mens hjørnetænderne viste en lavere frekvens af reduceret marginalt knogleniveau målt som prodecentdel af rodens længde sammenlignet med de andre
tandgrupper.
Reproducérbarhed
Den samlede standarddeviation for de fire gentagne målinger på hver flade var 0,46 mm, og den samlede gennemsnitlige ændring mellem to på hinanden følgende målinger
var 0,05 mm (95% CI 0,04 mm – 0,07 mm) for alle steder.
Resultaterne for hver tandgruppe er vist i Tabel 3.
Diskussion
Denne undersøgelse viste at prævalensen af et reduceret
marginalt knogleniveau (> 4 mm) for individet var ca. 12%

60+

i en repræsentativ voksen dansk population, ca. 12% var i
grænseområdet, mens de resterende ca. 76% havde et normalt knogleniveau. Den senest tilgængelige danske undersøgelse viste en prævalens på 10% for klinisk målt pochedybde >5,5 mm (Kirkegaard et al., 1987). I den undersøgelse
målte observatørerne de kliniske pocher ved den mesiofaciale del af overkæbetænderne og den mesiolingvale del af
underkæbetænderne. Til trods for forskellen i målingsmetoderne er resultaterne af de to undersøgelser sammenlignelige.
Selvom de fleste tidligere epidemiologiske undersøgelser inden for parodontalforskning har brugt kliniske parametre til at vurdere den parodontale tilstand, er røntgenundersøgelse, både intraoral (1,5,9,10,14,15,17,18) og panoramaradiografisk undersøgelse (11), blevet anvendt. Periapikal røntgenoptagelse, hvor man anvender parallelteknik,
er den mest sikre metode til at afbillede det marginale
knogleniveau, fordi der ingen forvrængning er og kun lille
forstørrelse (19). Denne teknik har også vist sig at påvise

Tabel 3. Gennemsnitlig ændring (i mm) mellem to efterfølgende målinger.
Tandgruppe

Molarer
Præmolarer
Hjørnetænder
Incisiver
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Gennemsnitlig ændring

10. percentile

Median

90. percentile

0,05
0,02
0,04
0,09

÷0,21
÷0,16
÷0,25
÷0,16

0,05
0,05
0,04
0,07

0,27
0,30
0,37
0,30
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ossøse knogledestruktioner mere sikkert end panoramaradiografiske optagelser (20,21). Knogletabet skal dog være ≥
1 mm for at kunne påvises på periapikale røntgenoptagelser, og målefejlen skal være lille (SD ≤ 0,14 mm) for at kunne påvise en klinisk relevant progression af knogletab i
longitudinelle undersøgelser (22). Observatørens målefejl i
denne undersøgelse var 0,05 mm ± 0,46 mm (gennemsnit ±
SD), hvilket er en acceptabel variation for måling af det
marginale knogleniveau i tværsnitsundersøgelser og endnu lavere end tidligere epidemiologiske undersøgelser
hvor målefejlen blev beregnet til 0,1 mm ± 0,62 mm (gennemsnit ± SD) (5).
Den »fysiologiske« afstand fra emalje-cement-grænsen
til den marginale knoglekant har været beskrevet at være
mellem 0,4 mm og 3 mm (23). Denne afstand og den observerede målefejl blev medregnet da tærskelværdien for et
reduceret knogleniveau (A ≥ 4 mm) og grænseområdet (3
mm ≤ A < 4 mm) blev bestemt i denne undersøgelse. Der
findes ingen fast grænse for et reduceret marginalt knogleniveau inden for parodontalforskning, og andre undersøgelser har brugt andre grænser til at definere reduktion i
marginalt knogleniveau (1,4,9,11,24). Da forskellige tærskelværdier er blevet anvendt i tidligere undersøgelser, er
det vigtigt at tage tærskelværdien for definitionen af sygdom i betragtning når man sammenligner prævalensdata
for et reduceret marginalt knogleniveau mellem forskellige
undersøgelser.
Tærskelværdien mellem et »grænsetilfælde« og et reduceret marginalt knogleniveau hos den enkelte var baseret
på et gennemsnit mellem alle individets tænder. Dette kan
forsvares da knogleniveauet målt i mm var næsten det
samme blandt alle individets tandgrupper som beskrevet
ovenfor.
Reduktion af det marginale knogleniveau er normalt en
irreversibel proces. Individerne inkluderet i vor undersøgelse var mellem 20 og 65 år, og som forventet blev et lavere marginalt knogleniveau observeret med stigende alder. En longitudinel, kombineret klinisk-radiologisk undersøgelse foretaget i en svensk population delte en randomiseret udvalgt voksenpopulation op i fem kategorier baseret på det marginale knogleniveau (9). Forfatterne fandt
at 13% af populationen var i kategori 4 eller 5 (de to grupper med det alvorligste parodontale knogletab) defineret
som knogletabet omkring flertallet af tænderne var mellem 1/3 og 2/3 af røddernes længde, eller knogletabet omkring flertallet af tænderne var over 2/3 af røddernes længde og/eller omfattede vertikale knogledefekter og furkaturinvolveringer. Ca. 600 personer (i alderen 20-70+ år) indgik i undersøgelsen. I løbet af en periode på 20 år observeTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

rede forfatterne en stigning i forekomsten af individer der
ikke tabte knogle, og et fald i forekomsten af individer med
et moderat knogletab. Antallet af individer i gruppen med
alvorligt parodontalt knogletab (4 og 5) var uændret i løbet
af de sidste 10 års observation, men antallet af tænder per
individ steg i løbet af de 20 år. Dvs. at prævalensen af alvorligt parodontalt knogletab var uændret, men sygdommen resulterede i tab af færre tænder (9).
Prævalensen på ca. 12% for et reduceret marginalt knogleniveau i vor undersøgelse stemmer overens med data beskrevet fra andre dele af Europa (3). En radiologisk undersøgelse udført i Sverige beskrev at 11% af den udvalgte population havde et gennemsnitligt knogletab ≥ 6 mm (5). På
trods af en højere grænseværdi for definitionen af knogletab fandt forfatterne den samme sygdomsforekomst som i
denne undersøgelse. Mens design, metoder og størrelsen
af befolkningsudsnittet lignede denne undersøgelse, var
individerne udvalgt til undersøgelsen patienter henvist til
en tandlægeskole, hvor vor population var tilfældigt udvalgte individer fra befolkningen i Århus Amt. Den svenske undersøgelse kan således sandsynligvis ikke siges at
afspejle situationen i den svenske befolkning.
I en epidemiologisk undersøgelse fra Grækenland baseret på røntgenoptagelser sammenlignedes en bybefolkning
og en landbefolkning; den viste at 18% af landbefolkningen havde et gennemsnitligt marginalt knogletab ≥ 6 mm,
mens tilsvarende knogletab kun sås i 8% af bybefolkningen (1). Antallet af personer og røntgenundersøgelsen var
de samme som vor, og når de to undergrupper betragtes
som én, er resultatet i overensstemmelse med vort.
I modsætning til kliniske mål og bitewing-optagelser giver periapikale optagelser muligheden for at knogleniveauet udtrykkes som en procentdel af rodens længde. Det
synes indlysende at den resterende knogle omkring en
tand er i fokus i klinisk behandlingsplanlægning hvor tandens prognose er under overvejelse. I longitudinelle epidemiologiske undersøgelser kan det også være nyttigt at estimere knogleniveauet som procent af rodens længde i stedet for at bruge absolutte mm, da variationer i projektionsgeometri så vil være af mindre betydning. Resultaterne fra
denne undersøgelse viste at målinger i mm og målinger
som procent af rodens længde gav overensstemmende resultater med undtagelse af resultaterne for hjørnetænder
som havde mere resterende knogle end andre tandgrupper.
Udviklingen af marginalt knogletab blandt voksne danskere vil blive undersøgt i en fremtidig longitudinel opfølgning af denne undersøgelsespopulation.
Konkluderende kan siges at prævalensen af et reduceret
Faglige artikler
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knogleniveau er ca. 12% i en tilfældigt udvalgt dansk population, og stemmer overens med fund i andre europæiske lande. Marginalt knogleniveau kan vurderes både i eks
akte mm målt fra emalje-cement-grænsen til den marginale knogle og som procent af rodens længde, hvilket kan
være nyttigt i longitudinelle undersøgelser.

5.

6.
7.

English summary
Marginal bone level in an adult Danish population
The purpose was to investigate the prevalence and distribution of marginal bone loss in the Danish population.
Sixhundred and sixteen randomly selected Danish
adults (304 women and 312 men), mean age of 42 years
(range 21-63 years) underwent a full-mouth radiographic
survey consisting of fourteen periapical and two bitewing
exposures. The marginal bone level was measured with a
digital caliper in mm, rounded off to the nearest 0.1 mm.
The measurements were performed at the mesial and distal aspect of the tooth, from the cemento-enamel-junction
to the marginal bone. These measurements were used to
calculate the marginal bone level (A) in mm for each tooth
and each patient. Three thresholds were defined: normal
marginal bone level (A < 3 mm), borderline marginal bone
level (3 mm ≤ A < 4 mm) and reduced marginal bone level
(A ≥ 4 mm).
The prevalence of reduced marginal bone level in the individual and the frequency of teeth with reduced marginal
bone level were almost similar. A reduced marginal bone
level was evenly distributed among the tooth groups. Approximately 12% had reduced marginal bone level, approximately 12% were in the borderline marginal bone
level group, and the remaining approximately 76% had a
normal marginal bone level. Their marginal bone level
was ever more reduced with increasing age. No significant
difference in bone level was observed between genders.
In conclusion, the prevalence of reduced marginal bone
level in a random Danish population is approximately 12%
and is similar to findings in other European countries.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Litteratur
1. Diamanti-Kipioti A, Afentoulidis N, Moraitaki-Tsami A, Lindhe
J, Mitsis F, Papapanou PN. A radiographic survey of periodontal
conditions in Greece. J Clin Periodontol 1995; 22: 385-90.
2. Gilbert GH, Shelton BJ, Chavers LS, Bradford EH Jr. Predicting
tooth loss during a population-based study: role of attachment
level in the presence of other dental conditions. J Periodontol
2002; 73: 1427-36.
3. Papapanou PN. Epidemiology of periodontal diseases: an update. J Int Acad Periodontol 1999; 1: 110-6.
4. Kirkegaard E, Borgnakke WS, Grønbæk L. [Dental diseases, tre-

436

19.
20.

21.

atment needs and dental care habits in a representative segment
of the adult Danish population]. Tandlaegebladet 1987; 91: 1-36.
Papapanou PN, Wennström JL, Gröndahl K. Periodontal status
in relation to age and tooth type. A cross-sectional radiographic
study. J Clin Periodontol 1988; 15: 469-78.
Sheiham A, Netuveli GS. Periodontal diseases in Europe.
Periodontol 2000 2002; 29: 104-21.
Locker D, Slade GD, Murray H. Epidemiology of periodontal
disease among older adults: a review. Periodontol 2000 1998;
16: 16-33.
Hobdell MH. Economic globalization and oral health. Oral Dis
2001; 7: 137-43.
Hugoson A, Norderyd O, Slotte C, Thorstensson H. Distribution
of periodontal disease in a Swedish adult population 1973, 1983
and 1993. J Clin Periodontol 1998; 25: 542-8.
Papapanou PN, Wennström JL, Gröndahl K. A 10-year retrospective study of periodontal disease progression. J Clin Periodontol
1989; 16: 403-11.
Soikkonen K, Wolf J, Narhi T, Ainamo A. Radiographic peri
odontal findings in an elderly Finnish population. J Clin
Periodontol 1998; 25: 439-45.
Lavstedt S, Bolin A, Henrikson CO. Proximal alveolar bone loss
in a longitudinal radiographic investigation. II. A 10-year follow-up study of an epidemiologic material. Acta Odontol Scand
1986; 44: 199-205.
Albandar JM. A 6-year study on the pattern of periodontal dis
ease progression. J Clin Periodontol 1990; 17: 467-71.
Salonen LW, Frithiof L, Wouters FR, Hellden LB. Marginal alveolar bone height in an adult Swedish population. A radiographic
cross-sectional epidemiologic study. J Clin Periodontol 1991; 18:
223-32.
Wouters FR, Salonen LE, Hellden LB, Frithiof L. Prevalence of
interproximal periodontal intrabony defects in an adult population in Sweden. A radiographic study. J Clin Periodontol 1989;
16: 144-9.
Petersen PE, Kjoller M, Christensen LB, Krustrup U. Changing
dentate status of adults, use of dental health services, and achievement of national dental health goals in Denmark by the year
2000. J Public Health Dent 2004; 64: 127-35.
Lavstedt S, Bolin A, Henrikson CO, Carstensen J. Proximal alveolar bone loss in a longitudinal radiographic investigation. I.
Methods of measurement and partial recording. Acta Odontol
Scand 1986; 44: 149-57.
Papapanou PN, Wennström JL. Radiographic and clinical assessments of destructive periodontal disease. J Clin Periodontol
1989; 16: 609-12.
Lang NP, Hill RW. Radiographs in periodontics. J Clin
Periodontol 1977; 4: 16-28.
Molander B, Ahlqwist M, Gröndahl HG, Hollender L. Agreement
between panoramic and intra-oral radiography in the assessment of marginal bone height. Dentomaxillofac Radiol 1991; 20:
155-60.
Pepelassi EA, Diamanti-Kipioti A. Selection of the most accurate method of conventional radiography for the assessment of
periodontal osseous destruction. J Clin Periodontol 1997; 24:
557-67.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

22. Benn DK. A review of the reliability of radiographic measurements in estimating alveolar bone changes. J Clin Periodontol
1990; 17: 14-21.
23. Tugnait A, Clerehugh V, Hirschmann PN. The usefulness of
radiographs in diagnosis and management of periodontal dis
eases: a review. J Dent 2000; 28: 219-26.
24. Papapanou PN. Periodontal diseases: epidemiology. Ann
Periodontol 1996; 1: 1-36.

Forfattere
Golnosh Bahrami1, ph.d., Flemming Isidor2, professor, ph.d., dr.odont.,
Lise-Lotte Kirkevang3, forskningsadjunkt, ph.d., og Ann Wenzel4, professor, ph.d., dr.odont.
1,3,4
Afdeling for Oral Radiologi, 1,2 Afdeling for Protetik, Odontologisk
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Michael Væth, professor, ph.d.
Afdeling for Biostatistik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet

78797-DK-0701

Epidemiologi
Parodontitis

Astra Tech
BioManagement Complex™
—function, beauty and biology in perfect harmony
The success of an implant system cannot
be determined by one single feature alone.
Just as with all natural systems, the delicate
balance is maintained by the interaction of
different but equally important features.
Our implant system supports the natural
balance by a unique combination of
interdependent features—the Astra Tech
BioManagement Complex™.

OsseoSpeed™

— more bone more rapidly

MicroThread™

— biomechanical bone stimulation

Conical Seal Design™
— a strong and stable fit

Connective Contour™

tuvemark

— increased soft tissue contact zone and volume

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

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Faglige artikler

437

Corpus adiposum
buccae – funktion og
betydning
En litteraturoversigt
Ib Sewerin
Corpus adiposum buccae (Bichats fedtlegeme) har
betydning for tandlægen på flere områder.
For det første kan der ved eksponering hos børn,
fx i forbindelse med traumer, ske en herniering ud i
mundhulen som kræver akut behandling.
I den oromaksillære kirurgi sker undertiden en
eksponering af fedtlegemet, og desuden spiller det
en vigtig rolle som eventuelt donormedium ved orale
rekonstruktioner.
Underordnet har legemet betydning i forbindelse
med kosmetiske ansigtsoperationer.
I artiklen gennemgås litteraturen med vægt på de
aspekter som har særlig relevans for tandlæger. Der
redegøres for anatomi og funktion af corpus adiposum buccae, samt for herniering og for behandling af
denne tilstand. Desuden gennemgås rekonstruktive
behandlinger med udnyttelse af legemet.

D

en centrale del af kindens fedtlegeme, corpus adiposum buccae, er lokaliseret mellem m. masseter
og maksillen og strækker sig i anterior retning
facialt for m. buccinator. Legemet er veludviklet hos det
nyfødte barn og er medvirkende til at give barnet dets runde kinder. Det giver samtidig kinden fasthed og tillægges
en betydning for at at kinden ikke suges ind ved die, og at
barnet således kan suge effektivt. Legemet ændrer størrelse og form med alderen, men har fortsat en funktion.
Corpus adiposum buccae (CAB) har klinisk betydning
for tandlæger på flere områder. 1) Det kan eksponeres ved
traumatisk beskadigelse af kindslimhinden og vælde ud i
mundhulen som et hernie. 2) Det har i de senere år vundet
udbredelse som donormateriale ved rekonstruktive behandlinger i mundhulen.
Terminologi
Den anatomiske betegnelse for kindens fedtlegeme er
corpus adiposum buccae (eng. buccal fat pad; ty. Wangenfettpfropf/Wangenfettpolster; fr. boule graisseuse). Undertiden
benyttes eponymet Bichat (Bichats fedtlegeme) efter anatomen Marie François Xavier Bichat (1771-1802) (1). Med relation til funktionen hos spædbørn er legemet kaldt the
suckling pad. Det har været kritiseret at legemet via sit
navn knyttes til kinden idet det har en betydelig udbredelse ud over dennes område (se senere: anatomi), og den
bredere betegnelse »masticatory fat pad« har været foreslået (2).
Ved prolaps/herniering anvendes på engelsk betegnelserne traumatic herniation of the buccal fat pad eller traumatic
prolapse of the buccal fat pad. Undertiden benyttes betegnelsen traumatic pseudolipoma (3-6).
Historik
CAB har været kendt siden Heisters beskrivelse i 1732 (6,7).
Han antog det for en kirtel, men i 1802 fastslog Bichat at der
var tale om et fedtlegeme (7,8).
Anatomi
Beskrivelsen er baseret på flg. referencer (9-11, samt personlig meddelelse: Jørgen Tranum-Jensen, 2007).
CAB omfatter en bikonveks struktur bestående af
fedtvæv hvis centrale del er lokaliseret mellem m. masseter og maksillen. Hos det voksne individ udgår der fra den
centrale del tre ekstensioner: 1) en bukkal, 2) en pterygoid,
og 3) en temporal ekstension (Fig. 1). Disse ekstensioner
betyder at CAB samlet har en betydelig udbredelse.
Den bukkale ekstension udgør den største del af CAB og
udgør 30-40% af den samlede vægt. Den udfylder området
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anteriort for m. masseter og er lokaliseret lateralt for m.
buccinator samt anteriort og kaudalt for ductus parotideus.
Det er den som sammen med den centrale del betinger
kindens kontur.
Den pterygoide ekstension strækker sig fra den centrale
del nedad og lateralt mellem mm. pterygoideus lat. og med.
og posteriort til ud for midten af ramus mandibulae.
Den temporale ekstension strækker sig op i regio infratemporalis hvor den adskiller m. temporalis fra os zygomaticum. Den strækker sig yderligere i kraniel retning, og
desuden anteriort hvor den er beliggende i kontakt med
ala major ossis sphenoidalis. Der er desuden beskrevet en
delvis separat, superfielt lokaliseret temporal ekstension
afgrænset af fascia temporalis (2).
CAB er rigt vaskulariseet, og blodtilførslen sker via tre
kar: 1) a. maxillaris (bukkale og temporale grene), 2) a.
temporalis superf. (faciale gren) og 3) a. facialis.
Undersøgelser af kadavere af voksne har vist en gennemsnitlig vægt på 9,3 g (variation 8,0-11,5 g) og et gennemsnitligt volumen på 9,9 cm3 (variation 8,3-11,9 cm3) (2).

