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Du kan vinne i nærkamp med koronaviruset:

Tannlegene viser vei
Pasientene gaper
mens tannlegene
sitter tett på pasientene og borer og
spyler så det skvetter.
Likevel er tannlege
yrket et av de minst
smitteutsatte yrkene
i koronatid. Og tannlegestolen er et av de
tryggeste stedene du
kan oppholde deg.
Håvard Solerød
haavard@oyene.no

– Tannlegene følte seg ekstra
utsatt da koronautbruddet kom
i våres. Flere kviet seg for å dra
på jobb da samfunnet åpnet opp
igjen. Vi jobber jo veldig tett på
pasientene, sier Torbjørn Øygard, konstituert klinikkleder
ved Borgheim Tannklinikk.
Karius og Baktus fikk fritt
spillerom i en periode fra 13.
mars. Det var kun pasienter
som først hadde prøvd smertestillende som fikk tannlegetime
under nedstengningen. De med
akutt behov kom i tannlegestolen mens alle andre tannlegebesøk ble utsatt.

Den store koronatesten
Da samfunnet gradvis åpnet
opp igjen, innførte tannklinikkene ekstra smittetiltak, de
strengeste noensinne.
Et tannlegebesøk i dag kan
føles som å gå inn i en stridssone mot koronaviruset.
Tannlegen og tannhelsesekretæren har både én og to

ryggraden til
tannhelsepersonell. Tannhelseutdanningen har fokus på dette.
Koronaviruset
er en slags test
på hvor gode
vi er på hygiene. Det finnes
ingen garanti
for at smitte
ikke vil komme inn på en
av våre klinikker, men i
Vestfold og Telemark fylke er
det ingen tilfeller så langt,
sier Øygard.
Da ny smittebølge kom i
høst,
kom
noen av de ekstraordinære
tiltakene
fra
våren tilbake.
– Tannhelsepersonalet
i
vårt fylke kan
ikke jobbe på
flere klinikker,
men må holde
Tiltak: Tannlege Sahbia Jossan og tannhelsesekretær Ingwill Aasen med masker og visir på Borgheim Tannklinikk. I
stolen ligger klinikkleder Torbjørn Øygard. FOTO: Håvard Solerød seg til én. Da
blir det enklere
å avgrense eventuelle smitteutmasker, i tillegg til visir og han- om å utsette timen ved forkjø- tiltak mot smitte, sier Øygard.
brudd samtidig som pasientene
sker. De håndhilser ikke lenger. lelsessymptomer. Vi spør om
fortsatt får tannlegebehandRutinene betaler seg for du har vært på utenlandsreise Hygienerutiner
eller i kontakt med noen som Tannlegen viser oss hjertet i ling, sier Øygard.
tannlegene og pasientene.
At tannlegene klarer å temme
Ifølge statistikken til Folke- har vært i utlandet. Før du set- operasjonen; et rom midt i klihelseinstituttet, er tannlegene ter deg i stolen, får du nye nikken. Her vaskes og sterilise- koronaviruset, betyr at menigyrkesgruppen som er minst ut- spørsmål for å vurdere mulig- res alt bor og annet redskap mannen også har en sjanse.
heten for at du utgjør en smitte- som brukes i munnen til pasi- Med god koreografi, er det musatte for smitte.
lig at samfunnet kan fungere
– I forkant av tannlegetimen risiko. Så følger skylling med entene.
får du en SMS med anmodning hydrogenperoksid som ekstra
– Rutiner for hygiene sitter i midt oppe i en pandemi.

Hva er galt med ordet gruppe?
Jeg vet at statistikere lenge har brukt ordet kohort. Helsebyråkratene sikkert
også. Men hvorfor må vi andre gjøre det?
Jeg har klart meg med ordet gruppe siden jeg ble født. Da ble jeg del av en
gruppe på tre, som noen år senere ble
fire. Vi tenkte aldri på oss som en kohort.
I mars begynte dypt alvorlige helsebyråkrater å pepre oss med kohorter. Det
var naturlig å lure på hvor ordet kommer
fra. Jeg har alltid vært opptatt av slikt,
men det tok tid før jeg fikk somlet meg til
å gå til kilden.
Av og til er fortsatt bøker best, og når
det gjelder ords egentlige betydning, har
jeg bare funnet én bok. Ingenting slår de
1920 (!) sidene i Yann de Capronas «Norsk
etymologisk ordbok» (Kagge).
Der får vi vite at en kohort er en romersk troppeenhet og en tiendedel av en
legion. I våre dager er det i befolkningsstatistikken en gruppe som har en felles
faktor, for eksempel alder.
Så sånn sett har assisterende helsedirektør og hel-

se- og omsorgsminister sitt på det tørre
når de snakker om kohorter. Vi er for eksempel fem millioner nordmenn som er
engstelig for å få covid-19. Vi er altså en
kohort med en felles faktor.
Men så blir der riktig morsomt. De Caprona forteller nemlig videre at kohort
kommer fra latin kohors, kohortis «inngjerdet gårdsplass for fe eller høns; flokk,
skare, avdeling av soldater». Og det har
også gitt låneord som kortesje, kurtise og
gardin. De Caprona vet også at cohors
trolig bygger på cum «med, sammen» +
hortus «hage». Det er igjen kanskje beslektet med norsk gård.
Og siden jeg har plass til litt til, tar jeg
med noe fra Wikipedia. Kohort var den
grunnleggende militære enhet i en romersk legion under den andre puniske
krig (218–201 f.Kr.) og i de
påfølgende

militærreformer under
Gaius Marius i år 107 f.Kr.
Om ikke annet, kan det
være greit å vite for lesere av Asterix.
God helg i din inngjerdede gårdsplass
for fe eller høns med din flokk, skare eller avdeling!

Sven Otto

