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MINNEORD

Øylaug Lauvstad
ylaug Lauvstad døde onsdag 12. 
februar, 57 år gammel. En liten kul 

på halsen ble oppdaget sommeren 2002. 
Det viste seg dessverre å være raskt vok-
sende kreftceller. Vi på arbeidsplassen 
håpet at alle våre gode tanker skulle gjøre 
henne frisk igjen. Vi trengte henne som 
medmenneske og kollega.

Øylaug hadde så å si hele sin yrkeskar-
riere som tannlege i Oppegård.

Hun var innom de fleste klinikker og 
arbeidet sammen med de fleste tannhelse-
sekretærer og tannpleiere i kommunen. 
Hun var meget godt likt både av pasienter 
og ansatte. Hun var raus og romslig og 
avlastet medarbeiderne i meget stor grad, 
og tannhelsesekretærene stod i kø for å få 
arbeide sammen med Øylaug.

Hun fikk også oppleve forandringen 
med at stadig flere barn var uten hull. 
Dette betydde at nye oppgaver trengte seg 
på – Øylaug tok også disse utfordringene. 
Hun var nøye og ivret for at arbeidet ble 

gjort ordentlig. Blant annet var hun med 
på å kartlegge behovet for behandling av 
pasienter på sykehjemmene.

Øylaug var en dyktig tannlege både 
i håndverk og i møte med pasientene. Hun 
viste stor omsorg, men hun kunne også 
være bestemt, og hjalp dermed pasientene 
til å klare mer enn de hadde forventet av 
seg selv. Hun tok etter hvert etterutdan-
nelse i lystgassedasjon og tok både imot 
pasienter med behandlingsvegring fra kol-
leger og behandlet pasienter i narkose ved 
Det odontologiske fakultet i Oslo. Det 
arbeidet hun utførte der ble også høyt 
verdsatt.

Øylaug var tillitsvalgt for tannlegene 
i tidsrommet da det var mest turbulent 
i distriktet. Presset var stort, men Øylaug 
var alltid ærlig i det hun stod for. I 1998 
ble alle klinikkene i Oppegård samlet 
under ett tak. Øylaug var med i planleg-
ging og ved utforming av klinikken. Hun 
ble klinikksjef og gikk inn for oppgaven 

med hele seg – arbeidet systematisk og 
stod på. Hennes mål var en klinikk hvor 
pasienten fikk den beste behandling, og 
hvor de ansatte trivdes. Det var mange 
steiner som skulle vendes. Utfordringene 
stod i kø, men Øylaug sparte seg ikke. Hun 
visste hvor hun ville, men det var viktig 
for henne å ha alle med seg. Hun hadde en 
egen evne til å «se» den enkelte, og til og 
få enhver til å føle seg verdifull.

Øylaug hadde evnen til å se det humo-
ristiske i situasjoner som holdt på å låse 
seg og plutselig kunne hun komme med et 
«ungpikefnis».

Vi som kjente Øylaug vil huske henne 
som et varmt og omsorgsfullt menneske 
og sitter igjen med et stort tomrom som 
det blir vanskelig å fylle.

Våre tanker går til mann, barn og bar-
nebarn.

For tannhelsetjenesten i Ski – Oppegård
Brittmarie Ruud

overtannlege

Ø

Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 
ved 

Universitetet i Bergen

Fagområdet oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske 
fakultet skal ved studiestart september 2003 ta opp inntil 3 kan-
didater etter desentralisert studiemodell.

Spesialistutdanningen tilbyr 2 alternative studieløp:
– Femårig heltidsstudium.
– Inntil 9årig heltidsstudium som også inkluderer forskerutdan-

ning med odontologisk doktorgrad.

Spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin baseres på en 
teoretisk utdanningsdel i tillegg til klinisk utdanning ved Klinikk 
for oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet 
og Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, 
Helse Bergen.

En del av den kliniske utdanningen vil for begge studieløpene 
foregå ved godkjente oralkirurgiske/kjevekirurgiske avdelinger 
utenfor Universitetet i Bergen.

Det faglige ansvaret for utdanningen vil være tillagt fagområdet 
oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet, Uni-

versitetet i Bergen og ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus, Helse Bergen.

Etter gjeldene regler, kreves minst 2 års odontologisk allmenn-
praksis for opptak til spesialistutdanning. Generelle regler for 
opptak er under bearbeiding og det kan derfor søkes om dispen-
sasjon fra dette punktet.

Virker denne utdanningen interessant, er du velkommen til å 
søke. Send søknad med attestert dokumentasjon på tidligere 
utdanning, praksis, hospitering og kurs som du anser kan være 
relevante for søknaden til: Universitetet i Bergen, Det odontolo-
giske fakultet, Årstadveien 17, 5009 Bergen.

Søknadsfrist 30. april 2003.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagansvarlig for 
oral kirurgi og oral medisin, professor Sølve Hellem, tlf 55 58 66 55, 
e-post: solve.hellem@odont.uib.no. Søknadspapirer fås ved hen-
vendelse til studiekonsulent Sidsel Holmberg, 55 58 65 55, 
e-post: sidsel.holmberg@odfa.uib.no