Funktion
Legemet er tillagt forskellige funktioner. Det er veludviklet
hos det nyfødte barn og er primært tillagt en betydning for
barnets diefunktion. Hos den voksne tillægges det en funktion som lubrikativt medium mellem de omgivende muskler
og knogledele. Fedtvævet i CAB askiller sig fra kroppens subkutane fedtvæv, idet det ikke svinder ved afmagring, jf. fx det
orbitale fedtvæv (2,11-13). Der er heller ikke proportionalitet
mellem CAB’s volumen og kroppens fedtmængde (14).
Den kosmetiske virkning er omdiskuteret. Hos spædbarnet hævdes legemet at give barnet dets tykke og runde kinder. Hos voksne tillægges det en vis kosmetisk betydning,
og det fjernes undertiden i forbindelse med kosmetisk »forskønnende« indgreb (se senere). Det anføres dog at hverken
fjernelse efter traumatisk betinget herniering eller mobilisering som donormateriale har kosmetiske følger.
Hernia corporis adiposi buccae hos børn
Patogenese
Ved en læsion af kindslimhinden hos børn og en eksponering

m. temporalis

4

1

m. buccinator

3
2

m. masseter
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Fig. 1. Skematisk tegning af
corpus adiposum buccae (gul
farve) set lateralt fra hos et
voksent individ. Arcus zygomaticus og m. masseter er delvis
fjernet. De enkelte dele af corpus adiposum buccae er markeret med numre: 1) Centrale
del, 2) bukkale ekstension, 3)
pteryogide ekstension, 4) temporale ekstension. Desuden er
ductus parotideus og n. facialis
som passerer gennem den
bukkale ekstension, markeret.
(Tegning: Arne W. Jensen).
Fig. 1. Schematic drawing showing
the buccal fat pad and its extensions
(yellow colour) in a lateral aspect in
an adult individual. The zygomatic
arch and the masseter muscle have
been partially removed. The parts of
the fat pad are marked by numbers:
1) The central body, 2) the buccal
extension, 3) pterygoid extension,
4) temporal extension. The parotid
duct and the facial nerve piercing the central body are marked.
(Drawing: Arne W. Jensen).
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af CAB kan der typisk ske en herniering. Læsionen behøver
ikke at have nogen stor udstrækning. Det er karakteristisk at
legemet kan vælde ud genem en mindre åbning i slimhinden.
Som det gælder ved anden herniedannelse er forbindelsen til
den struktur som herniet udgår fra, stilket, og herniet kan vanskeligt umiddelbart bringes tilbage gennem den lille åbning.
Forekomst
Tilstanden er særdeles sjælden. Shulman (15) publicerede i
2005 en oversigt over orale slimhindelæsioner hos børn og
unge i USA. Undersøgelsen omfattede 10.030 individer
med 914 læsioner. Blandt disse forekom ikke ét tilfælde af
herniering af CAB.
I en opgørelse fra 2001 kunne Horie et al. (5) rapportere
om 31 tidligere beskrivelser af CAB i den engelske faglitteratur. Opgørelsen var dog ikke komplet, og der er tilkommet flere beskrivelse siden (6,16).
Langt de fleste tilfælde optræder hos mindre børn. Da
CAB hos disse har et relativt større volumen end hos større børn og voksne, er tendensen til herniering derfor større. Der er beskrevet tilfælde i aldersintervallet fire mdr. –
12 år, men de fleste patienter har været 1-4 år (5,6).
Årsager
Langt de fleste tilfælde opstår ved tilfældige traumer. Typisk falder barnet med et tilspidset fremmedlegeme i munden som penetrerer kindslimhinden. Fremmedlegemet
kan være et stykke legetøj, en tandbørste, en blyant, en ske
osv. Der er dog også rapporteret en del tilfælde hvor traumet har ramt ekstraoralt (6,7,12,16,17).
Klinik
Diagnosen er let at stille. Hernieringen indtræder som
regel nærmest momentant eller efter kort tid, men der
kan også ses forsinket udvikling efter timers forløb (7).
En typisk størrelse er ca. 1,5 x 1,5 x 3 cm. Legemet fylder
derfor betydeligt i barnets mund og hindrer okklusion
mellem tandrækkerne. Heniets form beskrives som let
lobuleret, overfladen er glat, konsistensen er blød, og
farven er gul eller gullig-rød. Legemet er uden epitelbeklædning, men er ikke ømt. Der optræder ingen eller
minimal blødning ved hernieringen, og selve legemet er
uden pulsering (4-6,16,18).
I løbet af nogle timer ændres farven til kraftig rød eller
blålig som følge af afsnøringen (6,19). Der vil efterhånden
indtræde nekrose, og farven ændres til grålig (20).
Behandling
Valg af behandling afhænger af tidsforløbet siden traumet
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samt af herniets volumen i forhold til læsionens udstrækning.
Hvis behandling indledes hurtigt (få timer) efter hernieringens opståen, og herniets volumen er begrænset, kan
det i visse tilfælde lykkes at foretage en replacering af legemet og suturere slimhindelæsionen (5).
Hvis der er forløbet længere tid, kan der være sket en infektion af legemet og måske en begyndede nekrose, og i
disse tilfælde foretages en kirurgisk fjernelse (6). Dette
gælder også hvis der er et misforhold mellem legemets volumen og slimhindeåbningen. Den kirurgiske behandling
er den oftest valgte (5). Det eksciderede væv kan have et
volumen på op til ca. 3 x 2 x 1 cm (21). Ved indgrebet ses
minimal blødning. Helingen sker oftest ukompliceret, og
recidiver ses ikke. Der er ikke rapporteret om kosmetiske
følger efter ekscision.
Varianter
Der er rapporteret om bilateral forekomst af hernieagtige
volumenforandringer i kinden hos et spædbarn, som accentueredes når barnet græd (22). De blev tilskrevet »svaghed« i muskler og fascier.
Der foreligger enkelte rapporter om herniering af CAB
til sinus maxillaris i forbindelse med kæbefrakturer hos
voksne (23,24). Hernieringen kan her erkendes radiografisk og ved CT-/MR-skanning.
Hernia corporis adiposi buccae hos voksne
Der foreligger ikke i litteraturen meddelelser om herniering hos voksne forårsaget af intraorale traumer.
Det er derimod en almindeligt forekommende komplikation ved maksilosteotomi til korrektion af malokklusion
ved basalt afvigende kæberelation at der sker en utilsigtet
herniering af CAB (personlig meddelelse: Søren Hillerup,
2007). Dette giver normalt ikke anledning til problemer,
men patienterne rådes til ikke at pudse næse i nogle dage
af hensyn til risiko for emfysemdannelse.
CAB som donormateriale
CAB har vist sig at besidde et betydeligt potentiale som
transplantært medium ved kirurgiske rekonstruktioner i
kæberne. Transplantationsmetoden blev introduceret i
1977 af Egyedi (25). Den videreudvikledes i 1986 af Tidemann et al. (26), som påviste at legemets overflade epiteliserer spontant og opnår fuldstændig epitelbeklædning i løbet af 3-4 uger. Dette er bekræftet af alle flg. undersøgere
(8,27-31). Der sker yderligere en gradvis fibrosering af
fedtvævet (27,29).
Resistensen mod infektion og den spontane epiteliseTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

ring er bl.a. forklaret som betinget af den udtalte vaskularisering af CAB.
Størrelsen af den mobiliserede CAB-lap kan variere op
til 3 x 4 x 7 cm (32). Arealet tillader uden vanskelighed
dækning af defekter på mindst 2 x 2 cm (26,27), men der er
rappporteret om dækning af defekter op til 4 x 5,5 cm (8).
Operationsmetoden er tillagt en række fordele som alle
forfattere er enige om: 1) metoden er hurtigt udført og enkel, 2) indgrebet kan udføres under lokalanalgesi, 3) indgrebet indebærer ubetydeligt ubehag og få eftersmerter for
patienen, 4) indgrebet er nærmest risikofrit, og 5) komplikationsraten er lav. Som en enkelt ulempe har været været
nævnt at legemet kun kan anvendes én gang (30).
Visse forfattere anser metoden for kontraindiceret hos
strålebehandlede patienter (30), men den har været anvendt hos patienter som har modtaget stråleterapi med tilsvarende gode resultater som hos ikke-bestrålede patienter (26,28). Der er endog rapporteret om rekonstruktion
med CAB-transplantat efter osteoradionekrose (27).
Oroantrale fistler
Oroantrale kommunikationer med diameter over 5 mm har
ringe muligheder for at hele spontant og kræver kirurgisk
lukning. Der foreligger forskellige metoder hvor der hentes
væv fra enten ganen eller fra sulcus alveolobuccalis. Det har
tillige vist sig muligt at anvende CAB som donormateriale,
og teknikken er gennemprøvet i store materialer.
Stajčić (33) rapporterede om lukning af oroantrale fistler i
lokalanalgesi med stilkede CAB-lapper hos 52 patienter
med 100% vellykkede resultater, bortset fra mindre komplikationer og forsinkelser af heling. Tilsvarende beskrev
Dolanmaz et al. (14) et multicenterstudie omfattende behandling af ororantrale fistler hos 75 patienter; i samtlige
tilfælde opnåedes tilfredsstillende heling. Der observeredes kun bagatelagtige komplikationer. En tilsvarende serie
omfattende 50 operationer med 100% succes er rapporteret
i 2004 af Scott et al. (34). I alle de tre rapporterede serier epiteliserede transplantaterne i løbet af 3-4 uger og antog hurtigt en fibrøs karakter.
Resektions- og excisionsdefekter
Lukning af operationsdefekter med CAB er gennemprøvet
i anatomiske regioner som den dorsale del af maksillen,
ganen (hårde og bløde), trigonum retromolare, angulus og
ramus mandibulae, proc. coronoideus, oropharynx, laterale svælgvæg, fossa tonsillaris og kinden (8,27,28,35,36). I
mange tilfælde har det drejet sig om følger efter fjernelse af
maligne tumorer, og i mange har der været kommunikation til sinus maxillaris og/eller cavitas nasi (Fig. 2).
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Der foreligger en række opfølgende undersøgelser af patientmaterialer omfattende fra 12 til 32 operationer på patienter i aldersintervallet 9-90 år (8,26-29,32,35-37). Der er
dækket defekter med dimensioner på op til 7 cm (32). Alle
har vist overbevisende gode resultater.
Ved defekter der er større end sv.t. til den mobiliserede

A

B
Fig. 2. Anvendelse af corpus adiposum buccae som stilket
donormateriale ved rekonstruktiv kæbekirurgi med genopbygning af proc. alveolaris. A: Præoperativ situation med
bred kommunikation mellem mundhulen og sinus maxillaris efter maksilresektion. B: Defekten lukket med stilket
lap af corpus adiposum buccae som danner bund i den
luftfyldte sinus maxillaris. Billederne er venligst udlånt af
professor Søren Hillerup, Rigshospitalet.
Fig. 2. Use of the buccal fat pad as donor graft in reconstructive maxillary surgery with reconstruction of the alveolar ridge. A: Preope
rative situation with broad communication between oral cavity and
maxillary sinus due to tumour resection. B: The defect closed with
pedicled flap of the buccal fat pad which establishing a new bottom
of the maxillary sinus. Courtesy by Professor Søren Hillerup, University Hospital, Copenhagen.
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CAB-lap, kan de dækkes ved kombination med andre lapper fx en temporal myofascial lap (27).
Der er ligeledes beskrevet rekonstruktioner af større defekter efter hemimaksillektomier som primært er udfyldt
med knogletransplantater fra crista iliaca eller costae og
som sekundært er dækket af en CAB-lap (38).
Maksillære cyster
Teknikken er anvendt til lukning af store maksillære cystedefekter efter enukleering, herunder cyster som har
strakt sig ind i sinus maxillaris (27,30,31,38), ligeledes med
overbevisende resultater.
Teknik
Der skabes adgang til CAB gennem en incision i sulcus alveolobuccalis sup. Fibrene i m. buccinator gennemskæres.
CAB blotlægges ved stump dissektion. Legemets tynde fascie gennemskæres, hvorefter det uhindret kan mobiliseres og flyttes til recipientstedet. Sug bør ikke anvendes.
Lappen er formbar og kan strækkes i betydeligt omfang.
Den sutureres uden træk (14,26,36-38). Afhængig af recipientstedets lokalisation kan incisionsstedet varieres og fx
ske gennem en vertikal incision anteriort for ramus mandibulae (28).
Kosmetisk betydning
Partiel eksstirpation af CAB anvendes undertiden i plastikkirurgiske ansigtsoperationer.
Fjernelse af dele af CAB (lipektomi) anvendes således
mhp. at korrigere ansigtets kontur i forbindelse med »skøn-

Faktaboks
•	Corpus adiposum buccae (kindens fedtlegeme) tillægges en betydning for diefuktionen hos spædbørn. Hos
voksne har det en lubrikativ funktion i forhold til tyggemusklerne.
•	Hos børn kan forekomme en akut herniedannelse ved
traumatisering af kindslimhinden og eksponering af
fedtlegemet. Tilstanden kræver hurtig behandling.
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hedsoperationer« (39). Ved at fjerne dele af CAB kan kindbenene fremhæves, og ansigtets udseende beskrives som
mere »skulpturelt« (2).
Matarasso (40) beskrev en tilstand som han betegnede
pseudohernisation of the buccal fat pad, og som består i et internt fremfald af CAB som følge af en svækkelse af den parotideomasseteriske fascie. Resultatet kan blive en fylde af
den nedre del af kinde som hos kosmetisk bevidste kvinder kan anses for skæmmende, og som behandles med
bukkal lipektomi.
De kosmetiske indgreb udføres intraoralt og angives at
være komplikationsfrie (2).
Diskussion
Hernia corporis adiposi buccae hos børn
Tilstanden er særdeles sjælden, men diagnosen er let at
stille. Anamnestisk kan der foreligge såvel et intraoralt
traume fra et fremmedlegeme som et stumpt ekstraoralt
traume; det må formodes at læsionen af kinden i så tilfælde
forårsages af tandstrukturer.
Behandlingen er ukompliceret. Hurtig indsats er vigtig,
idet muligheden for et gunstigt resultat af reposition aftager desto længere legemet har været afsnøret.
Maksillær herniering
Der foreligger kun ganske få beskrivelser i litteraturen.
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt at samme forfattere
(24) kunne notere tre tilfælde i løbet af ca. tre mdr. Dette
forhold kunne antyde at tilstanden er hyppigere end antaget, og at en række tilfælde forbliver udiagnosticerede.
Orale rekonstruktioner
Alle opgørelser af patientbehandlinger har vist særdeles gode
resultater med kun ubetydelige komplikationer og med få
mislykkede tilfælde. Dette skal yderligere ses i lyset af at det i
mange tilfælde har omfattet vanskeligt behandlelige defekter
efter omfattende resektioner og vanskeligt helende defekter.
Det fremhæves at metoden er enkel og ikke kræver stor
kirurgisk ekspertise, fx ved lukning af oroantrale fistler.
Der er i litteraturen kun beskrevet ganske enkelte tilfælde
af komplikationer (30).

•	Fedtlegemet har i de seneste 30 år fået en betydning
som donormedium ved dækning af fx oroantrale fistler og ved større defekter efter fx store cyster og tumorresektioner.

Tak

•	I den kosmetiske plastikkirurgi foretages undertiden
delvis fjernelse af fedtlegemet.

English summary
The buccal fat pad – function and significance. A review of literature
The central part of the buccal fat pad is situated between

Professor, dr.odont. Søren Hillerup takkes for gennemsyn af manuskriptet og for værdifulde kommentarer.
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the masseter muscle and the maxilla. In adults it has a buccal, pterygoid and temporal extension and is totally a considerable volume. It is well developed in neoates and babies and is said to support the suckling function. In adults
it has a lubricative function between the muscles.
In small children the pad may be exposed due to a traumatic lesion of the buccal mucosa, and a herniation may
result. Immediate treatment is important as the risk of
necrosis and infection is increased by delayed treatment.
During the last 30 years the buccal fat pad has attained a
growing attention with the introduction of methods utilising the pad as a pedicled graft in reconstruction of oral tissue defects, e.g. oroantral fistula and defects after malignant tumour resection.
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En tandbørstes
bedste ven
Listerine trænger ind i den dentale biofilm1-2
og bekæmper bakterier på svært tilgængelige
områder, f.eks. mellem tænderne3 . Dermed
reduceres eksisterende plak, og dannelsen af
ny plakbelægning hæmmes med op til 56% 4-8 .
Et godt supplement til den daglige mundpleje.

Referencer: 1. Pan P et al. J Clin Periodontol 2000; 27:256-261. 2. Fine DH et al. J Clin Periodontol 2001; 28:697-700.
3. Charles CH et al. J Clin Dent 2000; 11:94-97. 4. Charles CH et al. JADA 2001; 132:670-675. 5. DePaola LG et al. J Clin
Periodontol 1989; 16:311-315. 6. Lamster IB et al. Clin Prev Dent 1983; 5:1-4. 7. Overholser CD et al. J Clin Periodontol
1990; 17:575-579. 8. Gordon JM et al. J Clin Periodontol 1985; 12:697-704. ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Første danske, nationale ITI-kongres 2007

D

en 1. december 2006 afholdtes den første danske, nationale ITI-kongres på hotel Scandic i København
med knap 200 tilmeldte deltagere.
Hovedtemaet var »Behandlingsplanlægning og komplikationer i implantologien«.
Efter at have budt velkommen indledte Erik HjørtingHansen, der næsten i et kvart århundrede har beklædt ledende poster i organisationen, med at fortælle om ITI’s historie og filosofi. ITI står for International Team of Implantology og blev grundlagt i 1980 af professor André Schroeder
(Bern) med det formål at fremme og udbrede kendskabet
til implantologi og regeneration af bløde og hårde tandvæv
baseret på forskning, udvikling og undervisning. ITI-centret i Basel består af tre sektioner for ovennævnte discipliner samt en sektion der uddeler etårige skolarstipendier til
unge forskere. Endvidere udgiver ITI tidsskriftet Forum Implantologicum til sine medlemmer samt lærebøger i implantologi. Femten lande er tilknyttet gennem nationale afdelinger, og det var den danske afdeling der stod for kongressen, hvis spændende faglige program var tilrettelagt af Simon Storgård Jensen og Søren Schou.
Som udenlandsk foredragsholder startede James Ruskin
(USA) med at vise udvalgte kasus og gennemgå karakteristika ved hhv. lette og komplicerede implantattilfælde og
understregede vigtigheden af at være omhyggelig i sin behandlingsplanlægning og ikke overvurdere sig selv.
James Ruskins andet foredrag omhandlede forskellige
operative procedurer inden for blødt- og hårdtvævskirurgi
som man kan benytte i behandling af avancerede og komplicerede tilfælde.
Resten af dagen var overladt til danske foredragsholdere. Flemming Isidor fortalte om mekaniske komplikationer
og gennemgik de tekniske og biologiske konsekvenser af
at (over)belaste implantatbårne rekonstruktioner. I de fleste tilfælde vil en mekanisk belastning have en positiv betydning på den omgivende knogle. I sjældne tilfælde kan
der blive en overbelastning der forårsager fraktur af implantatet eller tab af osseointegration. Mekanisk belastning kan også medføre tekniske komplikationer som løsning af skruer eller fraktur af implantatkomponenter eller
suprastrukturer. Risikofaktorer er kraftig okklusion, ekstensionsled og posteriort placerede implantater. For at reducere risikoen anbefales det at anvende mest mulig aksial
belastning, flere implantater placeret lidt forskudt (tripod)
samt anvende bidskinne ved parafunktion.
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Søren Schou indledte med en oversigt over de biologiske
komplikationer som kan udvikles omkring implantater.
Der blev herefter fokuseret på forebyggelse af periimplantitis. Principperne for behandling af periimplantær mucositis og periimplantitis blev gennemgået med en systematisk og kritisk beskrivelse af de regenerative og ikke-regenerative metoder til behandling af periimplantitis. Vigtigheden af hurtig diagnostik og behandling blev understreget.
Implantatbehandling på patienter med tandtab som følge af parodontitis kræver sufficient parodontalbehandling
før implantatbehandling. På trods af dette ses flere biologiske komplikationer på denne gruppe patienter sammenlignet med patienter som har mistet tænder af anden grund.
Simon Storgård Jensen (ITI-scholarship) gjorde status over
knogleerstatningsmaterialer og deres egenskaber. For at
fungere optimalt må materialet tilgodese stor biokompatibilitet og ikke udvise fremmedlegemereaktion, være uden
risiko for overførsel af smitte og immunologiske reaktioner samt have en overfladetopografi og porestørrelse der
er biologisk acceptabel. Det skal være attraktivt for indvækst af knogleceller og kar og besidde osteokonduktive
og osteoinduktive egenskaber. Resorbérbarheden, de mekaniske egenskaber samt håndteringsegenskaberne er desuden vigtige faktorer. Foredragsholderen konkluderede at
knogleerstatningsmaterialer kan udgøre et velegnet supplement til autolog knogle mhp. at mindske morbiditet fra
donorregionen samt resorptionstendensen.
Merete Aaboe gjorde status vedr. tissue engineering, hvor
man høster knogleceller fra patienten, dyrker dem i laboratoriet og implanterer dem i patienten igen. Der forskes
stadig for at løse problemer med ernæring af cellerne samt
klarlægning af forskellige markedsførte produkters risiko
for at forårsage infektion, udstødning samt udvikling af
cancer.
Andreas Stavropoulos belyste i sit foredrag hvornår immediat implantatbelastning er indiceret. Immediat belastning
betyder at implantater forsynes med protetisk rekonstruktion maks. 72 timer efter indsættelsen. Mange studier er
foretaget over immediat belastning hos helt og delvis tandløse i kombination med fast og aftagelig protetik. Disse
studier viser generelt høj overlevelse sv.t. konventionel implantatbehandling, men konklusionerne er ikke sikre. Kun
nar det drejer sig om rekonstruktioner i underkæben er
behandlingen evidensbaseret.
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Mette Rylev (ITI-scholarship) forelæste om mikrobiologiske aspekter i vedligeholdelsen af orale implantater. Umiddelbart efter at et implantat er indsat i mundhulen, koloniseres det af bakterier. Disse bakterier sidder i en biofilm
som beskytter dem mod eksterne faktorer som værtens
immunceller, antimikrobielle midler, herunder antibiotika. Parodontale patogener kan kolonisere overfladen og
forårsage periimplantær mucositis og periimplantitis. Parodontal sundhed er derfor yderst nødvendig før implantat
indsættelse.
Klaus Gotfredsens foredrag behandlede problemer vedr.
rygning og implantater. Forskellige undersøgelser indikerer at specielt nikotin skulle være en af de store årsagsfaktorer for den dårlige implantatoverlevelse i rygergruppen.
Endvidere har rygestop været anbefalet netop for at reducere korttidseffekten af nikotin. Forsøg på kaniner, hvor
der blev pumpet nikotin ind subkutant, har imidlertid vist
at skønt testgruppen viste ringere vaskularisation, var der
ikke forskel på osseointegrationen sammenlignet med
kontrolgruppen. Flere undersøgelser har da ligeledes vist
at rygning ikke har den store indflydelse på osseointegrationen i tæt struktureret knogle i underkæben. Nyere undersøgelse tyder på at der er en synergistisk effekt mellem
rygning og IL-1 genotyper, men det kræver yderligere undersøgelser.
Dagens sidste foredragsholder var Søren Hillerup, hvis
emne var implantater og systemiske sygdomme, og han
startede med at differentiere mellem tilstande/sygdomme
med kendt/sandsynlig påvirkning af knoglestofskiftet og
knogleheling. Meget tyder på at implantater på diabetespatienter heler langsommere, og enkelte undersøgelser viser
marginalt forhøjet tabsrate. Ingen studier viser signifikant
negativ effekt af osteoporose. Osteoradionekrose er selvsagt en kontraindikation, og tidligere strålebehandling på
hoved og hals er en kontraindikation indtil strålefeltets afgrænsning og den samlede dosis på kæberne er kendt. Patienter med velbehandlede internmedicinske sygdomme
kan almindeligvis behandles med tandimplantater.
Deres anmelder deltog i 1990 i det første kursus i implantologi afholdt på og af Kirurgisk Afdeling på Københavns Tandlægehøjskole. På daværende tidspunkt var det
en sensation at implantatet voksede fast i knoglen. Nu drejer et vellykket resultat sig også om korrekt håndtering af
mekaniske og biologiske faktorer samt adækvat blødtvævs
kirurgi for at opnå et kosmetisk vellykket resultat.
Det var en lærerig fornøjelse at overvære et dygtigt hold
af danske forskere og klinikere holde auditoriet i ånde med
en række af veldisponerede og indholdsrige foredrag.
K. Preben Olesen
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Fra »Protetik» til »Oral rehabilitering«
I sin tiltrædelsesforelæsning satte den nye professor i oral rehabilitering i København fokus på fremtidens forskning og
undervisning i det gamle fag protetik

Ib Sewerin

K

un to uger efter at Odontologisk Institut, Københavns
Universitet, kunne fejre indsættelsen af to nye kirurgiske professorer, fulgte den 9. februar inaugurationen af
professor Klaus Gotfredsen.
Efter professor Bengt Öwalls fratræden pga. alder i 2004
har faget protetik været uden professoral ledelse. I efteråret 2004 blev stillingen opslået, og af tre ansøgere blev
lektor, odont.dr. Klaus Gotfredsen foretrukket. Han tiltrådte
stillingen per 1. jan. 2007, og holdt den 9. februar sin tiltrædelsesforelæsning.
Præsentation og inauguration
Efter velkomst af institutleder, ph.d. Lone Schou beskrev
prodekan, professor, dr.odont. Birgitte Nauntofte proceduren ved besættelsen af professoratet og gennemgik Klaus
Gotfredsens videnskabelige baggrund.
Efter kandidateksamen fra Tandlægehøjskolen i Århus i
1984 arbejdede Klaus Gotfredsen i nogle år i privat praksis. I
1986 blev han ph.d.-studerende i København, og i 1990 erhvervede han ph.d.-graden. Fra 1994 har han virket som

lektor ved Afdeling for Protetik ved Odontologisk Institut,
Københavns Universitet. Han var på flere forskningsophold i hhv. Bern og Göteborg, og med baggrund i forskningssamarbejdet med Tandlægeskolen i Göteborg blev
han i 2001 svensk odont.dr. Hans forskning har i hele hans
karriere været centreret om oral rehabilitering i forbindelse med implantater.
Oral rehabilitering
Det gamle fag protetik har med Klaus Gotfredsen fået et nyt
navn: oral rehabilitering, og han indledte med at opridse
de nye dimensioner i faget. Han fremhævede samarbejdsmuligheder med hospitalssektoren (fx behandlig af agenesi) og børnetandplejen (fx traumefølger) og ikke mindst
med privat praksis, idet eksperimentelle landvindinger
skal omsættes til den kliniske virksomhed.
Han fokuserede endvidere på patientrelateret forskning
i OHRQoL (Oral Health Related Quality of Life), som spiller en
særlig rolle ved behandlingen af patienter med oralt funktionstab.

Den nyudnævnte professor i
oral rehabilitering ved Odontologisk Institut, Københavns
Universitet, odont.dr. Klaus
Gotfredsen, fotograferet mellem institutleder, ph.d. Lone
Schou (tv.) og prodekan,
professor, dr.odont. Birgitte
Nauntofte (th.).
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Han beskæftigede sig desuden med WHO’s sundhedsmål, som allerede i 1992 havde indeholdt det mål at alle
ældre skulle bevare mindst 20 tænder. Procenten af totalt
tandløse i Sverige halveredes fra 1973 til 1993 og udgjorde
i 2003 kun 1%. Procenten af tandløse danskere er ligeldes
faldet betydeligt i de senere år, men er imidlertid efter de
seneste opgørelser på 8%. Der er således fortsat et behov
for uddannelse af tandlæger i helprotesefremstilling.
Implantologi
Klaus Gotfredsen beskæftigede sig derefter med sit primære
forskningsområde, den implantatbaserede rehabilitering.
Han fremhævede at behandling af totalt tandløse med to
implantater i underkæben og en dækprotese er en enkel
behandling med en høj succesrate, som kan hjælpe mange
af de tandløse til en bedre livskvalitet.
Han omtalte tillige problemstillingen ru/glat implantatoverflade. Nogle af hans arbejder har været med til at fremme udbredelsen af implantater med ru overflade og med
bedre overlevelse til følge, men han så også ulemper i form
af en øget risiko for periimplantitis.
Som eksempel på tværfaglig behandling ved oral rehabilitering gennemgik han et kompliceret patienttilfælde som
indebar ortodontisk, parodontal og protetisk behandling.
Konklusioner
Som afslutning satte Klaus Gotfredsen fokus på fremtidige
forskningsmuligheder og indsatsområder for Afdeling for
Oral Rehabilitering, herunder patientrelateret behandling,
fremme af etablering af et speciale i faget (som findes i 19
andre europæiske lande), fortsat uddannelse i behandling
af tandløse samt implementering af afdelingens forskningsresultater i klinisk praksis.
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internationale publikationer

Internationale
publikationer
I 2004 startede Tandlægebladet en sektion med det formål
løbende at holde kollegerne orienteret om arbejder som
danske odontologiske forskere publicerer i internationale
fagtidsskrifter og i internationale fagbøger. Sektionen indledtes i 2004 med en fortegnelse som omfattede 101 titler,
fulgt op i 2005 med 97 titler og i 2006 med 164 titler. Hermed bringes yderligere 53 titler.
Fortegnelsen illustrerer den betydelige forskningsaktivitet og det omfattende internationale forskningssamarbejde
som bl.a. udøves af ansatte på tandlægeskolerne, men den
omfatter også arbejder udført af forskningsinteresserede
praktiserende kolleger.
Listen afsluttes med en fortegnelse over de tidsskrifter som
rummer artikler med danske forfattere eller medforfattere.
Der kan hentes abstrakter af de fleste artikler på Pubmed database www.panbib.ku.dk

1. Andersen CCP, Buschard K, Flyvbjerg A, Stoltze K. Periodontitis
deteriorates metabolic control in type 2 diabetec Goto-Kakizaki
rats. J Periodontol 2006; 77: 350-6.
2. Andreasen JO, Jensen SS, Schwartz O, Hillerup S. A systematic
review of prophylactic antibiotics in the surgical treatment of
maxillofacial fractures. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1664-8.
3. Andreasen JO, Munksgaard EC, Bakland LK. Comparison of fracture resistance in root canals of immature sheep teeth after filling
with calcium hydroxide or MT. Dent Traumatol 2006; 22: 154-6.
4. Asmussen E, Peutzfeldt A. Bonding of dual-curing resin cements to dentin. J Adhes Dent 2006; 8: 299-304.
5. Baelum V, Heidman J, Nyvad B. Dental caries paradigms in diagnosis and diagnostic research. Eur J Oral Sci 2006; 114: 263-77.
6. Bahrami G, Wenzel A, Kirkevang LL, Isidor F, Vaeth M. Risk
indicators for a reduced marginal bone level in the individual.
Oral Health Prev Dent 2006; 4: 215-22.
7. Balatsouka D, Gotfredsen K, Sørensen L, Lindh CH, Berglundh
T. Effect of systemic administration of nicotine on healing in
osseous defects. An experimental study in rabbits. Part II. Clin
Oral Implants Res 2006; 17: 488-94.
8. Balotsouka D, Gotfredsen K, Gundersen HJG. Evaluation of
bone-to-implant contact and bone density adjacent to titanium
implants using a stereological technique on ground sections.
Image Anal Stereol 2006; 25: 13-24.
9. Bjorndal L, Laustsen MH, Reit C. Root canal treatment in
Denmark is most often carried out in carious vital molar teeth
and retreatments are rare. Int Endod J 2006; 39: 785-90.

450

10. Baad-Hansen L, List T, Jensen TS, Svensson P. Increased pain
sensitivity to intraoral capsaicin in patients with atypical odont
algia. J Orofac Pain 2006; 20: 107-14.
11. Baad-Hansen L, Jadidi F, Castrillon E, Thomsen PB, Svenssson
P. Effect of nociceptive trigeminal inhibitory splint on electromyographic activity in jaw closing muscles during sleep. J Oral
Rehabil 2007; 34: 105-11.
12. Cloosen S, Gratama J, van Leeuwen EB, Senden-Gijsbers BL,
Oving EB, von Mensdorff-Pouilly S, Tarp MA, Mandel U,
Clausen H, Germeraad WT, Bos GM. Cancer specific Mucin-I
glycoforms are expressed on multiple myeloma. Br J Haematol
2006; 135: 513-6.
13. Dewaele M, Asmussen E, Devaux J, Leloup G. Class II restorations: Influence of a liner with rubbery qualities on the occurrence and size of cervical gaps. Eur J Oral Sci 2006; 114: 535-41.
14. Dissing J, Binladen J, Hansen A, Sejrsen B, Lillerslev E, Lynnerup
N. The last Viking King; A royal maternity case solved by ancient DNA analysis. Forensic Sci Int 2006; 166: 21-7.
15. Donos N, Kostopoulos L, Tonetti M, Karring T, Lang NP. The
effect of enamel matrix proteins and deproteinized bovine bone
mineral on heterotopic bone formation. Clin Oral Implants Res
2006; 17: 434-8
16. Ernberg M, Schropka JH, Fougeront N, Svensson P. Changes in
jaw muscle EMG activity and pain after third molar surgery. J
Oral Rehabil 2007; 34: 15-26.
17. Eriksen J, Hermann NV, Darvann TA, Kreiborg S. Early postnatal development of the mandible in children with isolated cleft
palate and children with nonsyndromic Robin sequence. Cleft
Palate Craniofac J 2006; 43: 160-7.
18. Eriksson L, Hillerup S, Reibel J, Persson S, Brun A. Traumatic
changes of the inferior alveolar nerve and Gasserian ganglion
after removal of a mandibular third molar: report of a case. J
Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1821-5.
19. Forner L, Larsen T, Kilian M, Holmstrup P. Incidence of bacteriemia after chewing, tooth brushing and scaling in individuals with
periodontal inflammation. J Clin Periodontol 2006; 33: 401-7.
20. Forner L, Nielsen CH, Bendtzen K, Larsen T, Holmstrup P.
Increased plasma levels of IL-6 in bacteremic periodontitis patients after scaling. J Clin Periodontol 2006; 33: 724-9.
21. Gazerani P, Wang K, Cairns BE, Svensson P, Arendt-Neilsen L.
Effects of subcutaneous administration of glutamate on pain,
sensitization and vasomotor responses in healthy men and women. Pain 2006; 124: 338-48
22. Geismar K, Stoltze K, Sigurd B, Gyntelberg F, Holmstrup P.
Periodontal disease and coronary heart disease. J Periodontol
2000; 77: 1547-54.
23. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, Darvann TA, Hermann
NV, Kreiborg S, Friede H, Lauritzen CG. Sagittal synostosis: I.
Preoperative morphology of the skull. Scand J Plast Reconstr
Surg Hand Surg 2006; 40: 193-9.
24. Guimaraes-Ferreira J, Gewalli F, David L, Darvann TA, Hermann
NV, Kreibnorg S, Friede H, Lauritzen CG. Sagittal synostosis: II.
Cranial morphology and growth after the modified pi-plasty.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2006; 40: 200-9.
25. Hillerup S, Jensen R. Nerve injury caused by mandibular block
analgesia. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35: 437-43.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

internationale publikationer

26. Isidor F. Influence of forces on peri-implant bone. Clin Oral
Implants Res 2006; 17 Suppl 2: 8-18.
27. Iuchi S, Dabelsteen S, Easley K, Rheinwald JG, Green H.
Immortalized keratinocyte lines derived from human embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103: 1792-7.
28. Jensdottir T, Nauntofte B, Buchwald C, Bardow A. Effects of calcium on the erosive potential of acidic candies in saliva. Caries
Res 2007; 41: 68-73.
29. Jensen SS, Broggini N, Hjørting-Hansen E, Schenk R, Buser D.
Bone healing and graft resorption of autograft, anorganic bovine bone and -tricalcium phosphate. A histologic and histomorphometric study in the mandibles of minipigs. Clin Oral
Implants Res 2006; 17: 237-43.
30. Jensen T, Jensen J, Norholt SE, Dahl M, Lenk-Hansen L, Svensson
P. Open reduction and rigid internal fixation of mandibular condylar fractures by an intraoral approach: a long-term follow-up
study of 15 patients. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1771-9.
31. Kato K, Jeanneau C, Tarp MA, Benet-Pages A, Lorenz-Dipiereux
B, Bennett EP, Mandel U, Strom TM, Clausen H. Polypeptide
GaINAc-transferase T3 and familial tumoral calcinosis. Secretion
of fibroblast growth factor 23 requires O-glycosylation. J Biol
Chem 2006; 281: 18370-7.
32. Kilian M, Frandsen EVG, Haubek D, Poulsen K. The etiology
of periodontal disease revisited by population genetic analysis.
Periodontol 2000 2006; 42: 158-79.
33. Krustrup U, Petersen PE. Periodontal conditions in 35-44 and 65-74year-old adults in Denmark. Acta Odontol Scand 2006; 64: 65-73.
34. Lexner MO, Bardow A, Hertz JM, Nielsen LA, Kreiborg S.
Anomalies of tooth formation in hypohidrotic ectodermal dysplasia. Int J Paediatr Dent 2007; 17: 10-8.
35. List T, Leijon G, Helkimo M, Oster A, Svensson P. Effect of local
anesthesia on atypical odontalgia – a randomized controlled
trial. Pain 2006: 122: 306-14.
36. Mann MK, Dong XD, Svensson P, Cairns BE. Influence of intramuscular nerve growth factor injection on the response properties of rat masseter muscle afferent fibers. J Orofac Pain 2006; 20;
325-36.
37. Martignon S, Ekstrand KR, Ellwood R. Efficacy of sealing proximal
early active lesions: An 18-month clinical study evaluated by conventional and subtraction radiography. Caries Res 2006; 40: 382-8.
38. 	Nielsen SH, Becktor KB, Kjaer I. Primary retention of first permanent mandibular molars in 29 subjects. Eur J Orthod 2006;
28: 529-34.
39. Nielsen PK, Jensen BR, Darvann T, Jorgensen K, Bakke M.
Quantitave ultrasound tissue characterization in shoulder and
thigh muscles – a new approach. BMC Musculoskelet Disord
2006; 7: 2.
40. Perlyn CA, DeLeon VB, Babbs C, Govier D, Burell L, Darvnn T,
Kreiborg S, Morriss-Kay G. The craniofacial phenotype of the
Crouzon mouse: analysis of a model for syndromic craniosyn
ostosis using three-dimensional MicroCT. Cleft Palate Craniofac
J 2006; 43: 740-8.
41. Poulsen S, Laurberg L, Vaeth M, Jensen U, Haubek D. A field
trial of resin-based and glass-ionomer fissure sealants: clinical
and radiographic assessment of caries. Community Dent Oral
Epidemiol 2006; 34: 36-40.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

42. Ricketts DN, Ekstrand KR, Martignon S, Ellwood R, Alatsaris M,
Nugent Z. Accuracy and reproducibility of conventional radiographic assessment and subtraction radiography in detecting demineralization in occlusal surfaces. Caries Res 2007; 41: 121-8.
43. Schmalz G, Geurtsen W, Arenholt-Bindslev D. Die Biokompati
bilität von Komposit-Kunststoffen. Zahnarztl Mitt 2006; 96: 34-42.
44. Schou S, Holmstrup P, Worthington HV, Esposito M. Outcome
of implant therapy in patients with previous tooth loss due to
periodontitis. Clin Oral Implants Res 2006; 17 Suppl 2: 104-23.
45. Simion M, Dahlin C, Rocchietta I, Stavropoulos A, Sanchez R,
Karring T. Vertical ridge augmentation with guided regeneration in association with dental implants: an experimental study
in dogs. Clin Oral Implants Res 2007; 18: 86-94.
46. Sorensen AL, Reis CA, Tarp MA, Mandel U, Ramachandran
K, Sankaranarayanan V, Schwientek T, Graham R, TaylorPapadimitriou J, Hollingsworth MA, Burchell J, Clausen H.
Chemoenzymatically synthesized multimeric Tn/STn MUCI
glycopeptides elicit cancer-specific anti-MUCI antibody responses and override tolerance. Glycobiology 2006; 16: 96-107.
47. Stavropoulos A, Karring T, Kostopoulos L. Fully vs. partially rough
implants in maxillary sinus floor augmentation; a randomizedcontrolled clinical study. Clin Oral Implants Res 2007; 18: 95-102.
48. Takashima M, Kitai N, Murakami S, Takagi S, Hosokawa K,
Kreiborg K. Takada K. Dual segmental distraction osteogenesis
of the midface in a patient with Apert syndrome. Cleft Palate
Craniofac J 2006; 43: 499-506.
49. Tarp MA, Sorensen AL, Mandel U, Paulsen H, Burchell J,
Taylor-Papadimitriou J, Clausen H. Identification of a novel
cancer-specific immunodominant glycopeptide epitope in the
MUCI tandem repeat. Glycobiology 2007; 17: 197-209.
50. Truini A, Romaniello A, Svensson P, Galeotti F, Graven-Nielsen
T, Wang K, Cruccu G, Arendt-Nielsen L. Experimental skin pain
and muscle pain induce distinct changes in human trigeminal
motoneuronal excitability. Exp Brain Res 2006; 174: 622-9.
51. van Leeuwen EB, Cloosen S, Senden-Gijsbers BL, Tarp MA,
Mandel U, Clausen H, Havenga MJ, Duffour MT, Garcia-Vallejo
JJ, Germeraad WT, Bos GM. Expression of aberrantly glycosylated tumor mucin-1 on human DC after transduction with a
fiber-modified adenoviral vector. Cytotherapy 2006; 8: 24-35.
52. Verna C, Hartig LE, Kalia S, Melsen B. Influence of steroid drugs
on orthodontically induced root resorption. Orthod Craniofac
Res 2006; 9: 57-62.
53. Wenzel A. A review of dentists’ use of digital radiography and
caries diagnosis with digital systems. Dentomaxillofac Radiol
2006; 35; 307-14.

Tidsskrifter
Acta Odontol Scand, BMC Musculoskelet Disord, Br J Haematol, Caries
Res, Cleft Palate Craniofac J, Clin Oral Implants Res, Community Dent Oral
Epidemiol, Cytotherapy, Dentomaxillofac Radiol, Dent Traumatol, Eur J
Oral Sci, Eur J Orthod, Forensic Sci Int, Glycobiology, Image Anal Stereol,
Int Endod J, Int J Oral Maxillofac Surg, Int J Paediatr Dent, J Adhes Dent,
J Biol Chem, J Clin Periodontol, J Oral Maxillofac Surg, J Oral Rehabil, J
Orofac Pain, J Periodontol, Oral Health Prev Dent, Orthod Craniofac Res,
Pain, Periodontol 2000, Proc Natl Acad Sci USA, Scand J Plast Reconstr
Surg Hand Surg, Zahnarztl Mitt.
Faglig orientering

451

Boganmeldelser

Bog om erosioner for
klinikeren
Lussi A, editor. Dental erosion. From diagnosis to
therapy. Basel: Karger; 2006. 219 sider, ill. ISBN
3-8055-8097-5. Pris: EUR 56,50 (indb.). Pris i
DKK inkl. moms mv. 525,-.
Denne bog om erosioner tager et emne op der ikke før har
været behandlet i monografiform mhp. den kliniske kollega. Den fremtræder særdeles nydeligt og er illustreret med
lækre farvefotos og oversigtlige tabeller. De 13 kapitler dækker hver især et væsentligt aspekt af problemet erosioner
af tandsættet: erosionens kliniske fremtræden, interaktion
mellem erosion og slid, diagnostiske problemer, epidemiologi og kemi, årsagsforhold for erosioner fremkaldt af såvel
fødevarer og medicin som af opkast og refluks. Bogen afsluttes med afsnit om profylakse og behandling. Hvert afsnit
indledes med et praktisk resumé og afsluttes med en omfangsrig litteraturliste. De afsnit der beskriver erosionerne,
er gode og grundige, mens afsnittene der vedrører profylakse og behandling, i mindre grad er i overensstemmelse med
hvad der anbefales i Danmark. Således rekommanderes profylakse med fluorid, mens vi betragter et sådant tiltag med
nogen skepsis, dels fordi friske fødevarer hurtigt fjerner alle
spor af fluorid, dels fordi der ikke i videnskabelig forstand er
evidens for at fluoridprofylakse har en effekt på udvikling af
erosioner. Et lille hjertesuk: I de fleste afsnit anvendes vendingen »erosive wear« i stedet for erosion. Det er nok tænkt
som en helgardering. I klinikken kan man i regelen straks
se forskel på attrition og erosion idet attrition fremkalder en
slidfacet, hvad erosionen aldeles ikke gør.
Mogens Joost Larsen

Glimrende, lille bog om
kommunikation
Freeman R, Humphris G. Communicating in
dental practice: Stress-free dentistry and improved patient care. London: Quintessence; 2006.
104 sider, ill. ISBN 1-85097-099-8. Pris: GBP
28,- (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 410,-.
Bogen er skrevet af en tandlæge og en psykolog. Den indledes med to kapitler om basale og avancerede kommunikationsfærdigheder. Kommunikationsprincipperne illustreres
med eksempler fra hverdagspraksis på en tandlægeklinik. De
næste kapitler handler om kommunikation i særlige situati452

oner (patienter med fysiske og intellektuelle handikap, børn
som voksne, og med patienter med tandlægeskræk), og læseren gøres fortrolig med flere måder til at håndtere vanskelige
behandlingssituationer ved tandlægeskræk. Stoffet behandler detaljeret kommunikationen mellem patient og tandlæge.
Et særligt kapitel handler om at forstå og løse problemer ved
den »vanskelige« og utilfredse patient. Der gives gode eksempler på at patienter med eksistentielle, psykiske og fysiske
sygdomme udvikler symptomer i mund og kæber, som »fejlagtigt« bringer dem til tandlægen. Efter to kapitler om sundhedsprofylakse slutter bogen med et desværre alt for aktuelt
og reelt afsnit om stress og udbrændthed hos tandlæger.
Bogen bygger på at kommunikation er en disciplin som
kan/skal læres. Det er tydeligvis forfatternes holdning at bevidst og struktureret kommunikation er en effektiv metode
til at undgå stress både for patient og tandlæge.
Hanne Bak-Jensen

