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LEDER

Fortsettelse følger i neste nr…

n god føljetong slutter alltid der det 
er mest spennende. Det vet vi som 
i de gode gamle dager smugleste 

romanene i Illustrert, Ukebladet eller 
Hjemmet. I Tidende har vi ikke pleid å ha 
føljetonger, så vi er ikke kommet i vane 
med å vurdere innhold og avslutning for 
å få leseren til å kaste seg over neste num-
mer av bladet for å se hva som skjer. Nå 
virker det som vi må begynne å tenke i de 
baner. Ikke før er det orientert om en ny 
lov, forskrift eller trygdeordning, så duk-

ker det opp en til. Eller så ble den som det 
ble informert om, forandret. Og da blir det 
faktisk en ny ny. Slik som bilaget til dette 
heftet av Tidende viser. Forskriften om 
trygderefusjoner med nye takster, vedtatt 
av Stortinget den 11. desember, gjort fer-
dig av Helsedepartementet den 19. desem-
ber, og gjort gjeldende allerede fra 1. 
januar, ble sendt ut som vedlegg til 
Tidende nr. 2 (det gule heftet). Helsedepar-
tementet fastsatte imidlertid den 28. feb-
ruar en ny «Forskrift om stønad til dek-

ning av utgifter til undersøkelse og 
behandling hos tannlege for sykdom.» Den 
gjaldt fra den påfølgende dag, 1. mars. Det 
gule heftet blir imidlertid ikke trykket på 
nytt, de nye takstene kommer som et sup-
plement. For øvrig viser jeg til Reidun 
Stenviks orientering på side 232.

Og hvem vet; kanskje blir det fortset-
telse i neste nummer?

Nå er det ingen bønn lenger – du må på nett

vilke krav stilles det til oss som 
stand når det gjelder å være konti-
nuerlig oppdatert på lover, regler 

og forskrifter som vedtas én dag, og gjel-
der fra den neste? Det sier seg selv at det 
er umulig å henge med i svingene i slike 
tilfelle som det ovenfor nevnte. Tidligere 
ble det ved ulike anledninger sendt brev til 
medlemmene dersom det hastet å få ut 
informasjon, og i noen tilfeller blir det 
fortsatt gjort. Men dette er en kostbar, tid-
krevende og urasjonell måte å formidle 
informasjon på. Nå har vi imidlertid Inter-
nett. Der kan informasjonen legges ut i det 
øyeblikk man får den, og fra nettet kan det 
legges lenker til nettsteder med andre 
aktuelle og relevante data.

Foreningen som kom på nett høsten 
2000, har allerede modernisert sitt nett-
sted én gang. Nå legges det daglig ut 
nyheter, i tillegg til at medlemmene konti-

nuerlig holdes oppdatert på den generelle 
medlemsinformasjonen. En orientering 
om og brukerveiledning for foreningens 
nettsted ble gitt i Tidende nr. 3, side 
134–5. Bruk gjerne foreningens nettsted 
som startside når du åpner på Internett.

Tidende, som har vært på nett i snart 
seks år, brukte også fjoråret til å utvide og 
modernisere sitt nettsted. Fra og med 2002 
er tidsskriftet lagt ut i fulltekst, og nå er all 
informasjon søkbar, noe som tidligere har 
vært et stort savn. En beskrivelse av nett-
stedet og funksjonene er gitt på side 240 
i dette nummeret av bladet.

Vi har ingen nye undersøkelser over 
hvor mange av medlemmene som benytter 
Internett. I 2000 oppgav over halvparten 
av tannlegene å ha tilgang til nettet 
hjemme, mens bare 19 prosent hadde til-
gang på kontoret. Fortsatt er det et pro-
blem at man ikke kan kobles til Internett 

på en maskin med tannlegeprogram, men 
andelen som har tatt skrittet inn 
i dataalderen med en hjemme-PC, har 
sannsynligvis økt betydelig de siste to til 
tre årene. E-post er nå en selvfølge i de 
fleste sammenhenger, og det er ikke bare 
foreningens og Tidendes nettsteder som er 
nyttige kilder til informasjon, kunnskap 
og underholdning. Hele verden ligger der. 
Det er heller ingen unnskyldning at man 
begynner å trekke på årene – selv beste-
foreldre har måttet gå over til e-post 
i kommunikasjonen med barnebarna. Så 
for dere som ikke allerede er på nett: hopp 
i det.

Og med det samme – vi vil gjerne at dere 
sender oss e-postadresser (se side 255).

God surf.
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