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NOTABENE

Tannrestaureringsmaterialer
I fellesferien sendte Sosial- og helsede-
partementet forslaget til «Retningslinjer 
for bruk av tannrestaureringsmaterialer» 
på høring. Høringsfristen er satt til 1. 
oktober, og hovedstyret vil innhente 
synspunkter fra lokalforeningene før vi 
avgir uttalelse. Vi er bedt om, spesielt, å 
vurdere de tannhelsemessige konse-
kvensene samt kostnadene for tannhel-
setjenesten.

Det er hevet over tvil at materialalter-
nativene i fyllingsterapien er blitt flere, 
og ikke minst har alternativene til amal-
gam gjennomgått forbedringer som gjør 
dem langt mer anvendelige i dag enn 
tidligere. De koster imidlertid mer, først 
og fremst fordi behandlingen blir mer 
tidkrevende. Når tørrleggingen svikter, 
blir kvaliteten fortsatt uakseptabel. I de 
tilfeller der kompositt kan anvendes, vil 
kostnadene sannsynligvis ligge 30–50 
prosent høyere enn for amalgam. Når 
man av tekniske grunner må ty til støpte 
kroner eller innlegg, vil behandlingen 
bli betydelig dyrere. Bruken av amalgam 
er redusert gjennom de siste 15 årene, og 
det er uvisst hvor stor kostnadsøkningen 
blir, for samfunnet og for pasientene, 
som etter fylte 20 år betaler av egen 
lomme.

Helsemyndighetene ønsker «utfasing», 
men det vil fortsatt være tillatt å bruke 
amalgam. Vel å merke må det foreligge 
et informert samtykke, som inkluderer 
informasjon om myndighetenes restrik-
tive holdninger. I denne sammenheng 
blir det viktig for Tannlegeforeningen å 
avklare tannlegenes rettssikkerhet. Der-
som kritiske spørsmål skulle bli reist 
etter amalgambruk; hvor mye verd er et 
informert samtykke? I en helseperso-
nell–pasient-relasjon vil det være natur-
lig å forvente at helsepersonellet har et 
«kunnskapsforsprang». Dette ansvarlig-
gjør. Spørsmålet tannlegenes fagfore-
ning må få avklart blir derfor: Vil det 
være trygt å innhente informert sam-
tykke for å benytte et materiale som 
Sosial- og helsedirektoratet i 2002 
ønsket å fase ut, blant annet av «føre-
var»-grunner?

Vi har valgt å sende høringsutkastet 
til alle yrkesaktive medlemmer, se ved-
legg til Tidende nr. 10 (landsmøtepro-
grammet).

Sekretariatet

Lønn for statsansatte tannleger
Med virkning fra 1. august økes lønnin-
gene for en rekke statlige stillinger. I 
Forsvaret får alle garnisonstannleger og 
klinikksjefer 2 lønnstrinn. Minstelønnen 
for disse stillingene er hevet til hhv. ltr. 
50 og 52 (kr 343 600 og 355 900). Ved 
universitetene får alle instruktørtannle-
gene (st. kodene 1015 og 1353) 3 lønns-
trinn. Minstelønnen for instruktørtann-
lege med godkjent spesialitet er nå ltr. 
50. For «vanlige» instruktørtannleger er 
minstelønnen økt til ltr. 49. Avdelings-
tannleger (st.kode 1260) får 1 lønns-
trinns tillegg. Endringene fra 1. august 
kommer i tillegg til det generelle lønns-
tillegget på ca. 3 prosent fra 1. mai. 
Lønnsoppgjøret i staten har hittil gitt 
mange av NTFs medlemmer en lønnsøk-
ning på 6 til 9 prosent. I kroner tilsvarer 
dette 22 000–28 000 per år.