Psykologi i tandplejen
Mostofsky DI, Forgione AG, Giddon DB, editors. Behavioral dentistry.
Boston: Blackwell Munksgaard; 2006. 230 sider, ill. ISBN 0-81381213-5. Pris: GBP 39,95 (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 575,-.
Bogens titel (direkte oversat: adfærdsmæssig tandpleje) er
svær at forstå for danske tandlæger, for »behavioral« har ikke
den samme indforstået psykologiske betydning på dansk
som amerikansk. En dækkende dansk oversættelse ville derfor blot være »Psykologi i tandplejen«. Bogens 21 kapitler,
præsenteret af 33 forfattere, er indplaceret under fire hovedoverskrifter. De fire afsnit har imidlertid en meget varieret
kvalitet. Således er der placeret seks kapitler under Angst,
frygt og smerte, man kun ét omhandler angst og frygt og det
endda meget utilstrækkeligt. Heller ikke fobi får en fyldestgørende omtale. Kapitlet om det orale og kraniofaciale områdes betydning for de interpersonelle attraktioner er derimod læseværdigt fordi emnet i mange psyko-odontologiske
lærebøger er forsømt. Ligeledes er kapitlet om oral sundhed
og livskvalitet udmærket, mens kapitlet om hypnose er meget svagt i referencerne. Generelt har bogen fat i de fleste
psykologiske problemområder vedr. det tandlægelige virke,
men de fagpsykologiske beskrivelser er ikke optimale. Der
mangler en overordnet klar redigering og faglig stringens.
Alligevel vil jeg anbefale bogen til den psykologi-interesserede tandlæge fordi den sine steder supplerer den eksisterende boglitteratur udmærket.
Erik Friis-Hasché
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Boganmeldelser

Evidens i forbindelse med
tandlægelige behandlinger
Hachshaw A, Paul E, Davenport E. Evidencebased dentistry. An introduction. London:
Blackwell Munksgaard; 2006. 225 sider, ill. ISBN
10-1-4051-2496-2. Pris: GBP 27,50 (uindb.). Pris
i DKK inkl. moms mv. 406,-.
Der er et stadigt stigende ønske hos patienterne og den
praktiserende tandlæge om at vide præcis hvordan en behandling vil virke, og om den overhovedet vil virke. Dagligt modtager vi i posten til klinikken elegante og meget
overbevisende reklamer for udstyr til nye behandlingsmetoder og for nye dentalmaterialer. Medierne har fortalt patienterne om de store »landvindinger« der netop er gjort.
For korrekt at besvare patienternes forskellige spørgsmål
er det en forudsætning at man er i stand til at læse og fortolke den odontologiske faglitteratur. Det er bogens formål
at give os de færdigheder der gør det muligt at vurdere lødigheden af de udsagn vi præsenteres for. Bogen er beregnet for såvel tandlægestuderende som praktiserende tandlæger. Hvor ville det være godt hvis begge grupper fik lejlighed til at læse den. Informationsmængden i en »Google«-tid skal sorteres og uanede mængder kasseres. Det er
næppe muligt at nærme sig bogens emne uden at der kommer tal på bordet, dvs. statistiske analyser og beregninger,
men det er gennem hele bogen gjort med udgangspunkt
i eksempler hentet fra den odontologiske faglitteratur, og
der er suppleret med små øvelser hvor man kan afprøve sin
forståelse af problemerne.
Bogen kan anbefales hvis man ikke fortsat kun vil have
muligheden for at tro på alt der er publiceret på den ene eller anden måde.
Kaj Stoltze

Det samlede værk om Invisalign
tandreguleringskonceptet
Tuncay OC, editor. The Invisalign System. London: Quintessence;
2006. 330 sider, i11. ISBN 1-85097-127-7. Pris: GBP 140,- (indb.).
Pris i DKK inkl. moms mv. 1.998,-.
Bogen er det første samlede værk om Invisalign systemet,
der if. forfatterne er et unikt system, som har medført et
længe ventet paradigmeskift inden for ortodontien. Der er
31 kapitler skrevet af 30 forfattere. Halvdelen af forfatterne
er ansat i firmaet bag Invisalign. Tandregulering med InviTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

salign foregår ved at man på indskannede modeller af patienten simulerer en trinvis ortodontisk behandling og fremstiller tynde, klare skinner på stereolitografiske plastmodeller svarende til de enkelte trin. Afhængig af sværhedsgraden skal anvendes 10-40 skinner som hver bruges 14 dage,
og som gradvis flytter tænderne til det ønskede mål. Man
kan på denne måde foretage lettere, kosmetiske reguleringer. Større trangstillinger behandles bedst i kombination
med stripping. Processen er indtil mindste detalje meget nøje
beskrevet med mange og meget flotte illustrationer, lige fra
den første aftryktagning, gennem alle de kliniske og tekniske procedurer, afsluttende med hvordan man bedst muligt
indretter en Invisalign-klinik.
Bogen er et godt supplement til det obligatoriske kursus,
man skal gennemgå for at blive certificeret Invisalign-bruger. Men den meget omfattende og detaljerede gennemgang
gør måske bogen mere egnet som opslagsværk når man ønsker mere uddybende information.
Palle Svanholt

»Sinus-løft« – en opdatering
Jensen OT, editor. The sinus bone graft. 2nd ed.
Chicago: Quintessence; 2006. 366 sider, ill. ISBN
0-86715-455-1. Pris: GBP 107,- (indb.). Pris i
DKK inkl. moms mv. 1.500,-.

Denne bog er en opdatering af den samme forfatters tidligere, meget uddybende værk inden for dette specielle område
af implantologien. Det er vel typisk at man oplever væsentlige forbedringer ved udgivelsen af nye udgaver af etablerede lærebøger – hvilket også er tilfældet med denne bog.
Nye behandlingsmetoder som fx anvendelse af piezo-elektrisk knoglekirurgi og osseodistraktion er medtaget i denne opdatering, hvorimod man dog ikke har nået at beskrive
ballon-lift-metoden. En af bogens styrker er også at man har
fundet plads til alternative behandlingsformer som fx zygomaticus-implantater, og implantater i vinklede positioner i
forhold til sinus maxillaris. Man kunne ønske sig at forfatteren havde evnet at begrænse sig i emnevalg og detaljer således at bogen mere fandt sin plads som lærebog i emnet. Nu
fremtræder den mere som et opslagsværk, hvor en del af de
ellers udmærkede kapitler kan anvendes som fordybelse inden for andre områder af implantologien.
Bogen kan dog varmt anbefales til kolleger der udfører
denne form for rekonstruktiv implantatbehandling.
John Jensen
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DTF mener

Der skal være åbenhed om priserne

Bjørn Haulrig,
formand for DTF’s
sygesikringsforhandlingsudvalg (SYSIFO)

Læs mere om priser på sundhed.dk
i næste nummer af Tandlægebladet.
Har du i øvrigt spørgsmål til den nye sygesikringsoverenskomst? Få svar af Bjørn Haulrig på medlemsnettet på DTFnet under »Dialogforum«.
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før man har haft patienten i stolen. Det er fuldstændig rigtigt. Men det må være muligt at give nogle
realistiske intervaller. Det er det i alle andre brancher, så jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være
muligt netop inden for privat tandlægepraksis.
Mange kolleger har allerede lagt fra/til-priser på
sundhed.dk, og alle skal som nævnt være med den
1. juli. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til at
man angiver nogle realistiske intervaller og undlader at tilbyde en treleddet MK-bro med fra-priser på
900 kr. eller sågar 1 kr., hvilket jeg har set eksempler på i løbet af de seneste uger. Hvis man føler
behov for at protestere eller handle i trods, så er
sundhed.dk ikke det rigtige sted at gøre det, for
man sætter hele tandlægestandens troværdighed på
spil.
Manglende prisgennemsigtighed har i lang tid
været et af offentlighedens skarpeste kritikpunkter
mod tandlægestanden. Nu har vi chancen for at vise
at vi er medspillere når det handler om åbenhed om
vore priser. Den chance skal vi gribe.

p

u

Den nye sygesikringsoverenskomst er taget i brug –
næsten da. Når det kun er lige ved og næsten, skyldes det at en vigtig nyskabelse i overenskomsten
først træder i kraft den 1. juli 2007.
Til den tid skal alle tandlæger der arbejder under
sygesikringsoverenskomsten, have lagt priserne på
minimum otte udvalgte ydelser på den offentlige
sundhedsportal, sundhed.dk. Hvis priserne varierer, skal fra/til-intervallet være angivet med reelt
forekommende priser. Det har DTF aftalt med Den
Offentlige Sygesikring, og den aftale står vi naturligvis ved.
Det er nemlig en god ordning vi har forhandlet os
frem til. Den er nyttig for patienterne, og den er
fornuftig og fleksibel for tandlægerne. Det er en
ordning som vi
både kan forklare
Som tandlæger får vi
og forsvare.
mulighed for at vise at vi
Patienterne vil
mener det når vi siger at
få bedre mulighevi ønsker åbenhed om
der for at orientere
vore priser
sig om prisniveauerne på tandklinikkerne. Vel at mærke på en portal hvor andre
relevante klinikoplysninger end priserne også fremgår. Som tandlæger får vi mulighed for at
vise at vi mener det når vi siger at vi
ønsker åbenhed om vore priser. At vi
ikke vil fremstå som en lukket branche. Og at vi ikke er ude af trit med
tidsånden.
Jeg har hørt mange kolleger sige at
det er useriøst at foregøgle folk at
man kan oplyse den præcise pris
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Gør hverdagen
lettere...

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

Dansk
Tandlægeforenings
Tryghedsordninger

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

Slutkommentar (omkring etik) til tidligere indlæg:
»Skal lukkede aftaler mellem store multidentale selskaber og DTF ...« (Tandlægebladet 2006 nr. 10) og »Er DTF’s ledelse ...
troværdig ...« (Tandlægebladet 2006 nr. 15)
Tak til DTF’s formand, Susanne Andersen, ja, det er bestemt ikke noget nemt
job at være DTF-formand og kun beklageligt at jeg desværre fik modsatrettede oplysninger fra DTF. Den side
af sagen er nu et lukket kapitel.
Jeg lukker vor debat med nogle
tanker omkring åbenhed, gennemskuelighed og etisk adfærd, som jeg
mener er et særdeles vigtigt debatemne i dagens verden og også bør have
en stor prioritet i DTF. Ud af vor debat gennem mine to indlæg har jeg
desværre en stærk fornemmelse af,
jeg siger ikke den er rigtig, at udstillerne ved plastsymposiet i november
2004, herunder Ivoclar-Vivadent, havde eksklusivaftale med Bella Center,
og at denne eksklusivaftale måske
var kursusarrangørerne, overtandlæ-
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ge Ulla Pallesen og tidligere uddannelseschef Frank Senderovitz bekendt, derfor den formodede selektion af udstillerne ved plastsymposiet. – I så fald,
og om dette er etisk holdbart eller ej,
får det mig til at skrive:
Kære »inderkreds på Amaliegade«, tag
jer i agt for de store multidentale selskaber. De har utrolig stor magt og
synes at bruge den »benhårdt«. Det er
der for så vidt ikke noget forkert i,
men prøv nu at holde en »etisk distance« til disse selskaber, så ikke en
af jer uforvarende hen ad vejen »bliver viklet ind i et netværk«, en sag
der en dag kan »eksplodere« i det
offentlige rum, forstå mig ret. En sådan sag undgår man ganske enkelt
ved åbenhed og gennemskuelighed.
Og jeg er stadig afslutningsvis af
den mening at Colgate ikke bør være
hovedsponsor for DTF, etisk set, og at
vi bør have oplyst deres årlige sponsorbeløb. Mig bekendt er deres tandpasta (triclosan) blevet forbudt i Nor-

ge. Det har jeg som medlem af DTF
det ikke helt godt med. Åbenhed og
gennemskuelighed i DTF, tak, det gør
tingene meget, meget lettere.
Jens Ulsø, tandlæge,
Alsvej 25, 8240 Risskov

Debatindlægget har været forelagt DTF’s
hovedbestyrelse samt Ulla Pallesen og
Frank Senderovitz som henviser til tidligere
svar, og som ikke har yderligere kommentarer.
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HVORDAN KAN MAN STIMULERE FORNYET VÆKST
AF VÆV OG SKABE MERE STABILITET?

Med Straumann® Emdogain PLUSen kombi-pakning med både
Emdogain og Straumann® Bone
Ceramic- til større defekter
Stabiliserer
Regenererer tabt væv
Let at bruge
Få mere information på
www.straumann.com/emdogainPLUS
Eller kontakt Lighthouse Medical.

Med Straumann® Emdogain PLUS har du løsningen, i sammenhæng med PA-kirurgi, hvor
mekanisk støtte og regeneration af forskellige
vævstyper ønskes.
Emdogains stimulerende og forudsigelige
regeneration af intraosseøse defekter er
videnskabeligt dokumenteret

FORPLIGTET TIL AT GØRE MERE
FOR DANSKE TANDLÆGER

Lighthouse Medical
Lighthouse Medical ApS · Stæremosen 56 · 3250 Gilleleje · Tlf. 48 28 56 46

Ingen garanti
for implantaters kvalitet
Der findes ikke nogen uafhængig instans som kontrollerer at kvaliteten af implantater er i orden,
og det kan sætte patientsikkerheden over styr, advarer professor Stig Karlsson fra NIOM

Winnie Brodam

– Bruger du Straumann?
– Så skal du have dem her. Det er
næsten Straumann – og prisen er kun
1372 svenske pesetas!
Implantaterne i udstillingsmontren
er tjekkiske, og den ivrige sælger fastslår at man hos ham kan få (næsten)
Straumann-implantater til under halv
pris.
Stedet er Scandefa 2007, og anledningen er at Tandlægebladet, inspireret af et NIOM-foredrag af professor
Stig Karlsson, er på rundtur til udstillere af implantater. Ti udstillere
finder vi, nogle med kendte »mærkevarer« og en del med helt med nye
produkter.
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– Vi vil gerne ind på det danske
marked, så vi vil gerne hjælpe dig i
gang, smiler sælgeren og byder på et
bolsje.
– Dokumentation?, spørger han og
ser lidt forbavset ud.
– Jo, dokumentationen er helt i
orden, forsikrer han og peger på 15
litteraturhenvisninger bagest i en fin
glittet brochure. Han lover også at
fremsende yderligere dokumentation.
Mangelfuld dokumentation
En nærmere granskning af de litteraturhenvisninger som salgsmaterialet
indeholder, viser imidlertid at en stor

del af henvisningerne ikke er egentlige videnskabelige artikler, heller ikke
dem som salgsmaterialet hyppigst
henviser til. Derimod er der tale om
abstracts fra posterpræsentationer.
Ingen af artiklerne er søgbare i PubMed. Og den yderligere dokumentation som sælgeren lovede at eftersende, kommer aldrig frem.
Det er en forretningsgang som ikke
forbavser Stig Karlsson, der er leder
af NIOM. Tandlægebladet bad ham om
at kommentere de mange »kloner« af
kendte implantatmærker og de mange nye implantattyper som dukker op
på markedet.
– Reklamerne ser ofte tilforladeTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

lige, måske ligefrem tillokkende ud,
men de er ikke altid hvad de giver sig
ud for, siger Stig Karlsson.
– Og det som fabrikanterne angiver som videnskabelig dokumentation, holder ikke altid til et nærmere
eftersyn. Ved lancering af nye implantater og nye metoder henvises fx
ofte til tidligere undersøgelser, dvs.
til et lignende produkt som er videnskabeligt dokumenteret. Men desværre kan den viden ikke altid direkte overføres til nye materialer og metoder, og så kan patienten, uden at
vide det, være deltager i noget der
ligner en klinisk afprøvning, siger
professoren.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Store penge på spil
På verdensplan markedsføres flere
hundrede implantatfabrikater, en
strøm af nye implantater som er konstant, og som tilsyneladende ikke
aftager. Der er penge i implantater, og
sådan som Stig Karlsson ser det, så
har økonomien i implantatbehandling tilsyneladende ført til at indikationerne for implantatbehandling
udvides.
– Ekstraktion af sunde og/eller
kompromitterede tænder med efterfølgende implantatbehandling giver
langt større fortjeneste end det gør at
behandle parodontitis, caries eller at
rodbehandle. Derfor handler implan-

tater om penge – mange penge. Og
derfor har vi den voldsomme konkurrence på markedet i dag, mener han.
Patientsikkerheden over styr
Der sker en eksplosiv vækst i antallet
af nye implantattyper, og Stig Karlsson har set eksempler på markedsføring af implantater som end ikke er
ikke-klinisk afprøvet. Det kan if. NIOMs leder betyde at patientsikkerheden sættes over styr. Et konkret eksempel er et bladimplantat som man
nu igen kan købe på det europæiske
marked efter at man for 30-40 år siden droppede det pga. rigtig mange
dårlige erfaringer.
tandlæge og samfund
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»

Patienten kan, uden at
vide det, være deltager
i noget der ligner en
klinisk afprøvning
PROFESSOR STIG KARLSSON

Markedsføringen af implantater er
aggressiv, ikke alene over for tandlæger, men også over for patienter. Og
behandlingsmetoderne er blevet en
del af markedsføringen: Immediate
loading – no healingtime required – flapless surgery. Hurtigere er blevet et
mantra.
– Men for hvis skyld? Det er ikke
patienterne der har bedt om det, og vi
savner faktisk dokumentation for
metoderne. I hvert tilfælde på lang
sigt, mener Stig Karlsson.

men går også den modsatte vej, og
samtidig med den eksplosive vækst
glider et stort antal implantater løbende ud af markedet. Det vil if. Stig
Karlsson indebære en særlig behandlingsudfordring.
– Jeg tror at tandlæger i fremtiden
skal bruge en del tid på at reparere
uidentificerbare implantater, forudser
han.
– Derfor er journalisering og opbevaring af journaloplysninger særdeles
vigtig.

Uoverskueligt reparationsbehov
»På lang sigt« er netop et af de springende punkter ved de mange implantattyper: Strømmen af nye implantater med tilhørende behandlingsmetoder er konstant og stor, men strøm-

Ingen kvalitetskontrol
Orale implantater klassificeres i EU
som klasse 2b »medical devices« og
fyldningsmaterialer i klasse 2a. Det
indebærer at producenten skal dokumentere at produktet er egnet til det

Stig Karlsson
Professor, leder af NIOM (Nordisk
Institutt for Odontologiske Materialer)

460

formål som det er beregnet til. Men
der er ingen instans som kontrollerer at implantaterne fungerer klinisk.
Den lovpligtige CE-mærkning er
heller ikke noget kvalitetsstempel.
Det fortæller kun at det er lovligt at
introducere produktet på det europæiske marked.
Når det gælder orale implantater
som indopereres i selve kroppen, og
som skal blive der, er der ingen absolutte krav om klinisk dokumentation
og opfølgning. Det undrer Stig Karlsson sig over.
– De biologiske konsekvenser af
defekte implantater både på kort og
på lang sigt er langt alvorligere end
de risici der er i forbindelse med fyldningsmaterialer, påpeger han.
Tandlægen skal være kritisk
Staten og Lægemiddelkontrollen fører
altså ikke kvalitetskontrol med implantater, så det er op til tandlægerne
at være kritiske. Det kan man if. Stig
Karlsson være ved at tjekke
• at produktet er CE-mærket,
• at der er publiceret peer-reviewed
studier af produktet/metoden,
• at dokumentationen består af mere
end blot case-præsentationer,
• at opfølgningstiden er o.k.,
• at resultaterne er enstemmige,
• at der ingen bivirkninger er rapporteret.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Designed by
David Lewis
heka dental as
4332 0990
www.heka-dental.dk

Den internationale anerkendte industrielle designer
David Lewis, som Heka Dental har samarbejdet
med siden 2003, er kendetegnet ved altid at tage
udgangspunkt i det enkelte projekt og ikke
lade sig styre af en fastlåst designfilosofi.
Denne grundlæggende indstilling til at udvikle
smukt, funktionelt design har gjort David Lewis
verdensberømt for sine markante designs for bl.a.
Bang&Olufsen, Vestfrost, Elica og Scholtès.

kort nyt

Bedre
skolepraktik på
SKT i Århus
I Århus har man forbedret skolepraktikken for klinikassistenteleverne så de behandler rigtige patienter i et tværfagligt samarbejde
med de tandlægestuderende. Eleverne får dermed mulighed for at
øve sig på rigtige patienter.
Tidligere måtte klinikassistentelever uden praktikplads nøjes
med at øve sig på dukker, men
efter at skolepraktikken er blevet
ændret, arbejder de nu altså i et
miljø der i højere grad ligner det
de vil møde ude på tandklinikkerne efter endt uddannelse.
Ordningen har vist sig at være
så god at skolepraktikeleverne
faktisk opnår bedre karakterer
end elever i ordinære uddannelsesaftaler.

Ny pjece om kost og motion for ældre
n
d og motio
råd om ma

ver ældre
Når du bli

Det er aldrig for sent at begynde at
spise sundt, skriver Fødevarestyrelsen i sin nye pjece »Når du bliver
ældre – råd om mad og motion«. I
pjecen får man en masse letomsættelige råd om kost og motion særligt
tilpasset ældre og småtspisende.
Pjecen kan rekvireres gratis hos
Fødevarestyrelsen, fx til at have
liggende i venteværelset.

