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NYHET

VOCO Retraction 
Paste

RETRAKSJONSPASTA FRA KAPSEL

• Tynn kanyle med fleksibel spiss – enkel og nøyaktig  
 applikasjon i sulcus

• Viskositets forandring – pastaens konsistens varierer  
 under applikasjonen og utvidelse i sulcus

• Et rent produkt – raskt og enkelt å spyle bort

• Et rent produkt – raskt og enkelt å spyle bort

Enkel  
applikasjon  

i sulcus 

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental
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Snakk om etikk
Varsling – det vanskelige temaet

Noe av det vanskeligste for enhver yrkesutøver er å oppleve at en 

kollega utøver faget på en så bekymringsfull måte at spørsmålet «skal 

jeg varsle?» dukker opp. Det kan gjelde journal føring, behandlingsløs-

ninger, utført behandling, kommunikasjonsmønster og andre ting.

Hvordan kan en slik situasjon best håndteres? Hvor langt strekkes 

strikken før nok er nok og varsling blir tema?

Er det klima for å ta opp slike problemer, særlig dersom den som er 

årsak til bekymringen er i samme praksis?

Varsling er tema både i helsepersonelloven og i NTFs etiske regler. 

Helsepersonellovens bestemmelse om varsling følger av § 17, som lyder 

som følger: 

«Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om 

forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det 

skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger.»

Varsling omtales også i NTFs etiske regler § 12. Bestemmelsen lyder:

«Dersom en tannlege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega 

eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende. 

Formen bør være varsom. Tannlegen kan velge å ta saken direkte opp enten 

med lokalforeningen, administrativ overordnet eller aktuell helsemyndighet.»

De etiske reglene anbefaler at man først kontakter den kollegaen 

bekymringen gjelder. En slik vanskelig samtale bør være godt forberedt. 

Trår en varsomt, uten å kamuflere problemstillingen, kan en slik samtale 

være det som skal til for å få en kollega inn på rett spor igjen, såfremt 

det ikke er for grunnleggende alvorlige problemer som ligger til grunn. 

Kvier en seg for å ta den vanskelige samtalen på egenhånd, har alle 

lokalforeningene dyktige kollegahjelpere som kan kontaktes. Andre 

alternativ er å kontakte lokalforeningens styre, administrativ leder, eller 

ta direkte kontakt med tilsynsmyndighetene i fylket (Statsforvalteren). 

Grunnlaget for bekymringen eller varslingen vil kunne være avgjørende 

for hvem som bør kontaktes først. 

Etter helsepersonelloven har alt helsepersonell en uomtvistelig plikt 

til å varsle om forhold som kan medføre fare for pasienter. Ifølge 

forarbeidene til loven, skal terskelen for varsling være lav og varsler skal 

innrømmes rom for å vurdere feil. Det er tilsynsmyndighetenes plikt 

å undersøke forholdene nærmere. De etiske reglene begrenser ikke 

plikten til å varsle helsemyndighetene der det er nødvendig.

KIRSTEN HALONEN, OMARBEIDET AV SILJE STOKHOLM NICOLAYSEN, JURIDISK RÅDGIVER I NTF
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Forskningskonferanse 

Betydning av oral helse for generell 
helse – og omvendt! 
Bergen 23-24. november 2021 
 
GERONETT er et tverrfaglig forskningsnettverk for 
eldrehelse med medlemmer fra tannhelsetjenesten, 
helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og 
sykehus.

 

GERONETT arrangerer nå en konferanse med fokus på 
aldring og helse, hvor betydningen for oral helse for 
generell helse fremheves – og omvendt!

Alle som har interesse for forskning relatert til eldrehelse 
og eldretannhelse inviteres til GERONETT – konferansen 
2021. Flere anerkjente nasjonale og internasjonale 
forskere bidrar med sin kompetanse den 23. og 24. 
november. I tillegg vil vi åpne opp for presentasjon 
av pågående forskning fra deltakerne, både muntlig 
presentasjon og posterpresentasjon.

Temaer for konferansen

• Oral helse hos eldre

• Sammenhengen mellom generell helse og oral helse hos eldre

• Samhandling mellom helsetjenester om den eldre pasienten

• Innovasjon

 
Praktisk informasjon

• Følg lenke til Geronett.no for påmelding og program

• Frist for påmelding: 15. oktober

• Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen i Bergen

• Pris: Konferansen dekkes av GERONETT, med unntak av 
overnatting. Deltakere som ikke møter vil bli fakturert for kost-
pris. 

Professor Olav Gjelsvik 
Universitetet i Oslo

Professor Nicola West 
University of Bristol

Professor Anastassia Kossioni 
University of Athens

Professor Joke Duyck 
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Inger Wårdh 
Karolinska Instituttet

Tegn støttemedlemskap i Norsk odontologihistorisk forening, NOHF!
Adresse: NOHF c/o Nils Rune Tønnessen, Gardvegen 24 B, 2615 Lillehammer. Telefon: 90 25 60 60. E-post: nils.rune@outlook.com

Det er nå 40 år siden det ble invitert til å tegne støttemedlemskap i NOHF. Siden den gangen har mange av dem som tegnet 

medlemskap gått bort og i dag er det nok mange som ikke er klar over at vi har en slik forening.

Arbeidet med å dokumentere vår historie er en viktig del av vår faghistorie og bør være en æressak å støtte opp om. Fortsatt 

gjenstår viktige arbeidsoppgaver med å ta vare på, vedlikeholde, registrere samt å stille ut de mange samlinger av gjenstander, 

bilder og historier som finnes rundt omkring i landet.

Et støttemedlemskap vil bidra til å gjøre dette arbeidet mulig.

Medlemskap kan tegnes ved å innbetale kr 200,- til Norsk odontologihistorisk forening, kontonummer: 0530.18.54686.  

Beløpet kan også Vippses til foreningens konto

Med hilsen 

Nils Rune Tønnessen

Leder i Norsk odontologihistorisk forening

I 1893 ble landets første skole for tannlegeundervisning, Statens poliklinik for Tandsykdomme, etablert i Theatergaten 18.  
Her er første kull, fra samme år. Fra billedarkivet ved Det odontologiske fakultet, UiO.




