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Publisering av runde
fødselsdager

TFs Tidende vil fra og med ut-
givelse nr. 6, 2018 ikke len-

ger bekjentgjøre at NTF-medlem-
mer fyller runde år.
Dette for å etterkomme kravene 
i EUs nye personvernforordning, 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) som ble norsk lov somme-
ren 2018.

Dødsfall
Rannveig Sommerhein, f. 16.12.1933, 
tannlegeeksamen 1976, d. 20.09.2018

Knut Svein Tubaas, f. 04.04.1952, 
tannlegeeksamen 1979, d. 25.08.2018

Johnny Grøthe, f. 16.10.1932, tann-
legeeksamen 1957, d. 15.08.2018

Bjørn Falch Andersen, f. 19.03.1942, 
tannlegeeksamen 1971, d. 26.07.2018

Ellinor Ekker, f. 14.02.1944, tannle-
geeksamen 1968, d. 28.11.2017

Gudrun Bjerkedal, f. 05.11.1924, 
tannlegeeksamen 1950, d. 01.07.2017

Kirsten Auråen, f. 30.06.1923, tann-
legeeksamen 1948, d. 03.02.2017

Nye nasjonale retningslinjer publisert:

God tannhelse som barn er
viktig for tannhelsen som
voksen
Første del av Nasjonal faglig retnings-
linje for tannhelsetjenester til barn og 
unge 0 – 20 år, er nå publisert, og ligger 
tilgjengelig på Helsedirektoratets sider 
på adressen https://helsedirektora-

tet.no/retningslinjer/tannhelsetjenes-
ter-til-barn-og-unge-020-ar

– Tennene skal vare hele livet. For 
å utjevne ulikheter er det derfor viktig 
å prioritere barn med økt risiko for 
tannsykdom, sier avdelingsdirektør Per 
Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet 
i et nyhetsbrev den 27. september 2018.

– Når vi har valgt å lage en egen ret-
ningslinje for tannhelsetjenester til 
barn og unge under 20 år, er det fordi 
det er noen viktige forskjeller på tann-
helse i forhold til tilbudet til voksne. 
Det dreier seg blant annet om å gi barna 
gode vaner de tar med seg hele livet, 
samt å forebygge karies, sier Mikaelsen

– Ved å prioritere barn og unge med 
tannhelseproblemer eller forhøyet 
risiko for utvikling av karies eller annen 
tannsykdom, vet vi at vi kan oppnå god 
effekt. Dette hindrer dårlig tannhelse 
i voksen alder. Et annet viktig element 
er at vi understreker betydningen av at 
tannhelsetjenesten melder fra til barne-
vernet når det er grunn til å tro at et 
barn er utsatt for mishandling, overgrep 
eller alvorlig omsorgssvikt. Det skjer 
dessverre at tannhelsetjenesten er de 
første som oppdager tegn på overgrep, 
og da er det svært viktig at man kon-
takter barnevernet for videre oppføl-
ging, sier Per Magne Mikalsen.

Stopptober med ny chatbot:

Ny metode for røykeslutt
Helsedirektoratets nye chatbot skal gi 
umiddelbar støtte og motivasjon når 
røyksuget kommer. Bot'en hjelper de som 
vil slutte med røyk eller snus gjennom de 
28 første dagene, skriver Helsedirektora-
tet i sitt nyhetsbrev 27. september 2018.

I oktober 2018 lanserer Helsedirekto-
ratet Stopptober, en hel måned hvor 

alle oppfordres til å slutte å røyke eller 
snuse.

– Det kan være enklere å slutte hvis 
du føler at du tar del i noe større enn 
deg selv. Vi vil inspirere til å slutte i fel-
lesskap, og oppfordrer alle til å støtte 
dem som forsøker å slutte, sier helsedi-
rektør Bjørn Guldvog.

Dersom man kommer gjennom de 28 
første dagene uten røyk, har man fem 
ganger så stor sjanse for å lykkes i 
å slutte for godt.

Umiddelbar respons
Han håper den nye chatbot'en vil 

hjelpe mange gjennom de viktige første 
ukene.

– Slutta-bot'en kan gi umiddelbar 
støtte og praktiske tips når man trenger 
det som mest. Daglige oppmuntringer 
vil forhåpentligvis også motivere bru-
kerne, sier Guldvog.

En av funksjonene i Slutta-bot'en på 
Facebook Messenger er at man når som 
helst kan skrive inn SOS og få praktiske 
råd hvis man har røykesug og kanskje 
har lyst å gi opp hele sluttingen.

Hva er en chatbot?
Ordet chatbot er satt sammen av to 

ord. «Chat» som betyr nettprat og «bot» 
som i robot. I denne sammenhengen er 
robot kunstig intelligens. En chatbot er 
enkelt forklart et dataprogram som 
mennesker kan ha dialog med, skriftlig 
eller muntlig. Det er en slags nettpratro-
bot. Slutta-chatbot'en «bor» på Face-
book Messenger.

I Norge bruker nesten halvparten av 
befolkningen over 16 år Messenger 
daglig, og det finnes hundretusenvis av 
chatbots i Facebook Messenger. Mange 
norske bedrifter bruker chatbots til 
å svare på enkle spørsmål og bestillin-
ger fra kunder.
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