Få udmeldelser af DTF
Siden årsskiftet har man som bekendt frit kunnet melde
sig ud af DTF. Indtil videre har eksklusivaftalernes ophævelse dog ikke betydet den store medlemsflugt.
Det er ikke muligt præcist at gøre op hvor mange der
har meldt sig ud af foreningen som direkte følge af at der
ikke længere er tvunget medlemskab, men vurderingen
fra DTF’s sekretariat lyder på ca. fire tandlæger.

Fedmeproblemer rammer også
i tandlægestolen
Det er ikke kun flyselskaber og sygehuse der kommer i vanskeligheder fordi kabiner og sygesenge ikke er indrettet til stærkt overvægtige kunder og patienter. Også på de danske tandklinikker
oplever man problemer med ekstremt overvægtige patienter der
udfordrer klinikkens møblement, skriver Frederiksborg Amts Avis.
Hos landets store producenter af klinikudstyr, Heka Dental og
XO Care, får man stadig flere henvendelser fra tandlæger hvis stole
har lidt overlast efter at en overvægtig patient har siddet i den. Enkelte tandlæger har endda oplevet at stolen simpelthen er braset
sammen.
Foto: Scanpix
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Tandlægen kan opdage osteoporose

Mundskyllemidler
skader ikke
fyldninger

Røntgenbilleder taget i forbindelse med regelmæssige tandeftersyn, kan if.
ny engelsk forskning afsløre osteoporose.
Et computersoftwaresystem som bedømmer tykkelsen af cortex af
knoglen i mandiblen, kan advare tandlægen hvis cortex er kritisk lav, dvs.
under 3 mm tyk.
Metoden har angiveligt en sikkerhed på omkring 40%, så softwaren vil
sandsynligvis kun afsløre ca. halvdelen af de tilfælde af osteoporose som
bliver røntgenfotograferet. Større sikkerhed for diagnosticering kan if.
forskerne kun opnås ved meget
dyre DNA-undersøgelser. Og den
helt store fordel ved røntgenmetoden er at man kan »fange«
osteoporose hos patienter som
slet ikke selv har tænkt på at det
kunne være et problem for dem.
De engelske forskere håber at
producenter af røntgenudstyr fremover
vil implementere osteoporose-softwaren i deres produkter så det
bliver tilgængeligt for tandklinikkerne.
Foto: Winnie Brodam

Kvinder heler langsommere

Link dig videre til mere infor
mation om undersøgelsen på
www.tandlaegebladet.dk

Foto: Winnie Brodam
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Foto: colourbox

Mens sår på huden heler hurtigere
hos kvinder end hos mænd, gør det
omvendte sig gældende når der er
tale om sår i munden. Og ældre
kvinder heler langsomst.
Forskerne bag den opdagelse mener at en af forklaringerne på kvinders senere heling skal findes i testosteron, eller måske snarere mangel
på testosteron, som er et potent antiinflammatorisk hormon der findes i
saliva.
Kvinder er generelt mere udsatte
for inflammatoriske sygdomme, og
sår på huden heler formentlig hurtigere hos kvinder fordi en antiinflammatorisk proces lukker dem. Men i
munden er helingsprocessen tilsyneladende fundamentalt anderledes.

Mundskyllemidler indeholder essentielle olier, fx eukalyptusolie,
mynte og timian, foruden alkohol,
sorbitol og andet. Men hvordan
påvirker alle de stoffer egentlig
tandrestaureringer? Det løfter en
amerikansk undersøgelse sløret
for.
Forskere har udsat diverse fyldningsmaterialer, fx amalgam og
glasionomer, for påvirkning af
mundskyllemidler, og overordnet
har man kun, selv ved langtidspåvirkning, fundet minimale effekter af skyllemidlerne.
Mundskyllemidler indeholder
imidlertid mange ingredienser, og
man undersøger i øjeblikket om de
evt. påvirker proteser eller ortodontisk apparatur. De nye studier
ser if. forskerne ud til at give inter
essante informationer – men de er
altså ikke tilgængelige endnu.

tandlæge og samfund
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Ny institutleder:

Man skal være stolt af at
komme fra Tandlægeskolen
i København
Universitetet i København er i forandring, og det gælder også Tandlægeskolen. Lone Schou, den første ansatte
institutleder ved Odontologisk Institut i København, lover dialog frem for topstyring i den videre forandringsproces
som instituttet skal igennem

Trine Ganer

»Vi byder alle op til dans – vil I danse
med?«. Med den opfordring sluttede
Lone Schou sin tiltrædelsesforelæsning »Sammenhold, samspil og samarbejde« da hun den 16. marts 2007
indviede de fremmødte i sine visioner for fremtidens Odontologisk Institut.
Hendes invitation til dans gjaldt
både ansatte, studerende og samarbejdspartnere, og at dansen bliver
med nye trin, er man ikke i tvivl om
efter at have hørt om den nyudnævnte institutleders ambitiøse planer.
Hele universitetet er i voldsom forandring, og det smitter også af på
Odontologisk Institut. Hvordan kan
instituttet bedst udvikles fremadrettet for at indfri de store forventninger
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der er til dets præstation? Det er det
spørgsmål som Lone Schou besvarede
ved sin tiltrædelsesforelæsning, og
som hun snart vil invitere til en bred
diskussion af blandt instituttets medarbejdere og studerende. Også instituttets nuværende og potentielle nye
samarbejdspartnere kan se frem til
nye tider på Panuminstituttet. Der
skal nemlig fokuseres mere på samarbejde med erhvervslivet.
Lone Schous overordnede ambition
for instituttet er klar: Tandlægeskolen
i København skal være blandt de ti
bedste uddannelsesinstitutioner for
tandlæger i Europa. Vejen skal bl.a.
banes ved at de 14 mindre afdelinger
sammenlægges til tre store enheder:
to store forskningssektioner og en

samlet klinisk sektion, der bliver landets absolut største.
Fælles ånd
Tanken er at der med større enheder
kan opnås mere tværfaglighed og
samarbejde på tværs af de specifikke
fag- og forskningsområder, forklarer
Lone Schou. Berigende samspil og
samarbejde mellem de enkelte fagdiscipliner er afgørende for den odontologiske forsknings udvikling, mener
hun. Dertil kommer at instituttets
placering i Panumbygningen sammen
med de biomedicinske institutter
åbner for unikke muligheder for samarbejde med andre fag.
Lone Schou vil gerne være med til
at udvikle en positiv »korpsånd« og
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Den fælles ånd i instituttet skal opdyrkes
– den mærker man ikke så meget til i dag
Lone Schou, institutleder ved
Odontologisk Institut i København

Foto: JEPPE CARLSEN

– Jeg forstår godt hvis nogle medar‑
bejdere synes det er svært at have den
nødvendige fleksibilitet. Men det er
vigtigt for mig at understrege at ingen
får presset noget ned over hovedet,
siger institutleder Lone Schou om de
mange forandringer der venter de
ansatte på Tandlægeskolen

skabe et fællesskab og ikke mindst en
stolthed over at komme fra Tandlægeskolen ved Københavns Universitet. Den fælles ånd i instituttet skal
opdyrkes – den oplever hun ikke
man mærker så meget til i dag.
– De ansatte er engagerede og naturligvis rettet mod eget fagområde. Sådan
skal det også være når man er specialist og fagekspert, men det betyder ikke
at man skal være isoleret. Jeg kunne
godt tænke mig at vi får udviklet arbejdsmiljøet så hver enkelt i fremtiden
kommer til at føle sig mere som en del
af et større fagligt fællesskab, siger hun.
Stemningen skal løftes
Fx skal det være helt naturligt at man
som ansat forsker ved Odontologisk
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Institut også bakker op om og interesser sig for andre af instituttets forskeres virke og deres resultater. Det
er ganske tankevækkende at forholdsvis få af forskerne møder op til
hinandens projektpræsentationer,
mener den nye institutleder.
– Der kommer studerende og inter
esserede udefra, mens den forsker
kollega der sidder lige i naboenheden
længere nede ad gangen, måske ikke
dukker op. Jeg mener det er tiltrængt
at der gøres en indsats så stemningen
og interessen for hinandens fag- og
forskningsområder i instituttet løftes.
Vi kan få nogle mere spændende faglige miljøer hvis vi bliver bedre til at
samarbejde på tværs af områderne,
mener Lone Schou.

– Har du spurgt de ansatte på skolen
hvad de mener om idéen med at instituttet
inddeles i tre sektioner?
– Nej, ikke endnu. Lige nu er planen til drøftelse i mit ledelsesteam.
Det er vigtigt at vi i ledelsesteamet
samlet kan komme med vore bud på
hvordan de tre store nye enheder i
praksis kan fungere. I næste fase
kommer dialogen med medarbejderne, og det er noget jeg ser meget
frem til. Jeg glæder mig til at høre
deres syn på planen. Nu har jeg præsenteret mine forslag til visioner og
rammer, men det er jo afgørende at
forskere, undervisere og de øvrige
ansatte er med på idéen. Det er jo
dem der er instituttet, siger Lone
Schou.
tandlæge og samfund
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Foto: JEPPE CARLSEN

Dialog på vej
Den nye institutleder er klar over at
der blandt instituttets medarbejdere
godt kan være nogle ansatte der kan
føle forandring som en trussel.
– I disse tider hvor forandringernes
vinde blæser ind over os, kan det
være svært at følge med. Det er en
udfordrende tid, og jeg forstår godt
hvis nogle medarbejdere synes det er
svært at have den nødvendige fleksibilitet. Men det vigtigt for mig at understrege at ingen får noget presset
ned over hovedet. Jeg tror på dialog,
ikke topstyring, siger Lone Schou.
Ud over at skabe en fælles ånd er det
også meningen at de to nye store forskningssektioner skal hindre at fagenes
forskningsdækning uddør og gøre det
nemmere at tiltrække nye forskere.
– Konkurrencen om de unge er
meget hård på vort område, bl.a. fordi
lønningerne som forsker og underviser herinde hos os slet ikke kan konkurrere med hvad man kan få i praksis. Derfor bliver vi nødt til at have
noget andet at tilbyde. Og her er et
inspirerende fagligt fællesskab helt
afgørende, siger Lone Schou.
Viden er en vare
Det er ikke kun samarbejdet indadtil
der fremover skal præges af nye tankegange. Også Tandlægeskolens eksterne samarbejdspartnere kommer til
at mærke at skolen har fået ny leder.
På spørgsmålet om hvordan Lone
Schou forestiller sig at sikre bedre
vilkår for forskning og undervisning
i en tid hvor de faste bevillinger fra
universitetet langtfra modsvarer be466

hovet på Tandlægeskolen, er svaret
klart. Instituttet må blive bedre til at
tiltrække midler udefra, og her handler det bl.a. om at sælge sin viden som
en vare.
– Vi sidder med en unik viden på
tandplejeområdet, og den er vor styrke. Vi er på et marked med konkurrence, og når der bliver skåret ned på
bevillingerne, er vi nødt til at tænke
mere forretningsorienteret. Vi skal
tænke i at tage os betalt for de ydelser
vi leverer udadtil, siger Lone Schou.
Hun planlægger i den nærmeste
fremtid at nedsætte en idégruppe der
kan komme med anbefalinger til
hvordan instituttets indtægter kan
forbedres.
Fx kan det drøftes om instituttet
kan få en indtægt via dets medarbejderes undervisning på efter- og videreuddannelseskurser i højere grad
end det er tilfældet i dag. Det gælder
også når en medarbejder hjælper eksterne parter med fx diagnostik eller
behandlingsplan.

– Betyder det at man som almindelig
tandlæge ikke kan ringe til en ansat på
Tandlægeskolen og få et godt råd?
– Nej da, men det er svært at sige
hvor grænsen præcis skal gå. Det må
vi finde ud af hen ad vejen. Det vigtige er at vi begynder at tænke i at vor
viden er en vare, siger Lone Schou.
Sponsorering
Da instituttets midler til drift af klinikken er yderst begrænsede, lægger
Lone Schou også op til at det må debatteres om skolen måske skal være
mere åben over for fx sponsorerede
materialer til brug i undervisningen,
ligesom hun også mener at det er en
mulighed at øge indtægten ved at
flere af instituttets medarbejdere indgår i forsknings-/udviklingssamarbejde med erhvervslivet – fx med
implantatfirmaer.
– Overordnet set handler det om at
vi skal samarbejde mere. Både med
hinanden og med vor omverden, siger den nye institutleder. ■

Nyt ledelsesteam på Tandlægeskolen
Lone Schou (institutleder)
Professor Else Marie Pinholt (viceinstitutleder)
Professor Sven Kreiborg (sektionsleder)
Professor Jesper Reibel (sektionsleder)
Overtandlæge Ulla Pallesen (sektionsleder for klinikken)
Thomas Bjørn Poulsen (administrator)
Studielektor Dorte Jeppe-Jensen
Overtandlæge Birgit Kenrad
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Vidste du at:

Børst tænder en gang om ugen...

Mere stabilitet – mere komfort.

• Dårlig protesehygiejne er en af de
primære årsager til infektioner
i mundhulen

Det ved alle ikke er tilstrækkeligt. Ej heller,
når du har en tandprotese.
Dårlig protesehygiejne er en af de primære
årsager til, at mange protesebrugere udvikler infektioner i mundhulen, en dårligt
tilpasset protese er en anden årsag.

Det er en forenkling af tro, at et protese
fastholdelsesprodukt kun er anvendeligt
for dem, hvis protese har en dårlig
pasform. At holde protesen fast er blot en
af de mange fordele man opnår ved at
anvende et fastholdelsesmiddel. Ved brug
af Corega Ultra Creme opnås dels stabilitet
af protesen, hvilket øger bidekapaciteten,
men også en øget komfort.

• Corega Tabs 3 Minutes desinficerer
din tandprotese
• Ved at anvende Corega Tabs 3
Minutes dræbes 99,9% af alle de
bakterier, der giver dårlig ånde
• Corega fastholdelsesmidler giver
stabilitet af protesen og øget komfort
• Du kan undgå at få mad ind mellem
protese og gummen
• Du behøver ikke at gå på kompromis
med dine spisevaner, fordi du har fået
en tandprotese!

Protesen uregelmæssige overflade gør
den vanskelig at rengøre optimalt med
almindelig tandbørstning. Med Corega Tabs
3 Minutes desinficeres protesen, og Corega
forebygger endvidere opbygningen af plak
på protesen. Derved minimeres risikoen for
tandkødsgener.
Mange protesebrugere døjer endvidere
med lugtgener. Ved at anvende Corega
Tabs 3 Minutes dræbes 99,9% af alle de
bakterier, der skaber dårlig ånde.
Med Corega Tabs 3 Minutes får du en renhed
og friskhed, der ikke kan sammenlignes
med almindelig tandbørstning.

Corega kan købes på Apoteket, i Matas og i udvalgte dagligvarebutikker.
www.corega.dk

Mange protesebrugere oplever smerte
og irritation, når mad, som frø og kerner
trænger ind mellem gumme og protese.
Som konsekvens tilpasses kosten derefter og
visse typer af mad undgås.
Det behøver du ikke at acceptere!
Corega fastholdelsesmidler lægger sig som et
beskyttende lag mellem protese og gumme
og forhindrer dermed mad i at trænge ind
under protesepladen. Hermed reduceres
irritationen væsentligt og du behøver ikke at
gå på kompromis med dine vaner.

- SKABER SMIL

Tandlægerne har
sluppet pudsekoppen
Flere opgaver til klinikassistenterne giver tandlægerne tid til at være eksperter

Winnie Brodam

Klinikassistenterne i Odense Kommunale Tandpleje visiterer mælketandstraumer og informerer forældre
i forbindelse med ortodonti. Klinikassistenterne klarer også 1-års- og 2års-besøgene.
Klinikassistenterne foretager screeninger og registreringer af de 3- og 4årige – og de pudser af, instruerer og
lakerer.

Er man i færd med helt at afskaffe
børne- og ungetandlægerne i Odense?
– Nej, slet ikke, erklærer Bente Oddershede, som er regionsleder på
tandklinikken på Skt. Hans Skole.
– Tværtimod mener vi at vi bevæger os hen imod et egentligt speciale i
pædodonti, tilføjer hun.
– Tandlægerne afgiver de opgaver

som kan løses af andre, og tilbage
står de fagligt krævende opgaver. Vi
skal tage os af de patienter som har
særlige behov. Vi skal være specialister.
Kvaliteten bevares
For et par år siden stillede Odense
Kommune krav om besparelser sådan
at en tandlæge der hidtil havde passet

Foto: Winnie Brodam

Foto: Winnie Brodam

– Tandlægerne afgiver opgaver som kan løses af andre, og
tilbage står de fagligt krævende opgaver. Vi skal tage os af
de patienter som har særlige behov, siger regionsleder
Bente Oddershede fra Odense Kommunale Tandpleje. Hun

Klinikassistent Latife Celik har overtaget en del af det der

har ledet processen med opkvalificering af tandplejeperso‑

tidligere var tandlægernes opgave, fx screeningen af de 3- og

nalet i den kommunale tandpleje. Nu vejleder hun tandlæger

4-årige. Det har ikke givet hende mere i lønningsposen, men

i andre kommuner i hvordan opgaven kan gribes an

det har givet hende en større tilfredshed i arbejdet
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Klinikassistenternes
opgaver er bl.a. at:
• varetage 1-års- og 2-års-besøg indbefattende generel information til forældrene,
risikovurdering og instruktion i kost og
mundhygiejne,
• screene de 3- og 4-årige,
• forestå profylakse, både aktiv og passiv,
herunder afpudsning med roterende
instrumenter, lakeringer, fluor-/klorheksi-

tænder på 1.200 børn, nu skulle tage sig af 2.000 tandsæt.
Samtidig satte Sundhedsstyrelsens prognoserapport fokus på LEON-princippet, og sidenhen gjorde den ny
autorisationslov det muligt at uddelegere flere opgaver til
tandplejere og klinikassistenter. Derfor tog man i Odense
Kommunale Tandpleje fat på kompetenceudvikling for
tandplejere og klinikassistenter.
– Men vi var fast besluttede på at besparelserne ikke
skulle gå ud over kvaliteten, understreger Bente Oddershede, som har været primus motor i en proces med kortlægning af kompetencer og kompetencebehov, og senere
hen i processen med egentlig kompetenceudvikling.
I dag har Odense Kommunale Tandpleje nået de mål
for bemanding som Sundhedsstyrelsen anbefalede i prognoserapporten fra 2001. Et team i Odense som passer
tænder på 4.000 børn og unge, består af to tandlæger, én
tandplejer og 4-5 klinikassistenter. Sådan er det i hvert
tilfælde ideelt set. I praksis er det imidlertid svært at fastholde tandplejere i jobbet.
– Derfor har det været ekstra vigtigt for os at udvikle
især klinikassistenternes kompetencer, påpeger Bente
Oddershede.
Større jobtilfredshed
Latife Celik som er klinikassistent på Skt. Hans Skole, er
en af dem som har fået udvidet sit kompetenceområde,
og det er hun glad for.
– Det betyder meget for mig at jeg har mere ansvar end
blot det at sidde med suget i hånden, fortæller hun.
Latife Celik har været igennem »sidemandsoplæring«
hvor hun, efter at have set en tandlæge demonstrere fx
fissurforsegling et antal gange, har overtaget tandlægens
plads og har udført behandlingen under supervision. I
dag udfører hun fissurforseglinger og en række andre
behandlinger på egen hånd.
– Det betyder at jeg i dag har et mere selvstændigt arbejTANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

dinbehandling samt instruktion i mundhygiejne og opfølgning heraf,
• vurdere alvorligheden af mælketandstraumer dels ved telefonisk kontakt, dels ved
fremmøde på klinikken. De skal sikre
henvisning til tandlæge/tandplejer i det
omfang det er nødvendigt,
• informere forældre i ukomplicerede
tilfælde efter ortodontisk visitation.

Tandplejernes
opgaver er at:
• undersøge og lægge behandlingsplan for
småbørnsgruppen. Tandplejerne foretager
ca. hver anden undersøgelse i resten af
forløbet, dog undersøger tandlægerne ved
5, 7, 12, 15 og 18 år.
• foretage forebyggende og interceptive
behandlinger,
• tage sig af mælketandstraumer med
undtagelse af de mere alvorlige og at
foretage traumekontrol af permanente
tænder,
• visitere ved de mange henvendelser af
varierende art der er i en travl børne- og
ungepraksis.

»
tandlæge og samfund
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Uddelegering
kræver kalibrering
Jo flere hænder patienterne kommer igennem, desto større
risiko er der for at der opstår uenighed om hvad der er
behandlingskrævende, og om hvilken behandling der i givet
fald skal til. Derfor er løbende kalibrering helt afgørende, og i
Odense foretager man den internt i de otte storklinikker.
I praksis foregår det ved at man på den pågældende klinik
udvælger 10 børn med caries. Børnene undersøges, der tages

bitewing-røntgenbilleder, der udfyldes OCR-blanketter, og så
sammenligner man indbyrdes og diskuterer. Seancen
gentages efter 14 dage med de samme børn, og så kan man
både bedømme hvor enig man er med hinanden og med sig
selv.

de, og at jeg har fået flere spændende arbejdsopgaver,
fortæller Latife Celik, som efter 17 år på klinikken har
set de fleste behandlinger udført så mange gange at det
ikke har været den store udfordring at overtage tandlægestolen.
– Jeg føler mig helt sikker i mine opgaver, og i øvrigt
har jeg jo altid tandlæger i nærheden som jeg kan rådføre mig med hvis det skulle blive nødvendigt, siger hun.
Tandlægernes nye arbejdsopgaver
Klinikassistenternes kompetenceudvikling indebærer
at også tandlægerne må udvikle nye kompetencer –

Den perfekta passformen

Osynlig, okrossbar, metallfri, monomerfri, flexibel
Fördelar

Indikationer

• Inga metallklamrar.

• Estetiskt överlägsen med full funktion och komfort.
• Idealisk för patient som inte vill ha metallklamrar.
• Perfekt för patienter som är allergiska mot monomer.
• Går utmärkt att använda i väntan på implantat.
Kan göras i mindre sektioner.
• Syns inte i munnen.
• Kan användas i kombination med metallskelett.

