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Kvindelige tandhygienikere
Etter initiativ av professor Ottesen har 
isommer en norsk-amerikansk Dental nurse 
eller Oral hygienist, frk. Anna Sigmond, for en 
del interesserte tandlæger paa Statens 
Tandlægeinstitut demonstrert, hvordan disse 
vore kvindelige assisterendes arbeide og 
undervisning fortiden ligger an i Amerika. …

Frk. Sigmond, som er utdannet ved 
Columbia universitet har været så elskverdig 
at gi red. en del nærmere oplysninger.

Etter endt eksamen fordeles disse 
pleiersker mellem hospitaler, skoletandklinik-
ker og private tandlæger, og der er paa kort tid 
i Amerika blitt en efterspørsel efter damer 
med denne utdannelse som er rent ut 
forbausende. …

Man vet jo at spørsmaalet er brændende 
ogsaa hos os, og vi haaber snart at kunne 
offentliggjøre en indstilling fra den i anlednin-
gen nedsatte komite.

Fra spalten Aktuelle spørsmål,  
i Tidende nr. 7, september,  

1921 

Ad: Spørsmål og svar
Før sommeren mottok redaksjonen et 
spørsmål angående refusjon av skyssutgifter i 
forbindelse med nødvendig tannbehandling. 
Spørsmålet ble sendt til sakkyndig og der ble 
utarbeidet et forslag til svar. Da spørsmålet 
imidlertid er vanskelig å besvare, ble det 
sammen med svaret sendt til annen sakkyndig 
for vurdering.

Etter gjentatte purringer viser det seg at 
papirene ikke lar seg finne.

Det er vårt håp at innsenderen leser dette 
og sender inn spørsmålet på ny, da det har 
betydelig prinsipiell interesse.

Fra Tidende nr. 7, september, 1971

Traumatologi
I Tyskland er det etablert en såkalt tannred-
ningsboks, til bruk når tenner blir avulsert 
(slått ut). Boksen har skrulokk og er fylt med 
en næringsvæske. Cellene på rotoverflaten 
overlever i denne væsken opp til 48 timer 
(mot kun cirka 30 minutter hvis pasienten 
transporterer tannen i vestibulum). Ved hjelp 
av sponsorer er alle skoler i Tyskland og de 
fleste idrettssteder utstyrt med tannrednings-
bokser. Man kan også kjøpe dem på 
apotekene. Ett av de to firmaene som 
produserer boksene vurderer å utvide 
markedet, man kan altså håpe at tannred-
ningsboksen kommer til Norge.

Fra «Opplevelser på det tyske landsmøtet», 
av Paul Geist. Fra Tidende nr. 11,  

september, 2011
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Norsk studentorganisasjon og Akademikerne krever at studiestøtten heves
Mange studenter må jobbe mye ved siden av 

studiene for å overleve økonomisk. Studie

støtten må økes til 1,5 G for at alle skal ha 

muligheten til å få en utdannelse, uavhengig 

av sosial bakgrunn.

Med dagens studiestøtte er det ikke mulig 

å være heltidsstudent. Studiestøtten strekker 

ikke til, heter det på Akademikerne.no. 

Koronakrisen gjorde det enda tydeligere. Da 

Norge stengte ned og mange studenter mistet 

deltidsjobbene sine, måtte studentene ta 

ekstra lån for å klare seg. 

– Vi er bekymret for at unge mennesker 

velger bort utdanning, eller ikke fullfører 

utdanningen sin fordi de ikke har råd. Det er 

allerede slik at unge som har foreldre som har 

høy utdanning i større grad velger studier og 

får mer økonomisk støtte fra foreldrene. Økt 

studiestøtte er derfor viktig for å gi alle unge 

like muligheter og bygge ned forskjeller 

i Norge, sier Akademikernes leder, Kari Sollien. 

Akademikerne og Norsk studentorganisa-

sjon (NSO) mener studiestøtten må økes til 1,5 

G, nærmere 160 000 kroner. Dagens studie-

støtte er på 126 000 kroner i året. Fordelt på 11 

måneder utgjør det litt over 11 000 kroner 

i måneden. NSOs studentbudsjett viser at 

studentene har brukt opp nesten hele 

studiestøtten når husleien er betalt. Det betyr 

at studentene må bruke mer tid på å jobbe og 

mindre tid på studiene. 

– Vi trenger at studiestøtten økes og 

knyttes til 1,5 G. Da kan studentene konsentre-

re seg om studier og studietilværelsen, framfor 

deltidsjobben. Det sikrer like muligheter til 

å ta høyere utdanning, og raskere gjennom-

føring, sier leder i NSO, Tuva Todnem Lund.

Høyre går ikke inn for å heve studiestøtten 

til 1,5 G. Heller ikke Arbeiderpartiet, Senter-

partiet eller Fremskrittspartiet har programfestet 

å øke støtten til 1,5 G, men ønsker en økning. 

Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti, 

Rødt, Venstre og Kristelig folkeparti vil heve 

studiestøtten til minst 1,5 G. Det viser en 

gjennomgang Akademikerne og NSO har gjort.

Høyre er blant partiene som er mest 

defensive om studiestøtte i sitt partiprogram, 

sier Sollien før stortingsvalget.


