
Dental Trauma Guide (www.dentaltraumaguide.org) vil fra 1. 
januar 2017 blive en betalt service. Dental Trauma Guide, der 
redigeres af Rigshospitalets Tand- Mund- og Kæbekirurgiske 
Klinik, er forskningsbaseret og non-profit. Siden Jens Ove An-
dreasen, Dr. Odont. H.C., startede Dental Trauma Guide i 2008, 
er den blevet finansieret af en lang række fonde. Det har derfor 
hidtil været muligt gratis at tilbyde Dental Trauma Guides unik-
ke services til mere end 350.000 årlige brugere over hele verden 
– her i blandt de kommunale tandplejer i Danmark. Denne fi-
nansieringskilde er ikke længere mulig. 
 
Den NYE Dental Trauma Guide på abonnementsbasis
For at sikre Dental Trauma Guides fortsatte eksistens til gavn for 
alle tandlæger og patienter, introducerer vi nu Den NYE Den-
tal Trauma Guide. Den erstatter den hidtidige Dental Trauma 
Guide og vil på abonnementsbasis give en endnu bedre service.
 
Verdens førende
Den NYE Dental Trauma Guide vil fortsat være verdens førende 
i evidensbaseret, dental traumatologi og vil fortsat indeholde 
en lang række animerede behandlingsanvisninger – lige til at gå 
til. Den NYE Dental Trauma Guide vil også fortsat være en del af 
Rigshospitalet og vil stadig være forskningsbaseret, være non-
profit og være en del af Dr. Odont. H.C. Jens Ove Andreasens 
livsværk.
  
Ny forbedret website
Den NYE Dental Trauma Guide vil fremstå med en forbedret 
hjemmeside med et brugervenligt design, der gør det muligt 
endnu hurtigere at stille diagnoser og planlægge individuelle 
behandlinger. Den NYE Dental Trauma Guide vil også fortsat 
udbyde sine symposier hvert andet år og vil tilbyde en række 
supplerende services til sine abonnenter.
 
Betaling fra 1. januar 2017
Den NYE Dental Trauma Guide bliver tilgængelig for abon-
nenter mod betaling fra 1. januar 2017. Som abonnent får man 
adgang til et komplet og illustreret værktøj til diagnose og be-
handlingsplanlægning af dentale traumer – et værktøj, som 
man gennem sit abonnement er med til løbende at opdatere og 
videreudvikle. Det vil stadig være muligt gratis at se de kortfat-
tede tekster fra I.A.D.T. på hjemmesiden.
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Læs løbende nyt om udviklingen af 
Den NYE Dental Trauma Guide ved at gå ind på 
www.dentaltraumaguide.org 
Få 10% i rabat ved at tegne årsabonnement for 
2017 inden udgangen af 2016. Kontakt os på
info@dentaltraumaguide.org, hvis du vil vide mere 
eller tegne abonnement.

Tegn abonnement nu! 
De kommunale tandplejer kan tegne et årsabonnement på 
Den NYE Dental Trauma Guide, der dækker alle tandplejens 
medarbejdere. Abonnementsprisen er differentieret efter 
brugerstørrelse målt som antal indbyggere i kommunen 
således:
» op til 25.000 indbyggere: kr. 900,- + moms  
 for et årsabonnement 
» fra 25-50.000 indbyggere: kr. 1.400,- + moms  
 for et årsabonnement
»  over 50.000 indbyggere: kr. 1.800,- + moms  
 for et årsabonnement 

I tillæg til de mange faglige fordele ved at kunne benytte Den-
tal Trauma Guide som et redskab i behandlingen af dentale 
traumer, får man som abonnent bl.a. også følgende fordele: 
» Adgang til en lang række animerede behandlingsproce-
 durer, hvor man er fuldt opdateret på 90 sekunder
» Individuel prognose for alle typer tandtraumer med  
 mulighed for udprintning og patientinstruktioner
» Regelmæssigt elektronisk nyhedsbrev
Og gennem sit abonnement er man med til at fortsætte og 
videreudvikle den forskningsmæssige basis for Dental Trauma 
Guide.
Kontakt os på info@dentaltraumaguide.org for at tegne 
abonnement eller at få mere information.

Dr. Odont. H.C. Jens Ove Andreasen
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