Jordan tilbakekaller
tannbørster for barn
I en pressemelding 4. november sier
Jordan at det er avdekket svakheter ved
to av tannbørstene som inngår i den
nye serien for barn. Børstene i serien
«Step by Step» ble introdusert i Norge
1. september i år, og trekkes nå tilbake
fra markedet.
Foreldre som har kjøpt den kombinerte tannbørsten og biteringen for
barn fra 0 til 2 år, anmodes om ikke
å benytte produktet fordi barn har klart
å bite små gummifragmenter av biteringen. Svakheten som er avdekket
innebærer en risiko for at barn kan sette
fremmedlegemer fast i halsen, og det er
grunnen til at Jordan nå med øyeblikkelig virkning trekker produktet tilbake
fra markedet. Det er solgt 29 000 av den
kombinerte tannbørsten og biteringen
for barn fra 0 til 2 år etter at produktet
kom i salg.
Jordan trekker også børsten beregnet
for barn i aldersgruppen 3 til 5 år tilbake, men her er det ikke nødvendig
å be om at bruken av allerede solgte
produkter opphører. Grunnen til at
denne børsten ikke lenger vil bli solgt,
er en produksjonsfeil som ikke medfører helsefare. Siden introduksjonen
i september er det registrert åtte klager
på ca. 51 000 solgte produkter.
Jordan foretar nå endringer
i materialvalget og gjennomfører
omfattende tester før produktene relanseres.
Bilder av de to aktuelle tannbørstene
kan lastes ned fra: www.jordan.no

Oslotannleger oppgir høyere
inntekt
Inntekten som tannlegene i Oslo oppgir
til likningsmyndighetene har økt med
205 millioner, eller over 26 prosent, på
to år, melder Aftenposten.
Høsten 2001 begynte Oslo likningskontor med bokettersyn hos tannleger,
med bakgrunn i at en del tannleger
hadde oppgitt påfallende lave inntekter.
Dessuten hadde de fått tips fra pasienter
som syntes det var merkelig at tannlegene ville de skulle betale kontant, og
ikke med giro eller betalingskort. I løpet
av to år ble 32 praksiser kontrollert, og
av dem er det avdekket misligheter i 22.
Rundt 50 millioner kroner er ikke oppgitt som inntekt, og dermed er en betydelig sum unndratt beskatning.
Etter de første kontrollene sendte
Oslo likningskontor et brev til alle

854

tannlegene i Oslo, og fortalte hva de
hadde funnet av misligheter
i regnskapene. De fortalte også at de
kom til å fortsette kontrollene. Da likningskontoret senere summerte Oslotannlegenes innberettede omsetning for
2002, oppdaget de at den hadde steget
fra 773 millioner i 2000 til 978 millioner i 2002. Det er en økning på 26,5
prosent. Oslo likningskontor er foreløpig ikke ferdig med gjennomgangen av
fjoråret, men ifølge likningskontoret
kan det komme alvorlige saker mot
tannleger også fra inntektsåret 2003.
Direktør Jan-Egil Kristiansen ved
Oslo likningskontoret mener at inntektsøkningen i Oslo ikke kan forklares
med at antall tannleger har steget eller
at mange flere gikk til tannlegen eller at
man har fått utført mer kostbar
behandling. – Vi mener økningen ikke
kan forklares på annen måte enn at de
oppgir mer av inntekten nå enn før, sier
Kristiansen.
Tannlegeforeningens president, Carl
Christian Blich, nyanserer dette bildet
overfor Aftenposten:
– Vi har nok hatt en viss prisstigning.
Det er gode tider og noen pasienter ber
om å få behandling som de tidligere har
utsatt. Men vi kan ikke forklare en inntektsøkning på 26 prosent på to år bare
med økt produksjon og prisøkning, sier
han og legger til at NTF gjør hva foreningen kan for å få slutt på ulovlighetene. – Den dagen vi fikk vite om disse
problemene, utarbeidet vi en tipunkts
handlingsplan som vi har gjennomført.
Vi har tatt problemene opp både på
medlemsmøter og på møter med tillitsvalgte, sier Blich, og understreker at det
for foreningen er viktig å få tallene på
bordet, også fordi de sier noe om hva
det faktisk koster å drive tannbehandling i Norge.
Direktør Kristiansen ved Oslo likningskontor berømmer nok en gang
foreningen for handlemåten i forbindelse med avdekking av skatteulovlighetene.

NTFs visepresident nytt
styremedlem i Akademikerne
Tannlegeforeningens visepresident,
Gunnar Lyngstad fra Stjørdal i NordTrøndelag, ble på Akademikernes rådsmøte 21. oktober valgt inn som nytt
styremedlem i Akademikerne. Lyngstad
har lang fartstid i NTF, i hovedsak fra
forhandlingsarbeidet i offentlig sektor,
hvor han fram til 2004 ledet foreningens sentrale forhandlingsutvalg. Siviløkonom, sykepleier og sauebonde
Christl Kvam, ble gjenvalgt som leder
i Akademikerne, og presidenten i Den
norske lægeforening, Hans Kristian
Bakke, ble gjenvalgt som nestleder.
I tillegg består styret av: Synnøve Bøen, Samfunnsviternes fagforening, Kolbjørn Hagen, Forskerforbundet, Åsmund Knudsen, Tekna og Gry Hellberg
Munthe, Norges Juristforbund.

Tobakksfritt møtte
finanskomiteen
Da Tobakksfritt møtte Stortingets finanskomité 13. oktober i år, var det for
å presentere seg som den norske NGOen som arbeider for å redusere bruken
av tobakk i befolkningen. Videre ønsket Tobakksfritt å diskutere tobakksavgiftene, og spesielt foreslå en gradvis
økning i avgiften på snus for å hindre
at ungdom begynner å bruke tobakk.
Tobakksfritt ønsker at det etter hvert
skal koste like mye å snuse som
å røyke, og i første omgang at avgiften
økes med 25 øre per gram i 2005. Tobakksfritt fremmet også et forslag om
å bevilge 20 millioner kroner over neste års statsbudsjett til frivillige organisasjoner som arbeider for å redusere tobakksbruken og til forebyggende og
helsefremmende arbeid. Det er ikke mulig å se av forslaget til statsbudsjett for
2005 at det er avsatt midler til dette.
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