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N O T A B E N E

Vårens masteroppgaver

eksten oppgaver ble presentert ved 
Oslofakultetet i juni.

– I år var det et spesielt høyt nivå på 
masteroppgavene, sa professor Per S. 

Thrane. En grunn til det 
høye faglige nivået på 
årets oppgaver er at det 
var mange av master-
studentene som hadde 
benyttet seg av tilbudet 
om sommerstipend. 
Dette stipendet bidrar til 
at studentene får mulig-
het til å fordype seg 
i forskningen på en unik 
måte og dermed sikre 
fakultetet verdifull fors-
kning, samt at studen-
tene får en smakebit på 
om en forskerkarriere 
kan friste.

At nivået på årets oppgaver var høyt 
ble også bekreftet av komiteen bestå-
ende av Hans Haanes, Frode Hansen og 
Randi Furseth Klinge, alle professor 

emeritus, som hadde fått i oppgave 
å kåre to prisvinnere.

Ina Jiang vant pris for beste master-
oppgave med sin oppgave: «Oscillations 
in mRNA-levels. Explored through 
ErbB-ligands in cisplatin-resistant oral 
squamous cell carcinoma».

Den andre prisen gikk til Isabelle 
Bjørnå Berntsen og Malin Ødegaard for 
oppgaven: «Har forekomsten av dentale 
erosjoner økt de siste 40 årene? Preva-
lens, progresjon og insidens av ero-
sjonsskader blant 15-åringer fra Nitte-
dal født i 1970». Berntsen og Ødegaard 
ble nominert til «Studentforskerprisen», 
som deles ut på NTFs landsmøte.

T I L B A K E B L I K K

■ 1914
Tandlægenød i Vesteraalen

 anledning en henvendelse i «Tidende» 
fra hr. Ellingsen, Sortland om tandlæ-

genød paa stedet, oplyses at undertegne-
de de sidste 4 – 5 aar som tilreisende har 
praktisert paa Sortland 3 – 4 gange om 
aaret fra 14 dage til en maaned hver 
gang, og har jeg ikke faaet opfatning av 
nogen speciel tandlægenød i distriktet; 
dessuten har Vesteraalen i mange aar hat 
og har fast tandlæge boende i Stok-
marknæs. Likeledes reiser ofte tandlæge 
fra Lofoten og praktiserer i Vesteraalen.

Har jeg fundet det regningssvarende at 
bosætte mig i Vesteraalen, vil jeg for-
længst ha gjort det. Jeg vil dog ikke und-
late at oplyse mine kolleger om, at jeg for 
fremtiden vil fortsætte med visse mel-
lomrum at praktisere i Vesteraalen. 
Tandlæge Ramberg.

Mai – juni 1914, 5te hefte

■ 1964
Hovedstyremøte 19. og 20. juni
1964

ra referatet sakses følgende to vedtak:
«Hovedstyret drøftet sekretariatets 

arbeidsforhold, og det var enighet om at 
man måtte, på grunn av den aktuelle 
situasjon, foreslå for representantskapet 
ansettelse av en assisterende sekretær. 
Man besluttet å avertere en slik stilling 
i juniheftet av Tidende med forbehold om 
representantskapets godkjenning.»

«Hovedstyret var enig om å rette en 
henstilling til Sosialdepartementet om en 
ny analyse av Folketannrøkta som øko-
nomisk bedrift for å bringe på det rene 
om de takstforhøyelsene som er foretatt 
i 1963, svarte til de opprinnelige forut-
setninger.»

September 1964, hefte 7

■ 2004
Rekruttering og
stabilisering

ette ser ut til å være ledelsens man-
tra – og Nordland fylkeskommune 

gjør mye for å fylle de ledige tannlege-
stillingene, og ikke minst for å beholde 
tannlegene når de først er kommet til fyl-
ket. Nærmere halvparten av tannlegene 
er stabile, og sammen med tannhelsese-
kretærer med lang fartstid sørger de for 
å holde hjulene i gang. De fleste av 28 
tannpleierstillinger er besatt, men man 
begynner å se lekkasje til privat praksis. 
Aetat-vikarer bemanner klinikker som 
står ledige, og det satses på ulike fore-
byggende tiltak. Av de seks «overtannle-
gene» er halvparten ikke-tannleger.
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Prisvinnerne: Ina Jiang, flankert av Isabelle Bjørnå Berntsen og Malin
Ødegaard.
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