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N O T A B E N E

Per Brandtzæg utnevnt til Kommandør 
av St. Olavs Orden

M. Kongen har utnevnt 
professor, dr.philos 

Per Brandtzæg, Oslo, til 
Kommandør av Den Konge-
lige Norske St. Olavs Orden 
for hans innsats for medi-
sinsk forskning, heter det 
i en pressemelding fra slot-
tet.

Ordensrådet har i sin 
vurdering lagt vekt på at 
Brandtzæg gjennom lang 
tid har vært en forgrunns-
skikkelse innen det norske 
medisinske forskningsmil-
jøet. Hans innsats har vært 

langvarig, omfattende og av en enestå-
ende internasjonal kvalitet. Han har 
i de to siste tiårene vært landets mest 
siterte forsker internasjonalt, og publi-
sert i de mest prestisjetunge internasjo-
nale tidsskrifter.

Vektlagt er også at han alltid har vist 
ansvar for at hans forskningsresultater 
skal omskapes til noe av praktisk 
betydning for syke mennesker.

Dekorasjonen ble overrakt i Domus 
Medica i Oslo fredag 3. november av 
kansellisjef Egil Vindorum.

Bensow-prisen til 
Ingar Olsen

forbindelse med den 
skandinaviske tannle-

geforenings årsmøte i 
Helsingfors den 16. no-
vember vil forskningsde-
kan Ingar Olsen ved det 
odontologiske fakultet 
i Oslo motta en pris fra 
Stiftelsen Bensow og 
Äyräpääs fond, som har 
til formål å fremme odon-
tologisk forskning. Pris-

summen er på 100 000 svenske kroner. 
Prisen skal gå til en tannlege fra enten 
Danmark, Finland, Island, Norge eller 
Sverige som anerkjennelse for et utført 
arbeide, og som oppmuntring til videre 
forskning.

Professor Ingar Olsen er verdens-
kjent innenfor mikrobio-
logimiljøet og er med 
i en forskergruppe som 
har identifisert over 770 
bakteriearter i munn-
hulen. Gruppen har pub-
lisert artikler i ledende 
internasjonale mikrobio-
logiske tidsskrifter og 
har hjulpet klinikere til 
bedre å forstå komplek-
siteten ved orale infek-
sjoner.

■ 1906
Hvorledes forebygge 
tændernes ødelæggelse

ra foredrag ved Lauritz Haug på 
Tannlegeforeningens årsmøte 13. 

oktober 1906 sakses følgende:
«Kan nu vi tandlæger blive enige om 

en kortfattet fremstilling af mund- og 
tandpleien, nærer jeg det bedste haab 
om, at medicinaldirektør og departe-
ment skulle ville yde sin medvirkning 
til, at en saadan fremstilling optages 
i lærebøgerne, eller at i allefald depar-
tementet ved cirkulære til samtlige sko-
lestyrer henleder opmærksomheden 
paa en saadan brochure med henstilling 
om at lægge den tilgrund for undervis-
ningen i sundhedslære ved afsnittet om 
fordøielsen.»

December 1906, 2det hefte

■ 1956
Kampen mot tannsykdom-
mene i Norge

elsedirektør Karl Evang var fore-
dragsholder da Rogaland Tann-

legeforening feiret 50-årsjubileum un-
der NTFs landsmøte i Stavanger i 1956. 
Vi sakser fra foredraget:

«Selv om mange skanser er stormet, 
står den norske tannlegestand overfor en 
fiende som ikke viser noe tegn til svakhet, 
samtidig som standen har fått bedre 
våpen i hendene enn noen annen genera-
sjon av tannleger før dem har hatt. Noe av 
det viktigste er dette: Det er foregått en 
vesentlig forskyvning i den norske befolk-
nings oppfatning av tannsykdommer, fra 
en kosmetisk synsvinkel til en helsesyns-
vinkel, og slik at kravet på tannrøkt er 
vokst frem til et krav på lik linje med kra-
vet om annen helserøkt. Ja, i visse hense-
ender gis i dag tannrøkta prioritet foran 
annen helserøkt. Vi møter derfor en for-
ståelse og villighet blant kommunene og 
fylkene og i statens organer til å gå inn 

for tannrøkten, som kan stå som eksempel 
for andre deler av helsearbeidet, og vi må 
smi mens jernet er varmt.»

November 1956, hefte IX

■ 1996
NTF satser for fremtiden

ed visjonen «Dyktige og tilfredse 
tannleger med fornøyde pasien-

ter» legger hovedstyret frem forslag til 
strategiplan for foreningen og trekker 
i første omgang opp strategier for foren-
ingen frem mot år 2000. NTFs vedtekter 
danner grunnlaget, og planens virksom-
hetsidé, som er en forenklet utgave av 
formålsparagrafen, lyder slik: «NTF skal 
arbeide for medlemmenes faglige, øko-
nomiske og sosiale interesser samt det 
kollegiale samhold. Foreningen skal 
også arbeide til beste for odontologisk 
forskning og tannhelsen i Norge.»

Oktober 1996, nr. 14
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