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Psykisk helse er med

Rådet for psykisk helse er nå med i al-
liansen av organisasjoner som repre-
senterer de største ikke-smittsomme 
sykdommene i Norge, heter det i en 
pressemelding fra Nasjonalforeningen 
for folkehelsen.

I dagens samfunn er det en stadig 
større erkjennelse av, og aksept for, at 
alle mennesker har en psykisk helse. At 
Rådet for psykisk helse nå innlemmes 
som fullverdig alliansepartner i den 
norske NCD-alliansen vil styrke arbei-
det for å bekjempe ikke-smittsomme 
sykdommer i Norge og verden forøvrig.

– Det å fremme fysisk og psykisk helse 
henger tett sammen. Vi er derfor glade 
for at vi nå får et tettere samarbeid mel-
lom Rådet for psykisk helse og de andre 
organisasjonene i alliansen, sier general-
sekretær i Nasjonalforeningen for folke-
helsen, Lisbet Rugtvedt, som mener sam-
arbeidet vil bety at risikofaktorer og hel-
sefremmende faktorer vil kunne adresse-
res på en mer helhetlig måte.

Den norske NCD-alliansen ble opp-
rettet i 2010, og har til nå bestått av 
Kreftforeningen, Diabetesforbundet, 
Landsforeningen for hjerte- og lunge-
syke (LHL) og Nasjonalforeningen for 
folkehelsen. Disse fire organisasjonene 
representerer de fire største gruppene 
av ikke-smittsomme sykdommer; 
hjerte- og karsykdommer, kreft, diabe-
tes og kroniske lungesykdommer, og 
psykisk helse.

– Vi representerer de største pasient-
gruppene innen ikke-smittsomme syk-
dommer, og hver for oss arbeider vi 
med sentrale folkehelseutfordringer 
i Norge. Nå styrkes samarbeidet til 
å gjelde også psykisk helse, noe som er 
svært positivt, sier Rugtvedt.

Dårlig psykisk helse er tett forbundet 
med risikofaktorene for å utvikle ikke-

smittsomme sykdommer. Derfor vil det 
være viktig å stå sammen som organi-
sasjoner, med fokus på hele mennesket, 
i arbeidet med å redusere forekomsten 
av for tidlig død grunnet hjerte- og kar-
sykdommer, diabetes, kols og kreft.

– At Rådet for psykisk helse nå er en 
del av NCD-alliansen ser vi på som en 
anerkjennelse av at fysisk og psykisk 
helse behandles likestilt, og at sammen-
hengen tas på alvor. Vi gleder oss til 
å bidra, og til å lære av hverandre – for 
en bedre folkehelse, sier generalsekre-
tær i Rådet for psykisk helse, Tove 
Gundersen.

Ikke-smittsomme sykdommer er 
skyld i om lag åtte millioner for tidlige 
dødsfall årlig i verden, og i Norge er 
ikke-smittsomme sykdommer også en 
av de store årsakene til for tidlig død og 
år med redusert livskvalitet. Gjennom 
WHO har Norge forpliktet seg til 
å redusere for tidlig død av hjerte- og 
karsykdommer, diabetes, kols og kreft 
med 30 prosent innen 2030.

NIOM advarer

NRK Nyheter meldte 13. september om 
en test av tannblekemidler gjennomført 
av NRK Forbrukerinspektørene, som 
avslører ulovlige stoffer i midler til 
hjemmebleking som er kjøpt på nettet.

NIOM, Nordisk institutt for odonto-
logiske materialer, fant ulovlige meng-
der av blekestoffet hydrogenperoksid 
i to av de fem midlene som ble under-
søkt, skriver nrk.no.

– Jeg fraråder bruk av disse bleke-
midlene, sier NIOMs direktør, professor 
Jon E. Dahl til NRK.

I Norge og EU er det av helsemessige 
grunner ikke lov å selge tannblekemid-
ler med mer enn 0,1 prosent hydrogen-
peroksid til andre enn tannleger.

– Dette er ikke trygt. Det kan gi etse-
skade i tannkjøttet, skade emaljen og 
på sikt nerven, advarer Dahl.

Blekemidlene NRK undersøkte er:
Crest 3 D Whitestrips Supreme bestilt 

fra caliwhitenorge.com
Amazing Teeth Whitening kit fra 

scandinaviansmile.no
Premium White fra premiumwhite.no
iWhite2 Instant fra apoteket
Smilelab S fra Vita
Midlene som inneholdt ulovlige 

mengder hydrogenproksid i henhold til 
norsk og europeisk reglement var Crest 
3 D Whitestrips Supreme og Amazing 
Teeth Whitening kit. De andre tannble-
kemidlene blir vurdert som lovlige.

Crest 3 D hadde hele 14 prosent 
hydrogenperoksid.

Da firmaet som solgte dette midlet 
oppgir å ikke være en norsk nettbutikk, 
men et amerikansk selskap uten lager 
i Norge, faller salget utenfor EUs lov-
givning. Kjøper regnes da som importør 
og må selv være oppmerksom på gjel-
dende regler.

Amazing Teeth Whitening kit hadde 
ingen innholdsfortegnelse. En labtest 
utført hos NIOM avslører at midlet 
inneholder syv prosent hydrogenperok-
sid.

Da NRK kontaktet selger, ga selger 
uttrykk for at de ikke var klar over 
ulovligheten, og fjernet midlet fra nett-
siden.

Premium White oppgir at de er 
innenfor lovlig grense av peroksider. 
Hverken nettbutikken eller firmaet som 
selger produktet har svart på NRKs hen-
vendelser.

Det finnes også lovlige blekeproduk-
ter uten peroksider. Disse inneholder 
gjerne syrer eller natriumbikarbonat 
som blekemiddel. Av produktene i vur-
deringen er iWhite fra Vitus Apotek og 
Smilelab S fra Vita uten peroksider, 
men med syrer som blekestoff.

Dahl er også kritisk til bruk av syre, 
og uttaler til nrk.no:

– Misfarging blir ikke fjernet, men 
syren endrer lysbrytningen på overfla-
ten, slik at tennene umiddelbart kan se 
hvitere ut. Jeg anbefaler uansett ikke 
bruk av syre over tid, da det kan tynne 
ut emaljen og være slimhinneirrite-
rende.

Vitus Apotek som selger iWhite sva-
rer at produktet er blitt kontrollert og 
vurdert å oppfylle juridiske og faglige 
kvalitetskrav. Leverandøren svarer i til-
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