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■ 1904
Behandling mod bræknings-
symptomer ved aftryktagning

eilighedsvis kommer patienter med 
let irritable bløde ganepartier til 

behandling for aftryktagning. Man la-
der vedkommende lige før aftryktag-
ningen gurgle sig med kamfervand, 
eller bepensler man ganen med lidt af 
en cocain-opløsning. (Dental Cosmos)

August/september 1904, 8. hefte

■ 1954
Ansettelse av sekretær

februarheftet av Tidende 1954 var 
stillingen som sekretær i NTF utlyst, 

alternativt med 4 og 6 timers kontortid. 
Fire søkere hadde meldt seg, og hoved-
styret var enstemmig kommet til at stil-
lingen måtte besettes overensstemmen-
de med alternativ A, dvs. 6 timers kon-
tortid. Vi leser følgende:

Hovedstyret er videre av den oppfat-

ning at stillingen bør besettes med en 
forholdsvis yngre tannlege som even-
tuelt kan ansettes som generalsekretær 
når denne stilling blir ledig. Hovedsty-
ret innstiller enstemmig Arne Sollund.

Hovedstyret har utarbeidet en forelø-
pig instruks for sekretæren, idet hoved-
styret overfor den ansatte forbeholder 
seg adgang til å endre instruksen.

Til neste år vil hovedstyret foreslå 
tilføyelser i N. T. F.’s lovers § 11 som går 
ut på at representantskapet ansetter 
sekretær og fastsetter gasjen for ham.

September 1954, hefte VII

■ 1994
Sykdomsregistrering og 
behandlingsstrategi

nne Løvberg Gimmestad og Knut 
Fylkesnes hadde undersøkt et re-

presentativt utvalg av 15-åringer be-
handlet i Oslo offentlige tannhelsetje-
neste i 1979 og 1989 for å finne eventu-

elle endringer i sykdomsprevalens og 
kriterier for behandling. I en artikkel 
i Tidende oppsummeres resultatene slik:

Behandlingskriteriene hadde endret 
seg dramatisk. Bare 31 % av de flatene 
som ville blitt fyllingsbehandlet ut fra 
kriteriene i 1979, ble behandlet i 1989. 
Antallet helt friske flater hadde økt med 
32 %, antallet fylte flater hadde sunket 
med 81 %. Akkumulert sykdoms-
behandlingserfaring var 27 % i 1979 og 
6,9 % i 1989. Nedgangen avspeiler mest 
endringene i behandlingskriterier. 
Redusert kariesforekomst uttrykkes best 
ved økningen i friske flater, men også 
denne var berørt av kriterieendringene. 
Gitt at grensen for behandling settes ved 
emalje-dentingrensen, kan 54 % av 
inngrepene i 1979 defineres som over-
behandling. Strengere behandlingskri-
terier vil øke risikoen for flere urørte 
dentinlesjoner. Mulige følger av dette 
analyseres i en kommende artikkel.

Mai 1994, nr. 8

Pål Brodin ny dekan i Oslo
Professor Pål Brodin er valgt til dekan 
ved Det odontologiske fakultet i Oslo 
for perioden 1. januar 2005 til 31. de-
sember 2008. Han har pekt ut Ingar Ol-
sen som forskningsdekan og Morten 
Rykke som studiedekan.

Da valgresultatet ble offentliggjort 
26. oktober hadde Brodin fått 63,4 pro-
sent av stemmene, mens motkandida-
ten, professor Pål Barkvoll, hadde fått 
35,7 prosent. 0,9 prosent stemte blankt. 
For informasjon om resultatet fra de 
enkelte kretser, og vekting av stem-
mene, se www.odont.uio.no, under Valg 
2004.

Nytt for valget i 2004 var at det kun 
skulle velges en dekan og 11 medlem-
mer til fakultetsstyret. Antall medlem-
mer av fakultetsstyret er redusert fra 
25. Resultatet av fakultetsstyrevalget er 
klart i uke 48.

Personalia

Dødsfall
Jan Henrik Røine, f. 03.03.1927, tann-

legeeksamen 1955, d. 06.10.2004
Carl-Otto Ledsaak, f. 09.05.1955, tann-

legeeksamen 1983, d. 23.09.2004
Malin Ulrika Kvitnes, f. 21.04.1971, 

tannlegeeksamen 1997, 
d. 18.10.2004

Fødselsdager
85 år
Sverre Schjetlein, Oslo, 3. desember
Per Ulla, Ålesund, 13. desember

80 år
Lars Stramrud, Hamar, 6. desember
Per Juliussen, Halden, 13. desember
Sigfrid Hovlandsdal, Oslo, 18. desem-

ber

75 år
Per Henrik Rygh, Husøysund, 

3. desember
Åsa Nernæs, Bergen, 4. desember
Torkel S. Viland, Ølen, 11. desember
Svein Utheim Toverud, Oslo, 

14. desember

70 år
Inger Kitterød, Halden, 1. desember
Ivar Leo Sæther, Kristiansund, 

11. desember
Pål Arneberg, Oslo, 12. desember
Rolf Einar Kjærstad, Tromsø, 15. 

desember
Per Vagn Kjellsen, Nesbru, 20. desem-

ber

60 år
Eli Holtan, Sandnes, 2. desember
Per Kristiansen, Florø, 5. desember
Ellen Fonneløp, Sørumsand, 6. desem-

ber
Inger Theie Naalsund, Vågland, 

11. desember
Ragnhild Grosvold, Drammen, 

14. desember

50 år
Sissel Hovland Solhei, Hagan, 

1. desember
Vigdis Hovden Nait-Aissa, Moss, 

12. desember
Jan Norberg, Stavern, 17. desember
Elin Giertsen, Bergen, 18. desember
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