Zendiumprisen 2017
Når vi samles til Samfunnsodontologisk Forum i Fredrikstad, er det for å drøfte
strategier og tiltak for å forbedre tannhelsen blant innbyggere i Norge. Til tross
for en voldsom forbedring i tannhelsen de siste årtiene, er det fortsatt mange
utfordringer som påkaller oppmerksomhet og innsats fra et samlet «tannhelseNorge».
Samtidig må vi erkjenne at vi er privilegerte hva angår tannhelsestatus og
ressurstilgang. Særlig illustrerende blir dette når vi sammenlikner med land i
den tredje verden. Komiteen som har vurdert forslagene til årets Zendium-pris,
det er leder av Fagnemnden i Den norske tannlegeforening; Berit Øra, leder av
fylkestannlegenes kontaktutvalg Peter Marstrander og daglig leder av Norsk
Tannvern Bente Stuveseth, - Zendiumkomiteen har derfor i år valgt å se
utenfor Norges grenser. I de enkle statuttene for Zendiumprisen heter det at
prisen skal gå til et prosjekt i forebyggende tannhelse i Norge eller et prosjekt i
utlandet ledet av norske tannhelsepersonell.
Årets prisvinner er en ung organisasjon som har valgt å fokusere på å styrke
tannhelsearbeidet i Etiopia hvor de hovedsakelig arbeider for å forbedre barns
og unges tannhelse. Organisasjonen ble etablert i 2016, og har fått enorm
oppslutning blant tannhelsepersonell og andre private støttespillere.
I samarbeid med Universitetet i Addis Abeba ønsker de å utvikle og
gjennomføre bærekraftige og forebyggende programmer over hele Etiopia. I
tillegg til å drive tannklinikker, er det sterkt fokus på opplæring av både
studenter og lokalbefolkning i forebyggende tannhelsearbeid. En særlig
oppmerksomhet er rettet mot foreldreløse barn ved Abebech Gobena
Orphanage and School som med sine 200 barn er et av de største
barnehjemmene i Etiopia, samt et spesielt samarbeid med Mekedonia som er
et kombinert aldershjem og hjem for psykisk utviklingshemmede.
Tannlegetettheten i Etiopia er beregnet til 1 pr 1,2 millioner innbyggere. I
runde tall kan man vel si at det tilsvarer 1 tannlege for befolkningen nord for
Trondheim. Utfordringene i Etiopia er store, og det er med glede og ydmykhet
at jeg på vegne av Zendiumkomiteen kan overrekke Zendiumprisen for 2017 på
65.000 kroner til organisasjonen «Tannhelse uten grenser»
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Prisen ble etablert i 1992
Zendiumprisen til forebyggende tannhelsearbeid er unik i Norge.
Midlene skal brukes på forebyggende tannhelsearbeid i Norge eller på et norskledet prosjekt
i utlandet.
Kandidater nomineres av tannhelsepersonell og ansatte i tilknyttede bransjer.
Komiteen står helt fritt til å velge vinner.
Årets komite har bestått av fylkestannlege Peter Marstrander, leder av Tannlegeforeningens
fagutvalg, Berit Øra, og leder av Norsk Tannvern, Bente Stuveseth.

Zendiumprisen er på 65.000 kroner.

Mer informasjon:
Torbjørn Wilhelmsen Tlf 906 55 913, kommunikasjonsrådgiver for Zendium, torbjorn@wikos.no
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