Vitenskapelige stillinger
Rekrutteringsstillingene har også fått et 
vesentlig opprykk. Stillingskode 1017 
Stipendiat er flyttet fra lønnsramme 22 
til 20, og alle har fått fra tre til fem 
lønnstrinn opprykk, avhengig av tid i 
stillingen. Videre har alle stipendiater 
(st.kode 1378) fått 2 lønnstrinn. Det 
samme gjelder postdoktorer, forsker 

1183. Mange av de øvrige vitenskapelige 
stillingene er justert med 1 lønnstrinns 
tillegg.

I tillegg til økningen på lønntabellen 
og det nevnte justeringsoppgjøret, er det 
avsatt 2 prosent til lokale forhandlinger 
per 1. september. Det er grunn til å for-
vente at tannlegene i staten også får 
«sin» andel av denne potten. Lønnsopp-
gjøret 2002 kan samlet sett dermed bli et 
meget godt år for NTFs statsansatte 
medlemmer.

«Håper jeg har klart å slutte å 
røyke neste gang jeg sitter her.»

Spør tannleger sine 
pasienter om de 
røyker og informe-
rer dem om helse-
fordeler? Foreløpige 
tall fra spørreun-
dersøkelsen om to-
bakksforebygging 
blant norske tann-
leger og tannpleiere 
i februar 2002 viser 

at nærmere 60 % av tannlegene spør 
voksne pasienter uten tobakksrelaterte 
skader om de røyker. Hvis pasienten har 
slike skader, spør 97 % av tannlegene 
om røyking, og 90 % informerer om hel-

KURSKALENDER

NORGE
31.aug.-1.sept. Holmenkollen Park 

Hotel Rica, Oslo.
Årsmøte i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry, 
SAED. Kontakt: Harald Prestegaard e-post: hara-
pr@online.no eller Arne Lund, tlf. 55 320804, e-post: tann-
lund@online.no

13.–14. sept. Oslo NTTFs fagsamling, «Den digitale fremtid». 
Henv.: Inger Fjæren, tlf. 61 36 69 00, faks 61 36 69 01, 
e-post: nttf@tannteknikerforbundet.no

10.–12. okt. Oslo NTFs landsmøte

1.–2. nov. Oslo Norsk kjeveortopedisk forenings høstmøte. 
Henv.: Erik Engesæter, tlf. 35 06 00 50

9.–10. nov. Holmen Fjordhotel, 
Nesbru

Årsmøte SPA. Henv.: Mette S. Haugstad, 
tlf./faks 22 49 94 42, e-post: ari.haug@frisurf.no

9.–11. okt. ´03 Oslo NTFs landsmøte

UTLANDET
3.–7. sept. Athen, 

Hellas
The 16th Congress of the International Association 
of Disability and Oral Health (IADH). 
Henv.: N. Skogedal, 
tlf. arb. 22 70 49 21, faks 22 70 49 48, 
e-post: nina.skogedal@tako.dep.no. 
http: //www.iadh.org/congress.htm
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sefordeler når de vet at pasienten røyker. 
Resultatene fra undersøkelsen blir pre-
sentert både i foredrag under landsmøtet 
og i Tidende.

Undersøkelsen er utført av Statens 
institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 
i samarbeid med NTF og NTpF med 
finansiering fra Statens tobakksskade-
råd. Sistnevnte som nå er omdøpt til 
«Avdeling tobakk» og inngår i Sosial- og 
helsedirektoratet, ønsker at tannleger 
sammen med annet helsepersonell skal 
engasjere seg ytterligere i tobakksfore-
bygging. Som et ledd i dette arbeidet blir 
en venteromsplakat sendt til leger, syke-
pleiere, jordmødre og tannleger. Plaka-
ten og bestillingsskjema er vedlagt dette 
nummer av Tidende sammen med bro-
sjyren «Guide til røykfrihet».

Plakaten med det håpefulle budskapet 
bør henge på alle tannlegers ventevæ-
relse, og guiden til røykfrihet bør være 
tilgjengelig for dem som spør etter den.

Sekretariatet

Ikke fjern amalgamfyllinger, 
oppfordrer American Dental 
Association
Tidsskriftet The Lancet (1) skriver i sin 
utgave fra 3. August 2002 om medie-
kampanjen som The American Dental 
Association (ADA) nylig har startet. Her 
fraråder ADA pasienter som har amal-
gamfyllinger å fjerne disse. De fraråder 
også leger og tannleger å tilrå slik be-
handling (2).

