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det. Blich slo nok en gang fast at helse-
personellovens bestemmelser må være 
rådende også når det gjelder «arbeid for 
trygden», og at tilleggskrav om kompe-
tanse ikke bør forekomme. Dette vil NTF 
fortsette å kjempe for å få gjennomslag 
for på prinsipielt grunnlag. Samtidig 
lovet Blich at han, fra sin plass i Råd for 
spesialistutdanning av tannleger, vil 
gjøre det som står i hans makt for i alle 
fall å få lempet på tilleggskravene, slik 
at også allmennpraktikere kan kvalifi-
sere seg for å utføre implantatbehand-
ling.

I en åpenhjertig henvendelse til de 
odontologiske fakultetene spurte Blich 
ganske provoserende om grunnutdan-
ningen i det hele tatt makter å følge 
med i utviklingen, især på det implan-
tatprotetiske området. – Det propedev-

tiske kurset er sterkt forkortet, klinikk-
tiden er kortet ned til fordel for lese-
dager – er det i det hele tatt mulig å gi 
studentene den kliniske kompetansen 
de trenger før de går ut i en kravfylt 
yrkeshverdag, spurte Blich, og antydet 
selv at resultatet fort kan bli allmenn-
praktikere med et svært begrenset 
repertoar, og at spesialister overtar en 
stadig større andel av det som tradisjo-
nelt har vært allmenntannlegens virke-
område. – Er fakultetene blitt protek-
sjonistiske? spurte han, og fastslo at 
det ikke kan være slik at lærestedene 
selv bestemmer utdanningens innhold, 
fordi de dermed også, uten medvirk-
ning fra andre interessenter, legger 
rammene for hvilken tannbehandling 
som kan utføres i allmennpraksis.

Blich henviste til NTFs kommende 
representantskapsmøte 19.–20. 
november, hvor forsamlingen skal 
debattere to viktige spørsmål: Gir 
dagens tannlegeutdanning de tannle-
gene samfunnet trenger i morgen? 
Dessuten om NTFs holdning til spesia-
liteter skal fastholdes eller justeres i lys 
av de tidligere omtalte kompetansekra-
vene, som muligens bare er begynnel-
sen på en formalisering av ytterligere 
kompetansekrav for utøvelsen av 
offentlig finansiert tannbehandling. – 
Dette er viktige spørsmål som vil få stor 
betydning for rammevilkårene til den 
vanlige tannlege, avsluttet Blich, som 
håpet på sterke innspill fra represen-
tantene.

Morten H. Rolstad

Fem i forbifarten

Tannlegeforeningens landsmøte ble i år arrangert 
ved Norges Varemesse og Hotell Arena på Lille-
strøm. Slik vil det bli neste år også. Etter det følger 
to år med landsmøte utenfor hovedstadsområdet; 
først i Stavanger og så i Trondheim. Deretter blir 
det noen år hvor arrangementet legges i eller ved 
Oslo igjen. Hvor det blir, er foreløpig ikke bestemt, 
men det vil antakelig langt på vei avhenge av eva-
lueringene etter årets og neste års arrangement. 
Tidende har tjuvsartet litt med den evalueringen, 
og vi har spurt noen av årets deltakere om hva de 
syntes om å være på Lillestrøm.

Helge Ragnvald Øyri, tannlege, 
Stavanger (jobber i Sandnes)
– Jeg er en halvfast landsmøtedeltaker. 
Det vil si at jeg deltar ofte, men ikke 
alltid. Kombinasjonen fag og utstilling 
er det som trekker meg til landsmøtet. 
Jeg treffer kjente også, men det sosiale 
er sekundært for meg.

Om Lillestrøm kan jeg si at det 
naturligvis tar litt lengre tid å komme 
hit enn til de lokalitetene vi har vært 
vant til. Men det oppleves ikke som noe 
stort problem. Jeg har bodd i sentrum 
og brukt toget til og fra.

Utstillingen i Norges Varemesse er 
oversiktlig. Jeg synes dette er fine 
lokaler. For øvrig er logistikken på 

landsmøtet bedre her enn i sentrum. 
Det er kortere vei mellom de ulike 
salene enn det er mellom Plaza og 
Royal Christiania. Før var det ofte slik 
at vi ikke rakk å komme fra det ene 
foredraget til det andre på grunn av 
avstanden.

En helt annen ting er at jeg ville 
finne det ok å legge landsmøtet utenfor 
Oslo-området litt hyppigere.

Anne Timenes Mathiesen, tannlege, 
Lillehammer
– Jeg er med på landsmøtet når det er 
i Oslo. Her på Lillestrøm synes jeg det 
er en fin utstilling og gode forelesnin-

ger og saler. Men jeg savner sentrum 
litt. Jeg har bodd hos en kollega i ut-
kanten av Oslo, og vi har kjørt bil til 
og fra. Det er fagprogrammet som 
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trekker mest for meg, og det synes jeg 
var variert og godt i år. Av og til er det 
vanskelig å velge når det går flere ting 
samtidig, og man kunne tenke seg 
både det ene og det andre. Jeg synes 
forresten at tre timer i strekk uten 
pause er drøyt.

Jan Erik Kjærstad, tannlege, Tromsø

– Jeg er med på landsmøtet regelmes-
sig. Ikke i fjor riktignok. Her på Lille-
strøm synes jeg det er veldig ok. Det er 
fine lokaler og mer åpent enn det som 
har vært i Oslo sentrum. Dessuten er 
det god plass på foredragene. Det var 
lurt med forhåndspåmelding. Jeg var 
forresten litt skeptisk til Lillestrøm på 
forhånd. Vi har gått flere sammen og 
satset på drosje frem og tilbake. De har 
en fast pris på 450 kroner hver vei, og 
det er greit når vi spleiser på det. Men 
vi var ikke like mange hver dag, for det 
er ikke alle som kommer seg opp om 
morgenen.

– Vi er med på NTFs landsmøte hvert 
år. Det var kanskje litt strevsomt 
å komme seg til Lillestrøm, og vi savner 
muligheten til å gå i byen innimellom. 
Men sosialt sett er det positivt at vi er 
utenfor sentrum. Da holder folk seg på 
ett sted, og vi blir mindre spredt. På den 
måten får vi mer tid sammen med ven-
ner og kullkamerater. Utstillingen er 
mer luftig her, og det er bedre oversikt. 
Vi hadde litt orienteringsproblemer helt 
til å begynne med, kanskje, men vi fant 
fort ut av det. For oss er fag, utstilling 
og det sosiale akkurat like viktig. Det 
var forresten en litt lite effektiv kafé her 
på Norges Varemesse, med mye kø ak-
kurat ved lunsjtider klokken 12.

Anna Bentinger, utstiller, Sverige 
(GlaxoSmithKline AB)
– Det er like bra på Lillestrøm som 
i Oslo Spektrum. Alt har fungert fint. 
Det som er vanskelig med Norge er at 
alt må tolles inn. Det slipper vi i EU-
landene.

For øvrig har vi hatt godt med besøk, 
med mest trykk på fredag. Torsdag var 
mer rolig, og lørdag er veldig stille. Vi 

har delt ut masse prøver og 
har fått god respons. Jeg 
har vært på Nordental 
mange ganger og er godt 
fornøyd med utstillingen 
på årets landsmøte.
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