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tidendetidende    Siste nytt først

Tannlegemangel i Danmark

Det er 200 ubesatte stillinger i privat 
praksis, skriver det danske Tandlægebladet:

Det er 200 ledige tannlegestillinger i 
privat praksis på landsbasis, og cirka ti 
prosent av landets klinikker har lukket for 
nye pasienter.  Alt i alt mangler opp mot 
140 000 pasienter en tannlege. Det viser en 
ny undersøkelse, som Tandlægeforeningen 
har gjennomført. Verst er det i Region 
Syddanmark, hvor hver tredje klinikk har 
ubesatte tannlegestillinger.

Konsekvenseravhøyefluoriddoser

Flu or id do ser i kost til skudd på 0,5, 1, 5 el ler 
7 mg per dag, vil kun ne føre til at det øvre 
tålbare inn taks ni vå et for flu or id over skri des 
hos en kel te in di vi der i de fles te al ders grup-
per, blant de som i til legg bru ker flu or tab-
let ter og flu or tann krem for å fo re byg ge hull 
i ten ne ne. Unn ta ket er do se ne på 0,5 mg 
per dag for 9- og 13-år in ger, og 1 mg per 
dag for 9-år in ger.

Det kon klu de rer Vi ten skaps ko mi te en for 
mat og mil jø (VKM) et ter å ha be reg net 
inn tak av flu or id fra kos ten og fra tann pleie-
pro duk ter. VKMs kon klu sjon gjel der for 
van lig kost til skudd (vi ta min- og mi ne ral til-
skudd), og ikke flu or tab let ter til fore byg-
ging av tann rå te (ka ri es).

Den tid li ge re mak si mums gren sen for 
flu or id i kost til skudd var 0,5 mg per dag. 
Den ble opp he vet 30. mai 2017.

Vur de rin gen er ba sert på pub li ser te 
rap por ter om øvre inn taks ni vå er fra 
eu ro pe is ke og ame ri kans ke myn dig he ter. 
VKM har ikke gjen nom ført et eget 
sy ste ma tisk lit te ra tur søk for å vur de re det 
sam le de kunn skaps grunn laget.

Flu or i der fin nes over alt i luft, vann og 
jord skor pa. Flu or id fin nes na tur lig i alle 

vann kil der. De høy es te ni vå ene fin nes i 
grunn vann.

Flu or id er ikke et es sen si elt næ rings stoff. 
De vik tig ste kil de ne til flu or id fra kos ten er 
vann og drikke laget av te bla der. En an nen 
vik tig flu or id kil de er tann pleie pro duk ter for 
å fo re byg ge tann rå te, som flu or tab let ter og 
tann pas ta. Det er ikke til satt flu or id til 
drik ke vann el ler salt i Norge.

De vik tig ste ne ga ti ve hel se eff ek te ne fra 
lang va rig, høyt inn tak av flu or id er flek ker i 
tann emal jen hos barn opp til åtte år, og sprø 
bein og ledd smer ter hos eld re barn og 
voks ne.

VKMs fag grup pe for er næ ring, die te tis ke 
pro duk ter, ny mat og al ler gi er an svar lig for 
vur de rin gen. Vur de rin gen er gjort på 
opp drag fra Mat til sy net.

Sosialemedierogdepresjon

Det er en sam men heng mel lom un ges bruk 
av so si a le me di er og de pre sjon og 
at ferds pro ble mer, vi ser ny stu die. Men 
and re for hold har stør re be tyd ning.

Der som en norsk ung dom øker bru ken 
av so si a le me di er med tre ti mer per dag, vil 
det gi en li ten øk ning i de pre sjon, at ferds-
pro ble mer og al ko hol for bruk. Det går fram 
av en ny stu die fra Folkehelseinstituttet.

De ne ga ti ve sam men hen ge ne er 
imid ler tid så pass små at for eld re ikke bør 
be kym re seg for mye, iføl ge en om ta le av 
stu di en på Fol ke hel se in sti tut tets nett si der.

– Fun ne ne våre til si er at for eld re i li ten 
grad tren ger å be kym re seg for at ung dom-
me ne de res vil bli de pri mer te av å bru ke 
so si a le me di er, sier fors ker Geir Scott 
Brun borg ved Folkehelseinstituttet.

– En kun ne ten ke seg at ung dom ble 
de pri mer te av å sam men lig ne seg med 
and re på so si a le me di er. El ler ble de pri mer-
te av for lite kon takt med ven ner an sikt-til-
an sikt. Men stu di en vår fant at sam men hen-
gen var svak, sier Brun borg.

Iføl ge fors ke ren har usunn livs stil og 
so si a le pro ble mer stør re be tyd ning for 
barns triv sel enn bruk av di gi tal tek no lo gi.

– Vil en re du se re de pre sjon, at ferds pro-
ble mer og drik king blant ung dom, bør en 
vel ge and re til tak enn å re du se re ti den de 
bru ker på so si a le me di er. Kog ni tiv 
at ferds  tera pi, fa mi lie ba ser te fore byg gings-
til tak, re duk sjon i so si a le for skjel ler og til tak 
for å re du se re til gjen ge lig he ten til al ko hol i 
sam fun net ser ut til å være mer eff ek ti ve i så 
måte, sier han.

FHI spur te 750 ung dom mer med 
gjen nom snitts al der 15 år om tid brukt på 
so si a le me di er, psy kisk hel se, ad ferd og 
al ko hol bruk. Un der sø kel sen ble gjort to 
gan ger med et halvt års mel lom rom, i 2014 
og 2015, som del av FHIs Mitt liv-pro sjekt. 
Ung dom me ne bruk te i gjen nom snitt 
2,5 ti mer på so si a le me di er per dag i 2014.

Storvariasjoniinnvandrerhelse

En ny rap port ba se rer seg på tall fra 
Sta tis tisk sen tral by rås (SSB) le ve kårs un der-
sø kel se blant inn vand re re i 2016, og ser på 
hvor dan hel se hen ger sam men med 
fak to rer som al der, ut dan ning, ar beid, hvor 
len ge de har bodd i lan det og dis kri mi ne-
ring. Del ta ker ne i un der sø kel sen var 4 339 
inn vand re re fra 12 uli ke land, som had de 
bodd i Norge i minst to år. Det er stor 
va ria sjon i hel se mel lom inn vand re re med 
ulik land bak grunn, og ikke minst mel lom 
kvin ner og menn, og det er stør re va ria sjon 
mel lom uli ke inn vand rer grup per enn 
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