
644 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 6 ; 1 2 6 N R 8

N O T A B E N E

Gleder seg!
t nytt kull tannlegestudenter har 
begynt på studiet i Bergen. Nesten 

60 studenter er blitt tatt opp til de 48 

plassene, ut fra erfaringen om at noen 
forlater studiet av forskjellige grunner. 
På presentasjoner for alle de rundt 200 førsteårsstudentene på de ulike fagene 

ved medisinsk-odontologisk fakultet, 
fortalte Cecilie Gjerde Gjengedal om 
beinbygging i kjevene. De fikk også litt 
reklame for Tidende.

På standardspørsmålet om hvorfor 
de hadde begynt på studiet svarte de 
nye studentene at tannlegefaget virker 
interessant. En av studentene fortalte at 
tannlegen hennes hadde snakket godt 
om faget sitt og at det bidro til odonto-
logivalget for henne. 

Hva er det de ser mest fram til i stu-
diet? Å få prøve seg på det praktiske, 
selv om de er spent på hvordan det skal 
gå.  

Velkommen skal dere være!

Tekst og foto: Nils Roar Gjerdet

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

1916
Raad og vink for den daglige praksis

or renses av mange med en metalbør-
ste paa bormaskinen. I disse børster, 

der som regel aldri desinficeres, samler 
sig millioner av bakterier fra forskjellige 
munde. Man bør istedet ha f.eks. et dusin 
smaa tandbørster med haard bust og bru-
ke en ren børste for hver patient.

Børsterne renses i varmt vand og læg-
ges saa i en svak lysoformopløsning. De 
ristes godt, dyppes i spiritus saa de tørrer, 
og lægges i et lukket glas.

Juni 1916, 6te hefte

1966
Skandinavisk odontologi gjennom
100 år

kandinavisk Tannlægeforening er 
med sine 100 år, så vidt vites, ver-

dens eldste sammenslutning av tannleger 
over landegrensene. Foreningen har tid-
ligere markert sine 50 og 75 års jubileer 
med jubileumsbøker. Det var derfor na-
turlig å markere de 100 år ved en samlet 
fremstilling av foreningens historie i det-
te sekel, så meget mer som man blant 
foreningens æresmedlemmer hadde en 
mann som forenet inngående kjennskap 
til sin organisasjon med evnen til og er-
faring i foreningshistorisk forfatterskap, 
tannlege Jacob Ramm.

September 1966, hefte 7

2006
Fasttannlege er ingen løsning

ederen for Helse- og omsorgskomiteen 
på Stortinget, Harald T. Nesvik (FrP), 

synes ikke verken fastlege eller fasttann-
lege er noen god idé, og mener det er noe 
venstresiden har funnet på for å kunne 
regulere hva folk tjener.

– For øyeblikket er det ingen tannhel-
sesaker til behandling. Men selv om 
departementet lar vente på seg med 
saker, går debatten hele tiden, sier Nes-
vik, som ikke har fått noe bud fra helse-
statsråden om når det kommer en oppføl-
ging av NOU 2005: 11.

– Tannhelse er noe vi er veldig opptatt 
av, og jeg ser behovet for en større tann-
helsedebatt, særlig hva angår refusjons-
ordningen. Vi i Fremskrittspartiet er opp-
tatt av at munnhulen skal behandles som 
resten av kroppen.

Juni 2006, nr. 7

Noen av de nye tannlegestudentene i Bergen: Janne Angen Indergård, Chelsea Spark, Iman Adam,
June Bolme, Tuva Kjærstein , Joachim Bjønnes, Pauline B. L. Reime og Anna Tøri Baugstø.
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