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N O T A B E N E

Beste posterpresentasjon
tipendiat Siddharth Shanbhag ved 
Institutt for klinisk odontologi, 

Universitetet i Bergen, vant Nordisk 
Odontologisk Forening (NOF) sin Hat-
ton Award-konkurranse for beste pos-
terpresentasjon for unge forskere ved 
CED/NOF-konferansen i Wien, 21. –
 23. september.

Tittelen på arbeidet er: «Characteri-
zation of Human Gingiva-derived Pro-
genitor Cells in Serum-free Cultures». 
Arbeidet er fremstilt i samarbeid med 
følgende personer: Mohamed Ahmed, 
Turid Helen Lunde, Tor Hervig og 
Kamal Mustafa. Siddharth Shanbhag 
skal nå representere NOF i den store 
internasjonale Hatton Award-konkur-
ransen i London, Juli 2018.

1917
Salg av Pilestredet 19

epresentantskapssak på møtet 
i 1916, gjengitt i 1917:

Pilestredet 19. Det første bestyrelsen 
fik at ta fat paa var salget av Pilestrædet 
19. Efterat gaarden var avertert til salgs 
i ca. 14 dage og der var kommet forskjel-
lige bud, blev det besluttet at forlange 
73 000 kr. for gaarden, hvorav 23 000 
kontant. For denne sum blev gaarden 
solgt til Norsk Dental Depot. Med hensyn 
til fortjenesten henvises til regnskapet.

I anledning av salget er der opstaat 
tvist med hr. advokat Middelthon, idet 
han av det orinære driftsoverskud har til-
bakeholdt 730 kr. som provision, hvilket 
bestyrelsen mener han er uberettiget til, 
da hans instruktioner gik ut paa at sælge 
gaarden omkostningsfrit for N.T.F.

Vedlegg til Tidende i 1917-årgangen

1967
Det største landsmøte hittil

ele 750 tannleger hadde meldt seg til 
årets landsmøte, det 79. i rekken og 

det største hittil. De fleste av dem var til-
stede i Klingenberg kino, da presidenten 
i N.T.F., Egil A. Stene-Johansen, hilste 
deltakerne og ønsket velkommen. (…) Det 
er lenge siden det har vært arrangert en 
fellessammenkomst fredag aften under 
landsmøtet i Oslo. Denne gang hadde 
imidlertid arrangementskomitéen med 
Alf Chr. Rossow i spissen, invitert til be-
søk i Oslo Nye teater, der det ble vist 
«Kaktusblomsten» med Toralv Maurstad 
og Wenche Foss i hovedrollene, hen-
holdsvis som tannlegen Julien og hans 
kontordame Stephanie.

Fra Tidende nr. 9, november 1967

2007
Statsbudsjettet

tatsbudsjettet ble 
fremlagt fredag 5. 

oktober. (…) Mange 
håpet at det denne gang skulle komme 
midler til nytt odontologibygg i Bergen 
og det var en stor skuffelse at det ikke ble 
bevilget midler til dette.

På tannhelsefeltet var det dermed ikke 
de helt store nyheter. Noen satsinger kan 
det imidlertid meldes om.

En milepæl i budsjettsammenheng er 
at midlene til trygderefusjon for utgifter 
til tannbehandling for første gang vil 
overstige én milliard kroner. Det innebæ-
rer noe over 100 millioner kroner i økt 
satsing i forhold til inneværende års 
budsjett.

Fra Tidende nr. 13, november 2007
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Siddarth Shanbhag. Foto: Jørgen Barth, UiB.

SHR

Kunnskap redder liv
lutselig vanskelig å prate, smile el-
ler løfte armene? Ring 113! Flere 

fikk livreddende blodproppløsende be-
handling og flere har ringt 113 etter en 
kampanje som handlet om disse symp-
tomene.

Hjerneslag oppstår plutselig, og 
hvert år rammes 12 000 i Norge. Tiden 
før pasienten får behandling på syke-
hus bør ikke overstige 4,5 timer.

Mange venter med å ringe 113 fordi 
de er usikre om symptomene er alvor-
lige nok eller de er redde for å være til 
bry. Hvert sekund teller ved hjerneslag. 
Ikke vær redd for å ringe 113, skriver 
Helsedirektoratet.no.
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