
2019  ·  129  ·  #5 429

FORSIDEILLUSTRAJON
Renate Thor

REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Ellen Beate Dyvi
Vitenskapelige redaktører: 
Nils Roar Gjerdet
Jørn Arne Aas
Redaksjonssjef:
Kristin Aksnes
Redaksjonsråd/Editorial Board:
Linda Z. Arvidsson, Ellen Berggreen, Morten Enersen, 
Jostein Grytten, Anne M. Gussgard, Anne Christine 
Johannesen, Sigbjørn Løes, Nils Oscarson, Nina J. 
Wang, Marit Øilo
Redaksjonskomité:
Jon E. Dahl, Anders Godberg, Malin Jonsson

ABONNEMENT
For ikke-medlemmer og andre  abonnenter:  
NOK 2 100,-

ANNONSER
Henv. markedsansvarlig Eirik Andreassen, 
Tlf: 977 58 527
e-post: annonse@tannlegetidende.no

TELEFON OG ADRESSE
Haakon VIIs gate 6,
PB 2073, Vika, 0125 Oslo
Tlf: 22 54 74 00
E-post: tidende@tannlegeforeningen.no
www.tannlegetidende.no

UTGIVER
Den norske tannlegeforening

ISSN 0029-2303
Opplag: 7050, 11 nummer per år
Parallellpublisering og trykk: 07 Media – 07.no
Grafisk design: Kord AS og 07 Media – 07.no

Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen.  
Alt som publiesres representerer forfatterens synspunkter. 
Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller 
Den norske tannlegeforenings offisielle synspunkter med 
mindre dette kommer særskilt til uttrykk.

tidendeLeder tidende

   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI

Fo
to

: K
ris

tin
 W

itb
er

g

Troverdig og 
nyttig, fortsatt
Tidendes lesere er blitt spurt, og har svart. 

Og dere har sagt nesten det samme som for 

tre år siden, da vi gjennomførte vår forrige 

omfattende leserundersøkelse. 

Dere har stabile lesevaner, og dere gir Ti

dende høy skår på vesentlige områder. Alt ty

der på at Tidende, sammen med kurs, er den 

viktigste kilden til faglig oppdatering for det 

store flertallet av norske tannleger. Fortsatt. 

Hovedfunnene i leserundersøkelsen er at 

Tidende gis en god eller svært god helhets

vurdering av 89 prosent av leserne, akkurat 

som sist vi spurte. 93 prosent sier at Tidende 

er troverdig, og 79 prosent gir oss god skår på 

aktualitet. Utforming og layout vurderes som 

bra eller svært bra av 81 prosent av de spurte. 

Dette bringer oss helt til topps, i sammenlig

ning med andre tidsskrifter og fagblader.

På spesifikke spørsmål om Tidendes nye 

layout, svarer 64 prosent at Tidendes nye 

layout er bra eller svært bra, mens ni prosent 

er negative. Svarfordelingen gir oss et meget 

godt resultat, sier meningsmåleren, når vi ser 

på lesernes vurdering av om Tidende frem

står som friskere og mer moderne, mer inn

bydende, mer leservennlig, enklere å oriente

re seg i, mer seriøst og mer vitenskapelig.

Tidende legger fortsatt hovedvekten på 

vitenskapelige artikler og annet fagstoff. Det 

er gledelig å se at ti prosent flere enn sist synes 

Tidende i stor grad er aktuelt i faglige og 

standspolitiske spørsmål, og at åtte prosent 

flere synes Tidende i stor grad fungerer som 

kilde til etterutdanning. Vi legger også merke 

til at ti prosent færre leser andre tannlegefagli

ge blader ved siden av Tidende. Som før, og i 

enda større grad enn tidligere, viser denne 

leser undersøkelsen at tannleger er opptatt av 

faget, og at de i liten grad får dekket sitt ønske 

om fagstoff i andre medier enn Tidende. 

Appen Tannlegetidende er lastet ned av 

16 prosent flere, sammenlignet med 2016, og 

det er syv prosent flere som er inne i appen 

minimum en gang i måneden. Undersøkelsen 

viser ingen signifikant økning i lesing av Tiden

de på nett. Det er i all hovedsak, og fortsatt, 

papirutgaven av Tidende leserne forholder 

seg til. 82 prosent, mot 85 prosent i 2016, leser 

Tidene kun eller mest i papirutgaven. 25 pro

sent er på www.tannlegetidende.no ukentlig, 

mens 61 prosent er der månedlig eller oftere. 

32 prosent har lastet ned appen, og 16 prosent 

bruker den en gang i måneden eller oftere. 

Takk til alle som tok seg tid til å svare da 

meningsmålerne ringte, i slutten av mars. Et 

representativt utvalg, det vil si 200, av NTFs 

yrkesaktive medlemmer, ble oppringt og sa 

ja til å svare på en rekke spørsmål, der svare

ne gir oss verdifull informasjon om hva 

 leserne våre liker, misliker og ønsker.

Flere resultater fra leserundersøkelsen er 

presentert i en egen sak i denne utgaven av 

Tidende. Den vil du kanskje lese. Hvis du er 

en gjennomsnittlig leser setter du deg muli

gens godt til rette nå, og leser i 45 minutter. 

Deretter legger du Tidende et sted hvor du 

vet at du finner det igjen. Etter første gangs 

lesing tar du nemlig bladet frem igjen og 

 leser mer, ikke bare én, men to ganger. 

Ellen Beate Dyvi 
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