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Tannhelse i mediene

KURS- OG AKTIVITETSKALENDER
NORGE
11.-12. jan '19

Bergen

27. feb.-6. mars
'19

Longyearbyen,
Svalbard

21.-22. mars '19

Oslo

28.-29. mars '19

Trondheim

24.-25. mai '19

Loen,
Hotel Alexandra

31. Okt. 2. nov
'19
23.–24. april '20

Norges Varemesse, Lillestrøm
Trondheim

5.–6. juni '20

Loen,
Hotel Alexandra

28.–29. mai '21

Loen,
Hotel Alexandra

20.–21. mai '22

Loen,
Hotel Alexandra

Vestlandsmøtet 2019. Kurs torsdag 10. januar.
Henv. Siv Kvinnsland,
e-post: siv.kvinnsland@uib.no
Rettsodontologi. 4. internasjonale IOFOS kurs i
identifisering, ved computerprogrammet DVI
System Internasjonal ver. 5.1, og aldersvurderinger. Registrering før 15. desember. Henvendelse: Tore Solheim, solheim@odont.uio.no
TAKO-dagene. Arrangeres av TAKO-senteret
(Nasjonalt kompetansesenter for oral helse
ved sjeldne diagnoser) Se facebook.com/TAKOsenteret eller www.tako.no
Midt-Norge-møtet. Henv. Kai Åge Årseth,
e-post: kaiage@online.no
Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning,
tlf. 47 60 60 87.
E-post: inken.henning@gmx.net
NTFs landsmøte.
Se www.tannlegeforeningen.no
Midt-Norge-møtet. Henv. Kai Åge Årseth,
e-post: kaiage@online.no
Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning,
tlf. 47 60 60 87.
E-post: inken.henning@gmx.net
Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning,
tlf. 47 60 60 87.
E-post: inken.henning@gmx.net
Loenmøtet. Henv. Inken Sabine Henning,
tlf. 47 60 60 87.
E-post: inken.henning@gmx.net

UTLANDET
5.–8. sept ‘19
13.–15. nov ‘19

San Fransisco,
USA
Stockholm

FDI-kongress. Se: www.fdiworldental.org
Odontologisk riksstämme.
Se https://tandlakarforbundet.se/riksstamman

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren.
Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til
tidende@tannlegeforeningen.no

PERSONALIA
Dødsfall

Publisering av runde
fødselsdager

Tore Botne, f. 08.11.1948, tannlegeeksamen 1973, d. 21.10.2018
Bjørn Olav Sæther, f. 02.07.1942,
tannlegeeksamen 1970, d. 24.10.2018
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TFs Tidende vil fra og med utgivelse nr. 6, 2018 ikke lenger bekjentgjøre at NTF-medlemmer fyller runde år.
Dette for å etterkomme kravene
i EUs nye personvernforordning,
General Data Protection Regulation
(GDPR) som ble norsk lov sommeren 2018.
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annhelse har hatt flere større artikler
og oppslag i aviser og tidsskrifter
senhøstes 2018.
LOs nettavis Fri fagbevegelse har hatt
flere saker om tannhelse i høst, og den
15. november hadde de saken om at
«KrF stemte for rødgrønt tannhelseforslag – påfører regjeringen et nederlag», se https://frifagbevegelse.no/toppsak/krf-stemte-for-rodgront-tannhelseforslag--paforer-regjeringen-et-nederlag-6.158.590958.bbb493f3fb
Tidsskriftet for Den norske legeforening publiserte 27. november saken
«Ikke glem tennene», om at pasienter
med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for
øvrig. Se https://tidsskriftet.no/2018/
11/kronikk/ikke-glem-tennene
Sykepleien har 22. november saken
«Eldre kan dø av dårlig tannhelse», se
https://sykepleien.no/2018/10/eldrekan-do-av-darlig-tannhelse

Varierende kvalitet
mellom sykehus

D

et er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet på helsetjenester, sier Helsedirektoratet i sitt
nyhetsbrev 29. november.
– Det er også store variasjoner mellom
fagområder på enkelte sykehus. Dette må
helsetjenesten ha større oppmerksomhet
på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
En ny gjennomgang av 120 nasjonale kvalitetsindikatorer tegner et variert bilde av norsk helsevesen. Mye er
bra og mange ting går i riktig retning.
Samtidig gir utviklingen på enkelte
områder grunn til bekymring.
– Når det er variasjoner mellom sykehus kan det bety at pasientene får ulik
kvalitet på behandlingen. Vi ser at noen
sykehus oppnår bedre resultater enn
andre på enkeltområder. Det kan skyldes enkeltforhold, men gitt en ellers
homogen befolkning, burde ikke forskjellene være så store, sier Guldvog.
Et område som det etter helsedirektørens mening bør være mulig å gjøre noe
med, er faren for at pasienter blir utsatt
for infeksjoner mens de er pasienter på
sykehus eller oppholder seg på sykehjem. Også på dette området er det store
geografiske forskjeller.
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