tidende

Notabene

Har lagt ned Smittestopp-appen
Folkehelseinstituttet (FHI) la ned Smittestopp-ap-

– For oss har det tidligere vært et argument å

Tidende beklager
I Tidendes sommernummer, nr. 6-7 i år, er det

fortsatt ha mulighet til å bruke appen på reise i

publisert en ikke korrekturlest versjon av Per

utlandet. Når flere land kobler seg fra, faller også

Neverliens novelle «Alle har meninger».

te til nærkontakter, har vært lastet ned over 1,3

dette bort som en viktig grunn til fortsatt å ha

Redaksjonen beklager dette.

millioner ganger. Etter at anbefalingen om å

appen på telefonen, sier Gun Peggy Knudsen .

pen 10. august, og alle brukere kan slette appen.
Appen som ga beskjed om mulig covidsmit-

teste seg og varsle nærkontakter ved smitte falt

Fra og med onsdag 10. august ble derfor

bort, oppfordret FHI i mars brukerne til å skru

Smittestopp fjernet fra App Store og Google

Personalia

av appen. Brukerne ble samtidig oppfordret til å

Play. Alle brukere kan slette appen på telefonen.

Dødsfall

beholde den på telefonen slik at den raskt
kunne skrus på igjen.
– Den viktigste grunnen til at vi nå legger
ned Smittestopp, er at testing og smittespor-

– Denne typen digital varsling av

tannlegeeksamen 1960, d. 02.08.2022

skånsomt virkemiddel. Tester vi har gjort, viste

Marianne Kveberg Guldahl, f. 04.03.1960,

at Smittestopp oppdaget 93 prosent av alle

ing ikke lenger er like aktuelt eller sannsynlige

nærkontaktene til en som var smittet, gitt at

fremtidige tiltak. Befolkningen er godt

alle nærkontaktene brukte appen. Derfor vil vi

beskyttet mot alvorlig sykdom. Da er det riktig

fortsette å vurdere hvordan denne typen

å kutte kostnader og avvikle løsninger som

teknologiske løsninger kan bidra til minst

ikke lenger har nytteverdi, sier assisterende

mulig inngripende tiltak også ved nye

direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

epidemier, sier Knudsen.

I tillegg har flere europeiske land koblet

Eivind Karlsen, f. 24.04.1936,

nærkontakter kan være et potensielt nyttig og

Smittestopp var tilgjengelig på åtte språk:

seg fra den europeiske løsningen med varsling

engelsk, arabisk, litauisk, polsk, somali, tigrinja

om smitte på tvers av landegrenser.

og urdu i tillegg til nynorsk og bokmål.

tannlegeeksamen 1984, d. 29.06.2022
Thor Dybhavn, f. 23.02.1936,
tannlegeeksamen 1958, d. 25.06.2022
Helle Feldt Kræmer-Andressen, f. 04.05.1989,
tannlegeeksamen 2017, d. 21.06.2022
Helge Gjølstad, f. 23.03.1949,
tannlegeeksamen 1975, d. 14.06.2022
Sjur Nedreås, f. 28.08.1945,
tannlegeeksamen 1971, d. 04.04.2022

tilbakeblikk
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Fra Smaalenenes tandlægeforening
«Smaalenenes tandlægeforening avholdt
aarsmøte paa Høisand Bad i Skjeberg 2. juli
d.a. Av saker der forelaa til behandling, var:
Tandlæge Wasserfalls forslag om revision
av den nugjeldende minimaltarif. Med nogen
smaa endringer bibeholdtes den nuværende
tarif, da det som helthet set viste sig at
tariffens satser laa under andre lokalforeningers.
Videre forelaa forslag fra tandlæge Freng
(Fredrikshald) om forandring av foreningens
navn fra Smaalenenes tandlægeforening til
Østfold tandlægeforening. Efter et utsættelsesforslag av tandlæge I. Aas (Sarpsborg), ble
foreningens nuværende navn bibeholdt.»
Fra spalten Fra lokalforeningene
Tidende nr. 7, september 1922

784

19
72
Hermods korrespondansekurs for
tannlegeassistenter
«På side 342 i Tidendes junihefte d.å. gir Kai
Hunstadbråten en anmeldelse av Hermods
korrespondansekurs for tannlegeassistenter.
Det står i denne anført at det visstnok ikke
finnes noen tilfredsstillende svensk/norsk
ordbok i handelen, som gjør det lettere for
norske kontordamer å følge det svenske
korrespondansekurset. Kristian Østvig har
gjort redaksjonen oppmerksom på at Eva
Remens og Philip Houm har forfattet en
svensk/norsk ordliste. (…)
Ordlisten skulle gi en utmerket hjelp for
den som gir seg i kast med korrespondansekurset.»
Fra spalten Forskjellig
Tidende nr. 9, september 1972
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Nytt odontologibygg i Bergen
«Det nye odontologibygget i Bergen er
ferdigstilt, flyttet inn i, og nå også offisielt
åpnet. Ikke mindre enn to statsråder troppet
opp i den anledning. Kunnskapsministeren
spilte hovedrollen, mens helseministeren
stemte i. Det var ikke annet enn lovord å høre
fra noen av dem. Det var ikke bare en
snarvisitt i form av snorklipping, eller i dette
tilfellet nøkkeloverrekkelse, og et par raske
festtaler de unnet seg heller denne gangen.
De var med hele dagen, og deltok i både
omvisning og bespisning, og tok seg tid.»
Fra leder i Tidende nr. 8, september 2012

