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Tannpleiere erstatter 
tannleger
En dansk prognose, presentert i en 
rapport fra Sundhedsstyrelsen, som til-
svarer det norske Helsedirektoratet, 
sier at nedgangen i antallet tannleger 
blir markant de kommende årene, 
mens antallet tannpleiere vil vokse til-
svarende. Rapporten er omtalt i det 
danske Tandlægebladet nr. 4, 2010. 

Utviklingen vil stemme godt over-
ens med utviklingen i behandlingsbe-
hovet i den danske befolkningen, heter 
det i vurderingen til Sundhedsstyrel-
sen i rapporten Tandplejeprognose 
2010. Rapporten sier blant annet at: 
Tandlæger skal fremover yde en min-
dre del af de lavteknologiske og fore-
byggende behandlingsydelser. Og 
videre: Om ca. 10 år er der næsten lige 
så mange tandplejere som tandlæger 
på de danske tandklinikker. 

Rapporten, som er utarbeidet av 
tandplejens prognoseudvalg, har til 
formål å undersøke om det blir utdan-
net tilstrekkelig mange tannleger og 
spesialister til å imøtekomme fremti-
dens behov.

Konklusjonen sier at det gjør det, 
selv om prognosen viser at antallet 
tannleger reduseres markant i løpet av 
de kommende ti årene. Man forventer 
at antallet yrkesaktive tannleger redu-
seres med ett tusen i perioden 2007-
2019. Det betyr at omrenr hver femte 
danske tannlege er gått over i pensjo-
nistenes rekker om ti år, uten å være 
blitt erstattet av en yngre kollega. 
Likevel er ikke vurderingen at man 
kommer til at mangle tannleger. 
Sundhedsstyrelsen mener nemlig at 
den forbedrede tannhelsen vil bety at 
etterspørselen flytter seg fra kroner, 
broer og andre avanserte behandlinger 
til undersøkelser, forebygging og enkel 
diagnostikk, altså tjenester som tann-
pleierne utfører. 

Denne tendensen henger i følge 
Sundhedsstyrelsen fint sammen med 
at antallet tannpleiere stiger. Ifølge 
rapportens fremskrivninger vil det i 
2025 være cirka 3 800 praktiserende 
tannleger og 2 800 tannpleiere. Det 
samlede antall autoriserte behandlere 
i tannhelsetjenesten vil ikke være 
endret.

Se opp for ny hai 
Mange tannleger har fått et brev i pos-
ten nå i vår, som ligner dem vi har ad-
vart mot tidligere. Det handler om ka-
taloghaier, og om faren for å havne i 
klisteret med en stor regning, og van-
skeligheter med å komme seg ut av 
det. Det eneste rådet vi kan gi er: Styr 
unna. Kast brevet der det hører hjem-
me – i søppelkassen. 

Det ser både tilforlatelig og offisielt 

ut, men det er bare lureri. Hovedover-
skriften er «Offentliggjøring av foretak 
2010», med undertittelen «i fortakspor-
talen Norge». Nærmere Brønnøysund-
registeret kommer du nesten ikke, men 
det er altså slett ikke der vi er. Snarere 
forsøkt lurt opp i stry av en, i dette til-
fellet, tysk lurendreier som kaller seg 
Wulf Lohmeyer, forretningsleder for 
TVV Tele Verzeichnis Verlag, GmbH.
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Vårslipp av e-bøker fra UB
Tidsskrifter leses mer og mer på 
skjerm, e-bøkene blir også mer tilgjen-
gelige. 

Nytt storinnkjøp av e-bøker gjør 
Universitetsbiblioteket (UB) ved Uni-
versitetet i Bergen så å si døgnåpent, 
melder nettavisen for UiB, På Høyden. 

Ole Gunnar Evensen, avdelingsleder 
ved tilvekstavdelingen ved UB, fortel-
ler til avisa at et nytt, stort innkjøp fra 
det tyske forlaget Springer, gjort 
sammen med universitetsbibliotekene 
i Oslo, Trondheim og Tromsø gir rundt 
19 000 titler tilgjengelig som nedlast-
bare filer.

Forlaget Springer er i dag verdens 
største utgiver av vitenskapelig littera-
tur innen helse, medisin og teknologi, 
og har blant dem en hel rekke odonto-
logiske bøker.

Det er ingen restriksjoner når det 
gjelder nedlasting av bøkene, og de er 
søkbare i fulltekst på bibliotekets sider. 
For de mange som fremdeles foretrek-
ker å lese bøker på papir, kan en 
bestille en papirversjon av e-boka, til 
en langt rimeligere pris enn den opp-
rinnelige papirutgaven.

Ingen laud til Wikipedia
Den norske versjonen av nettleksiko-
net Wikipedia er gjennomgått av tre 
forskere fra Universitetet i Bergen og 
Norges Handelshøyskole. De har tatt 
stikkprøver innenfor sine egne fagfel-
ter, og er ikke imponert over nivået. 
Spesielt de økonomiske artiklene får 
hard medfart, mens både historie og 
biologi kommer bedre fra det.

Den engelske versjonen er generelt 
regnet for å være grundigere og bedre 
redigert, og anbefales hvis emnene 
gjør det mulig. 

Ellers gjelder det selvsagt at i et lek-
sikon uten redaktør, må en vurdere 
kvaliteten selv, og ty til sikrere og mer 
kvalitetssikrede kilder i vanskelige 
spørsmål.
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