• Mer resistent mot missfärgningar än akryl.
• Perfekt flexibel.
• Kan rebaseras och repareras.
• Deformeras inte eller blir skör.
• Komfortabel, hållbar och stark.

Crystal

Light Pink

Pink

Md Meharry

Dk Meharry

Complimentary Sunflex® Partials Shade Guide Available

www.sunflexpartials.com |
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• Fullt färdig*
• Sunflex® / Cr. Cobalt*
• Sunflex® / Vitallium*

1399
1999
2199

* Tänder ingår i dessa priser
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TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

Advert 54 x 115 mm

13-04-2007

Elysee Dental
Din fremsynede partner

de skal jo administrere klinikassistenternes roller. Tandlægerne skal finde ud af hvornår de skal være nærværende, og hvornår de kan give mere slip. Bente Oddershede
forklarer det sådan:
– Vi skal hele tiden være med i baggrunden for at vi
kan uddelegere arbejdet, men vi kan ikke uddelegere
ansvaret. Og kvaliteten af fx undersøgelserne skal være i
top uanset hvem der foretager dem, ikke mindst fordi
undersøgelsesintervallerne i dag er blevet længere.
– Vi fornemmer at »maskerne i nettet« er blevet større,
og der er faktisk risiko for at caries kan få lov at udvikle
sig uden at vi fanger det på et tidligt stadium, erkender
Bente Oddershede.
– Derfor skal vi hele tiden foretage en fremadrettet
sundhedsvurdering – vi skal ikke blot behandle. Og undersøgelserne skal være tiptop hele vejen rundt, understreger hun.
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• Professionel organisation,
som sætter dig og patienterne
i centrum
• Innovative og først med den
nyeste teknik
Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge
din start hos os.

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

:)

Processen er vigtig
Klinikassistenterne har overtaget flere opgaver, og dermed har tandlægerne fået mere tid til de vanskeligere
patienter. Tandlægerne har også fået nye ledelsesopgaver,
og for de fleste har det øget arbejdsglæden.
– På tandlægeskolen lærte vi at lave tænder, nu laver vi
også kompetenceudvikling og professionel ledelse, og det
gør det faktisk meget sjovere at være tandlæge, siger Bente Oddershede.
Et fint biprodukt til kompetenceudviklingen har if.
regionslederen været at alle tandplejens processer er blevet gennemgået. Alt er blevet vendt og drejet, og det er
næsten en hel kvalitetssikringsproces man har været
igennem. Den proces mener Bente Oddershede har været
vigtig. Det har også været vigtigt at medarbejderne har
været med på idéen.
– Vi har heldigvis ildsjæle både blandt tandlæger,
klinikassistenter og tandplejere, siger Bente Oddershede.
– Og kompetenceudviklingen har haft positiv virkning: Vore engagerede medarbejdere får mere ansvar og
større arbejdsglæde, og dermed er de blevet endnu mere
engagerede og tilfredse med deres job. ■

• Udsøgte råvarer giver bedste
kvalitet, og endda til uhørte
priser

39 46 00 80
tandlæge og samfund
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Ny autorisationslov
– præcisering og anbefalinger
Bjørn Haulrig

Som tidligere omtalt i Tandlægebladet
trådte en ny autorisationslov i kraft
den 1. januar 2007. Den gælder alle
autoriserede sundhedspersoner, heriblandt tandlæger, og den samler og
forenkler 14 eksisterende autorisationslove. Den nye autorisationslov
afløser den nuværende tandlægelov.
For tandlægerne betyder loven flg.:
•B
 egrænsningerne i forbindelse med
brug af medhjælp ophæves.
• Retten til selvstændig virksomhed
bortfalder når en person fylder 75 år.
Loven omfatter kun personer der
fylder 75 år fra og med 2007 og frem.
•S
 undhedsstyrelsen kan fremover
fratage sundhedspersoners autorisation midlertidigt og foretage indskrænkning i sundhedspersoners
virksomhedsområde.
Hvad med brugen af medhjælp?
Ophævelsen i begrænsningerne for at
anvende medhjælp er den ændring
der har skabt størst opmærksomhed. I
472

princippet betyder det at der i lighed
med læger og andre autoriserede
sundhedspersoner ingen begrænsninger er i tandlægers mulighed for at
anvende medhjælp i relation til tandlægelige opgaver.
I autorisationsloven står at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere
regler om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Umiddelbart har Sundhedsstyrelsen imidlertid ingen planer om det, så det er
helt op til den enkelte tandlæge at
vurdere hvor langt man vil gå.
Dog siger loven: »En autoriseret
sundhedsperson er under udøvelsen
af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed,
herunder ved benyttelse af medhjælp«
Kort sagt: Tandlægen har det fulde ansvar
for hvad medhjælpen udfører.
For at give DTF’s medlemmer et
fornuftigt grundlag for anvendelsen
af medhjælp i relation til lovgivningen har DTF besluttet at udbyde for-

maliserede kurser der kan give udvalgte medarbejdere de nødvendige
kompetencer til at bistå tandlægen
ved forskellige typer af behandlinger.
Indholdet i disse kurser afspejler
således DTF’s holdning til og anbefaling af hvor langt den mener foreningens medlemmer bør gå i deres anvendelse af medhjælp. Disse holdninger og anbefalinger er blevet til under
nøje overvejelser om bl.a. fordele ved
uddelegering, patientsikkerhed, kvalitet, opretholdelse af honorarniveau,
tandlægemangel og så selvfølgelig det
faktum at tandlæger med en femårig
akademisk uddannelse kan diagnosticere, udføre indgreb og foretage
behandlinger på et niveau der ikke
tåler sammenligning med indgreb og
behandlinger udført af efteruddannet
medhjælp.
Det er således DTF’s overbevisning at
foreningens medlemmer fuldt ud er i stand
til at sætte grænsen for anvendelsen af
medhjælp.
TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

DTF’s anbefaling for anvendelse af medhjælp til
patientbehandling:
Det anbefales at særligt kvalificerede

DTF’s anbefaling til hvilke behandlin-

mundhygiejne, instruktion i hjemme-

klinikassistenter på baggrund af en

ger medhjælp kan bistå tandlægen

tandpleje og elementær kostvejled-

konkret og aktuel behandlingsplan må

med, fremgår af nedennævnte:

bistå tandlægen med behandlinger der
• Ikke er af invasiv karakter

Protetik

• Ikke ændrer patientens fysiognomi

• Foretage aftryk til studiemodeller

• Ikke kræver selvstændig diagnostik.

• Foretage mindre reparationer af

Med særligt kvalificerede menes

• Fremstille individuelle skeer og

proteser
personer med kvalifikationer der tager

ning
• Fjerne bløde tandbelægninger samt
pudse tænderne med roterende
instrumenter
• Foretage fissurforseglinger
• Udføre fluoridbehandlinger
• Pudse fyldninger.

plastroner

afsæt i særlig uddannelse, selvstændigt

• Udpakke pocher

ansvar og kvalitetssans.

• Foretage primære og sekundære

Med konkret menes at tandlægen har

• Registrere sammenbid

lagt en behandlingsplan der indeholder

• Fremstille provisorier

eksakte anvisninger af behandlingens

• Aflevere provisorier

karakter og omfang.

• Tage farveprøver.

Med aktuel menes at der er en tidsnær

(Ikke aflevere endelig restaurering).

aftryk

(Ikke lægge fyldninger).
Ortodonti
• Indsætte og aftage tandreguleringsapparatur på patienter.
Endodonti
• Anlægge kofferdam.

sammenhæng mellem tandlægens

Bidfunktion

anvisninger og den givne behandlings-

Parodontologi

situation.

• Varetage individuelt forebyggende

-

arbejde på patienter såsom kontrol af

Blegning

Med bistå tandlægen menes at

mundhygiejne, instruktion i hjemme-

• Medvirke ved hjemmeblegning og

tandlægen har det overordnede og

tandpleje og elementær kostvejled-

fulde ansvar, er fysisk til stede på

ning

klinikken og fungerer som supervisor.

• Fjerne bløde tandbelægninger samt

klinikblegning.
Radiologi

pudse tænderne med roterende

• Optage røntgenbilleder

instrumenter

• Fremkalde, montere, og journalisere

• Depurere supragingivalt.

røntgenbilleder samt gennemføre
kvalitetssikring.

(Ikke foretage pochemål eller anden
specifik PA-registrering).
(Ikke depurere subgingivalt).

DTF anbefaler naturligvis at tandplejere ansat på tandklinikker kan

Kirurgi

efteruddannes for at opnå samme

• Instruere i forholdsregler før og efter

behandlingsmæssige kompetencer som

behandling
• Fjerne suturer.

klinikassistenter mht. at bistå tandlægen med behandlinger der ligger uden
for tandplejernes virksomhedsområde.

Foto: Winnie Brodam

Cariologi
• Varetage individuelt forebyggende
arbejde på patienter såsom kontrol af
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Kurser er under udvikling og vil blive
udbudt snarest muligt!

tandlæge og samfund
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Hvad med overenskomsten?
Overenskomsten er meget klar. Her
er det defineret at yderen af de enkelte ydelser er tandlæge eller tandlæge
og tandplejer.
Tandlægen må dog godt anvende
medhjælp. I hvilket omfang er ikke
klart defineret, men der er fuld enighed om at ydelser udført af medhjælp
uden tandlægens supervision, fysiske
tilstedeværelse på klinikken mv. ikke
er tilskudsberettigede.
Tolkningen af dette ligger i hænderne på Landssamarbejdsudvalget, og
det er givet at der på sigt vil komme
udmeldinger og kendelser vedr. dette.
Indtil videre foreligger der en kendelse fra før autorisationsloven trådte

i kraft hvor en tandlæge blev idømt
en bod på 20.000,- kr. for over en længere periode at have ladet en klinikassistent udføre tandrensning med
ultralyd.
Hvad med klagesager?
Der er i overenskomsten ikke nævnt
noget specifikt omkring skærpende
omstændigheder i relation til brug af
medhjælp. Mht. faglige klager er det
således ydernummerindehaverens
fulde ansvar om arbejdet er honorarværdigt. Mht. overenskomstmæssige
klager er det som nævnt Samarbejdsudvalget og i sidste instans Landssamarbejdsudvalget der tolker overenskomsten.

Hvad med Patientforsikringen og
Erhvervsansvarsforsikringen?
Det er uafklaret om patientforsikringen dækker skader som en ikke-autoriseret medhjælp har påført patienten
i forbindelse med en behandling, idet
patientforsikringsloven kun omfatter
behandlinger udført af danske autoriserede sundhedspersoner. Sundhedsstyrelsen er ved at undersøge sagen.
Erhvervsansvarsforsikringen der
omfatter skader hvor tandlægen har
handlet ansvarspådragende, dækker
også skader påført af tandlægens
medhjælp. ■
Bjørn Haulrig,
formand for DTF’s sygesikrings
forhandlingsudvalg (SYSIFO)

Leve
r
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Selv-ætsende bonding – i et step
• Ingen æts og skyl = ingen våd/tør problematik.
• Bedst ratede selvætsende bonding i Dental
Advisor1.

1)
2)

• 20 kliniske studier dokumenterer Xeno® III,
herunder Jan van Dijken, Umeå2.
• Mere end 41 millioner applikationer
worldwide.

the Dental Advisor, October 2003;20;8:3, October 2006;23;8:24.
two year evaluation of a self-etching primer in Class V lesions, JWV van Dijken et al., abstract 0517 presented at IADR, Dublin, 2006.

Dentsply D eTrey | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | tlf. 20 46 56 80 | 24 22 36 08 | www.dentsply.de
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VIGTIGTatvide
NY ARBEJDSMILJØLOV
Den 1. april 2007 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft.
Den indebærer bl.a. at Arbejdstilsynet (AT) fremover vil øge fokus på
det psykiske arbejdsmiljø når man screener tandklinikkerne.
Derudover ændres smiley-systemet så man fremover får en glad
smiley hvis arbejdsmiljøet er i orden. Hidtil har man kun kunnet få den
glade smiley hvis man havde arbejdsmiljøcertificering. Samtidig
afskaffes niveauplaceringen.
Endelig får AT fremover mulighed for at afgive påbud allerede i
forbindelse med selve screeningen.
Til trods for at loven er trådt i kraft, mangler DTF ved redaktionens
slutning endnu en del information vedr. lovens konkrete udmøntning.
Informationer og vejledninger om arbejdsmiljø på DTFnet vil blive
ændret hurtigst muligt, og Tandlægebladet vil følge op med mere
information løbende.

Har du spørgsmål kan du kontakte Marianne Koch Uhre eller
Adi Løie-Andersen i DTF på 70 25 77 11

ion til alle tandlæger • Vigtig information til alle tandlæger • Vigtig informat
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Klagesag:

Kvalitet vejer
tungere end
holdbarhed
Forløb
En patient får i maj 2004 rodbehandlet +2. Kronen består stort set kun
af plastfyldninger (se røntgenbillede 1).
I december 2004 foretager tandlægen en behandling med præfabrikeret stift, plastopbygning og Procera-krone. Forinden har en midlertidig plastkrone løsnet sig som følge af rodcaries omkring stiften.
Efter adskillige episoder med infektioner i området foretager tandlægen en kirurgisk opklapning i september 2005. Her konstateres
manglende facial knogle samt en vertikal fraktur af roden.
Patienten skifter tandlæge og får tanden fjernet og erstattet med en
bro i januar 2006.
Patienten klager over sin tidligere tandlæges behandling fordi den
påsatte Procera-krone kun holdt i godt et år.

Røntgenbillede 1

476

Røntgenbillede 2

Afgørelse
Amtstandlægenævnet giver patienten
medhold. Nævnet vurderer ganske
vist at tandlægen har udført sit
arbejde korrekt, men da kronen jf.
holdbarhedskriteriet bør holde i
mere end et år, tilkendes patienten
fuld tilbagebetaling for den mistede krone.
Tandlægen anker.
Landstandlægenævnet stadfæster
Amtstandlægenævnets vurdering,
men med en anden begrundelse:
Tandlægen burde have taget et
røntgenbillede inden behandlingen
i december 2004. I journalen står
noteret »profund rodcaries«. Et
røntgenbillede kunne have givet
tandlægen mulighed for dels at
vurdere den cariøse destruktion i
forhold til knoglekanten, dels at
kontrollere de apikale forhold efter
rodbehandlingen i maj samme år.
Derudover mener Landstandlægenævnet at tandlægen burde have valgt en mere solid form for
opbygning end en præfabrikeret
stift suppleret med plast.
Endelig burde stiften have været
væsentlig længere, da netop længden i dette tilfælde er helt afgørende for kronens retention (se røntgenbillede 2).
Tilbagelevering af kronen kan
ikke finde sted da den sandsynligvis er ikke-eksisterende, og da
patientens nye tandlæges journal
bekræfter at tanden er trukket ud.
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Klage- og
forsikringssager
i Tandlægebladet
Fremover vil Tandlægebladet med
mellemrum bringe sammendrag af
sager af principiel karakter fra enten

Konklusioner

Landstandlægenævnet eller Patientskadeforsikringen. Sagerne er
anonymiserede.

ANNONCER

– Der findes ikke længere nogen 10-års-regel. I klagesagssystemet forholder man sig kun til om den
pågældende tandlæge har lavet fejl eller ej.
– Arbejde der underkendes, skal som udgangspunkt leveres tilbage. Er det ikke muligt, betyder det
imidlertid ikke nødvendigvis at den indklagede
tandlæge slipper for at betale patienten erstatning.

Kollegiale henvisninger vises både på DTFnet 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. 27,00 pr. mm + moms pr. gang.
DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale
henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.
Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af DTF.
Henvendelse til
Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
eller e-mail: ak@dtf-dk.dk
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navne

Jus pract.

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,Forsendelser hver dag

Louise Langelund Batting

Praksis
Hala Obari Christensen og Mette
Grønkær Toft har overtaget Steen
Rasmussens klinik på adressen
Kildegårds Plads 1, st. th.,
2820 Gentofte pr. 1. marts 2007.
Manzar Alikhani har overtaget Lone
Dreisigs klinik på adressen
Østerbrogade 64, 2. tv.,
2100 København Ø pr. 1. marts 2007.

PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20

Det meddeles herved at såvel
Danske Tandlægers
Hjælpeforening
som
Danske Tandlægers
Forsikringsforening under
Codan forsikring
afholder ordinære
generalforsamlinger på
Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup
torsdag den 24. maj 2007, kl. 17.00
med følgende dagsorden for
begge foreninger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. F
 orelæggelse 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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Tina El-Dabagh har overtaget Susanne Paetschs klinik på adressen
Tordenskjoldsgade 37, 8200 Århus N
pr. 1. april 2007.
Peder Eriksen har indgået klinikfællesskab med Flemming Knudsen og
Birgitte Mølkjær på adressen
Østergade 1, 8600 Silkeborg
pr. 1. april 2007.
Hildegard Juel Hennecke er blevet
klinikejer i Ejby Tandlægehus på
adressen Ejbyvej 59, 1., 4623 LilleSkensved pr. 1. april 2007.

Ulla Salhauge har overtaget Erik
Schmølkers klinik på adressen
Frederiksdalsvej 75, 1., 2830 Virum
pr. 1. maj 2007.

Ansættelser
Lone Dreisig hos Manzar Alikhani,
2100 København Ø.

Fødselsdage 7. maj 2007
– 3. juni 2007
30 år
Louise Claudius Riis, Frederiksberg
C, 7. maj.
Karen Philipp Arvedsen, København
NV, 13. maj.
Shabnam Bakhtiari, Vedbæk, 13. maj.
Karina Holm Larsen, København N,
14. maj.
Camilla Papsø, England, 17. maj.
Jakob Riis, Frederiksberg C, 31. maj.
Mersiha Cviko, Sverige, 3. juni.
40 år
Peder Eriksen, Silkeborg, 27. maj.
Lisbeth Bildsøe Møller, Billund,
31. maj.
Anne Dorthe Lindhardt Skov,
Helsingør, 2. juni.

Navne
Hvis De ikke ønsker Deres fødselsdag offentliggjort i Tandlægebladet, bedes De
venligst kontakte os senest 3 måneder før fødselsdagen. Ønsker De på et senere
tidspunkt igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, bedes De igen kontakte os
senest 3 måneder før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth Pedersen Foldberg,
Dansk Tandlægeforenings sekretariat, tlf. 70257711.
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Jonna Kjær Pedersen, Fredericia,
3. juni.
50 år
Kristian Håhr Larsen, Tyskland,
11. maj.
Lone Rittig, Ringsted, 11. maj.
Niels Nordendorff, Aalborg SØ,
12. maj.
Anette Kjøller, USA, 14. maj.
Anne Merete Dissing, Tyskland,
14. maj.
Kjeld Ladefoged Poulsen, Kolding,
17. maj.
Morten Hald, Odense SV, 19. maj.
Susanne Jespersen, Hvidovre, 24. maj.
Lene Espersen Rudfeld, Auning,
27. maj.
Kirsten Wulff Bækbo, Brønshøj,
27. maj.
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Søren Lydom Meinertz, København N,
29. maj.
Dorte Hald Wigen, Solrød Strand,
2. juni.
60 år
Annette Bruhn Gufler, Frederiksberg,
8. maj.
Dagmar Marina Müller, Schweiz,
14. maj.
Laila Holdgaard, Odense C, 14. maj.
Annette Skov-Madsen, Odense NV,
15. maj.
Emma Elisabeth Papsø, Risskov,
18. maj.
Anne-Marie Devantier, Børkop,
22. maj.
Søren N. Jensen, Mariager, 23. maj.
Finn V. Frederiksen, Åbybro, 23. maj.

Helle Vibeke Johannesen, Randers,
24. maj.
Jan Juul, Odense C, 25. maj.
Ellen Birgitte Ladefoged, Roskilde,
27. maj.
Per Toft Sørensen, Hjørring, 28. maj.
Hanne Herskind Rosing, Brønshøj,
30. maj.
Gunnar Hansen, Esbjerg, 2. juni.
70 år
Kirsten Seest Pedersen, Hellerup,
13. maj.
Jørn Van Wylich Mürer, Kalundborg,
17. maj.
Bent Klarskov Vilby, Roskilde, 22. maj.
Anne-Lise Kurland, Virum, 22. maj.
Erik Torkild Wiberg, Broby, 24. maj.
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75 år
Inge Grønlund, Espergærde, 8. maj.
Poul Peter Larsen, Frederiksberg,
8. maj.
Bent Selsbye, Hørsholm, 17. maj.
Else Vibeke R. Jensen, Randers,
23. maj.
Erik J. Bundgaard Jensen, København
NV, 27. maj.

90 år
Karen Paarup Christensen, Hornslet,
14. maj.
Inger Agner, Brønshøj, 14. maj.
Johanne Milling Nielsen, Vedbæk,
21. maj.

80 år
P. Walther Jacobsen, Frederikssund,
23. maj.

Robert Angelo Nielsen, født 1942,
kandidateksamen 1966.
Birgit Olesen, født 1950, kandidat
eksamen 1974.
Peter Ingberg Henriksen, født 1950,
kandidateksamen 1980.

Dødsfald

2007
Juni
Velværekonference for tandteamet
2007
Dato: 6.6.2007
Sted: ZooAuditoriet, Frederiksberg
Arrangør: SKT, København
Info: www.skt.ku.dk

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

,ASERBEHANDLING

%FFEKTIV BEHANDLING MED
,,,4 ,OW ,EVEL ,ASER 4HERAPY
t godt
g få e
R in g o
ud
b
l
i
t
r
l a s e b ru g t la s e r
en
odt
Har du
å et g
vi ogs
g iv e r
ud!
lb
ti
e
b y tt

!+%$! ,!3%2 ,
Kraftig håndholdt Low Level Laser
på 500 mW/808 nm.

