
Trygge Tænder 
på Fyn

Af Mia Rask 

Det giver ikke ligefrem associationer til tandlægebor og 
kliniske instrumenter, når man kører ind på den bro-
stensbelagte plads foran Rådhusgården nr. 5 i Faaborg. 
Men her på det idylliske Fyn, inde bag murene på det 
røde bindingsværkshus fra 1789, ligger en af Danmarks 
førende tandlægeklinikker.  

Da Vibeke Beckett og hendes mand Sten Beckett i 1979 åbnede 
klinikken bestod den af to behandlingsrum. I dag har Faaborgkli-
nikkerne 26 ansatte og råder udover klinikken i Faaborg over en 
afdeling i Hårby på Fyn.
”Jeg var skeptisk i begyndelsen, men hvis man tilbyder de rig-
tige behandlinger og har fået et godt navn, vil folk gerne rejse 
langt for dem. Vi får patienter fra hele landet, og som det er nu, 
har vi rigtig mange patienter fra Københavns-området”, fortæller  
Vibeke Beckett.

ErfaringEr fra L.a. og SvErigE

Klinikken i Faaborg var en af de første i Danmark til at tilbyde 
implantatbehandlinger. Implantater er kunstige rødder, der bliver 
sat ind i kæbeknoglen, så man kan få genskabt sine tænder, så 
det føles som om er en ens egne, hvis man ved et uheld eller på 
grund af paradentose har mistet sine tænder. Kendskabet til den 
type behandling, begyndte lidt som en tilfældighed, da Vibeke 
hørte om en anatomiprofessor i Sverige, der havde lavet nogle 
forsøg med at indoperere kunstige tandrødder af titanium på en 
kaninknogle. 
Helt af sig selv var knoglen vokset sammen om rødderne.
” Jeg synes, konceptet var spændende og der var så store mulig-
heder i det. Derfor dykkede vi mere ned i det”, fortæller Vibeke 
Beckett, der udforskede emnet og tog på kurser i blandt andet 
Göteborg, hvor der blev forsket meget i metoden. I dag har de to 
klinikker på Fyn specialiseret sig i implantatbehandlinger.
Vibeke Beckett fortæller, at der udover Danmark er to lande, som 
er med helt fremme, når det gælder forskning i implantat-tek-
nikker. Det er Sverige og USA, og det er her Vibeke og de andre 
tandlæger på klinikken tager hen, når de skal opdateres på de 
nyeste forskningsresultater eller hente inspiration til nye teknik-
ker. Og herhjemme bliver der vendt ideer og delt erfaringer ved de 
halvårlige møder i Implantat Forum – et forum for de fem mest 
progressive klinikker på området herhjemme. 

nyE tændEr på En timE

I 2006 var Faaborgklinikkerne det første sted i Danmark til at 
udføre ”Teeth in an hour”- implantatbehandling, der, som det 
fremgår, betyder, at man kan få et helt nyt tandsæt på bare en 
time. Behandlingen bruges til for eksempel ældre mennesker, der 
mangler alle tænder i enten den ene eller begge kæber, og i mod-
sætningen til en almindelig behandling, som alt i alt kan snige sig 
op på 6 måneder, kommer patienterne ind tandløse og går herfra 
en time senere med helt nye tænder. 

Læs mere om implantatbehandlingerne på faaborgklinikkerne.dk 
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