I et kort intervju med The Lancet sier 
Frederick Eichmiller (Paffenbarger 
Research Center, Gaithersburg, MD, 
USA): Vi ser flere og flere pasienter med 
multippel sklerose, Alzheimers sykdom 
og autisme som tror tilstandene kan for-
bedres ved å fjerne amalgamfyllingene. 
I mangel på klare bevis vet leger og 
tannleger ikke hvordan de bør gi råd 
i denne sammenheng og sier derfor ofte 
«Hvorfor ikke prøve…». Eichmiller adva-
rer leger og tannleger å gi pasienter fal-
ske forhåpninger i tillegg til den risiko 
og de kostnader som er forbundet med 
utbytting av fyllinger.

Referanse
1. Marilynn Larkin. Don't remove amalgam 
fillings, urges American Dental Association. 
Lancet 2002; 360: 393.

http://www.ada.org/public/media/newsrel/
amalgam0207/nr-06.html
2. ADA News Releases. July 2002.

Tannlegeutstyr fra Sør til Sør

A Better Life Foundation får tannlegeut-
styr i gave fra Dental Sør AS til sitt dag-
senter for funksjonshemmede i Ouaga-
dougou. I juni mottok presidenten i A 
Better Life, Hans Høegh, den gode nyhe-
ten fra Dental Sørs Knut Strand og Jens 
Petter Fallet, mens de alle var i Oslo, og 
de gikk straks i gang med å studere og 
forklare monteringsbeskrivelsen for ut-
styret.

Planen er at stol og unit fraktes til 
Burkina Faso med containerskip i løpet 
av tidlig høst, og leverandøren er forbe-
redt på å sende en montør så snart utsty-
ret er ankommet senteret i hovedstaden 
Ouagadougou. Dental Sør kan i tillegg 
til gavmildhet også skilte med tidligere 
Afrika-erfaring, i det de leverte og mon-
terte tannlegeutstyr ved Haydom Luthe-
ran Hospital i Tanzania i 2000.

Flere norske tannleger har meldt sin 
interesse for å reise til Burkina Faso og 
gjøre en innsats ved A Better Life Foun-
dation sitt senter for funksjonshemmede 
i hovedstaden Ouagadougou, etter at 
Tidende skrev om prosjektet sist høst 
(Tidende nr. 15, 2001, s. 822–3). Sente-
ret er nå i drift som planlagt, med ope-
rasjonsstue og andre fasiliteter og akti-
viteter, mens det har tatt noe mer tid enn 
først antatt å få etablert tannbehand-
lingsvirksomheten. Dette skyldes at 
utstyret ikke er kommet på plass som 
ventet, etter at man innledet kontakt 
med en annen norsk leverandør. Nå ser 
det imidlertid ut til at utstyrsproblemet 
er løst, i og med at Dental Sør har donert 
driftssikkert brukt ustyr til klinikken.

25.–28. sept. Cardiff, Wales 
UK

The European Festival of Oral Science 
Henv.: tlf. +44 29 20 23 23 22, www.global-meeting.co.uk 
e-post: PEFOFIADR@global-meeting.co.uk

1.–5. okt. Wien, 
Østerrike

FDI. Henv.: NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

24.–26. okt. Göteborg, 
Sverige

Riksstämman. Henv.: Elsie Ekander, tlf. 00 46 86 66 15 00, 
faks: 00 46 86 60 88 50, 
e-post: elsie_ekander@tandlekarforbundet.se

21.–24. nov. Singapore 4th Asian Pacific Orthodontic Conference. 
Henv.: Erik Engesæter, tlf. 35 06 00 50

