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Indsamling til Wiener-tandlægerne
Som før meddelt fra Hungersnødkomiteen 
indbragte vor indsamling til Wiener-tand-
lægerne kr. 5873,72 og for dette beløp sendte vi 
i februar 1920 med et av Røde Kors’s hjælpetog 
forskjellige matvarer til vore Wienerkolleger.

Først 13. november 1920 fik vi fra professor 
Dr. Rudolf Weiser, som skulde forestaa fordelin-
gen, meddelelse om at der kun var ankommet 
20 kasser corned beaf. Resten av vor sending 
var vistnok ved en feiltagelse havnet i 
Budapest, hvor vore derværende kolleger 
forhaabentlig har faat godt av den.

Under «Meddelelser fra Hovedstyret»,  
Tidende nr. 6, juni 1921 

Forslag om røkeforbud ved N.T.F.’s møter
«Ben Sand har sendt følgende forslag til 
behandling i representantskapet:

«Representantskapet finner at tannlegene 
– som en del av landets helsepersonell – bør 
bekjempe tobakksrøkingen og at den ikke 
bør være tillatt i de lokaler der foreningens 
standsmessige, sosiale eller faglige virksom-
het foregår, sentralt så vel som på det lokale 
plan.» …

Hovedstyret skal bemerke: Den enkelte 
tannlege må formodes å være istand til å 
vurdere resonnementet ved røking for sitt 
eget vedkommende. …

Hovedstyret kjenner ikke til noen 
organisasjon som har vedtatt generelt 
røkeforbud. Selv Verdens Helseorganisasjon 
har visstnok ikke gått lenger enn henstilling 
om at det ikke røkes ved organisasjonens 
møter. Hovedstyret antar at et generelt 
røkeforbud vil bli en bestemmelse som neppe 
kan påregnes alltid å bli respektert.»

Fra Representantskapssakene 1971, sak 13. 
Tidende nr. 6A, august 1971

Forbrukerrådets test, nok en gang
Forbrukerrådets svar på mine kommentarer til 
den foretatte testen som ble presentert i FBI 
inneholder tre poenger:

1) At mitt innlegg ville fått større tyngde 
dersom jeg hadde lest deres rapport, og at i så 
tilfelle ville jeg «ha fått en oversikt over hva vi 
ville med testen og hva vi fant».

2) At jeg kunne spart meg min henvisning 
til Peer Gynt.

3) Tannleger bør bli flinkere til å kommuni-
sere med sine pasienter.

Ad. punkt 1) Etter å ha gjennomlest 
rapporten både én og flere ganger, finner jeg 
bare følgende formulering som kan gi noen 
slags antydning om hva man ville med testen: 
«Å være kritisk kunde er ikke så lett når man 
sitter i tannlegestolen og gaper for harde livet. 
Derfor har Forbrukerrådet foretatt en 
omfattende test av tannleger». At dette 
åpenbart skulle gjøre mine kommentarer til 
testens validitet overflødig, er i alle fall ikke 
åpenbart for meg.

Fra Einar Bergs debattinnlegg  
i Tidende nr. 10, august 2011
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Regjeringen har satt ned nytt kompetansebehovsutvalg
Det norske arbeidsmarkedet og den norske 

økonomien er i omstilling. Utvalget skal finne 

ut hvilken kompetanse norsk arbeidsliv vil 

trenge i årene som kommer.

Sveinung Skule, direktør for Direktoratet 

for høyere utdanning og kompetanse, er 

oppnevnt som utvalgets leder. Resten av 

Kompetansebehovsutvalget (KBU) består av 

forskere og representanter for partene 

i arbeidslivet.

– Den siste tiden har vist oss hvor sårbare 

vi er i møte med store endringer. Arbeidslivet 

endrer seg raskt, og koronakrisen har 

forsterket dette. Ny teknologi og det grønne 

skiftet vil kreve nye kunnskap og kompetanse. 

Analysene fra kompetansebehovsutvalget gir 

oss et solid faglig grunnlag når vi utformer 

tiltak, sier forsknings- og høyere utdannings-

minister Henrik Asheim i en pressmelding.

Utvalget skal blant annet vurdere 

utdanningssystemets evne til å dekke 

samfunnets behov i årene som kommer, legge 

til rette for dialog mellom ulike interessegrup-

per og levere minimum en hovedrapport 

hvert år.

Organisasjonssjef i Akademikerne, 

Christine Meling, representerer Akademikerne 

inn i arbeidet.

– Det vil være et stort behov for akademisk 

kompetanse for å lykkes i omstilling av 

økonomien. Vi må se på hva vi vet vi trenger 

her og nå, men også hva behovet vil være 

lenger frem i tid. Koronapandemien har vist 

oss viktigheten av nødvendig kompetanse for 

å lykkes med store og plutselige utfordringer, 

sier Meling.

Kompetansebehovsutvalget ble først 

nedsatt i 2017 og har så langt lagt frem tre 

rapporter for Kunnskapsdepartementet.


