
2022  ·  132  ·  #5 423

 

Fra kr 495
• Resorberbar kollagenmembran
• 100% hydroksyapatitt
• Utmerket volumstabilitet

Fra kr 890
• Kollagenmembran
• Ca 4 mnd  

resorpsjonstid

Fra kr 1.995
• SLA-overflate
• 1,4% failure-rate 
• Fullverdig implantatprotetikk

3,89%
Oljefondets eier-

andel i Osstem

• Se implantatvideoer 
• Nettbutikk med 5% rabatt 

på våre faste lavpriser

www.osstem.no
IMPLANT COMPANY

Stand B04-11
Kr 1.980,-
inkl. dekkskrue og MVA

TSIII m/SLA-overflate

Kr 1.290,-
inkl. MVA

Multi Angle Abutment

tlf: 22 20 50 50 - post@maxfac.no

maxfac
D E N T A L

 – vi gjør implantat-Norge billigere!

besatt, men at det er noen ubesatte tann-
pleierstillinger i Vågan og Vestvågøy.

I Vestvågøy jobber fem tannleger og 
én tannpleier. To tannpleierstillinger er 
ubesatte. I Sørvågen fins én tannlege. 
I Vågan jobber fire tannleger og én tann-
pleier. Én tannpleierstilling er ubesatt. 
I tillegg er det en del private tannklinikker.

– Hva med vikarer for tannleger som har 
permisjon?

– Det er variabelt om ansatte i permisjon 
har vikar. Det avhenger av permisjonens 
størrelse og varighet samt mulighet for å få 
tak i vikar, svarer Schmidt.

Ønsker sukkeravgiften tilbake

I forbindelse med regjeringens folkehelse-
melding er det flere organisasjoner som sier 
at de vil ha sukkeravgiften tilbake, skriver 
Aftenposten.

I Norge var det lenge særavgifter på 
sukkerholdige varer gjennom avgift på 
husholdningssukker, alkoholfrie drikkevarer 
og sjokolade- og sukkervarer.

I løpet av 2021 ble både avgiften på 
sjokolade- og sukkervarer og avgiften på 
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alkoholfrie drikkevarer fjernet. Avgiften ble 
kun beholdt på sukker, melis, kandissukker, 
sukkerbiter og perlesukker.

I høringsrunden ber både Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, Lands-
foreningen for hjerte- og lungesyke, 
Kreftforeningen, Diabetesforbundet og 
Tannlegeforeningen samt Forbrukerrådet 
om at sukkeravgiften blir gjeninnført på 
matvarer.

NHO Mat og drikke og Bryggeri- og 
drikkevareforeningen er blant dem som 
ikke ønsker avgiften tilbake.

Universitetet i Kabul er gjenåpnet

Et halvt år etter at Taliban tok makten 
i Afghanistan er universitetet i Kabul åpnet 
igjen. Imidlertid gjelder både kjønnsdeling 
og klesregler, skriver NTB. Kvinnelige 
studenter må ha på seg hijab og får ikke ta 
med seg mobiltelefoner inn på universitets-
området. Studieplaner og forelesere er 
ikke endret, ifølge en av de kvinnelige 
studentene.

14 prosent leser ikke nyheter

Resultatene fra Norsk mediebarometer, 
Statistisk sentralbyrå (SSB), ble publisert 
27. april. Samlede resultater viser at 
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21 prosent av befolkningen ikke bruker 
noen av de tradisjonelle redaktørstyrte 
mediene som avis, nettavis, radio eller TV 
for å oppdatere seg på nyheter en 
gjennomsnittsdag i 2021. Legger man til 
sosiale medier som plattform for kilder til 
nyheter, er det likevel 14 prosent av 
befolkningen som ikke følger med på 
nyheter en gjennomsnittsdag. 79 prosent 
av befolkningen får med seg nyheter fra 
minst én kilde på tradisjonelle plattformer 
en gjennomsnittsdag i 2021.

22 prosent av befolkningen leser 
papiravis en gjennomsnittsdag i 2021, mot 
24 prosent i 2020. Det har vært en nedgang 
over mange år i andelen av befolkningen 
som leser papiraviser, men inkluderer man 
andelen som leser nettaviser, har avis-
lesingen totalt holdt seg nokså stabil fra 
2020 og er 76 prosent i 2021. Det har vært 
en økning i andelen som har tilgang til ett 
eller flere abonnement på nettavis, fra 
29 prosent i 2020 til 36 prosent i 2021.

Norsk mediebarometer er en rapport-
serie basert på Statistisk sentralbyrås årlige 
undersøkelser om mediebruk. I disse 
undersøkelsene svarer et representativt 
utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på 
spørsmål om bruk av ulike medier og 
tilgang til medier. Rapportene gir tall for 
mediebruk på alle ukedager og kvartaler. 
Den første undersøkelsen ble gjennomført 
i 1991. Med unntak av 1993 har under-
søkelsen blitt gjennomført hvert eneste år 
i 30 år. I 2021 ble det gjort telefonintervjuer 
med 1 604 personer, som gir en svarprosent 
på 53,8.

Norsk mediebarometer gir ikke spesifikk 
informasjon om befolkningens av fag-
presse.


