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Denne sommeren har vært preget av at det er ti 

år siden angrepet på Norge, regjeringen, demo-

kratiet, Arbeiderpartiet og AUF. Mye av debat-

ten i forbindelse med tiårsmarkeringen har 

dreid seg om mangelen på tiltak for å hindre at 

det skjer igjen. Mange mener at det ikke er gjort 

nok for å stoppe at tankegodset til gjernings-

mannen fra 2011 brer seg til flere personer og i 

enkelte nettverk.

Tidlig inngripen når det kommer tegn på at 

noe er i ferd med å utvikle seg i feil retning, og 

i verste fall gå riktig galt, synes å være veldig 

viktig. Det virker også åpenbart at det er makt-

påliggende å hindre at mennesker havner 

utenfor. Like åpenbart er det at en måte å hin-

dre utenforskap på må være å gjøre det lettere 

for flere å være innenfor. Kanskje flere vil føle 

seg innenfor hvis flere ting og mer forskjellig-

het blir akseptert som innenfor? Jeg har ingen 

tro på at vi ordner opp ved å prøve å gjøre alle 

mest mulig like. Det er for eksempel ikke så sik-

kert at det eneste saliggjørende er at alle får 

høyere utdanning, slik noen synes å mene. Vi 

trenger at folk får seg meningsfull jobb og 

merker at de bidrar, selv om de ikke har lang 

høyere utdanning. Mange jobber kan fint utfø-

res uten en mastergrad. Samtidig kreves det 

en slik grad oftere og oftere, der det tidligere 

ikke var nødvendig. Et tankekors.

Vi vet at radikale og ekstreme holdninger 

og utenforskap henger sammen. Deltakelse i 

arbeidslivet og utenforskap henger også 

sammen. 

Under Arendalsuka i år inviterte Tannlege-

foreningen til samtale om utfordringene med, 

og mulige løsninger på, at mennesker havner 

utenfor arbeidslivet, fra et munnhelseperspek-

tiv. 

Altfor mange opplever fysiske og psykiske 

utfordringer som gjør at de ikke kommer inn i, 

eller faller ut av, arbeidslivet. Dårlig munnhelse 

er skambelagt og ofte smertefullt, og også ofte 

med sammenheng til 

medisinbruk, rus og psykiatri. Munnhelse og 

psykisk helse påvirker hverandre gjensidig, og 

resultatet av både dårlig munnhelse og psykis-

ke problemer blir ofte et liv på siden av både 

arbeidslivet og samfunnet. Hva kan vi gjøre for 

å forhindre at dette skjer, var spørsmålet som 

ble stilt i presentasjonen av debatten som ble 

arrangert tirsdag 17. august.

Vi går nå inn i siste del av valgkampen før 

stortingsvalget 11. september, der sosial ulikhet 

i tannhelse og mulige løsninger på problemet, 

kan bli et tema høyt oppe på dagsordenen og 

kanskje avgjørende for noens stemmegivning. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 2. au-

gust en rapport som slår fast at inntektsnivå 

bestemmer hvorvidt folk oppsøker tannlegen 

eller ikke. En av fem lar det være, av økonomiske 

årsaker, ifølge rapporten. 

Flere partier går inn for økt offentlig finansi-

ering av denne helsehjelpen, noen mer enn 

andre. I Dagsnytt 18-debatten 3. august deltok 

Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt. Det kunne hø-

res ut som om det er noe i nærheten av tverrpo-

litisk enighet om at tannhelse skal finansieres 

på lik linje med annen helsehjelp. Slik vet vi 

imidlertid at det ikke er.

Ukeavisen Dag og Tid omtaler SSB-rappor-

ten og den politiske debatten 6. august, og ser 

på historien som har gjentatt seg i over 100 år. 

Det er mange som mange ganger har villet at 

tannhelsetjenestene skal finansieres på linje 

med andre helsetjenester, og gang på gang vi-

ser det seg at det ikke er vilje til å betale det det 

koster. Dag og Tid tror ikke det går særlig anner-

ledes denne gangen, og det kan de få rett i.  

Samtidig må vi finne måter å komme uten-

forskapet til livs på. Fordi det er ødeleggende 

for den enkelte, og i verste fall farlig for sam-

funnet. 

Ellen Beate Dyvi
Ansvarlig redaktør

Utenforskap er 
ødeleggende og farlig
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Usynelig
tannregulering

Orthodontisk skinne behandling

Fordeler med AirNivol
•  All planlegging gjennomført av kjeveortoped.

•  Pålitelige resultater.

•  Enkel rådgivning direkte med kjeveortoped.

•  Ingen begrensninger.

•  Send dine avtrykk direkte til Artinorway Gruppen.

•  Produsert i Italia.

Allerede align sertifi sert fra tidligere?
Da er du klar for AirNivol, ta kontakt.

Neste kurs 22. september

Les mer om våre produkter på www.artinorway.no

ArtiScan
Mobility+
En skanner med alle de funksjoner 
du trenger på klinikken.
•  Artifi cial intelligence teknologi

•  3 forskjellige skann tipper

•  Krystallklare preparasjonsgrenser takket
   være foto realistisk 3D full HD bilder

•  Liten og nett skanner

•  Ingen lisenser

•  3 års garanti

Bestillen demo idag!

Leasing fra kr 4.295,-/mnd
....................................................................................................

Gratis skanner mot 10 ledd/mnd
....................................................................................................

Kr 229.000,- inkl. mva
....................................................................................................

I Artinorway Gruppen håndterer erfarne fagfolk 
både egenproduksjon og formidling av tann-
tekniske produkter. Vi er et fullservice laboratorium 
innen tannteknikk, Aligner og Intra orale skannere.

Kontakt oss i dag.

Ola Vikingsson
E-post:  ......... ola@artinorway.no 
Telefon:  ....... 94 13 58 92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyr også 3Shape og Medit skannere, ta kontakt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


