
354 DEN NORS KE  TAN NLEGEF OR ENINGS  TIDENDE  2010;  120 N R 6

S I S T E  N Y T T  F Ø R S T

Tidligere dekan advarer

Kuttene i vitenskapelige stillinger vil 
gå ut over det odontologiske kompe-
tansesenteret på Vestlandet, advarer 
tidligere dekan ved det tidligere odon-
tologiske fakultetet i Bergen, Magne 
Raadal. Han varsler samtidig at det 
nye odontologibygget som skal stå 
ferdig i 2012 kan komme til å stå uten 
nødvendig kompetanse. I et leserbrev 
i universitetsavisen På Høyden varsler 
han alvorlige konsekvenser dersom 
ikke universitetsledelsen tar grep mot 
nedbemanningen ved Institutt for kli-
nisk odontologi.

Instituttleder Inge Fristad deler 
bekymringen og sier at instituttet har 
mistet seks stillinger siden 2007. Det er 
fortsatt en ubalanse på fire millioner 
kroner mellom grunnbevilgningen til 
instituttet og dagens lønnsutgifter. En 
ytterligere nedbemanning vil gå ut 
over spesialistutdanningen og dermed 
svekke instituttets inntekter, advarer 
Fristad.

Både Raadal og Fristad sier den øko-
nomiske situasjonen ved Institutt for 
klinisk odontologi er i strid med forut-
setningene for sammenslåingen av Det 
odonotlogiske og Det medisinske 
fakultet i 2008, melder På Høyden.

Null hull på Facebook
Produsenten bak Flux har opprettet et 
forum for foreldre som vil ha barn med 
null hull, der de kan utveksle erfarin-
ger om barns tannhelse. Null hull-
klubben hadde i midten av mars nær-
mere 8 000 tilhengere.

Rødvin for tennene

Amerikanske forskere har tidligere 
funnet at kjemiske forbindelser i skall 
og stener fra vindruer hindrer bakterier 
i å feste seg til tannemalje. Nå har for-
skere fra Pavia-universitetet i Italia 
bekreftet funnene. Resultatene viser at 
bakteriene mister evenen til å feste seg 
til emalje og spytt når personen har 
hatt rødvin i munnen. Fagpersoner 
fraråder imidlertid folk å drukne Karius 
og Baktus i alkohol. Det understrekes 
at rødvin er surt og gir etseskader. 
Samtidig sies det at hvitvin som regel 
er ennå mer skadelig for tannemaljen 
på grunn av høyt syreinnhold.

Avtale med Norsk Helsenett

Norsk Helsenetts administrerende di-
rektør Håkon Grimstad (t.v.) og NTFs 
president Gunnar Lyngstad signerte 
både en samarbeidsavtale og en pro-
sjektavtale på et hotell ved Værnes 
flyplass utenfor Trondheim onsdag 
24. mars. 

I avtaleforpliktelsene heter det blant 
annet at et eget bestillingsskjema for 
tannleger skal være klart senest 8.april 
2010. Det løftet ble holdt. 

Tannleger som kobler seg på helse-
nettet før 1. september skal ikke betale 
abonnementsavgift for perioden før 
denne dato, opplyser Jørn André Jør-
gensen, som har vært sentral i fremfor-
handlingen av avtalen. Han sier også 

at det loves kr 2 000 i rabatt på opp-
koblingsprisen til de 300 første tannle-
gene som melder seg på. Ordinær pris 
er kr 15 000 eks. mva. Dersom tannle-
gene viser stor interesse for å koble seg 
til helsenettet dobles kapasiteten for 
oppkobling i løpet av høsten, legger 
Jørgensen til.

– Tannlegene er en viktig gruppe å 
få med i helsenettet. Samarbeidsavta-
len legger til rette for utvikling som vil 
gi økt samhandling mellom tannle-
gene og resten av helse- og omsorgs-
sektoren, sier Håkon Grimstad i Norsk 
Helsenett i en kommentar på nettstedet 
til Norsk Helsenett.

Tannlege blant norske 
talenter

Tannlegen Johan Lyche Øiestad gjør 
det godt som imitator i TV 2-konkur-
ransen Norske talenter. Han imponerte 
under audition ved å imitere Viggo Jo-
hansen, Nils Arne Eggen, Åge Hareide, 
Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim, 
Odd Einar Dørum, Ole Gunnar Sol-
skjær, Thorvald Stoltenberg og Kong 
Harald og overbeviste dommerpanelet 
bestående av Alex Rosén, Mia Gunder-
sen og Thomas Gjertsen. Øiestad har 
sikret seg semifinaleplass. Vi håper 
han når helt til superfinalen 21. mai. 
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Du kan også 
følge Tannlegetidende 
på Facebook og Twitter