• Smerter
• Sårheling
• Akupunktur

Kalender
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i TB nr. 7 2007: Deadline 11. maj
Udkommer 30. maj
Sidste frist for indlevering af stof til kalenderen i TB nr. 8 2007: Deadline 6. juni
Udkommer 20. juni

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk
Laserkonsulent: 2812 6104

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

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE
480
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Årets konsensuskongres 2007
Implantater og/eller tænder
Dato: 24.-25.8.2007
Sted: København
Arrangør: Scandinavian Society of
Prosthetic Dentistry (SSPD)
og Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI)
Info: www.odont.ku.dk/skk/

September
Teoretisk kursus i avanceret
kirurgi
Dato: 1.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
Samarbejde og konflikthåndtering
Dato: 7.9.2007 kl. 10-19 og
8.9.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel & Konference
center,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
Konference for offentligt ansatte
tandlæger
Dato: 7.9.2007 kl. 10.00 og
8.9.2007 kl. 13.00
Sted: Trinity Hotel & Konference
center,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Kursus for tandlæger i Crescoteknikken
Dato: 10.9.2007
Sted: Odense
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
Introduktionsforelæsning for
klinikejere og kursusdeltagere
vedr. »Introduktion af mellemleder
i praksis«
Dato: 12.9.2007 (aften)
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arr.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48 Bøje Moustgaard
Mellemlederkursus for
klinikassistenter
1. Selvindsigt, selvudvikling og gruppedynamik
Dato: 12.-14.9. og 5.-6.10.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arr.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard
About Abutments
Dato: 13.9.2007
Sted: Århus
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
Facts og fælder – overenskomster
og regler for privat praksis
Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 22.9.2007
kl. 9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

www.ProTic.dk

Totalleverandør af
alle tandtekniske
opgaver
ProTic ® - eT neTværk af
innovaTive denTallaboraTorier:
ar dental, odense - esbjerg dentallaboratorium
Hc dental, aalborg - rastow dental, kgs., lyngby
kim bay dentallaboratorium, Århus

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

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

www.oelgod-construction.dk
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PRISPRESSEREN
Kvalitet og pris viste vejen da vi lancerede GQL i Sverige.
Vi tilbyder nu samme fordelagtige vilkår til danske tandlæger.

MK-krone 495:-/stk

Priseksempler
3-leddet MK-bro

12-leddet MK-bro

Partiel protese CO-CR

GLOBAL-pris 1485:-

GLOBAL-pris 5940:-

GLOBAL-pris 1290:-

Helprotese

Implantat/keramik

Implantat/protesebasis

GLOBAL-pris 1485:-

GLOBAL-pris 10500:- GLOBAL-pris 8800:Priserne er ekskl. omkostninger til materialer.

Ovenstående eksempler viser nogle af fordelene ved
at sende dine teknikopgaver til GLOBAL QUALITY LAB.
Den fuldstændige prisliste bestiller du ved at
ringe eller faxe til os, eller sende en e-mail.

Prøv os – Du vil ikke fortryde.
GLOBAL QUALITY LAB
Postboks 109, 2770 Kastrup
Tlf: +46 40 914 850, e-mail: gql@gql.se, Fax: +46 40 914 851

kalender

Dental Fair 2007
Dato: 27.-28.9.2007
Sted: Vejle
Arrangør: Nord-Fair A/S
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Teoretisk kursus i avanceret
kirurgi
Dato: 28.9.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
Kombinationskursus for
klinikassistenter og tandplejere
Dato: 28.-29.9.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

Oktober
Kursus for klinikassistenter og
tandplejere
Dato: 26.10.2007
Sted: Svendborg
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
+ 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk
Start i praksis
– tid til at stå på egne ben
Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og
27.10.2007 kl. 9-17
Sted: Comwell Sorø Storkro,
Abildvej 100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
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November
Symposium 2007
Dato: 2.-3.11.2007
Sted: Ålborg
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk eller
www.tandlaegebladet.dk
Start i praksis
– tid til at stå på egne ben
Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og
10.11.2007 kl. 9-17
Sted: Comwell Sorø Storkro, Abildvej
100, 4180 Sorø
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk
Mellemlederkursus for
klinikassistenter
2. Ledelse, organisation, uddelegering og opfølgning
Dato:13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007
Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved
Arrangør.: Teamovation
Info: www.teamovation.dk
Tlf. : +45 30 20 44 48 Bøje Moustgaard
Dansk Dental Akupunktur Selskab
Kursus 2
Dato: 16.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk
Dansk Dental Akupunktur Selskab
Kursus 1
Dato: 17.11.2007
Sted: Odense
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur
Selskab
Info: www.akupunktur-ddas.dk eller
www.dsea.dk

Ligner Ikke Noget Du
Har Set Tidligere...

Light Body

Regular Body

AFFINIS PRECIOUS
®

Sølv og Guld Wash Materialer

Light Body

Regular Body

l

Udmærket detaljegengivelse

l

Optimale flydeegenskaber

l

Hurtigere thermo-reaktiv
formel
For yderligere information
kontakt Coltène Whaledent...

Lone Astrup
Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
Tel: +45 21 73 37 52
astrup@coltenewhaledent.dk
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2nd International Conference
on Evidenced-based Advanced
Dentistry
Dato: 16.-19.11.2007
Sted: Hong Kong, SAR China
Arrangør: Faculty of Dentistry,
Hong Kong University
Info: www.dent25.hku.hk/congress

Teoretisk kursus i kirurgi
Dato: 23.-24.11.2007
Sted: Albertslund
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

Start i praksis
– tid til at stå på egne ben
Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og
24.11.2007 kl. 9-17
Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,
7190 Billund
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

Hvilken klinik ønsker du? – brug dit
regnskab som ledelsesværktøj
Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og
24.11.2007 kl. 9-15
Sted: Trinity Hotel & Konference
center,
Gl. Færgevej 30, Snoghøj,
7000 Fredericia
Arrangør: DTF Efteruddannelse
Info: www.dtfnet.dk

December
Hands-on kursus i kirurgi
Dato: 1.12.2007
Sted: København
Arrangør: Astra Tech
Info: Annemarie Boeberg,
tlf.: + 45 43 71 33 77
annemarie.boeberg@astratech.dk
www.astratechdental.dk

2008
Årskursus
Dato: 10.-12.4.2008
Sted. Bella Centret, København
Arrangør: DTF Efteruddannelse

Vi är ett litet och
professionellt lab med
många års erfarenhet av
estetisk protetik, implantat,
helkeramik m.m. Med tanke
på vårt centrala läge nära
Malmös Centralstation
vänder vi oss idag till nya
kunder i Danmark. Vi tar
gärna emot patienter för
färgtagning men använder
oss också av C-Takt Link.
Ring för mer info
0046-40-911850
Vår adress:
DentalBolaget Lena Tronde AB
Box 532
20125 Malmö
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4AG SPRINGET
OG LAND SIKKERT

$ENTALJOB ER $ANSK
4ANDLGEFORENINGS JOB
PORTAL FOR ALLE DER SGER
JOB INDEN FOR DENTALVER
DENEN $U KAN HURTIGT
OG NEMT FÍ OVERBLIK OVER
AKTUELLE LEDIGE STILLINGER
$U KAN OGSÍ UDFYLDE DIN
EGEN PROlL OG LADE JOBBET
lNDE DIG

$ANSK 4ANDLGEFORENING

kollegiale henvisninger

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

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

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

Børnetandpleje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk
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Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard
Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk
Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk
Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk
Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer
Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk
Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose
Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79
Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-iaarhus.dk
Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik
Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen
Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik
Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik
Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik
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Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49
Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk
Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk
Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11
Søren Nitschke
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
Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95
Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind,
Frederik Lemche
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89
Vejle
Kirurgi: jyttebuhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info
alex@tandlaege.info

Sjælland
Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71
Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik
Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent
Glostrup
Implantatcenter
v. tandlæge
Søren Andreassen
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
www.tandklinik.com
Henrik Sørensen
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m.
planlægning/aftryksstagning til
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)
Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
Kibo Gruppen
Implantat behandling og endoskopstøttet kirurgi. Du er velkommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen
Ole Flindt
Tom Olsen
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

servicesider
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Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implantatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mundog Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik:
Jan Bjerg Andersen
Göran Urde
Kirurgi:
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.
Tove Thrane & Peter Gade
Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt
i alle faser af behandlingen fra
planlægning til endelig aflevering.
Salingvej 4
2720 Vanløse,
Tlf. 38 34 42 22
Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

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

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.
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Mobil implantatbehandling
Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik
Tove Thrane og Peter Gade
Implantatbehandling og almen
kirurgi tilbydes udført på din
egen klinik.
Alt udstyr kan medbringes.
Sallingvej 4
2720 Vanløse
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk
www.sallingvej4.dk

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

Jylland
Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk
Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94
Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og
protetisk rekonstruktion
Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45
Jens Thorn
Specialtandlæger
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.tandborg.dk

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

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og
Implantatbehandling.

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

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

Sjælland

Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

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

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

Jylland
Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk
Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behandling i narkose. Alm. tandbehandling, kirurgi og implantatbehandling
Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05
Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

Mogens Majland
c/o Lægehusets Tandog implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk
Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk
Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00
Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

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

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

Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk

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

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

Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Sjælland

Oral histopatologi

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19
Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

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

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

Jylland
Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti
Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti
Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidig lukket for tilgang af
nye patienter.

Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti
Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti
May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti

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

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

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

Sjælland
Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti

Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
Specialtandlæge i ortodonti

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

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41
Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46
Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

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

Jylland
Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info

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

Sjælland
Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56
Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®
www.paradentoseklinikken.dk
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
Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
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Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00‑

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

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

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

Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61

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

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

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

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

Jylland

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

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
• M.D. Madsensvej 8
   3450 Allerød
   Tlf. 48 17 24 25
• Østergade 1,
   1100 Kbh. K
   Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti
Otto Schmidt
Storetorv 6,3
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk
Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

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

Tandlægeskræk

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk
M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

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

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

ANNONCER

Carl-Otto Hedegaard
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
Fast og aftagelig protetik, inkl.
implantatforankret protetik.
Funktionel bidrekonstruktion

Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

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

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

Kreds 2

Kreds 6

Kreds 9

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

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

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

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

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

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

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

Kreds 3

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

DTFs Tryghedsordninger

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

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

Niels-Henrik Heller
formand for Københavns
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91
Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02
Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

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

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

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

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

DTF

Kreds 7

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

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

Ved alkohol- og
misbrugsproblemer

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

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

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

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

Ved stemningslidelser

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

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

:)
39 46 00 80
492

TANDLÆGEBLADET 2007 · 111 · NR . 6

stillinger

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.
Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:
Annoncer til TB 07: 09/05 udkommer 30/05
Annoncer til TB 08: 04/06 udkommer 20/06
Annoncer til TB 09: 23/07 udkommer 08/08

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 DTF’s standardkontrakter
Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at
underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved brug af DTF’s standardkontrakter er der
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer DTF
parterne til at rette henvendelse til DTF’s sekretariat inden kontrakten underskrives.
Stillinger tilbydes
Privat ansættelse
Tandlæge Keld Overgaard
Klinik Søren Andreassen
søger samarbejdspartner, da
vor nuværende tandlæge rejser
til Grønland. Der er p.t. ca.
1500 patienter at behandle, og
vi har hver måned stor tilgang.
Du må være erfaren og kunne
gå ind i et større team, beleven
og være glad for at lave et godt
tandlægearbejde. Skriftlig ansøgning til:
Tandlæge Keld Overgaard
Klinik
Hovedvejen 158, Glostrup.
Evt. e-mail: keldovergaard@
yahoo.com
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Aalborg
Tandlæge eller cand.odent. søges til 3 dages stilling i alsidig
praksis pr. 1.8. Vi er p.t. 2 tandlæger, 1 tandplejer og 4 klinikassistenter. Vi råder over digital
rtg., implantatbehandlingsudstyr og 3 behandlingsrum. Vi
har stigende patienttilgang.
Kvalitet og etik er nøgleord på
klinikken.
Ansøgning sendes til:
Tandlæge Henrik Pedersen,
Vejgaard Torv 5
9000 Aalborg

Fuldtid/deltid. To friske tandlæger søges pr. 1.7. eller før
Da vores assistent gennem de
sidste fem år flytter til Århus,
søger vi en tandlægeassistent
til at overtage en fuldtidsstilling
på en travl og alsidig klinik i
Løgstør.
Desuden søger vi også en deltidsassistent til 2,5 evt. 3 dage
om ugen.
Klinikken har et stort patientgrundlag med stor tilgang, og
da vi ligger i en praksiskommune, er der mulighed for at
behandle både børn og voksne.
Vi er 4 tandlæger, 2 tandplejere
samt 7 klinikassistenter.
Vi forventer at du er engageret,
fagligt velovervejet samt ikke
mindst udstyret med et godt
humør. Mulighed for fremtidigt
kompagniskab. Vi ser frem til at
høre fra dig.
Evt. reference: Christina Søberg,
9878 0007/2834 4770.
Tandlægerne
Peter Vinde og Peder Jensen
Bredgade 1, 9670 Løgstør.
Tlf. 9867 1855/9867 1436.
Mail: tandlaegernebredgade1@
yahoo.dk
Aalborg
Tandlæge/cand.odont. til fuldtidsstilling søges snarest.
Alle fagets behandlingsmuligheder er til stede, og vi lægger
vægt på kvalitet, høj etik og
god service over for vores patienter. Hovedvægten ligger på
fast protetik og bl.a. implantatbehandlinger.
Vi har høj kursusaktivitet, og
klinikken har elektronisk journal og digital rtg. samt nærmest
alt i udstyr.
Klinikken ligger i naturskønt,
attraktivt område inden for
bybusområdet i Aalborg. Vi har
rigtig mange patienter, og indtjeningsmulighederne er store.
Vi ønsker langtidssamarbejde,
med henblik på evt. kompagniskab.
Du er meget velkommen til at
ringe og høre nærmere.
Tandlæge Niels Bo Hansen Aps
Nøvlingvej 23A, 9260 Gistrup
Tlf.: 9832 3233

Ansættelse med henblik på
kompagniskab
Til veldrevet klinik søges erfaren fagligt ambitiøs tandlæge
med vilje og evner til at udføre
omfattende og komplicerede
behandlinger. Vi forventer at
du kan kombinere godt og
gennemarbejdet håndværk
med de sidste videnskabelige
landvindinger, og du forventes
derfor at deltage i kurser i indog udland. Derudover skal du
være i besiddelse af humor og
et smittende godt humør, så du
kan passe ind i vores velfungerende team.
Vi tilbyder ud over tandlæge og
tandplejer 4 dygtige klinikassistenter, godt humør og stor
travlhed. Du vil komme til at
arbejde i fuldt digitaliserede,
moderne og lyse omgivelser
med et alsidigt og venligt
klientel. Du starter efter sommerferien med 3 dage om ugen,
men vi forventer at der hurtigt
bliver tale om fuld tid. Du kan
se mere på hjemmesiden: www.
herlevtandlaegerne.dk og ringe
om aftenen til Marianne på tlf.:
4484 1160. Ansøgningsfrist 15
maj.
Marianne Holst-Knudsen
Engløbet 8
2730 Herlev

ANNONCER

Ekspedition af rubrikannoncer:
Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms.
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.

Stillingsannoncer
i farver bliver set...
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Stillinger tilbydes

Job

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

Region Midtjylland har som sin største opgave at drive hospitaler
og sociale og psykiatriske tilbud, samt regional udvikling.
Regionen har et bruttobudget på 20,7 mia. kr. og ca. 25.000 ansatte.

Specialtandlæge i Tand-, Mund- og
Kæbe-kirurgi (hospitalsodontologi)
ved Århus Universitetshospital, Århus
Sygehus
Ved Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi,
Århus Sygehus er en uddannelsesstilling ledig til
besættelse pr. 1.8.2007.

Tandlæge til Tandplejen
i Haderslev Kommune
• fuld tid, snarest muligt
Haderslev Kommune har ansvar for tandplejen til ca. 13.000
børn og unge, hvoraf ca. 12.000 behandles på 6 kommunale
klinikker i Haderslev og Vojens området. Hertil kommer ca.
550 omsorgstandplejepatienter. Vores klinikker har en god
standard, og vi anvender TM-tand. Du vil få 45 gode kolleger
i den nordlige del af Sønderjylland, lige uden for trekantsområdet.
Vi ønsker henvendelse fra såvel nyuddannede som erfarne
tandlæger.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
og reglerne om lokal løndannelse.
Se hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under Job
hos os. Få yderligere oplysninger hos overtandlæge Poul
Pedersen, telefon 74 34 80 18, e-mail pope@haderslev.dk
eller klinikleder Helle S. Jensen, telefon 74 34 80 01,
e-mail hesj@haderslev.dk
Send din ansøgning til Haderslev Kommune, Tandplejen,
Gåskærgade 28, 6100 Haderslev senest den 21. maj 2007.

Det forudsættes, at ansøgeren opfylder kriterierne
for ansættelse i uddannelsesstillingen, hvilket vil
sige to års praktisk-klinisk odontologi, herunder et
års fuldtidsansættelse med voksentandpleje eller
anden relevant klinisk virksomhed, som ækvivalerer hermed. Der vil herudover blive lagt vægt på
interesse for klinisk orienteret forskning inden for
fagområdet eller dokumenteret forskningsmæssig
aktivitet.
Et år af uddannelsen foregår ved Afd. for
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi ved Odense Universitetshospital og et halvt år af uddannelsen foregår ved Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi,
Ålborg Universitetshospital.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos overtandlæge, ph.d. Sven Erik Nørholt på tlf. 8949 2970
eller e-mail serik@as.aaa.dk
Der vil blive afholdt samtaler tirsdag 12. juni 2007.

ANNONCER

Ansøgningen inkl. bilag i 5 eksemplarer, mærket
”Uddannelsesstilling” skal være Kæbekirurgisk
Afdeling O, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000
Århus C
– i hænde senest 21. 5. 2007, kl. 12.00.
Stillingsopslaget kan ses i fuld længde på
www.regionmidtjylland.dk
Vil du vide mere om
stillingsannoncer?
Kontakt ak@dtf-dk.dk

Se stillingsopslag på www.regionmidtjylland.dk
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BRØNDERSLEV
KOMMUNALE TANDPLEJE

5BOEQMFKFOQ´5PQQFO
THFSOZUBOEMHF
&UTQOEFOEF VEWJLMFOEFPHBOEFSMFEFTUBOEMHF
KPCFSPQTU´FUJ'SFEFSJLTIBWOTLPNNVOBMF5BOE
QMFKFJGPSCJOEFMTFNFETBNNFOMHOJOHFOBG4CZ 
4LBHFOPH'SFEFSJLTIBWOTLPNNVOFS5BOEQMFKFO
FSJEBHTUSVLUVSFSFUTPNFOLPNCJOBUJPOTUBOEQMFKF
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Specialtandlæge i ortodonti
Vi mangler en specialtandlæge i ortodonti i Brønderslev
Kommunale Tandpleje. Det er en fast stilling på 2-4 arbejdsdage om ugen efter nærmere aftale. Øvrige løn- og
ansættelsesvilkår taler vi os til rette om.
Vi er 23 veluddannede og engagerede medarbejdere. Vi
er fordelt på 3 moderne klinikker med henholdsvis 5, 4 og
3 behandlingsrum.
Vi vil gerne have dig til at hjælpe med at organisere ortodontien i vores nye kommune. Dvs. du vil få væsentlig
indflydelse på dit eget arbejdssted og forhold.
Brønderslev Kommunale Tandpleje behandler 7800 børn
og unge.
Yderligere oplysninger ved kontakt til overtandlæge
Jesper Hohwy tlf.: 9945 4737, privat 2856 8690. e mail:
tpjeh@99454545.dk.
Ansøgningsfristen er 15/5-07. Ansættelses samtale efter
nærmere aftale. Ansøgning med bilag sendes til:
Brønderslev Kommunale Tandpleje, Nordens Alle 56, 9700
Brønderslev. Att. overtandlæge Jesper Hohwy

SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI
Vi søger en specialtandlæge til en deltidsstilling i Skanderborg Kommunale
Tandpleje, som omfatter 14.500 børn og unge.
Vi kan tilbyde dig:
• Gode arbejdsforhold på tandreguleringsklinikken i Skanderborg, bl.a.
veluddannet hjælpepersonale og elektronisk aftalebog og journal
• Rutinerede, kompetente samarbejdspartnere. Skanderborg Kommune
har for tiden 4 specialtandlæger ansat.
• En arbejdsplads, hvor der lægges vægt på trivsel og udvikling for den
enkelte medarbejder.
• Indflydelse på tandplejens kommende udvikling på ortodontiområdet.
Vi lægger vægt på:
• stort engagement
• faglig kompetence og udvikling
• gode samarbejdsevner
Løn- og ansættelsesvilkår
i henhold til overenskomst for tandlæger efter individuel aftale.
Yderligere oplysninger
Kontakt overtandlæge Hans Jørgen Bitsch, tlf. 8794 2828,
e-mail: hans.joergen.bitsch@skanderborg.dk.
Ansøgning sendes til: Skanderborg Kommunale Tandpleje, Møllegade 45,
8660 Skanderborg. Ansøgningsfristen er mandag den 21. maj 2007.
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Køge kommunale Tandpleje
Specialtandlæge
Da vores specialtandlæge har valgt at sige stop efter
33 gode år, søger vi en aﬂøser til en fuldtidsstilling fra
1. november 2007.
Køge Kommunes tandreguleringsklinik tilbyder tandregulering efter behov for ca. 8.400 børn og unge. Visitation foregår efter henvisning fra børnetandlægerne.
Derudover foretager specialtandlægen visitation af ca.
4.800 børn og unge fra privat praksis ligeledes efter
henvisning. Behandlingsplanlægning og behandling af
disse børn og unge foregår i privat specialtandlægepraksis.
Tandreguleringsklinikken beskæftiger 7 ud af Tandplejens 28 ansatte, heriblandt en tandplejer og en
tandtekniker.
Vores nye specialtandlæge tilbydes

• et engageret og fagligt dygtigt personale, der sætter
kvalitet i højsædet
• nyindrettede klinikker med blandt andet intraorale
kameraer
• et godt arbejdsmiljø
• et selvstændigt arbejde med såvel faglige som
ledelsesmæssige udfordringer.
Vi forventer, at du har

•
•
•
•

fagligt engagement og et positivt menneskesyn
kvalitetsbevidsthed og er serviceminded
gode samarbejdsevner
har lyst til at arbejde for en videreudvikling af Køge
Kommunes tandreguleringstilbud.

