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Ansvarstagen kan gi mening
enne utgaven av Tidende har mye
stoff fra NTFs landsmøte 2017,
som fant sted i begynnelsen av

november.
En av mange interessante seanser i til-

legg til den store og viktige om antibiotika-
resistens, handlet om hvordan fremtiden vil
bli, for tannhelsepersonell – med utgangs-
punkt i befolkningens antatte behov.

Det mest tankevekkende, og også
ytterliggående vil jeg si, innslaget, sto den
danske professor emeritus Ole Fejerskov
for. Han mener at tannlegen, slik vi tradi-
sjonelt kjenner ham eller henne, ikke er
nøkkelpersonen i fremtidens tannhelse-
tjeneste. Organiseringen av hele den orale
helsetjenesten må legges om og tenkes
helt på nytt, mener Fejerskov. Og kanskje
han har rett. Samtidig som han ikke tren-
ger være den eneste som har rett. Det kan
ofte være flere mulige måter å både se og
gjøre ting på, som kan føre til et godt
resultat. Ingen perspektiver er nødven-
digvis hverken helt gale eller helt riktige.
Og noen er likevel kanskje ganske mye
riktigere enn andre.

Det er uansett forfriskende å lytte til
en som tenker helt nytt, uten å se på hva
som står i boken fra før.

Det som også var nytt på dette lands-
møtet, tror jeg, var at det kom en pasient
som holdt foredrag for tannhelseperso-
nell, fra sitt perspektiv. Are Rydland fra
Troms snakket om sine opplevelser med
å få diagnosen tungekreft og bli behand-
let for dette, to ganger – og om hvordan
livet hans arter seg etterpå.

Det er mye som endrer seg når sykdom-
men rammer, både på kort og lang sikt.
Livet blir aldri det samme. Og det blir bra,
sa Rydland. Han var nøye med å under-
streke at det er hans ansvar at hans liv er
godt å leve.

Det leder mine tanker til eksistensialis-
men og en av hovedtesene om at ingen-
ting har mening, før du gir det mening
selv. Videre sier eksistensialismen at alt

har en ende, at vi alltid er alene og at
ingenting er perfekt. Den siste tesen sier,
som Rydland, at hvert individ alltid har et
ansvar.

Eksistensialismens tanker om det
absurde, som er et sentralt element, går
altså i store trekk ut på at det ikke finnes
noen mening i verden ut over den mening
vi selv gir til det som skjer.

At verden er meningsløs betyr ikke bare
at det ikke finnes konkret mening i ver-
den i seg selv, men også at verden ikke er
rettferdig. Videre er tanken at ingenting
er hverken godt eller ondt.

Implisitt i dette synet ligger at det vi
kaller vonde ting kan skje med det vi reg-
ner som gode folk, og egentlig at hva som
helst kan skje med hvem som helst. Det gir
mening for meg.

Dette står likevel i kontrast til den dag-
ligdagse tilværelsen for folk flest, og
deres, eller vår, omgang med tingene,
hvor det meste har en mening, og hvor vi
godt kan oppleve at vi eller andre får
belønning for det som regnes som gode
handlinger.

De fleste eksistensfilosofer vil likevel
hevde at dette ikke er en nødvendighet,
og i hvert fall ikke en egenskap ved ver-
den i seg selv.

Dette vil igjen si at en eller annen tra-
gedie på et hvilket som helst tidspunkt
kan inntreffe og sende ethvert individ rett
inn i et møte med det meningsløse. Det
har vi kanskje erfart, noen hver. Både en
og flere ganger. Da gjelder det å ha evnen
til å gi det som skjer mening.

Med andre ord, vi får rett og slett ta det
som kommer, som det kommer, folkens. Og
ta ansvar og gi mening etter beste evne.

Også julen, som kommer nå.
La meg ønske alle Tidendes lesere en

god jul. Fredelig, håper jeg. Og med evne
til å gi mening til det som skjer.

D

945_Leder.fm Page 945 Thursday, December 7, 2017 8:31 AM




