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N O T A B E N E

Regjeringens forskningsstrategi 
på tannhelsefeltet

else- og omsorgsdepartementet la 
den 7. september frem handlings-

planen Sammen om kunnskapsløft for 
oral helse – Forsknings- og innova-
sjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 –
 2027).

– For å sikre høy kvalitet og kompe-
tanse i tannhelsetjenesten er det viktig 
at vi målretter forskningen. Denne stra-
tegien skal bidra til en mer koordinert 
og langsiktig forskningsinnsats. Det 
skal gi et kunnskapsløft for hele tann-
helsefeltet, til beste for befolkningen, sa 
statssekretær Lisbeth Normann.

Forskning og kunnskapsutvikling 
innen oral helse har i flere år blitt hen-
gende etter andre fagfelt i helse- og 
omsorgssektoren. De senere årene har 
det imidlertid vært en betydelig økning 
i finansiering til mer flerfaglig forsk-

ning. I strategien presenteres innsats-
områder og tiltak som skal bidra til 
å møte behovene for forskning, inno-
vasjon og fagutvikling. Viktige mål er 
å utvikle og etablere robuste fors-
kningsmiljøer, legge til rette for mer 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
og økt flerfaglighet. Dette skal bidra til 
en mer kunnskapsbasert tannhelsetje-
neste, heter det fra departementet.

Strategien ble lagt frem under et 
møte der uten at noen fra de tre univer-
sitetene som driver odontologisk 
utdanning og forskning var til stede. 
Tannpleierne var godt representert, og 
også NIOM var invitert til lanseringen 
av handlingsplanen.

Tidende retter
I Tidende nr. 7, 2017 side 652 – 653 
under vignetten Arbeidsliv og 
praksisdrift er det publisert en ar-
tikkel av NTFs advokat, Dag Kiel-
land Nilsen, med tittelen Driftssel-
skap  utkast til aksjonær- og sam-
arbeidsavtale er utarbeidet.
Den samme artikkelen er ved en 
feil publisert om igjen i Tidende nr. 
8, og det er beklageligvis også opp-
gitt feil navn på forfatter.

1917
Helst ikke i Kristiania
«Mine herrer, reflektionerne gjør sig selv. 
Saalænge man eksperimenterer paa Mo-
dum og Røken, saa er Kristiania-lægerne 
velvillig stemt, men når eksperimentet 
strækker sig ind paa deres eget felt, da 
faar de samme mening som Rasmus 
Hansson (generalsekretær i Lægefore-
ningen, red. anm.)

Saadan er der her ogsaa. Saalænge 
kredssykekassen kun laver brudulje 
i Trondhjem og Drammen, saa er Kristia-
nia-tandlægerne all right. Men vent til vi 
skal ha fast ansatte tandlæger her, saa 
kan det hænde, at vi ogsaa slutter os til 
Nordenfjeldske og Drammen. Man bør 
altid tænke paa, hvordan man vilde opta 
saken, naar det gjaldt en selv.»

Fra representant Bühring Dehlis inn-
legg på Den norske tandlægeforenings 
representantskapsmøte 1916, publisert 
i 1917.

1967
Efterutdannelsesspørsmålet
«… Ikke mindre er de problemer og oppga-
ver som foreligger når det gjelder å bygge 
ut tilstrekkelige muligheter for efterut-
dannelse. De tider er for lengst forbi da en 
akademisk yrkesutøver kan slå seg til ro 
og tilfredsstillende skjøtte sitt arbeide med 
de kunnskaper embedseksamen innebæ-
rer. Det erkjennes i dag på alle hold som 
et nytt trekk i bildet, et stadig stigende 
tempo i foreldelsen av kunnskaper. Gene-
relt hevdes at hvis siktepunktet skal være 
å sikre faglig kvalitet gjennom tilstrekke-
lig vedlikehold av kunnskaper på alle al-
derstrinn, vil efterutdannelsen stille like 
store krav til de forskjellige utdannelses-
institusjoner og til samfunnsøkonomien 
som grunnutdannelsen. Også vi tannleger 
må følge med her. …»

Fra Avdeling for stands- og forenings-
anliggender, redigert av Arne Sollund, 

Tidende, oktober, 1967.

2007
NTFs nye
nettportal
«Fagnemnden ønsker 
velkommen til en ny 
kurssesong med stor variasjon i kurs. Les 
informasjonen som følger med kursan-
nonseringen nøye og gjør deg kjent med 
NTFs nye nettportal. Vi håper at de aller 
fleste av dere vil melde dere på via nettet. 
Det er første gang vi benytter det nye 
elektroniske kurssystemet til et så stort 
arrangement som januarkursene er. Når 
kurset er gjennomført, vil det automatisk 
registreres i din kursprofil. Det blir derfor 
lett å holde regnskap med de timer du 
opparbeider deg i etterutdanningssyste-
met.»

Fra spalten Lederen i fagnemnden har 
ordet, v/Nina Wiencke Gerner

Tidende, oktober, 1967.

T I L B A K E B L I K K

H

830-835-Notabene Tilbakeblikk til nr. 9.fm Page 830 Wednesday, October 4, 2017 3:50 PM


