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A-Oss fra kr 495
• Bovint ben
• 100% hydroksyapatitt (HA)
• Utmerket volumstabilitet

Fixtur kr 1.995
• SLA-overflate
• 1,4% failure-rate 
• Fullverdig implantatprotetikk

• Se implantatvideoer 
• Nettbutikk med 5% rabatt 

på våre faste lavpriser

www.osstem.no
IMPLANT COMPANY

Stand B04-11
Kr 1.980,-
inkl. dekkskrue og MVA

TSIII m/SLA-overflate

Kr 1.290,-
inkl. MVA

Multi Angle Abutment

tlf: 22 20 50 50 - post@maxfac.no

maxfac
D E N T A L

 – vi gjør implantat-Norge billigere! En av verdens største implantat
produsenter – produserer  
4,7 mill implantater pr år

OssMeM fra kr 890
• Kollagenmembran
• Ca 4 mnd  

resorpsjonstid

Q-Oss+ fra kr 450
• Alloplastisk (syntetisk) 

materiale (ikke fra dyr)
• 20% HA og 80% ß-TCP

Forklaringen er at karakterer får mer å si 
i opptaket, noe som favoriserer kvinnelige 
søkere på populære utdanninger med høyt 
karaktersnitt.

Høsten 2022 var i overkant av 60 prosent 
av de som fikk tilbud i høyere utdanning 
kvinner.

Denne effekten foreslår et flertall på 12 
av 14 medlemmer i opptaksutvalget å 
kompensere for ved å innføre kjønnskvoter.

De viser til at kjønnspoeng i liten grad 
har virket utjevnende, og vil heller innføre 
kvoter på studier med svært skjev kjønns-
fordeling. De beste søkerne innen sin kvote 
vil da komme inn på studiet, enten basert 
på karakterpoeng eller en opptaksprøve.

Ifølge forslaget må kjønnskvotene være 
store nok til å gi tilstrekkelig virkning, men 
flertallet i utvalget vil ikke konkludere 
akkurat om hvor store. Likevel antydes en 
andel på mellom 20 og 40 prosent.

Marianne Aasen viser også til erfaringe-
ne fra Sverige som tyder på at opptaksprø-
ver kan bidra til at det blir flere menn på 
kvinnedominerte studier. Forklaringen er 
blant annet at menn gjør det bedre enn 
kvinner på standardiserte tester.

Hun peker på utvalgets mandat, der det 
står at opptaksutvalget skulle komme med 
anbefalinger som «ikke er til hinder for et 
mangfoldig og kjønnsbalansert arbeidsliv.»

– Så bedre kjønnsbalanse har vært et 
utgangspunkt for utvalgets arbeid, sier hun.

Flertallet i utvalget mener at hensynet til 
at arbeidslivet og enkeltmennesker skal ha 
tilgang til yrkesutøvere av begge kjønn, er 
en legitim grunn til å bruke spesielle kvoter 
for kjønn i opptaket til høyere utdanning.

De anerkjenner likevel at hverken kvoter 
eller poeng kan gjøre så mye med de 

grunnleggende årsakene til at gutter og 
jenter velger forskjellig. Her er det faktorer 
som venner, foreldre og kjønnsrollemønstre 
som påvirker den allerede fra tidlig i 
grunnskolen.

– Spesielle kvoter kan ikke løse 
forskjellene i søkerpreferanser, men de kan 
sikre at det utdannes et visst antall 
mannlige psykologer eller veterinærer eller 
kvinnelige ingeniører, så lenge det er nok 
kvalifiserte søkere av begge kjønn, skriver 
utvalget.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er 
heller ikke avvisende til forslaget om kvoter.

– For oss er det ikke så farlig om man har 
tilleggspoeng eller kvoter for kjønn for å 
gjøre opp for en ubalanse, sier NSO-leder 
Maika Marie Godal Dam.

Hun sier det viktigste for NSO er å legge 
til rette for et stort mangfold av studenter 
med ulike bakgrunner og erfaringer.

– Kjønn er en av disse mangfoldsfaktore-
ne. Hvis det er slik at forslagene fra utvalget 
fører til redusert mangfold, må vi se 
nærmer på om det kan løses ved å ta i bruk 
den modellen til kvotering som utvalget 
foreslår, sier NSO-lederen.

NSO kritiserte deler av opptaksutvalgets 
anbefalinger, nettopp fordi de mener 
forslagene vil bidra til å favorisere en 
bestemt type studenter.

– Derfor mener vi at standardiserte 
opptaksprøver ikke er en god løsning. Vi 
mener en løsning som vektlegger erfaring 
og motivasjon er en bedre løsning, og kan 
kompensere for bortfall av tilleggspoeng, 
samtidig med at erfaring, bakgrunn og 
motivasjon – og kjønn, kan tas med i 
vurderingen, sier Dam.

Odontologen klarer ikke overta 
tannlegevakten 

Fylkestinget i Vestland vedtok i september 
å stenge tannlegevakten fra mandag til 
torsdag kveld. Planen var å la Odontologen 
ved Universitetet i Bergen overta vakttje-
nesten på hverdager.

Nå har Odontologen kastet inn 
håndkleet, skriver Bergens Tidende 4. 
desember – og stengingen av tannlegevak-
ten er derfor satt på vent, står det i en 
melding til fylkesutvalget.

Lederen for Institutt for klinisk odontolo-
gi ved Universitetet i Bergen, Asgeir 
Bårdsen, skriver til fylkestannlegen at 
instituttet har fått krav om store innsparin-
ger i 2023 og 2024.

– Jeg er fremdeles av den oppfatning at 
dette (å drive tannlegevakten red.anm.) 
ville være svært bra for våre studenter og 
undervisningen. Men med bakgrunn i 
innsparinger blir det umulig å prioritere, 
tilføyer Bårdsen.

SVs Marthe Hammer er fornøyd med at 
partiet i september fikk vedtatt at stengin-
gen av tannlegevakten i Bergen ikke skal 
skje før Odontologen har åpnet sitt tilbud.
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