Løn og ansættelsesvilkår

Tandlægekonsulent
Primær Sundhed, Region Sjælland
Region Sjælland søger en tandlægefaglig konsulent, der kan tilføre
Primær Sundhed den faglige ekspertise, der muliggør en korrekt
og kompetent administration af bevillingssager, klagesager mv.
samt rådgive og vejlede administrationen generelt om tandlægefaglige forhold.
Primær Sundhed
Enheden Primær Sundhed er Region Sjællands administrative
enhed, der har ansvaret for Regionens sundhedsopgaver udenfor
”sygehusets mure”. Til dette hører administrationen af bevillingsordninger vedr. tandpleje til særlig udsatte patientgrupper,
klagesagsbehandling samt rådgivning/vejledning vedr. tandlægeforhold i øvrigt.
Enhedens opgaver omfatter i øvrigt primært administrationen af
det traditionelle sygesikringsområde.
Vi forventer:
• Lyst og evne til et godt samarbejde med såvel interne som
eksterne parter
• Forståelse for arbejde i en politisk organisation
• Accept af enkeltstående lange arbejdsdage i forbindelse med
møder, besigtigelsesopgaver og lign
• Evne til klare skriftlige formuleringer.
Vi tilbyder:
• En dynamisk og spændende hverdag
• Et godt samarbejdsklima
• Gode muligheder for at præge eget job
• Muligheder for personlig faglig udvikling.

For yderligere oplysninger

Om stillingen generelt:
Stillingen er normeret til 37 ugentlige arbejdstimer, løn og
ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønnen
forhandles efter principperne om decentral løndannelse.

om stillingsindhold, er du velkommen til at kontakte
specialtandlæge Jørgen Barlebo på 56 67 28 30 eller
overtandlæge Torben Brishøj på 56 67 28 44. Besøg evt.
Tandplejens hjemmeside på: www.koege.dk/tandpleje

Yderligere oplysninger
kan indhentes hos Cheflæge Henrik Agerlin Petersen tlf. 2090 3767
eller Tandlægekonsulent Jørgen Brinck tlf. 4035 6012.

tilbydes efter gældende overenskomst og principperne i
Ny Løn, og der indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 1. juni
2007.

Ansøgningsfrist
senest onsdag den 16. maj 2007 kl. 12.00. Der forventes afholdt
ansættelsessamtaler onsdag den 23. maj 2007.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Tandplejens
Administration, Gymnasievej 10, 4600 Køge,
Att: Overtandlæge Torben Brishøj.

Ansøgning sendes til: Region Sjælland, Primær Sundhed,
Alleen 15, 4180 Sorø. primaersundhed@regionsjaelland.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen
mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.regionsjaelland.dk

www.koege.dk
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DistriktstanDlæge
københavns kommunes Børne- og Ungdomstandpleje
Ved københavns kommunes Børne- og Ungdomstandpleje
er en stilling som afdelingstandlæge med funktion som
distriktstandlæge ledig til besættelse pr. 1. august 2007 eller
snarest derefter. Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med selvstændige arbejdsopgaver. Børne- og
Ungdomstandplejen har ansvaret for 85.000 børn og unge.
Den generelle tandpleje er organiseret i 5 distrikter, der
hver ledes af en distriktstandlæge. tandregulering finder sted
på 4 større klinikker, organiseret under en ledende specialtandlæge, der på lige fod med distriktstandlægerne indgår i
tandplejens ledelse. tandplejen er i gang med en løbende
organisationsudvikling, der blandt andet indebærer udlægning af kompetencer. tandplejen er for tiden ved at indføre
elektronisk patientjournal incl. digital røntgen. Det ledige
distrikt er Distrikt 3, som omfatter Vesterbro, Valby og kgs.
enghave. Distriktet har et børneunderlag på omkring 14.000
samt et personale på ca. 40 medarbejdere. Der er 5 klinikker
i distriktet, hvoraf de fleste er renoverede inden for de
senere år.

Kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at distriktstandlægen har
• lyst og evner til ledelse
• engagement, gennemslagskraft og evne til formidling
• gode samarbejdsevner, er udadvendt og har et positivt
menneskesyn.

Løn og ansættelsesforhold
i henhold til overenskomst for tandlæger samt aftale om
lokal løndannelse.
nærmere oplysninger fås ved henvendelse til kst. overtandlæge ruth Jacobsen på telefon 3530 3960 eller e-mail: ruth.
Jacobsen@buf.kk.dk.
københavns kommune ser mangfoldighed som en ressource
og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med
deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Arbejdsområder
Distriktstandlægerne refererer til overtandlægen. Der er et
tæt samarbejde mellem de 5 distriktstandlæger indbyrdes
samt mellem distriktstandlægerne og den øvrige ledelse.
samarbejdet er præget af tillid og åbenhed. stillingens ledelsesmæssige placering indebærer daglig ledelse af distriktet
samt – gennem samarbejdet i ledelsesgruppen – mulighed
for at præge tandplejens fremtidige organisering og udvikling.
af arbejdsopgaver kan specielt nævnes
1. Personaleledelse af distriktets ca. 40 medarbejdere.
2. Fordeling af arbejdsopgaver og ressourcer i distriktet.
3. ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i distriktet.
4. en del af arbejdstiden omfatter klinisk arbejde.
5. kommunikation og information både internt i distriktet
og eksternt til eksempelvis skoler og institutioner beliggende i distriktet.

Den 14. maj 2007 inden kl. 12.00. ansættelsessamtaler finder
sted den 22. maj 2007 efter kl. 12.00.

Ansøgning
vedlagt kopi af relevante bilag indsendes til
kst. overtandlæge ruth Jacobsen
Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 københavn n
Mrk.: ”Distriktstandlæge”
eller pr. e-mail: but@buf.kk.dk

ANNONCER

www.kk.dk/job
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Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Gå ind på www.DTFnet.dk og
vælg menupunktet dentaljob.dk
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Job i Esbjerg Kommune

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten og principperne i lokal løndannelse.

Tandlæger
Tandplejen

Esbjerg

Stilling nr. 10.124

Du er meget velkommen til at ringe til overtandlæge
Jette Fries på tlf. 7616 3079 eller 2724 1014 og høre
mere om stillingerne.

Tandplejen i Esbjerg har to tandlægestillinger på 35
timer/uge, som vi ønsker besat med en tandlæge/cand.
odont. Ansættelsestidspunktet kan tilpasses dine ønsker.

Ansøgere, der indkaldes til samtale om disse stillinger,
skal medbringe straffeattest.
Ved ansættelse i stillingerne indhentes børneattest.

Har du ønske om færre timer for at kombinere arbejdet
med ansættelse i privat praksis, hører vi også meget
gerne fra dig.

Ansøgning, mrk. stillingsnr. og bilagt relevante
oplysninger (incl. straffeattest) sendes til:
Esbjerg Kommune
Tandplejen
Fortuna Allé 80
6705 Esbjerg Ø

Vi kan tilbyde dig
• en travl arbejdsplads med plads til nye initiativer
• samarbejde i tandplejeteams på store, nyrenoverede
klinikker
• mulighed for filiallederfunktion nu eller senere
- og vi forventer, at du
• lægger vægt på sundhedsfremme og faglig kvalitet
• har gode samarbejdsevner
• har engagement og lyst til at arbejde med børn,
unge og omsorgspatienter.

Ansøgningsfrist
senest den 29. maj 2007 med morgenposten.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge
Tandlægebladet 02.05.07

Læs mere på:
www.esbjergkommune.dk/jobs

www.dtftryghed.dk
Pension
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Tandlægevikar søges til tandlægeklinikken
i Vestre Fængsel

Københavns Fængsler søger en permanent tandlæge-ferieafløser til tandlægeklinikken i
Vestre Fængsel i ca. 8 uger om året. Arbejdstiden er mandag kl. 8.00-14.00 og torsdag
kl. 8.00-13.00.
Dine arbejdsopgaver:
Dine arbejdsopgaver kommer til at bestå af traditionelt tandlægearbejde – såvel klinisk
som pædagogisk.
Kvalifikationer:
Vi har brug for en tandlæge, der:
• har en solid faglig baggrund og uddannelse
• er i besiddelse af en høj grad af selvstændighed
• har gode samarbejds –og kommunikationsevner
Vi lægger endvidere vægt på, at du er åben, imødekommende og kan mestre en positiv
og konstruktiv dialog.
Vi tilbyder
• et spændende og udfordrende arbejde i et anderledes miljø med spændende og
udfordrende patientgrupper
• tæt samarbejde med klinikassistenten og fængslets øvrige personale
• arbejde i moderne og veludstyret klinik
• Hhumoristisk og uhøjtidelig omgangstone
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdsstedet er Vestre Fængsel.
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres
til at søge.
Ansøgningsfrist: Den 24. maj 2007.
Send eller mail din ansøgning vedlagt CV og andre relevante papirer til HR-afdelingen,
Københavns Fængsler, Vigerslev Allé 1D, 2450 København SV.
Mailadr.: Koebenhavnsfaengsler@kriminalforsorgen.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tandlæge Lisbeth Mikkelsen, tlf. 4913 0002 efter kl. 19.00 eller mobil 2629 4850.

Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største arresthus med plads til ca. 550 indsatte. Der er i alt ca. 800 ansatte, såsom fængselsfunktionærer, socialrådgivere, sygeplejersker, læger, lærere, gejstligt personale, servicemedarbejdere, værkmestre, AC’ere,
HK’ere m.fl.
Du kan læse mere om Københavns Fængsler på www.kfinfo.dk.

Klinikassistenter

Klinikassistentvikar søges til tandlægeklinikken
i Vestre Fængsel
Københavns Fængsler søger en klinikassistent som permanent afløser til ferie og sygdom
til tandlægeklinikken i Vestre Fængsel. Arbejdstiden er mandag kl. 8.00-15.00 og torsdag
kl. 8.00-14.00.
Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver kommer til at bestå af alle almindelige klinikassistentopgaver.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
• har en bred klinisk erfaring
• yder en god service over for brugerne
• er god til at samarbejde
Vi tilbyder
Jobbet som klinikassistentvikar indeholder mange varierende arbejdsopgaver. Du kommer desuden til at arbejde i et anderledes miljø med spændende og udfordrende patientgrupper.
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med tandlægen og fængslets øvrige personale og i en
moderne og veludstyret klinik.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdsstedet er Vestre Fængsel.
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres
til at søge.
Ansøgningsfrist: Den 24. maj 2007.
Send eller mail din ansøgning vedlagt CV og andre relevante papirer til HR-afdelingen,
Københavns Fængsler, Vigerslev Allé 1D, 2450 København SV.
Mailadr.: Koebenhavnsfaengsler@kriminalforsorgen.dk.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tandlæge Lisbeth Mikkelsen, tlf. 4913 0002 efter kl. 19.00 eller mobil 2629 4850.
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Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største arresthus med plads til ca. 550 indsatte. Der er i alt ca. 800 ansatte, såsom fængselsfunktionærer, socialrådgivere, sygeplejersker, læger, lærere, gejstligt personale, servicemedarbejdere, værkmestre, AC’ere,
HK’ere m.fl.
Du kan læse mere om Københavns Fængsler på www.kfinfo.dk.
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Udlandet

Køb og salg

DPF

Dental Volunteers for Israel
The Trudi Birger Dental Clinic

Dansk Praksis
Formidling

The Trudi Birger Dental Clinic, operated by Dental Volunteers for Israel - DVI, is looking for volunteer dentists for the years 2007-2008.
We have a state-of-the-art clinic with six fully equipped
dental units in Jerusalem, offering free of charge dental
and preventive oral health care to the underprivileged
children of Jerusalem.
Dental volunteers arrive to Israel for periods of 1-4
weeks at their own expense and DVI provides them
with an apartment in Jerusalem assisting them to have
the most pleasant working vacation in Israel. The clinic
operates four days a week, leaving time for sightseeing
around the country.

Erik Loft

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

Tlf. 86 30 98 22

Total klinik / inventar vurdering

DPA
Dansk Praksis
Analyse

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

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

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

For more information please contact our representative in Denmark:

Sønderjylland
I sønderjysk østkystby sælges
centralt beliggende hus med
lukket have og fritliggende klinikbygning, der har adgang fra
hver sin vej. Hus og have sælges
for sig. Klinikken har 1600-1700
patienter og en omsætning på
2,5 mio. som nemt kan øges.
Ovenstående sælges på særdeles
gunstige vilkår.
Billet mrk. 681
modtager TB's annoncecenter

Dr. Karen Rasmussen

Gammeltoftgade 22 3,
1355 Copenhagen K.
Tel: 3-314-1026; email: Karin.kornoe@mail.dk
Dental Volunteers for Israel - DVI
www.dental-dvi.co.il
dvi@zahav.net.il

Tillfälle i Sverige-Skåne
Arbeta och bo i Bjärred (»bjerget«!) mittemot Kphm vid
sundet i landets bästa boendekommun Lomma (nära Lund,
Malmö, bron). Praxis 65 m2,
sammanbyggd med stor bostad
250 m2 (byggd 1975, med inomhuspool). Enda privatpraxis på
orten sedan 1972.
Kontakta Jan Gleisner
tel. 0046 4629 3925

5NIVERSITETET I "ERGEN

ER EIT BYUNIVERSITET DER SENTRALE DELAR AV CAMPUS LIGG I "ERGEN SENTRUM 6I HAR CA   STUDENTAR OG OMLAG
 TILSETTE5I" ER KJEND FOR FORSKING PÍ HGT EUROPEISK NIVÍ OG HAR MELLOM ANNA TRE SENTER FOR FRAMIFRÍ FORSKING
3&& 6I HAR EIN STERK INTERNASJONAL PROlL SOM MEDFRER TETT SAMARBEID MED UNIVERSITET OVER HEILE VERDA

$ET ODONTOLOGISKE FAKULTET

0ROFESSOR FRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI KARIOLOGI
VED /DONTOLOGISK INSTITUTT
3KNADSFRIST 

Brugtbørsen

&RSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI PROTETIKK
VED /DONTOLOGISK INSTITUTT

Sælges
Inform Compakt skab model
KC01, 3 skuffesektioner med
overskab, fungerer også som
rumdeler, med skuffeindlæg,
ect., 35.000 kr., som nyt. Købes:
Melag 23 autoklave i funktionsdygtig stand.
Tlf. 3963 6193

&ULLSTENDIG UTLYSINGSTEKST PÍ
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#)#%2/æAB

3KNADSFRIST 
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LEVERANDØR henvisninger

Ekspedition af leverandørhenvisningerne:

- de nemmeste penge
kan du tjene på ﬁnansieringen
Ring til en af os!

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

Rubrikannoncerne er delt op
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne –
Instrumenter – Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

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

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

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

Storkøbenhavn

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:
Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

www.klinikfinansiering.dk
ANNONCER

Lad os samarbejde om kronerne!

Spar Nord Odense
L ise Andersen
Fælledvej 1
5000 Odense
Tlf. 63 12 52 74
Mail: lid@sparnord.dk
Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000 Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk
www.sparnord.dk

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

(OVEDKONTOR"ESGSADRESSE

$0./6! !"

$0./6! !"

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

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

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

Ny jobportal
for hele
tandplejeteamet
www.dentaljob.dk
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Dentallaboratorier

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

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

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

www.supradent.dk

ANNONCER

Advokater

Uffe Haubjerg
Tlf. 9975 1327

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Karsten Nielsen
Tlf. 9975 1289

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

Stillingsannoncer
i farver bliver set...

servicesider
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Sjælland

SPECIALLABORATORIUM
for
tandregulering

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

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

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

Instrumenter

Fugl

Klinik- og kontorinventar

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk
E-mail: info@kroell-dental.dk
... Vi samler på tilfredse kunder

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

Midtjylland

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

Metal keramik
Procera - medlem af Procera netværk
Empress - Inlay/Onlay/Kroner
Guldarbejde - Marylandbroer
Attachment - alternative special attachments
Implantater - „Licens“
Proteser - alternative acryler - vinyl
Regulering
Bidskinner
Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

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

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

Tlf.: 44 48 32 85

Tlf. 75 62 44 33
Fax 75 60 20 33

Dynamic - over alle grænser

Instrumentreparationer
udføres professionelt
Toftebo 14 • 3500 Værløse

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22  9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

www.prorep.dk

TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir
Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

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

Dentalopvaskemaskiner

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S
SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk

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

Unik klinik-design
Art, color & light in dental space
www.pro-visuel.dk 4019 0923

PETER REUMERT

arkitekt maa - billedkunstner

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

502

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

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

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk
Laserkonsulent: 2812 6104

,ASER OG KLINIKUDSTYR SALG OG SERVICE

INFORM KLINIKDESIGN
Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi

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

www.pwcglobal.com/dk

Scanline

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

Klinikindretning
Sterilisation
Reception
Laboratorie

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

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

ANNONCER

Det perfekte valg

Køkken & Bad

Vi skaber rammerne for velvære

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

Revision

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

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

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

Indryk selv din stillingsannonce
både i blad og på net.
Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775
www.bienair.com
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-EDLEM AF
$ELOITTE 4OUCHE 4OHMATSU

Gå ind på www.DTFnet.dk og
vælg menupunktet ”Dentaljob.dk”

servicesider

503

LEVERANDØR henvisninger

Service & reparation

XO CARE DANMARK A/S

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

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

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

Et vikarbureau
kun for klinikassistenter

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

- mere end god service...

• Vikarer til hele
København og
Sjælland

a
s

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

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

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Øvrige

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

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

Eurocard
Tandlæge
Tlf. 87101930
· Fax 86423795 ann.

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

Tandbørster og tandstikkere
TBL-055.pdf

18/01/07

13:13:50

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

07/0

Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Statoil
kundekort
til dig

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

JTA DENTAL

Statoil
fyringsolie
til dit hjem
Kontakt Dansk Tandlægeforening
for information om rabataftaler
www.statoil dk

salg & service ApS

- det handler om tillid
Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

ANNONCER

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning
Instrumenter
Klinikindretning
Røntgenautoriseret
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter

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

504

Få bonus
på sund fornuft

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.
Stillingsannoncer
i farver bliver set...

www.forbrugsforeningen.dk
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Stærke kræfter kræver
sikker forankring

En ny aktiv og mild
fluorformel i Danmark
Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries.

GC Fuji PLUS
Resinmodificeret

a

L Enkelt og sikkert at anvende
L Kemisk hærdende
L Binder stærkt til metal, komposit
og keramik
L Med GC Fuji Plus skal der ikke
ætses og bondes
L Kofferdam er ikke nødvendig
L Enkel forbehandling
L Afgiver fluor, sikkert slutresultat
L Meget tynd filmtykkelse
L GC Fuji Plus er klinisk veldokumenteret

Med GC Fuji Plus dokumenteres de
bedste egenskaber ved konventionelle
glas-ionomer med de bedste egenskaber
fra kompositcementer. Vi tilbyder derfor
en mere eller mindre universal cement.
Med GC Fuji Plus cementeres følgende:
Alle metalunderstøttede erstatninger, keramiske indlæg, alle typer af kompositbaserede kroner, indlæg samt kroner og
desuden alle de moderne forstærkede_
keramiske erstatninger enten det er kroner eller broer.
1

c

Skematisk tegning af organisk
aminfluorid. (a) Neutral kulbrintegruppe, (b) Positiv amingruppe,
(c) Negative fluorid ioner.

glasionomer retentionscement

Nu kan du slutte med
at ætse og bonde

b

Det overfladeaktive aminfluorid
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af
en homogen aminfluorid-hinde.

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mundhulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne,
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb.

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder
heller ikke konserveringsmidler.

Procera®, Nobel Biocare AB

Referencer

F I R S T
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Q U A L I T Y

GC Europe N.V. Scandinavian Office – Denmark
Tværdiget 22, DK 2730 Herlev
Tel. +45 44535382 Fax. +45 44535387
E-mail: info@denmark.gceurope.com
www.scandinavian.gceurope.com

1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary fluoride content after toothbrushing with a sodium fluoride and an amine fluoride dentifrice followed by different
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of
monofluorophosphate and amine fluoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel
following the use of NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146. Effects of amine fluoride toothpaste and gel in high
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex®
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different fluoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9.
Schmid,H., Chemie der Aminfluoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.
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Digora Optime digital røntgen
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”Er det ikke for besværligt at skifte til digital
røntgen?”, tænker nogen måske. Men når
den gamle fremkalder står for udskiftning, er
vi hos XO CARE DANMARK ikke i tvivl. En
digital scanner bør vælges, fordi du:
• Kan se billedet på under 5 sekunder
• Har samme arbejdsproces ved fotograferingen og kan bruge dit
eksisterende røntgenapparat
• Får en suveræn billedkvalitet uden
risiko for underog overeksponering
• Automatisk lagrer røntgenbilledet i
dit IT-system

Køber du digital røntgen gennem os, får du al
vores erfaring og kompetence med i købet!
Kom og få vores råd og vejledning om valg
af IT leverandør, placering af udstyr m.v. og få
samtidig en demonstration af den populære
Digora® Optime.
Digital røntgen med høje oppe-tider
Nu er det slut med sårbare backup-systemer
og digitale billedarkiver, og high-tech udstyr
der ikke fungerer. XO CARE DANMARKs nye
supportaftale sikrer dine data og giver dig fri
hotline support på digital røntgen og andet
high-tech udstyr.

XO CARE DANMARK A/S Naverland 11 DK-2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 Fax 43 270 277 e-mail: info@xo-care.dk www.xo-care.dk

Reduceret marginalt knogleniveau
hos hver ottende voksen dansker
Ingen garanti for implantaters kvalitet
Flere opgaver til klinikpersonalet

