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ikke forekom feil, sier NTFs generalse-
kretær Morten H. Rolstad. Sett i sam-
menheng med hvor mange som går til 
tannlegen er dette fremdeles gode tall. 
Tannlegene i privat tannhelsetjeneste 
mottar i underkant av tre millioner 
pasienter i løpet av året, og flere av 
disse pasientene har flere behandlinger 
i året. Da er ikke rundt 730 medholds-
saker egentlig så mye, sier Rolstad.

NPE bekrefter at det er naturlig at det 
er flest klager på tannbehandling.

– Den vanligste behandlingen i pri-
vat helsetjeneste er tannbehandling, 
derfor ser vi også at de fleste sakene 
gjelder skader etter slik behandling, sier 
Jørstad.

NPE har utbetalt 168 millioner kro-
ner i erstatninger for skader i den pri-
vate helsetjenesten i perioden 2009 –
 2016. I tannsakene er det utbetalt 53,5 
millioner kroner.

Skifter navn
Universitetsstyret ved Universitetet 
i Bergen vedtok 1. juni at Det medi-
sinsk-odontologiske fakultet skifter 
navn til Det medisinske fakultet. Den 
engelske versjonen av navnet blir Fa-
culty of Medicine. Forkortelsen til fa-
kultetet blir MED.

Navneforslaget ble vedtatt av fakul-
tetsstyret 10. mai 2017 og ble lagt frem 
av en arbeidsgruppe bestående av ti 
personer, hvorav tre er studenter fra 
studieprogrammene farmasi, odonto-
logi og medisin, seks vitenskapelig 
ansatte og en er teknisk/administrativt 
ansatt., heter det på fakultetets hjem-
meside.

Rektor blir statsråd

Fréderique Vidal er Frankrikes nye mi-
nister for høyere utdanning, forskning 
og innovasjon, skriver bladet Forsker-
forum. Hun er professor i genetikk og 
rektor ved Nice Sophia Antipolis uni-
versitet, og ble utnevnt til statsråd 
i statsminister Edouard Philippes regje-
ring, under president Emmanuel 
Macron. Universitetsledernes samar-
beidsorgan Conférence de Présidents 
d’Université beskriver utnevnelsen av 
en aktiv rektor som et godt signal til 
sektoren.

Seier for forskning
Store forskningskutt i 2017, foreslått 
av Dontld Trumps administrasjon, blir 
ikke gjennomført, skriver bladet For-
skerforum.

Enkelte institusjoner får også store 
budsjettøkninger, etter at Kongressen er 
kommet til enighet om budsjettet for 
resten av året.

Den største vinneren er National 
Insitutes of Health, som får en økning 
på to milliarder dollar, til totalt 34 mil-
liarder i 2017 (284 milliarder kroner). 
Budsjettøkningene sender også et sig-
nal om at Trumps foreslåtte forsknings-
kutt i 2018 blir vanskelig å gjennom-
føre.

På
nett

Reklameskilt med
kamerateknologi

Reklameskilt kan nå analysere kjønn, 
alder og ansiktsuttrykk til forbipasse-
rende. Deretter kan reklamen tilpasses 
hver enkelt. Spørsmålet er om en slik 
bruk av teknologi vil være lovlig? spør 
Datatilsynet i et av sine siste nyhets-
brev.

– Reklameskiltene benytter kamera-
teknologi for å analysere hvem de som 
ser på skiltet er, og tilpasser så mar-
kedsføringen ut fra det. Forbrukerne 
kan ikke påvirke dette eller rette opp 
resultatet. De kan heller ikke si nei takk 
til å bli analysert, sier direktør i Datatil-
synet, Bjørn Erik Thon.

– Datatilsynet har så langt ikke
utført tilsyn eller behandlet saker om 
reklameskilt som benytter kameratek-
nologi. Vi har altså ikke hatt mulighet 
til å ta endelig stilling til lovligheten av 
akkurat denne typen kameraer. Vår 
klare oppfatning er imidlertid at det 
skal svært mye til før et kamera som 
analyserer folk på denne måten vil 
være lovlig, understreker Thon.
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