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NOTABENE

Antibiotikaundersøkelsen 2015

T

Tannlegestudentene Andrea Eliassen Vogsland (t.v.)
og Karen Wanda Fredriksen skriver masteroppgave
om tannlegers forskrivning av antibiotika. Foto:
Arnstein Larheim.

annlegestudentene Karen Wanda
Fredriksen og Andrea Eliassen
Vogsland ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo trenger din hjelp:
«Vi skriver en masteroppgave der vi
undersøker norske tannlegers kunnskap
om og forskrivningsvaner av antibiotika. Resultatene skal sammenliknes
med liknende studier utført I 1994 og
2004.
Antibiotikaresistens er et svært
alvorlig globalt problem, og det er derfor viktig å kartlegge bruken av antibiotika, også innenfor tannhelsesektoren. Resultatene av undersøkelsen vil

kunne brukes som grunnlag for senere
kurs innenfor temaet.
Vi er så heldige å få samarbeide med
NTF. Spørreundersøkelsen ble sendt ut
av NTF med link til undersøkelsen
«Antibiotikaundersøkelsen 2015»,
i slutten av april. En påminnelse vil bli
sendt ut i mai. Undersøkelsen er anonym, og alle som deltar vil være med
i trekningen av gratis inngang til NTFs
landsmøte i oktober 2015.
Vi setter stor pris på at så mange som
mulig tar seg tid til å svare.»
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Viggo Andresen: Tandretning

Spørrekort til medlemmene

Ny frist for Seierstadutvalgets rapport

I en bokanmeldelse av en bok av Viggo
Andresen, utgitt før han kom til Oslo
mens han fortsatt virket i København,
skriver Sverre Glad blant annet følgende:
Den ikke meget rikholdige skandinaviske tandlægelitteratur er blit forøket
med et nyt arbeide, og det paa det her
i Skandinavien litet omskrevne felt – orthodontien. La det være sagt med en
gang: Det var en glædelig forøkelse.
Visstnok indeholder boken intet
væsentlig nyt og ukjendt, men den er
skrevet av en mand, der øiensynlig baade
er godt inde i sit emne, og som omfatter
sin specialitet med kjærlighet og forstaaelse. Den er et støtteskrift for den retning
i orthodontien, som vel over hele verden
er anerkjendt og fastslaat som fremtidens
– Angels klassifikation og system.
Der er gjort mange gode tilføielser fra
andre specialisters arbeider paa dette felt,
og boken undgaar derved paa en heldig
maate ensidighet
Mars–april 1915, 4de hefte

Av mange grunner og ved forskjellige
anledninger er det nødvendig for sekretariatet å kjenne til i hvilke former det
enkelte medlem til enhver tid utøver
tannlegeyrket.
Med dette nummer av Tidende følger
et spørrekort som bes innsendt til sekretariatet i utfylt stand. Svarene skal
benyttes til ajourføring av forskjellige
kartoteker, og det er av stor betydning at
dette arbeidet kan bli gjort nøyaktig.
Vi ber hvert enkelt medlem hjelpe oss
med dette ved snarest å returnere kortet
og takker på forhånd for hjelpen.
Sekretariatet
April 1965, hefte 4

Seierstadutvalget har søkt og fått utsettelse fra 1. mai til 15. juni med å levere
sin rapport.
Utvalgets sekretær, Svein O. Lundevall, er gått over i nytt oppdrag, og kommer ikke til å arbeide med denne utredningen.
Utvalgets leder, Hans Seierstad, er for
tiden og per 11. mars sykmeldt, og inntil
videre er det fylkestannlegen i Troms og
medlem av Seierstadutvalget, Endre
Dingsør, som fungerer som leder av
utvalget.
April 2005, nr. 5
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