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N O T A B E N E

«Null hull» – 
Oslo-studentenes revy
For første gang på 30 år ble det i høst 
arrangert revy i Geitmyrsveien. Et halvt 
hundre tannlegestudenter deltok på og 
utenfor scenen, fortalte revysjefen, 
Rønnaug Eriksrød, som hadde fått tid 
til dette mellom studieøktene. Store au-
ditorium var da også sprengfullt av 
publikum da et svingende orkester åp-
net det hele. Så kom innslagene tett, 
med både scene- og videoinnslag. Noen 
heldige(?) blant staben ble tatt på kor-
net, til hylende begeistring fra publi-
kum. Det var også innslag av mer all-
menn karakter: Hva med en heftig ar-
rangert tolkning av kvinnelivet i «Nine 
to five»? Og – ikke minst – den kreven-
de duetten «All I Ask of You» som ble 
nydelig fremført av Therese Korstadha-
gen og Jørgen Hommern. Andre danse- 
og scenenumre spente fra råkule «Den-
tal Mental Gentle Boys» til en svært 
sjarmerende magedansoppvisning. Kort 
sagt – det bør ikke gå 30 år til neste re-
vy.

Nils Roar Gjerdet

§§§Spør 
advokaten

TFs advokat får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske pro-

blemstillinger fra tannlegenes hverdag. 
Tidende tar opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. Leser-
ne oppfordres til å komme med egne 
spørsmål som enten kan sendes til 
redaksjonen eller direkte til Knut S. 
Kjølstad.

Spørsmål: Jeg er nyutdannet og jobber 
som assistenttannlege.

1. Hvor finner jeg en sykdoms-/
avbruddsforsikring? Hva bør denne 
dekke? Dekker den også graviditet og 
svangerskapspermisjon?

2. Mer generelt: hva må en selvsten-
dig næringsdrivende gjøre for å få 
utbetalt penger i en svangerskapsper-
misjon?

3. Er det riktig å registrere seg som 
enpersonforetak i Brønnøysundregiste-
ret?

Svar: 1. NTF har en egen Sykeavbrudds-
forsikring. Den er et rimelig alternativ 
og anbefales. Innmelding skjer til NTFs 
sekretariat. Forsikringen dekker ikke fra-
vær under svangerskap med mindre det 
foreligger sykemelding fra lege.

2. Dersom man kan planlegge, bør du 
10 måneder før nedkomst tegne til-
leggstrygd til sykepenger fra trygde-
kontoret. Du vil da få ikke bare 65 % av 
G, men 100 % av G i stønadsperioden. 
Se om dette spørsmål i Håndboken på 
side 150.

3. Det er riktig og nødvendig 
å registrere seg i Brønnøysundregiste-
ret når man driver selvstendig nærings-
virksomhet som du gjør.

Spørsmål: I samarbeidsavtalen er det 
medtatt et punkt om at jeg som assis-
tenttannlege skal betale praksisinneha-

ver en godtgjørelse ved fravær på 
grunn av sykdom.

I sommer hadde vi avtalt at jeg skulle 
ha ferie i juli måned. Jeg ble imidlertid 
syk og har fått utbetalt sykepenger fra 
NTFs gjensidige sykeavbruddskasse. 
Har praksiseier krav på kompensasjon 
i et slikt tilfelle?

Svar: Svaret er ikke opplagt, men de 
beste grunner taler etter min oppfat-
ning for at praksiseier ikke har krav på 
godtgjørelse i dette tilfelle.

Jeg legger da til grunn at det var 
avtalt ferie i dette tidsrom, dvs. at prak-
siseier ikke kunne regne med noen inn-
tekt fra assistenten i juli. At assistenten 
får utbetalt sykepenger er i forhold til 
praksiseier en tilfeldighet og bør ikke gi 
vedkommende krav på andel i disse.

Svaret kan bli et annet dersom prak-
sisinnehaver betaler premien til Syke-
avbruddskassen.

N

En svært sjarmerende magedanstrupp. Fra 
ventre: Mari Skaar, Mette Helen 
Kristoffersen, Melody Moezzi, Ane Marthe 
Bruseth og Eva Marie Ross. Tine Solheim, 
Anna Karin Abrahamson og Mirna Farran var 
også med, men er ikke med på bildet. Foto: 
Nils R. Gjerdet. Bildet til høyre viser revysjef 
Rønnaug Eriksrød foran sine tropper. Foto: 
Eivind Foslie. 


