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N O T A B E N E

Nesten seks av ti nye tannleger har utenlandsk eksamen

ele 57 prosent, 149 personer, av de 
262 som fikk autorisasjon i 2015, 

hadde tannlegeeksamen fra utlandet. 
Av disse var majoriteten utdannet 
innenfor EU/EØS, fortrinnsvis Polen, 
Sverige og Ungarn. Dette viser ferske 
tall fra Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonells årsrapport. Se tabell 1 
og 2.

116 tannleger (43 %), hadde eksa-
men fra norske universiteter i 2015, 
noe som er en økning på tre prosent fra 
året før. Andelen utenlandsutdannede 
var enda høyere i 2014. Antall autori-
sasjoner til tannleger med eksamen fra 
utlandet gikk ned med 25 personer 
(9 %) fra 2014 til 2015.

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

■ 1916
Fælles avertering

i vil komplimentere Bergens tandlæ-
geforening med den andensteds her 

i Tidende nævnte beslutning om fælles 
avertering. Det er glædelig at se, at vore 
standsfæller i Bergen kan enes i et saa-
pas vanskelig spørsmaal, og det er et 
godt eksempel til efterfølgelse, idet et 
saadant arrangement byder mange for-
dele for standen som helhet.

Mars 1916, 4de hefte

■ 1966
Tannhelse og fluor

ra Helsedirektørens offentlige rede-
gjørelse om fluorider i kariesprofy-

laksen sakses følgende:
«For alle som ønsker å styrke tennenes 

motstandskraft ved hjelp av fluor står nå 
følgende muligheter åpne etter forskriv-
ning fra lege eller tannlege:

1. Daglig inntak av fluortabletter 
i samsvar med leges eller tannleges 
anvisning.

2. Daglig skylling med 10 ml 0,05 pst. 
fluoroppløsning (NaF)

3. Ukentlig skylling med 10 ml 0,2 pst 
fluoroppløsning (NaF)

På småbarn som ikke kan skylle, 
anvendes i stedet tannbørsting med bør-
sten dyppet i oppløsningen.»

Mars 1966, hefte 3

■ 2006
98 prosent fornøyd med tannlegen

n undersøkelse Opinion har utført for 
Forbrukerrådet, viser at 98 prosent 

er fornøyd med tannlegen sin. Undersø-
kelsen viser også at pris i liten grad er 
avgjørende når vi velger tannlege. 75 
prosent oppgir at faglig dyktighet er det 
viktigste kriteriet når de velger tannlege, 
etterfulgt av ni prosent som sier at belig-

genhet betyr mest, og 
åtte prosent som me-
ner at prisen er det avgjørende. Kun 
halvparten av de spurte sier at pris spiller 
inn ved valg av tannlege, og nær 80 pro-
sent sammenligner ikke priser før de går 
til tannlegen.

– Vi er overrasket over at pris betyr så 
lite. Samtidig er det viktig å huske at 
tannlegetjenester skiller seg fra mange 
andre tjenester. Å gå til tannlegen må 
i stor grad sees på som en nødvendighet. 
Dessuten er det i enkelte deler av landet 
vanskelig å hevde at man har et tannle-
gemarked. For mange er valgmulighe-
tene få, og tannlegene har i stor grad 
monopol i sitt område, sier underdirektør 
Terje Kili i Forbrukerrådet.

Mars 2006, nr. 4
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H Tabell 2. Eksamensland utenfor Norge

Eksamensland 2014 2015

Polen 54 36

Sverige 33 23

Ungarn 16 19

Litauen 7 10

Romania 8 5

Danmark 7 3

Bulgaria 3 6

Latvia 4 5

Serbia 4 4

Hellas 3 4

Tyskland 2 4

Spania 4 2

Tabell 1. Autorisasjon som tannlege

År Norge Norden EU/EØS Andre Totalsum

2014 116 40 110 24 290

2015 113 27 101 21 262

Husk å melde adresseforandring!
Gå inn på www.tannlegeforeningen.no

og logg deg inn på Din side
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