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Tvungen kandidattjeneste

Det Kongelige Kirke og Undervisningsdeparte-
ment skal bemerke, at det for tiden ikke er 
anledning til at imøtekomme det i høi grad 
berettigede krav om optagelse av flere elever; 
baade paa dette spørsmaal og paa den 
vanskelighet for rekrutering av landets 
tandlægestand som forvoldes ved at saa 
mange av institutets pladser optas av 
kvindelige elever, er man fuldt opmerksom; 
men man har ikke hittil kunnet finde nogen 
tilfredsstillende utvei av denne vanskelighet.

September 1919, 7. hefte
Vitenskapelig redaktør i Tidende
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Samfunnsodontologi

Overtannlege Bærum la frem et forslag om 
opprettelse av et samfunnsodontologisk 
institutt med egen lærestol knyttet til den 
øvrige undervisning, som kan orientere 
studentene utover de problemer som knytter 
seg til det enkelte kasus og den enkelte pasient. 
En slik undervisning tar sikte på å orientere 
studentene om de problemer de som tannleger 
vil møte i et større gruppe- og samfunnsmiljø. 
Bærum la frem et konkret forslag om hvordan 
en slik undervisning, etter han syn, burde 
gjennomføres. Forslaget omfatter en undervis-
ning i dette fag på 160 timer fordelt på 
forelesninger, seminarer og ekskursjoner utover 
hele den 5-årige undervisningstid. Forslaget 
møtte alminnelig tilslutning.

Fra fagseminar i regi av Studentutvalget 
ved fakultetet i Oslo

September 1969, hefte 7

Hiv-positives levekår

Medisinene blir bedre, og helsen er blitt bedre. 
Hiv-positive lever lenge. Men livet med hiv er 
ikke blitt bedre av den grunn. Selv om det 
varierer nokså mye fra individ til individ. Den 
30. april la Fafo frem sluttrapporten fra 
levekårsundersøkelsen som ble gjennomført 
blant hiv-positive i 2008.

Tannlegene blir igjen fremhevet som en 
gruppe helsepersonell som legger sten til 
byrden for de hiv-positive. Undersøkelsen 
viser også at en tredjedel av de hiv-positive 
ikke har fortalt tannlegen sin om diagnosen.
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   Notabene

Klinikksjefene Svetlana Kobets og Fredrik 

Åman i Østfold presenterte sin prosjekt oppgave 

Endring av profesjonsstrukturen og ressursbruk i 

tannhelsetjenesten under Tannhelsedagene 

Viken, den 18. september:

Prosjektet bakgrunn er at Den offentlige 

tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold har 

gjennomført en sentralisering av tannhelse-

tjenesten de siste fem årene, til de seks største 

byene i fylket. 

Med tanke på minskede fremtidige ressurser, 

som bl.a. årlig budsjettkutt, samt avbyråkratise-

rings- og effektiviseringsreformen, ønsket Kobets 

og Åman å se om endring av personalstruktur og 

oppgavefordeling er en måte å beholde god 

kvalitet og arbeidsmiljø, og samtidig møte 

effektiviseringsbehovet, samt oppnå større grad 

av samhandling i personalgruppen som en 

bieffekt av prosessen.

Prosjektet ville undersøke om det er mulig å 

få til effektivisering av ressursbruken gjennom å 

overføre oppgaven med screening fra tannleger 

til tannpleiere, med den hensikten å minske 

ressurser brukt på screening av barn- og 

ungdomspasienter. Hypotesen var at med et slikt 

grep kan DOT i Østfold, med mindre ressurser, 

oppnå mer verdiskapende tid for samtlige 

pasienter, spesielt de med mer komplekse/

omfattende behandlingsbehov.

Resultatet etter gjennomført eksperiment, er 

at omtrent 18 prosent av pasienter som ble 

innkalt til screening behøvde videre oppføling 

av tannlegen. Altså et fåtall av besøkende. Hvis 

kostnadene ved å bruke tannleger for screening 

overføres til å kun bruke tannpleiere for 

screening av barn- og ungdomspasienter, er en 

moderat antakelse at en kan oppnå en 

økonomisk besparelse på omtrent 30 prosent av 

Anbefaler nyorganisering i Den offentlige tannhelsetjenesten

dagens lønnskostnader, heter det i sammen-

draget. 

Videre heter det i konklusjon og anbefaling at: 

Konklusjonen er at DOT i Østfold sitter på 

ressurser som kan frigjøres ved å endre personal-

sammensettingen og oppgavefordelingen, og vår 

anbefaling er at DOT i Østfold bør organisere seg 

slik at ressursene bedre matcher behovet hos våre 

pasientgrupper. Altså bør tannhelsetjenesten 

forandre personalsammensetning og oppgaver 

sånn at tannpleierne blir førstelinjen ved screening, 

oppfølging og forebygging, spesielt av den største 

pasientgruppen som er barn og unge. Dette vil 

frigjøre ressurser til å ivareta de gruppene med 

mer krevende/kompliserte behandlingsbehov. 

Dette vil kreve klinikkmiljøer av tilstrekkelig 

dimensjon sånn at tilgangen til tannleger fortsatt 

er god og at muligheter for utvikling av arbeid i 

team foreligger.




