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NOTABENE

Kjeveortopedene i Oslo er mest sitert

I

en vitenskapelig artikkel publisert
tidsskriftet The Angle Orthodontist –
An International Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics i august i år kommer det fram at Universitetet i Oslo er den institusjonen i verden som er mest sitert innenfor
forskning på kjeveortopedi. De to professorene Bjørn Zachrisson og Bjørn
Øgaard ved Det odontologiske fakultet
havner i tillegg på tredje og fjerde plass
over de mest siterte forskerne innenfor
sitt fag.
Artikkelen i The Angle Orthodontist
har som hovedformål å identifisere de
100 mest siterte artiklene innen kjeveortopedi fra 1946 til 2016. Forfatterne

av studien kommer fra Helsefakultetet
ved Universitetet i Valencia, Spania.
Professor ved Avdeling for kjeveortopedi ved Institutt for klinisk odontologi,
Bjørn Øgaard, sier til Uniforum at han er
overrasket over at hans avdeling ligger
på verdenstoppen i siteringer. Han forteller at de mest siterte artiklene fra hans
avdeling, skildrer mekanismene for
hvordan fluorider hemmer utviklingen
av karies rundt reguleringen.
Avdelingen har også vært verdensledende på autotransplantasjon. Øgaard
understreker til Uniforum at slik
behandling ble utviklet i samarbeid
med kirurger ved fakultetet allerede på
1960-tallet.

Publikasjonene analysert i studien er
funnet gjennom søk på stikkordet orthodontics og er kategorisert under
«Dental, Oral Surgery and Medicine».
Artikkelforfatterne legger til grunn for
sin gjennomgang at en publikasjon som
er blant de 100 mest siterte i verden kan
sees på som viktig i utviklingen av
faget. Kvaliteten på en publikasjon
mener de kan sies å reflekteres i anerkjennelsen den får i det vitenskapelige
miljøet, hvordan den har påvirket endring i klinisk praksis, generert diskusjon eller gitt nye retninger innen
forskningen.

T ILBAKEBLIKK
1918
Den norske fagpresses forening

a

vholdt sit aarsmøte i december f.a.
under ledelse av formanden, redaktør
Eiliv Fougner. Selskapet har 25 tilsluttede tidsskrifter.
Efter aarsberetningens oplæsning
referertes en del forhandlinger om papirpriser, forholdet til Norsk presseforbund,
reklame for fagpressen samt vedtokes en
del lovforandringer. Til nyt styre valgtes:
Formand: Redaktør Einar Hirsch. Viseformand: Redaktør Ingv. Johnsen. Styrets 3dje medlem: Redaktør dr. F. G.
Gade. 1. varamand: Redaktør FriidChristensen. 2. varamand: Redaktør Thv.
Holmboe. Til revisor valgtes redaktør J.
Grøttum

1968
Nytt fra Tannvernet

F

or Oslo Kommunale Tannpleie har direktør Ringdal utarbeidet forslag til
en ny brosjyre «3 huskeregler for god
tannhelse». Forslaget er akseptert, og
brosjyren blir i første rekke distribuert til
mødre som melder sine 3-åringer til
kommunal tannbehandling. Brosjyren
skal senere spres til skoletannklinikker
over hele landet.
Med sikte på Østlandske Lærerstemne
21.–23. september og Uke-39 ble det tidlig i høst laget en permanent stand. Så
vidt vi har brakt i erfaring, vakte standen
oppmerksomhet – bestillingslister for
informasjonsmateriell som var lagt frem
under standen, forsvant som varmt hvetebrød.

2008
Norsk
pasientskadeerstatning

N

orsk pasientskadeerstatning innføres
fra nyttår. Pasientskadeloven, som
ble satt i kraft fra 1. januar 2003, gjelder
i dag kun for offentlige helsetjenester.
Fra årsskiftet skal loven settes i kraft for
privat sektor. Det innebærer endringer
for alle privatpraktiserende tannleger –
dvs. ca. 2/3 av NTFs medlemmer.
Når ordningen innføres betyr det at
alle som vil drive privat tannlegevirksomhet får meldeplikt og må betale
bidrag til Norsk pasientskadeerstatning.
Tilskuddet skal dekke saksbehandling,
administrasjon og eventuelle erstatningsutbetalinger til pasienter.
Oktober 2008, nr. 13

Februar 1919, 3. hefte
November 1968, hefte 9

962

DEN

NORSKE TANNLEGEFORENINGS

T I DE ND E 2 0 1 8 ; 1 2 8

NR

11

