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tidendetidende

Tandbørsting paa skolen

Mit emne: tandbørsting paa skolen betegner 
jeg som et forslag til spørsmaalets løsning. Vi 
har nemlig i Norge endnu ingen praktisk 
erfaring i rationel skoletandbørstning, men 
spørsmaalet er tat op av Norsk forening for 
motarbeidelse av tandsygdomme, og som 
dens sekretær har det været min opgave først 
søke at løse de ikke faa vanskeligheter og 
dernæst at arbeide for sakens gjennemførelse..

September 1919, 7. hefte 

Godt samarbeide med tannteknikerne

I midten av september holdt Norges 
Dental laboratoriers Forbund sitt årsmøte, og 
redaktøren av disse spalter hadde æren av å 
være tilstede som NTF’s representant.

Med æren fulgte også den glede at det ved 
flere anledninger ble understreket at 
Forbundet har et godt samarbeide med NTF 
på mange områder hvor det er felles 
interesser. Alle er kanskje ikke klar over dette, 
men i de siste årene har begge organisasjoner 
utvilsomt hatt nytte av nær kontakt med 
hverandre og også felles opptreden. For 
eksempel har NDF og NTF sammen henstillet 
til Sosialdepartementet å utferdige de helt 
nødvendige forskrifter for tanninnsetternes 
virksomhet, og bistått hverandre med å få 
slutt på tilfeller av ulovlig tanninnsetting.

September 1969, hefte 7

Vitenskapelig redaktør i Tidende

Professor dr.odont. Nils Roar Gjerdet har begynt 
å virke som vitenskapelig redaktør i Tidende.

Gjerdet er ansatt som professor ved 
fagområdet odontologiske biomaterialer ved 
Institutt for klinisk odontologi ved Universite-
tet i Bergen (UiB). Han er i tillegg forsker ved 
Nordisk institutt for odontologiske materialer 
(NIOM). Han har også blant annet vært leder 
for Bivirkningsgruppen for odontologiske 
biomaterialer.

Nr. 7, mai 2009
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   Notabene

Bergen er best i Norge på odontologi og tannpleie

Bergen er på topp i Norge i odontologi og 

tannpleie, ifølge Shanghairangeringen, som er 

en av verdens viktigste rangeringer for 

universiteter, heter det i en nyhet på nettstedet 

til Det medisinske fakultet ved Universitetet i 

Bergen (UiB).

Shanghairangeringen startet i 2003 og 

kommer ut hvert år. Den blir publisert av 

Shanghai Jiao Tong University, og rangerer mer 

enn 1 200 universiteter, hvorav de 500 beste 

universitetene i verden blir publisert. Her 

hevder UiB seg innenfor odontologi, og er 

plassert i bolken mellom 51–75, en god del 

plasser over de to andre norske utdanningsinsti

tusjonene for odontologi, Universitetet i Oslo, 

som er plassert mellom 76–100, og Universitetet 

i Tromsø, som ligger mellom 201–300.

UiB er med sin plassering i rangeringen i 

samme klasse som Malmø og Karolinska i 

Stockholm. De finske lærestedene Helsinki og 

Turku er høyest rangert i Norden, etterfulgt av 

Gøteborg. 

– Vi har god kvalitet på både utdanning og 

forskning og dette er en veldig hyggelig nyhet, 

sier instituttleder ved Institutt for klinisk 

odontologi i Bergen, Anne Nordrehaug Åstrøm, 

som ble gratulert av dekanus ved Det medisin

ske fakultet, Per Bakke (bildet). 

Les mer om Shanghairangeringen 

her: http://www.shanghairanking.com/

aboutarwu.html, og se rangeringen av 

odontologiske læresteder her:  

http://www.shanghairanking.com/ 

ShanghairankingSubjectRankings/ 

dentistryoralsciences.html.

Foto: Nils Roar Gjerdet.




