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CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) er for gentekno-

logien hva grenklipperen er for gartneren. 

Og CRISPR er faktisk en slags genklipper, 

skrev forskning.no i 2017.

Med CRISPR-metoden, eller CRISPR-Cas 

som er korrekt betegnelse på teknologien, 

kan forskerne klippe ut gener og erstatte 

dem med andre. De kan for eksempel klippe 

ut ødelagte gener og lime inn de riktige. 

Eller de kan klippe ut et gen som de ikke vil 

ha og erstatte det med et annet gen for å 

lage planter som er motstandsdyktige mot 

sykdommer eller underlige dyr som selvly-

sende fisker. I fremtiden kan CRISPR også bli 

viktig for å bekjempe sykdommer hos men-

nesker som skyldes feil på arvestoffet, sto 

det til slutt i artikkelen til forskning.no.

Som sagt: Dette nye verktøyet baner vei-

er for nye terapier for alvorlige sykdommer 

som skyldes gendefekter. Teknologien kan 

også gi raskere og bedre diagnostikk og be-

handling av for eksempel kreft og infek-

sjonstilstander, og også utvikling av effekti-

ve medikamenter som kanskje vil kunne 

brukes for å fjerne antimikrobiell resistens.

Innenfor det orale området er det på sikt 

også muligheter for å forbedre behandling 

av karies og periodontitt ved å endre viru-

lensen (mikroorganismes evne til å fremkal-

le sykdom) hos orale bakterier. 

Disse to artiklene åpner for spennende 

visjoner for fremtidens behandling av syk-

dom i munnhulen, skriver Tidendes vitenska-

pelige redaktør, og initiativtaker til artiklene, 

Nils Roar Gjerdet, og det danske Tandlæge-

bladets faglig-vitenskapelige redaktør videre 

i forordet til to oversiktsartikler om CRISPR-

Cas. Artiklene er blitt til ved et samarbeid 

mellom de to redaktørene, og vi presenterer 

dem i denne utgaven av Tidende. 

Den første artikkelen handler om prin-

sippene bak metoden, med eksempler på 

klinisk bruk av genredigering. Den andre ar-

tikkelen går mer spesifikt inn i mulige an-

vendelser i klinisk odontologi.

Det åpnes for spennende visjoner for 

fremtidens behandling av sykdom i munn-

hulen, avslutter de to sitt forord.

Vi venter også spent på andre ting, som 

kommer i nær fremtid. Når dette skrives på-

går fortsatt sonderingene mellom tre poli-

tiske partier, som kanskje vil danne Norges 

neste regjering. Om det blir tre eller kanskje 

bare to, så blir det etter hvert forhandlinger 

mellom partiene. Og de forhandlingene vil 

ganske sikkert blant annet handle om tann-

helsepolitikk, noe de pågående sonderinge-

ne trolig også gjør.

Vi ser frem til å få vite hva de blir enige 

om. Og vi ser frem til å se hvem som overtar 

ledelsen av Helse- og omsorgsdepartemen-

tet – hvis det navnet og den porteføljen fø-

res videre.  

I mellomtiden forberedes det valg til sen-

trale tillitsverv i NTF. Valgkomiteen har helt 

nylig avgitt sin innstilling, og den presente-

res i denne utgaven av Tidende. Represen-

tantskapet trer sammen i slutten av novem-

ber. Før det, i Tidendes novemberutgave, vil 

dere kunne lese mer om hva de som er inn-

stilt som president og visepresident, og til 

øvrige plasser i NTFs hovedstyre, mener om 

saker og ting.

Ellen Beate Dyvi
Ansvarlig redaktør

CRISPR er en saks, 
og et mulig viktig 
verktøy
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Læring tilpasset dine behov
Som et ledd i NIOMs arbeid for trygg og effektiv  
tannhelse i Norden, tilbyr vi kurs til tannhelsetjenesten. 
Vi har kurspakker som styrker hele teamet, uavhengig 
av bakgrunnskunnskaper.

Eksempler på tema er materialvalg, behandling av  
dyp karies og erosjoner, og biokompatibilitet. Vi leverer  
både online læring, og fysiske kurs på ønsket sted.

Alle våre kurs skreddersys til ønsket lengde og mål-
gruppe. Passer det med en kort innføring eller ønsker 
dere en grundig fordypning?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer.

NIOM
www.niom.no 
Tlf: (+47) 67 51 22 00
E-post: niom@niom.no
Sognsveien 70 A, 0855 OSLO, Norway

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer




