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Forskningsdag ved Bergensfakultetet

en 10. oktober arrangerte Det 
odontologiske fakultet i Bergen 

sin årlige lokale forskningsdag. Dette er 
en dag der alle kandidater ved fakulte-
tet, inklusive studenter, kan presentere 
sine forskningsprosjekter.

Som vanlig ble det delt ut stipend for 
beste presentasjon i klassene student-
forskere og PhD-kandidater. Juryen ble 

ledet av førsteamanuensis Alix Young 
Vik fra Universitetet i Oslo, og besto 
ellers av professor Rune Nilsen og før-
steamanuensis Helene Tvinnereim fra 
Universitetet i Bergen.

Premien til beste studentpresenta-
sjon ble delt mellom to prosjekter:

– Catrine Baug Andreassen (kull 3) 
mottok stipend på kr 2 500 for sin pre-

sentasjon «Consumption of sports 
drinks and experienced oral health – a 
questionnaire among users of SiB’s 
exercise facilities in Bergen». Veileder 
var Anne N. Åstrøm.

– Kristiane Helland og Elisabeth Grut 
Gil (kull 4), mottok kr 1 250 hver for sin 
presentasjon «In vitro effect(s) of 
smokeless tobacco (ST) extracts on the 
periodontal ligament (PDL) cells». Vei-
ledere var Salah Ibrahim, Endre V. 
Vasstrand og Anne Isine Bolstad.

Gabriela Dabija ble tildelt kr 10 000 
i stipend for beste presentasjon blant 
PhD-kandidatene. Tittel på prosjektet er 
«Fusobacterium nucleatum invades pri-
mary normal human gingival fibro-
blasts». Daniela E. Costea, Mihaela Cim-
pan, Anne Chr. Johannessen og Vidar 
Bakken er veiledere.

Mari Myren
Forskningskonsulent ved

Det odontologiske fakultet, Bergen

■ 1908
Hvorledes skal spørgsmaalet 
skoletandlæge gripes an?

onn Nilsen som var en av de ivrigste 
forkjemperne for innføring av 

skoletannpleie, holdt foredrag med 
denne overskriften. Vi siterer:

Men først maa vi, som før nævnt, 
drive oplysningsarbeide, tiltvinge os 
interesse for sagen. Paa det nuværende 
standpunkt vilde vi risikere at denne 
viktige sag blev slaaet i hartkorn med 
socialistiske gratisfordringer, og et 
afslag blev følgen; og det er netop et 
afslag vi maa vogte os for for, thi da er 
muligens sagens fremgang stanset for 
lange tider.»

Januar 1908, 3die hefte

■ 1958
Vedr. syketrygdens refusjon 
for lokalbedøvelse

gså for 50 år siden kunne det her-
ske tvil om fortolkningen av tryg-

dereglene. Her siteres en redegjørelse 
fra Rikstrygdeverket:

Ved tannuttrekking eller kirurgiske 
inngrep i helt atskilte kjeveområder 
refunderes det fullt ut for lokalbedø-
velse i det ene område og 50 pst. for 
lokalbedøvelse i det annet. Som atskilte 
kjeveområder regnes motstående kjeve-
halvdel eller motsatt kjeve. Foretas 
lokalbedøvelse i fronttannsområde, gis 
det ikke tillegg som foran nevnt uten at 
det er 4 tenner mellom inngrepsste-
dene.

Det er bare ved injeksjon i foramen 
mandibulare at det refunderes for regi-
onalanestesi etter takstnr. 102 a med kr. 
8,-. Ved injeksjon i foramen mentale, 
foramen infraorbitale og ved infiltra-
sjon ved tuber maxillare refunderes 
etter takst nr. 101 med kr. 3,-.

Brukes lokalbedøvelse ved ekstrak-
sjon av melketenner, refunderes det 
etter takst nr. 101 med kr. 3,-.

Januar 1958, hefte 1

■ 1998
Sosialstønad til 
tannbehandling

osialkontorenes utbetaling av stø-
nad til tannbehandling ligger tro-

lig et sted mellom 40 og 80 mill. kroner 
i året. Det er store variasjoner i utbeta-
lingene, både i forhold til folketallet og 
pr. søknad, og gjennomsnittstall viser 
at det er relativt omfattende behandlin-
ger som får sosialstønad. Man kan ikke 
ut fra undersøkelsen* si noe om årsaken 
til variasjonen, men det er rimelig å 
anta at forskjellene skyldes både vari-
erende behov for sosialstønad i områ-
det og ulik praktisering av regelverket. 
(*spørreskjema sendt til et utvalg sosi-
alkontorer høsten 1996)

Januar 1998, nr. 1
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Prisvinnerne, f.v. Catrine Baug Andreassen, Elisabeth Grut Gil, Kristiane Helland og Gabriela Dabija. Foto:
Jørgen Barth.
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