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tidendetidende

Statistik er en prægtig ting

«Opprettelse av tandllægeinstitut ved det nye 
universitet i Bergen. Svar til Gustav Aasgaard fra 
S. Glad

I «Tidende»s augusthefte er indtat et svar 
paa min imøtegaaelse av hr. Aasgaards foredrag 
om overnstaaende sak. Dette hr. Aasgaards svar 
kræver et par bemerkninger fra min side. …

Naar hr. Aasgaard vil trække sammenlig-
ninger mellem det tætbefolkede England og 
vort tyndtbefolkede utstrakte land, kan jeg 
finde det rimelig, at han kommer til eiendom-
melige resultater. Det skulde være morsomt at 
vite, hvad hr. Aasgaard hadde tænkt 2 500 nye 
tandlæger i Norge skulde leve av. 

Statistik er en prægtig ting, men jeg tror 
den ikke bør anvendes uten en smule kritik.»
Fra Tidende nr. 7, september – Brev til redaktøren

«Nye filmer til Statens Filmsentral, Odontolo-

gisk seksjon

«Seating the Dental Patient and Operating Team», 
16 mm, sort-hvitt. 24 bilder/sek. Optisk lyd. 
Amerikansk kommentar (klar og lettfattelig) 12 
min. University of Alabama, School of Dentistry. 
Dental Assistant Utilisation Programme.

Filmen er en del av et større filmprogram 
som viser effektiv utnyttelse av hjelpeperso-
nell. Den viser hvordan kontorsøster klargjør 
pasient og utstyr for behandlingen. …

Til sist sees teamet klart til å starte behandlin-
gen, pasienten ligger utstrakt i liggestolen, 
tannlege og søster sittende på hver side av 
pasienten hvor tannlegen får instrumentene 
plassert forutinnstilt i hånden av søster.»

Fra Tidende nr. 7, september 1970

Obligatorisk etterutdanning på trappene

«Å gå på kurs er en fin måte å holde seg 
oppdatert i faget sitt på, og kursdeltakelse vil 
kanskje være det de fleste tenker på når det 
gjelder etterutdanning, som etter hvert, og 
ganske snart, skal bli obligatorisk for NTFs 
medlemmer.

Dette er under utredning, etter et prinsipp-
vedtak i NTFs representantskap i november 2009. 
Gruppen som utreder konsekvensene av 
innføring av obligatorisk etterutdanning, og en 
praktisk gjennomførbar modell for dette, skal 
legge frem resultatene av sitt arbeid omtrent 
samtidig med at tannlegene møtes til januarkurs i 
Oslo i 2011. Meningen er at det skal føre til vedtak 
i NTFs representantskap i november samme år.»

Fra Tidende nr. 12, 2010  
– Lederen – Obligatorisk å lese Tidende
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   Notabene

Gratis medisiner til røykeslutt

I september skal helsemyndighetene for første 

gang betale for legemidler til røykeavvenning. 

Tilbudet gis til innbyggere som sokner til Vestre 

Viken Helseforetak, skriver Sykepleien 15. august.

– Vi håper tilbudet gjør at flere benytter seg 

av «gullstandarden» for røykeslutt: Veiledning i 

kombinasjon med legemidler, sier sykepleier 

Maren Jontadatter Deildok. Hun er prosjektmed-

arbeider i Helsedirektoratet, og vet at dette øker 

sjansen for å lykkes med et røykesluttforsøk

Prosjektet får støtte over statsbudsjettet, og 

Folkehelseinstituttet skal evaluere i ettertid.

I regjeringens tobakksstrategi, Folkehelse-

meldingen for 2019–2021, er det et mål å hjelpe 

flere som røyker, til å slutte. Dette vil bidra til å 

redusere sykdom som skyldes røyking.

For å nå målet vil Helsedirektoratet bruke 

erfaringer fra et røykesluttprosjekt i Danmark. 

Der ble legemidler sponset dersom brukerne 

samtidig deltok i veiledningssamtaler i 

kommunen. Prosjektet ga gode resultater. Det 

er bakgrunnen for at strategien nå skal prøves 

ut i Vestre Viken Helseforetak (22 kommuner).

– Målet med å gi gratis legemidler er at 

flere skal forsøke å slutte og at flere skal lykkes, 

forteller Maren Jontadatter Deildok. Hun skal 

gjøre prosjektet kjent for helsepersonell i 

primær- og spesialisthelsetjenesten. Som 

sykepleier har Deildok tidligere jobbet i 

Røyketelefonen og Slutta.no.

– Jeg vet hvor betydningsfullt det er at 

sykepleiere tar opp temaet røyking, og også at 

det ikke er enkelt.

70 prosent av dem som røyker i dag, 

ønsker å slutte. Rundt halvparten av disse 

planlegger å slutte innen et halvt år, viser en 

undersøkelse gjort for Helsedirektoratet i 

forbindelse

Tidende i nedbryt- 
bar pakkefilm

Vi gikk fra nr. 4, 2020 over til å pakke bladet, når 

det har vedlegg, i den hundre prosent biologisk 

nedbrytbare pakkefilmen Bioska 501. 

Pakkefilmen kan (og må) kastes med 

matavfallet. Biofilmen er fri for genmodifiserte 

organismer og brukes også for å oppnå 

utvidet holdbarhet av friske produkter, som 

frukt, grønnsaker og rotgrønnsaker, den er 

altså godkjent for direkte matkontakt.

Bioska 501, som lages av finske Plastiroll, er en 

flerlagsfilm der det er blitt brukt flere forskjellige 

biologisk nedbrytbare og komposterbare råvarer 

for å få de nødvendige egenskapene som styrke 

og god gjennomsiktighet. 

Om produktet sier Plastiroll: Biofilmen er 

100 % biologisk nedbrytbar og kompostabel i 

henhold til EN13432 og testet av Vinҫotte. 

Laget i henhold til den franske normen NF T 

51-800 (et krav for å kunne brukes i det franske 

markedet, der alle pakkefilmer må være 

biologisk nedbrytbare). Produksjons prosessen 

er CO2-nøytral.


