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Sverige høyner til 23 år

Sveriges regjering er sammen med 
Vänsterpartiet kommet til enighet om 
å innføre gratis tannbehandling til alle 
innbyggere opp til de fyller 23 år, skri-
ver den svenske Tandläkartidningen. 
Overgangen fra dagens ordning som gir 
gratis tannbehandling opp til 19 års al-
der skal gjennomføres i to steg: Fra og 
med 2017 skal grensen for gratis tann-
behandling være 21 år, og fra og med 
2018 høynes aldersgrensen til 23.

– Jeg er glad for at vi nå kan garan-
tere flere unge gratis tannbehandling. 
Gjennom å legge grunnlaget for en god 
tannhelse i unge år hos flere enn i dag 
kan vi også på sikt minske forskjellene 
i tannhelse og dermed helsekløftene 
i befolkningen, sier Gabriel Wikström, 
som er minister for folkehelse, syk-
domsbehandling og idrett, i en presse-
melding.

Satsingen beregnes å koste 233 mil-
lioner SEK i 2017 og deretter 463 milli-
oner SEK per år. Flere steder i Sverige 
er grensen allerede over 19 år, blant 
annet i Västra Götaland (24 år) og 
Region Gävleborg (21 år).

En representant for de privatprakti-
serende tannlegene i Sverige er ikke 
sikker på at den nye satsingen vil få den 
effekten myndighetene ønsker, etter-
som det ikke ser ut til at personer mel-
lom 20 og 24 år går hyppigere til tann-
legen i Västra Götaland, der behandlin-
gen er gratis, enn andre steder i Sve-
rige.

Tidspress på jobben

En undersøkelse i nesten 50 000 virk-
somheter, 1 500 av dem norske, i 36 
europeiske land viser at de nordiske 
landene ligger på topp i opplevelsen av 
tidspress på jobben, skriver Fagbladet.

– Tidspress over tid kan føre til 
arbeidsrelatert stress, som er nest van-
ligste årsak til sykefravær i Norge, etter 
muskel- og skjelettplager, sier direktør 
Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsy-
net til Kommunal Rapport.

Pluss og minus
Kommunereformen kan gi både flere 
muligheter og begrensninger for lokalt 
folkehelsearbeid, viser en rapport fra 
Møreforsking. Mer kompetanse og bed-
re kapasitet virker positivt, mens vilkå-
rene for samfunnsutvikling kan bli 
svekket, skriver Helsedirektoratet, som 
står bak utredningsoppdraget.

Folkehelsearbeid handler i stor grad 
om å gjøre noe med samfunnsforhol-
dene som påvirker befolkningens helse 
og trivsel. Flere og mer komplekse opp-
gaver til kommunene er noe av bak-
grunnen for kommunereformen, og ana-
lysen fra Møreforsking viser at kommu-
nens rolle som tjenesteyter trolig vil bli 
styrket når det gjelder betydningen for 
lokalt folkehelsearbeid, mens vilkårene 
for samfunnsutvikling, og særlig for 
demokratiske prosesser rettet mot lokalt 
folkehelsearbeid, kan bli dårligere som 
følge av kommunereformen.

Tverretatlig samarbeid er en viktig 
tilnærming i folkehelsearbeidet. Sam-
funnsutvikling forutsetter samarbeid 
og tillit, og utfordringen med å bygge 
tillit ser ut til å være større i store kom-
muner enn i små. Ved fjerning av noen 
av dagens kommunegrenser kan det 
samtidig, og på den annen side, drives 
mer helhetlig folkehelsearbeid i en 
region.

På
nett

Logg inn med BankID på mobil
Digitale helsetjenester samlet på Min-
Helse på Helsedirektoratets sider hel-
senorge.no, som resepter, egenandeler, 
timeavtaler, vaksiner og kjernejournal 
er nå blitt mer tilgjengelig for brukerne 
med innlogging med BankID på mobil, 
meldte Helsedirektoratet den 
18.11.2015.

Løsningen skal også gjelde for 
Altinn, Digipost og en rekke andre 
offentlige nettsteder.

– Vi tror at løsninger i mobiltelefon 
kan gi enda større bruk av de mange 
offentlige tjenestene på nett. Mobiltele-
fonen har vi alltid med oss, mens kode-
brikken ofte ligger hjemme når du tren-
ger den, sier Torgeir Strypet, avdelings-
direktør i Difi, i en pressemelding for 
Direktoratet fra forvaltning og IKT.

ID-porten gir i dag tilgang til over 
750 nettbaserte tjenester fra omkring 
450 offentlige virksomheter.

Tidende-appen

Har du lastet ned appen? Tannlegeti-
dende er utviklet for både Android og 
iOS og for lesing av Tidende på både 
nettbrett og telefon. Appen Tannlegeti-
dende finner du i App Store og Google 
Play. Last ned og logg inn med med-
lemsnummer i NTF og med samme 
passord som på NTFs nettsted.

FO
TO

:
YA

Y
M

IC
RO

FO
TO

:
YA

Y
M

IC
RO

954-955_SNF.fm Page 955 Thursday, November 26, 2015 3:08 PM


