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Odontologiens forhold til medisinen
«Som det kanske vil være bekjendt, blev 
odontologien her i Amerika utskilt fra det 
medicinske fakultet i 1839. I erkjendelse av det 
feilskridt som derved blev begaat, skriver 
redaktøren i det medicinske tidsskrift «Medical 
Record», at dette berodde paa en misforstaael-
se fra medicinernes side, idet de ønsket at 
holde sig paa avstand fra odontolgene. Han 
sier videre, at det var under den siste krig man 
tilfulde fik forstaaelsen av tandlægenes store 
betydning for medicinen med specielt henblik 
paa krigskirurgien. Men han tilføier, at det 
største felt for lægens og tandlægens 
samarbeide ligger i den forebyggende 
medicin – deri indbefattet hygienen.»

 Fra artikkelen «Den moderne odontologi og dens 
relation til medicinen», av Guttorm Toverud, 1ste 
assistent ved Statens Tandlægeinstitut. (Toverud 

ble senere Europas første professor i pedonti)
Tidende nr. 4, mars, 1923

Om etterutdannelse
«Den norske tannlegestand er relativt heldig 
stilt, faglig sett. En god grunnutdannelse gir 
muligheter for adekvat virksomhet i flere år, 
uten tilsynelatende presserende behov for 
etterutdannelse. De norske tannleger har et 
godt navn i det store utland, og vi burde vel 
være fornøyd med oss selv.

Den omfattende forskning som drives 
innen vårt fagområde for tiden, forandrer 
imidlertid stadig vår berettigelse til å foreta 
behandling etter «gammeldagse» metoder, og 
det som var lege artis i fjor, kan være 
malpraksis i år. Den eneste måte å følge de 
forskjellige strømminger på, og den eneste 
mulighet vi har for å kunne ta den praktiske 
konsekvens av tidens viten, er å engasjere oss i 
en kontinuerlig etterutdannelse. …

Det ligger også en oppfordring til frivillig 
innsats i de forslag som fra tid til annen dukker 
opp, om å gjøre vår etterutdannelse 
obligatorisk.»

 Fra lederen «Vår faglige forpliktelse»
Tidende nr. 3, mars, 1973

E-helse: Om realistiske visjoner og luftslott
«NTF har også nettopp kommentert 
Stortingsmelding nr. 9 og 10. Nr. 9 heter «En 
pasient - En journal», den såkalte eHelse-mel-
dingen. I tillegg har vi på høring forskrift om 
kjernejournal. For alle disse er det viktig å 
synliggjøre pasientenes og tannlegenes 
behov. Spesielt i stortingsmeldingen tegnes 
noen store visjoner for fremtidens elektroniske 
løsninger. Hvilke visjoner som er realistiske, og 
hvilke som ender som luftslott gjenstår å se. 
NTF jobber for at tannlegene og tannhelse 
skal være synlig og tatt hensyn til i det 
arbeidet som gjøres. Vi blir nok aldri sentrale, 
men vi må heller ikke bli glemt.»

 Fra artikkelen «eHelse: Oppdatering om IT og 
ELIN-t»

Tidende nr. 3, mars, 2013
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   Notabene

Nordmenn bruker mer legemidler enn  
noen gang
I 2022 brukte befolkningen reseptpliktige 

legemidler for 31,8 milliarder kroner. 

I gjennomsnitt brukte hver nordmann 

1,6 legemiddeldoser hver dag. Legemiddel-

bruken økte med nesten tre prosent i fjor. 

Det viser tall Apotekforeningen har hentet 

inn fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Det mest brukte reseptlegemiddelet 

i Norge er atorvastatin, som brukes mot 

forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har 

økt med ni prosent i 2022. Blodproppforebyg-

gende acetylsalisylsyre er nest mest brukt, 

mens kandesertan mot høyt blodtrykk er 

nummer tre. Deretter følger smerte- og 

febernedsettende paracetamol. Fire av de fem 

mest bruke legemidlene brukes for hjerte- og 

karrelaterte sykdommer. 

I gjennomsnitt brukte hver innbygger 

581 doser reseptpliktige legemidler, som betyr 

1,6 dose per dag. Målt i definerte døgndoser 

(DDD) brukte hver person i snitt 2,6 prosent 

mer legemidler i 2022 enn året før. Vi bruker 

27 prosent mer legemidler per person enn for 

10 år siden. 

– En viktig årsak til at legemiddelbruken 

øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. 

Personer over 70 år bruker mer enn fem 

ganger så mye legemidler som de under 60. 

Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt 

mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere 

eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får 

vi, forklarer fagdirektør Hanne Andresen 

i Apotekforeningen. 


