
Til tandlæge Vithus Hartz, der har en holistisk 
tandlægeklinik på Rosenørns Allé i København. 
Læs også interviewet inde i magasinet. 

Hvorfor blev du tandlæge?
Jeg blev tandlæge, fordi jeg så en mulighed for at kombinere et men-
neskeligt engagement med et håndværk. 

Din bedste oplevelse – fagligt set 
– gennem årene som tandlæge?

Mødet med førende pionerer inden for holistisk tandpleje gennem 
årene, primært i USA. At opleve deres gnist af fagligt og menneskeligt 
vovemod, hvor de trodser organisationspres og holder foredrag for 
deres kollegaer, inspirerer mig til at komme videre. 

Din værste oplevelse – fagligt set 
– gennem årene som tandlæge?

Det er sørgeligt, at 70 procent af kindtandsfyldninger i Danmark det 
seneste år stadig udføres i amalgam. I Norge og Sverige er andelen en 
til to procent, og Norge indførte amalgamforbud 1.1. 2008. 

Et godt råd til et ungt menneske, der gerne vil være tandlæge?

Følg dit hjerte, søg bredere sammenhænge i din uddannelse, og gør 
noget ved din personlige udvikling. Den målsætning kunne være bære-
bølgen til at blive fremtidens tandlæge – og undgå fristelsen til at nøjes 
med faglig prestige, social status og mange penge. Den faglige lykke 
ligger i, at man hver dag på boreplatformen mærker, at man gør en 
forskel for sine patienter.  

Hvad tror du bliver den største udfordring 
for de private klinikker i fremtiden 

Befolkningens stigende ønske om holistisk tandpleje med anvendelse 
af biologisk forsvarlige materialer, men også den stigende opmærk-
somhed på miljøforbedringer på klinikken. 

UDGIVER
Århus Media A/S
Værkmestergade 11, 2. sal
8000 Århus C.
Tlf. 8612 6080. Fax 8612 7390

REDAKTION
Bo Dahl, ansvarsh.
bd@aarhusmedia.dk
Anne Kathrine Nielsen, redaktør.
akn@aarhusmedia.dk

MEDIELEDELSE
Mads Tjærby, udviklingschef - nye medier 
tlf.: 8612 6080 / 2750 7080
mail: mt@aarhusmedia.dk

OMDELING
Post Danmark

ANNONCER
Jan Byskou, magasinansvarlig. 
tlf.: 8612 6080 / 2964 1657
mail: jby@aarhusmedia.dk

TRYK
Uni·tryk A/S

DISTRIBUTION
Erhvervsmagasinet Dental udkommer til 
samtlige private tandlægeklinikker, samtlige 
private tandtekniker- og tandplejeklinikker, 
samt alle kommunale tandlægeklinikker og 
skoletandlæger. Hertil cirka 500 eksemplarer 
til branchens leverandører og mediabureauer

OPLAG: 
4.000

Erhvervsmagasinet DENTAL samt dets annoncører påtager sig  intet erstatningsmæssigt 
 ansvar som  følge af eventuelle fejl i bladet. Erhvervsmæssig af foto grafering af bladets indhold 
er ikke tilladt. Erhvervsmagasinet DENTAL mod tager gerne  redaktionelle indlæg, men forbe-
holder sig ret til at afvise såvel tekst som annoncemateriale, der strider mod udgivers interesse. 
Århus Media A/S er et selskab i JP/Politikens Hus A/S.

6 Mindre stigning i antallet 
 af klagesager
 Øget oplysning er årsag til fortsat stigning

10 Stor mangel på klinikassistenter
 Svært at finde unge kræfter

12 Den unge tandlæge
 Mentorordning hjælper yngre tandlæger

14 Hjælp på vej til tandlæger
 Tandlægeforeningen indfører mentorordning

16 Dårlige tænder kan være lig   
 med dårligt helbred
 Dårlig tandhygiejne skyld i sygdomme

20 At se helheden
 Holistisk tandlæge

 Forsidefoto:  jakobmark.com

hurtige…5Udgave 19 · april 2008


