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N O T A B E N E

Tannlegeblogger

et finnes mange blogger skrevet av 
tannleger og tannlegestudenter, 

men få, om noen, som handler om 
hvordan det er å være student eller 
hvordan livet som arbeidende tannlege 
arter seg. Men ved siste sjekk dukket 
det opp et par velskrevne og morsomme 
blogger om hvordan det er å være for-
skerlinje- og tannlegestudent.

Ut i verden
Det odontologiske fakultetet i Oslo har 
en blogg på sine hjemmesider som he-
ter Ut i verden. Her skriver studenter 

om sine opplevelser når de er på ut-
veksling i utlandet. De siste innleggene 
er henholdsvis fra Barcelona, Stock-
holm og Cape Town. Her er det historier 
fra hverdagsliv og klinikk i fremmede 
land.

På høyre side finnes en emneordliste 
i form av en ordsky, og her finner vi 
virkelighetsnære og eksotiske skildrin-
ger blant annet fra Dublin, Granada og 
Paris. Mange velskrevne innlegg og 
overraskende observasjoner.

Les selv på http://www.odont.uio.no/
studier/utland/ut-i-verden/

Martha – Forskning, tenner og kaffi
En annen blogg vi fikk et tips om var 
«Martha – Forskning, tenner og kaffi». 
Martha Rolland Jacobsen er forskerlin-
jestudent og tannlegestudent ved Uni-
versitetet i Bergen og har vært del av et 
forskningsteam i Mumbai, India, i noen 
måneder. Hun skriver levende om å 
være forskerlinjestudent både i Bergen 
og i India.

Dette er morsom lesning om hvordan 
kreftgåten framstår for en ung forsker, 
hvordan spise indisk på indisk til hvor-
dan Facebook og Google oppdager at 

du ikke lenger er så interessert i klær og 
sko.

Les selv på https://martharol-
land.wordpress.com/

God lesning!

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

1916
Brukt voks

rukt voks blir omtrent som ny ved at 
det behandles paa følgende maate: 

Først smeltes det i vand. Det fjernes saa 
fra vandet og opvarmes til kokepunktet, 
idet man slaar i et friskt egg og rører til 
alt er godt blandet. Nu siles dette gjen-
nem gaze og slaaes op paa f.eks. talerke-
ner som er indsæpet. Naar det er avkjølet, 
har man et rent og godt voks.

Mai 1916, 5te hefte

1966
P. O. Pedersen ny president i FDI

DI’s generalsekretær har underrettet 
medlemsorganisasjonene om, at et-

ter Knut Gard’s bortgang har styret, som 
forutsatt i vedtektene, skriftlig votert 
over hvilken av visepresidentene som 
skal inneha presidentvervet for resten av 
valgperioden. Styret har valgt professor 
P. O. Pedersen, Danmark til presidentver-
vet. Han vil bli innsatt i sin verdighet ved 
første generalforsamling i Tel Aviv i juli 
d.å. og fungere til og med verdenskon-
gressen i Paris i 1967. Vi ønsker ham hell 
og lykke i arbeidet.

Mai 1966, hefte 5

2006
Lønn løser
rekrutteringskrisen i Vest-Agder

raftig økning i lønn ser ut til å fjerne 
tannlegemangelen i Vest-Agder, 

ifølge NRK Sørlandet. Etter at fylket nett-
opp økte grunnlønnen 40 000 kroner til 
400 000 kroner i året, ligger fylket over 
landsgjennomsnittet, og søkerne melder 
seg til fylkestannlege Per Kvinlaug. I Lis-
ter-regionen der problemene har vært 
ekstra store, betales det et rekrutterings-
tillegg på 70 000 kroner. Noe som synes 
å virke ifølge NRK. Den offentlige tann-
legemangelen er en gammel hodepine 
i Vest-Agder, og i dag mangler fylket 
tannleger til 8 av 36 stillinger.
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