25.–29. mars ‘03 Køln, 
Tyskland

30. IDS. Henv.: www.ids-cologne.de faks: 00 46 86 60 88 
50, e-post: elsie_ekander@tandlekarforbundet.se

18.–21. sept. ‘03 Sydney, 
Australia

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk

‘04 New Dehli, 
India

FDI. Henv. NTFs sekreteriat v/Tordis Digernes, 
tlf. 22 54 74 19. www.fdi.org.uk
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De nye kandidatene juni 2002
Fra Universitetet i Oslo
Kjersti Abrahamsen, Jens Bjelke-Holter-
mann, Ingvild Nyquist Borgeraas, An-
nette Haaland Bøvre, Ingunn Dahlen, 
Yoram Andreas Gibsztein, Siv Eline 
Glomsrød, Fredrik Granhaug, Avideh 
Hannani, Siv Forsberg Hansen, Kristina 
Heskje, Kenneth Stenshol Hestvik, Lars 
Ottar Gusdal Jornås, Margrete Karterud, 
Elisabeth Kårikstad, Knut Jostein Lien, 
Hege Lillehammer, Marianne Lofstad, 
Håvard Mandt, Marie Charlotte Nilsen, 
Stefan Andreas Pettersen, Zahra Poodi-
neh, Ellen Størby, Nina Ellen Tor-
gersbråten, Dag Tvedt, Fredrik Vatvedt, 
Håvard Aass.

Fra Universitetet i Bergen
Tine Birkeland, Grethe Blindheim, Lene 
Blindheim, Eivind Bodal, Joar Bratland, 
Sigrun Bruget, Torgeir Meum Byrkjeflot, 
Kim Reidar Christensen, Nina Elisabeth 
Christensen, Kathrine Ekanger, Trine 
Håvarstein Fredriksen, Jørn Thomas 
Gallefoss, Silja Maria Gravelsæter, Tord 
Hamran, Torbjørn Leif Hansen, Bjarte 
Helgeland, Kristoffer Haugarvoll 
Helland, Lars Oscar Hellum, Bjørnar 
Hillestad, Caroline Hol, Trond Petter 
Vilnes Holstad, Gunn Tove Jensen, 
Ingrid Karine Jensen, Margareth 
Kristensen, Magnhild Lekva, Katrine 
Moen, Knut Arve Moldenes, Espen 
Mortensen, Ingjerd Hope Myklebust, 
Kjersti Mølster, Ellen Bergliot Hansteen 
Nakling, Geir Alexander Nilsen, Natalie 
Therese Otterlei, Cathrine Nygård 
Pettersen, Hanne Christin Rolland, 
Esben Sjøblom, Espen Skaaland, 
Ragnhild Sukka, Geir Hårklau Sæther, 
Kjetil Vatne, Ole Anders Vennatrø, 
Halvard Vik, Irene Våge.

Tannlege blir rådmann i Mandal
Tidligere fylkestannlege og fylkeshelse-
sjef i Finnmark og Vest-Agder, tannle-
gen Erik Hillesund, ble ansatt som råd-
mann i Mandal den 20. juni. Rådmanns-
stillingen er en åremålsstilling på seks 
år, og Hillesund tiltrer senest 1. oktober 
i år. 

Generalforsamling i NTFs 
Gjensidige Sykeavbruddskasse
Årets generalforsamling avholdes 
fredag 11. oktober 2002  kl 16 30 i 
Munchsalen på Radisson SAS Plaza 
hotell, Oslo.

Saksdokumentene vil bli presen-
tert i neste nummer av NTFs Tidende.

PERSONALIA

Dødsfall
Leif Theiste Ambjørnsen, Larvik, 

f. 13.03.1922, tannlegeeksamen 
1948, d. 03.05.2002

Fødselsdager
80 år
Gudmund Helle Larsen, Stavanger, 

22. september
75 år
Johan Ingvald Holm, Stavanger, 

29. september
Olav Sevre, Stabekk, 16. september
Liv Marie Volckmar, Billingstad, 

23. september
70 år
Rolf G. Aspestrand, Lysaker, 

27. september
Lavrans Hall Bergo, Stord, 

20. september

Kårstein N Blindheim, Sykkylven, 
19. september

Liv Selnes Einarsen, Skjervøy, 
19. september

Elna Foss, Trondheim, 22. september
Gro Hatle, Stabekk, 24. september
Lise-Marie Lund, Gran, 28. september
Einar Moen, Skien, 17. september
60 år
Guri Brun, Sandfjord, 20. september
Magne Haraldsen, Skien, 

13. september
Hans Inderberg, Langhus, 

25. september
Kristian Schøyen, Torød, 

14. september
50 år
Kåre Hatleberg, Bønes, 27. september
Kjell Per Hogstad, Stavanger, 

22. september


