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Helseministeren ønsker 
kreftfaremerking på snus

else- og omsorgsdepartementet er 
bekymret for den dramatiske øk-

ningen i snusbruk de siste årene, især 
blant unge menn, og har nå sendt brev 
til EU i håp om å få gjeninnført kreft-
faremerkingen på snus.

I et brev fra Helse- og omsorgsde-
partementet til Nasjonalt folkehelsein-
stitutt, Kreftforeningen og Tobakksfritt 
(hvor NTF er medlem), heter det: 
’Norge hadde inntil år 2003 advarsler 
på snusproduktene om at snus er kreft-
fremkallende og alvorlig helseskadelig. 
Som følge av EU-direktiv 2001/37/EF 
om merking av tobakksprodukter, som 
Norge gjennom EØS-avtalen er bundet 

av, ble disse advarslene fjernet og 
erstattet med en advarsel om at snus 
«kan være helseskadelig og er avhen-
gighetsskapende». I ettertid er det pub-
lisert flere studier og kunnskapsopp-
summeringer om helsefaren ved snus-
bruk, bl.a. fra IARC (2007) og SCENIHR 
(2007), som konkluderer med at snus er 
kreftfremkallende. Statsråd Sylvia 
Brustad har på denne bakgrunn sendt 
en oppfordring til EU-kommisjonen 
om å endre merkedirektivet.

Tannpleierutdanning 
i Vestfold fra 2009?

øgskolen i Vestfold håper å kunne 
tilby tannpleierutdanning fra og 

med høsten 2009, skriver Østlands-
Posten.

– En del praktiske forhold gjenstår. 
Vi må for eksempel sikre finansiering 
av en studentklinikk, sier dekan ved 
avdeling helsefag, Solveig Sandvik, og 
fortsetter:

– En tannhelsemelding skal om ikke 
lenge behandles i Stortinget. Der er det 
blant annet en anmodning om økt 
kapasitet på tannpleierutdanningene. 
Vi håper dette blir enda et skritt på 
veien mot opprettelse av denne utdan-
ningen i Vestfold.

Høgskolen i Vestfold ønsker å satse 
mer på grunnutdanninger, som all-
mennlærer og tannpleier, og vil med 
det bidra til å skape et mer levende 
studentmiljø i Larvik.

■ 1908
Bemerkning i anledning 
undervisningssagen

ette var tittelen på et foredrag som 
Ola Krøtø i henhold til innkallin-

gen skulle holde på medlemsmøte 
i foreningen 14. mars 1908. Foredra-
get ble fremført og er trykket i Tiden-
de, men det skapte stor debatt under 
møtet om foredraget i det hele tatt 
skulle fremføres:

«Efter foredragets afslutning udtalte 
Formanden (Blumenthal-Petersen): 
Jeg takker Krøtø for foredraget. Havde 
bestyrelsen havt anelse om indholdet, 
skulde han aldrig have faaet anledning 
til at fremkomme med sine bemerknin-
ger. Det er ganske besynderlig, at en 
mand som Krøtø kan være saa blind og 
kun tænke, at hans mening og bedøm-
melse af sagen er fuldstændig rigtig. 
Krøtøs udelikate angreb paa dr. Brun 
finder sikkerligen hele foreningen at 
maatte ta afstand fra.

Der stemmes over, om der skal dis-
kuteres. Diskussion enstemmig vedta-
get.»

April 1908, 5te hefte

■ 1958
N.T.F.s prisbelønninger 
i anledning 75-års-jubileet

samsvar med representantskapets 
vedtak har hovedstyret fastsatt føl-

gende bestemmelser for prisoppgaver 
til 75-års-jubileet:

Prisbelønninger kan utdeles for et 
vitenskapelig arbeid innen Norges 
Tannlegehøgskoles fagområde. Dette 
arbeid må ikke tidligere ha vært publi-
sert og skal være sendt til N.T.F.s sek-
retariat innen 1. juli 1959. (Med 
uttrykket «publisert» menes trykt og 
offentliggjort.)
----
Hovedstyret har fastsatt følgende opp-
gaver:

A. Kariesforskningens resultater og 
deres anvendelse i det profylaktiske 
arbeide.

B. Gi en kortfattet (ca. 2000 ord) 
populær fremstilling av karies etiologi 
og profylakse til skriftlig veiledning 
for publikum.

Februar 1958, hefte 2

■ 1998
Rike Norge? Budsjettkutt 
rammer undervisningen

en situasjon vi er kommet i, er 
ikke politisk villet. Det er bare 

blitt slik ved en tilfeldighet. Andre fa-
kulteter må også forholde seg til bety-
delige nedskjæringer, men de kan mu-
ligens klare innsparingene ved å redu-
sere på driftsmidlene. Vårt fakultet er 
svært personellintensivt, derfor blir vi 
tvunget til også å redusere på lønns-
midlene. Dette forteller dekanus ved 
Det odontologiske fakultet i Bergen, 
professor Per Johan Wisth til Tidende 
og tilføyer: Nå er selv jeg deprimert.

Om alle dystre spådommer slår til, 
vil 30 % av instruktørstillingene ved 
fakultetet stå ledige fra høsten av. Da 
vil de forsvinne som i dag er såkalt 
midlertidig ansatte.

Mars 1998, nr. 4
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