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tidendetidende

Oprettelse av tandlægeinstitut ved det nye 

universitet i Bergen

I «Tidenden»s 3dje hefte iaar er indtat et 
foredrag holdt i Bergens Tandlægeforening 
over ovenstaaende emne av tandlæge G. 
Aasgaard. …

Det er en side av denne sak – tandlæge-
nøden – som ikke har været nevnt, og som jeg 
dog mener har en stor betydning, naar man 
skal tale om en effektiv rekrutering av 
tandlægestanden, og det er – kvinde-
spørsmaalet i vor stand. Jeg er ikke nogen 
«kvindehater». … 

Dog mener jeg, at det springer sterkt i 
øinene, at landets forsyning med helt effektiv 
tandlægehjælp ikke har hat godt av den store 
utdannelse av kvinder. …

Når foredragsholderen ser botemidlet mot 
tandlægemangelen ved oprettelsen av et nyt 
tandlægeinstitut i Bergen, da kan jeg ikke følge 
ham længer. Skulle man behøve noe slikt?...

S. Glad, (Oslo) i et lengre debattinnlegg  
i Tidende nr. 5, 1920

Kontrakter i tannlegepraksis

I et oppsett annet sted i dette nummer har vi 
en omtale av ansettelseskontrakter for 
kontordamer med en oppfordring til 
medlemmene om å bruke skriftlige avtaler i 
stedet for muntlige. 

Det gir anledning til å ta opp et annet 
forhold hvor en tilsvarende henstilling er 
påkrevet. Det gjelder avtaler tannleger 
imellom, om ansettelse som assistent eller 
vikar, leie av praksis eller kontor, i det hele tatt 
alle overenskomster av forretningsmessig art i 
forbindelse med yrkesutøvelsen. …

Bruk skriftlige kontrakter, det befordrer 
kollegialiteten. Sekretariatet vil hjelpe til med 
opprettelsen så langt evnen rekker.

Generalsekretær i NTF, Arve Sollund  
i Tidende nr. 5, 1970

Avtale med Norsk Helsenett

Norsk Helsenetts administrerende direktør 
Håkon Grimstad (t.v.) og NTFs president 
Gunnar Lyngstad signerte både en samar-
beidsavtale og en prosjektavtale på et hotell 
ved Værnes flyplass utenfor Trondheim 
onsdag 24. mars.

I avtaleforpliktelsene heter det blant annet 
at et eget bestillingsskjema for tannleger skal 
være klart senest 8. april 2010. Det løftet ble 
holdt.

Tannleger som kobler seg på helsenettet 
før 1. september skal ikke betale abonne-
mentsavgift for perioden før denne dato, 
opplyser Jørn André Jørgensen, som har vært 
sentral i fremforhandlingen av avtalen.
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   Notabene

Søkertallene til tannlegestudiet øker
Samordna opptak presenterte søkertallene til høyere 

utdanning 24. april. Antall søkere til odontologistu

diet økte med 4,5 prosent fra 2019 til 2020, med 

4 440 søkere i 2019 og 2 641 søkere i 2020.

Tallene viser for øvrig en rekordhøy søkning 

til høyere utdanning i 2020, med totalt 150 784 

søkere, 12 052 flere enn i 2019, til universiteter 

og høyskoler. Det er en økning på 8,7 prosent. I 

2019 var det en svak nedgang i søkertallet.

– Aldri før har flere søkt opptak til høyere 

utdanning. Lærestedene og Unit (Direktoratet for 

IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning) står klare til å behandle alle søknader 

frem til opptaket blir kjørt. Selv om det er et 

spesielt år med koronasituasjonen skal vi gjøre vårt 

for at samordna opptak blir gjennomført innen 

normale frister og på en god måte også i år, sier 

direktør i Unit, Roar Olsen i en pressemelding.

Et stabilt antall studieplasser tilsier at det blir 

større konkurranse om studieplassene i år. Unit 

regner med at økningen i antallet søkere har 

sammenheng med koronasituasjonen. Arbeids

markedet er usikkert, og det er også usikkerhet 

rundt mulighetene til å studere i utlandet. 

Økningen i antallet som søkte i siste liten tyder på 

at flere enn vanlig vil ha en plan B ved å søke 

høyere utdanning i Norge. 15. april i år kom det 

inn 24 702 søknader til høyere utdanning, mens 

tilsvarende antall, på samme dato i fjor var 14 128.

Økningen i søkertallene er jevnt fordelt over 

utdanningsområdene. Tretten områder har en 

oppgang i antallet førstegangssøkere, mens tre 

områder (reiseliv, lærerutdanning og jus) har en 

nedgang sammenlignet med 2019. 

Den prosentvise økningen er størst for 

økonomiske og administrative fag, med 

24,8 prosent. Mediefag, historie og samfunnsfag 

har også økning på over 20 prosent. I 2019 var det 

en nedgang i søkningen til helsefag på 4,7 prosent, 

mens det i år er en økning på 4,1 prosent.

I år omfatter Samordna opptak også søkere til 

9 704 studieplasser i høyere yrkesfaglig 

utdanning, fordelt på ni utdanningsområder. 

Her er det flest søkere til Teknologiske fag og 

Helsefag, mens konkurransen er størst på 

Estetiske fag og Land og havbruksfag.

Hovedopptaket til fagskoler vil etter planen 

være klart 20. mai, mens hovedopptaket til 

universitet og høyskoler kjøres 20. juli, heter det 

avslutningsvis i pressemeldingen.




