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tidendetidende    Notabene

Stipendium til tandlæge
«Styret for Norge-Amerikafondet har tildelt 
assistent ved Statens tandlægeinstitut  
G. Toverud et stipendium paa 1 000 dollars. 
Pengene skal anvendes til studiet av tand- og 
mundhygiene i Amerika.

Det er første gang en tandlæge faar en 
offentlig pekuniær støtte til videnskabelig 
arbeide, og det maa hilses med glæde at 
begyndelsen er gjort. Man faar bare haabe, at 
det i en ikke altfor fjern fremtid blir anledning 
til en mer regelmæssig støtte av norsk 
odontologisk forskning. Det vil mægtig bidra 
til at hæve standen kulturelt, videnskabelig og 
socialt.»

Fra spalten Mindre meddelelser,  
Tidende nr. 5, april 1921 

Sosialisert eller sosial tannpleie
«I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmø-
te i begynnelsen av mai kom det en melding 
som naturlig nok fanget interessen hos våre 
nyhetsmedia. Sosialminister Højdahl hadde 
uttalt seg slik at det ble oppfattet som om 
Arbeiderpartiet med det første ville foreslå en 
fullstendig sosialisering av all helsetjeneste, og 
at samtlige landets leger og tannleger derefter 
skulle arbeide for fast offentlig lønn. Privat 
næringsvirksomhet som lege eller tannlege 
skulle det ikke være behov for i fremtiden.

Det viste seg snart at det her forelå en 
sammenblanding av den gamle nyhet om at 
det skulle komme en stortingsmelding om 
helsetjenesten utenfor sykehus og referater fra 
en mere teoretisk diskusjon på partiets 
landsmøte om de langsiktige perspektiver for 
helsetjenesten som hele.»

Fra Avdeling for stands- og foreningsanliggender, 
Tidende nr. 5, mai 1971

Stadig flere leser på nett
«Stadig flere avislesere finner veien til 
Internett, men det er likevel få som helt velger 
bort papirutgaven. I 2010 leste 16 prosent kun 
nettaviser, mens 27 prosent leste nyheter både 
på papir og Internett. Den samlede andelen 
avislesere holder seg nokså stabil.

Andelen som leser trykte aviser en 
gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 
2001 til 64 prosent i 2010. Lesing av nyheter i 
nettavis har i samme periode økt fra 10 til 
43 prosent. Det viser Statistisk sentralbyrås 
(SSBs) mediebruksundersøkelser.»

Fra spalten Siste nytt først,  
Tidende nr. 7, mai 2011
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Podkast:

Hvorfor klarer vi ikke å gi alle barn den helsehjelpen de har krav på?

Norge er et av verdens beste land å bo i, 

likevel vil det ofte være tilfeldigheter som 

avgjør hvor god helseoppfølging du får i 

barndommen. Dette gjelder spesielt de mest 

sårbare barna, skriver Universitetet i Oslo.

Podkasten Universitetsplassen har invitert 

Barneombud Inga Bejer Engh og forsker Anne 

Rønneberg fra Det odontologiske fakultet til 

en samtale om hvorfor vi som samfunn ikke 

klarer å levere like gode helsetjenester til alle 

barn i Norge i dag.

– I jussen snakker vi ofte om det å ha rett 

og det å få rett, sier Barneombud Inga Bejer 

Engh. Det er to helt forskjellige ting. Jeg tror at 

hvis du kom utenfra og så på regelverket og 

lovene våre så ville du blitt imponert da vi har 

lover som er tydelige på barns rett til 

helsetjenester. Problemet er at vi er avhengig 

av gode systemer som sikrer at disse 

tjenestene blir fulgt opp, og der er vi på 

mange områder overhodet ikke i mål. 

Selv om rettighetene er på plass mangler 

det en tjeneste som er ansvarlig for resultatet. 

Nå er det slik at alle instanser rundt et barn 

kun leverer på sitt område når et barn trenger 

helsehjelp eller annen oppfølging som trenger 

koordinering fra det offentlige.

Rønneberg forteller at barn med kompli-

serte diagnoser ofte ender opp i en situasjon 

hvor det er foreldrene som må koordinere 

helsehjelpen.

– Slik skal det jo ikke være, sier Anne 

Rønneberg, og legger til at dagens system 

baserer seg på ildsjeler. Det er spesielt tydelig i 

tannhelsetjenesten som ofte blir glemt når et 

barn trenger utredning og behandling. Det er 

som om man glemmer at munnen er en del av 

kroppen, og så glemmer man å se helheten og 

behandler barnet stykkevis og delt. 

Rønneberg etterlyser også et tverrprofesjo-

nelt samarbeid i behandling barn som for 

eksempel har sjeldne syndromer og sykdom-

mer. Dette finnes ikke i dag.


