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TAnnHelse

- Hvor er den logiske 
forklaringen?
Meninger

kjell sAndAngeR, 
styremedlem I Asker Pensjonistparti.

 
FåR vi representant inn på Stortinget er 
en av de prioriterte saker er tannhelsen. 
Den skal være en del av folketrygden på 
lik linje med den øvrige helsetjenesten

TAnnpleien eR viktig ved forebygging 
av en god helse. Det gjelder for alle al-
dersgruppe over 20 år. I dag gruer man-
ge nordmenn seg for å gå til tannlegen, 
ikke bare av frykt for hull i tennene, men 
også frykt for utgiftene. Det koster å gå 
til tannlegen. Mange har ikke den øko-
nomi. Spesielt eldre har ikke vært hos 
tannlegen på årevis og noen søker be-
handling i utlandet, her er det mye pen-
ger å spare. 

i eldReomsoRgen er det viktig å fore-
bygge og det gjelder også tannhelsen. 
Hvis eldre Ikke kommer jevnlig til tann-
legen, risikerer de at munnhuleforhol-
dene forverres og at hele tannsettet ra-
seres. Deres levekår blir meget forringet. 

TAnnpleien eR snakk om helse, og 
ved regelmessig undersøkelse hos tann-
legen, kan det avsløre andre symptomer 
som kan utvikles seg til alvorlig sykdom. 
Hvis det ikke oppdages i tide. En god 
helse har mye å si for almen-helsen og 
trivsel i hverdagen.

Tiden eR for lengst moden for at den 
bebudede tannhelsereformen blir noe 
mer enn bare tomme valgløfter fra parti-
ene. Men hittil har det skjedd utrolig 
lite. Hvor er den logiske forklaring på 

hvorfor Norge ikke likestiller tenner 
med den øvrige kroppen når det kom-
mer til helsereformer og refusjonsord-
ninger? Norge er snart det eneste landet 
i vesten uten en refusjonsordning for 
folk flest hos tannlegen. Se til Sverige 
som har innført en tannhelsereform. 
Hvorfor ikke overføre den samme refor-
men i Norge? Ødelagte tenner er et han-
dikap som ikke alltid er selvpåført, men 
kan være en konsekvens av sykdom el-
ler uhell.

sTyRemedlem: Kjell Sandanger, I Asker Pensjonistparti. FoTo: BenTe elmung

Hvorfor er det 
ikke politikk når 
Frp fremmer et 
forslag?

y TR i n g

FRA 2012 kan en ikke lenger føre opp 
særfradrag på over kr 9.180 for syk-
domsutgifter. Her kunne en føre opp i 
selvangivelsen store utgifter på 
grunn av munn – tannhelsesykdom-
mer. Den mulighet er borte.

nåvæRende TAnnHelseTjenes-
Ten skaper klasseskiller på grunn av 
den enkelte persons økonomi. Tann-
helsereformen er programfestet i 
Pensjonistpartiet.

Tvangsprivatisering av deler  
av Asker kommunale veinett
HvoRFoR AskeR kommune vil 
gjennomføre dette «overgrepet» på 
enkelte beboeres rett til kommunale 
veistrekninger, framstår som under-
lig og uforståelig. Det kreves at deler 
av kommunens veier skal privatise-
res!

– HvoRFoR ønsker kommunen å 
tvangsendre en gammel og selvføl-
gelig avtale om kommunalt vedlike-
hold av de veiene som kommunen 
selv har bygget da de solgte kommu-
nal eiendom parsellvis til de som øn-
sker å bosette seg der?

– eR det økonomiske årsaker, eller 
andre ukjente faktorer som tilsynela-
tende skal bedre kommunens, – inn-
byggernes, situasjon for framtiden?

– skAl besparelsene ved at noen 
små veier blir betalt av beboerne 

være i den størrelsen at dette unød-
vendige skrittet tas? Hvor er likhe-
ten for alle i dette?

– eR det skole, helsevesen, kommu-
nalt ansatte eller andre kommunale 
foretak som skal betales med penge-
ne fra beboerne i de enkelte små-
veiene?

– eR dette et samfunnsøkonomisk 
tiltak, at man deler opp veibiter og 
derved vil trenge mere folk og utstyr 
for å opprettholde et fungerende sys-
tem?

– eR det et ønske fra politikerne å 
innføre urettferdige bestemmelser 
som splitter og rammer fellesska-
pet?

– eR det en herskertendens som 
kommer til syne når kvalifiserte 

spørsmål stilles og glatt blir avfeid 
med ferie-begrunnelser? 

– eR det på vegne av allmennhetens 
interesse at et høringsbehov ble flag-
get ved starten av sommerferien og 
høringsfristen utløper ved skole-
start. (I denne ferietiden er det vel å 
forvente at allmennheten «sover i ti-
men» overfor helt uventede bestem-
melser. Kan tidspunktet være tilfel-
dig?).

– kAn jeg som gammel huring få vite 
hvordan de enkelte partier stiller seg 
til mine spørsmål? 

deT eR vel valg i disse tider …

«som du roper - får du svar» -eller …

eystein singstad

m e n i n g e R

le s e R B R e v
Ambulanse-
helikopter - hvor 
skal det lande?
HAR AldRi skrevet debattinnlegg før. 
Men dette innlegget trenger man ikke 
analyser, eller bruke lang tid på å mene 
noe om. Sætre, med badestrand for 
barn, stor båttrafikk og alle P-plasser 
opptatt, trenger en tildelt landingsplass 
for redningshelikoptre. Nå glemmer jeg 
ikke nærtliggende områder med, eller 
uten legesentre. Vi må få hjelp når vi 
trenger det. Det kan stå om liv eller død. 
Utbyggingen av Sætre er, etter min me-
ning, veldig fint utført.

men vi trenger et avsperret område der 
luftambulansen kan lande, og førstelin-
je innen helse får de beste forutsetnin-
gene til å redde liv.

jan jørgen Abrahamsen, 
pensjonist og medmenneske, Sætre.

AT pARTieT for «folk flest» ønsker å jage 
flere folk ut i søndagsarbeid, da folk flest 
har fri, er en ting. Hvordan hun tror at 
økte driftsutgifter skal dekkes inn, er en 
annen ting. 

lAveRe lønnskosTnAdeR eller dy-
rere matvarepriser? Dette unngår hun å 
skrive om. Men det som skurrer mest, er 
hennes totale mangel på logikk. Her kan 
hun konkurrere med Ludvig Holbergs 
Erasmus Montanus som «beviste» at 
Mor Nille var en stein.

HjemdAl skRiveR: «I dag er det opp til 
hver enkelt kommune å avgjøre om van-
lige butikker får holde åpent på søndag, 
og det gjelder også i turistkommuner. 
Jeg forstår ikke at dette skal være noe vi 
politikere skal sitte og bestemme. Det 
finnes grenser for politikk».

men deT finnes tydeligvis ingen gren-
ser for mangel på logikk. For litt seinere i 
artikkelen skriver stortingsrepresentant 
Hjemdal: «Frp har det siste året fremmet 
flere forslag om søndagsåpne butikker, 
både på generelt grunnlag og som følge 
av pandemien, men at de har alle blitt 
nedstemt i Stortinget».

AlTså: vedTAk i kommunestyret er 
politikk, men når Frp fremmer forslag i 
Stortinget, er det ikke politikk. Det er 
her Erasmus Montanus sin logikk møter 
sin overkvinne.

jeg BeR derfor om at Silje Hjemdal for-
klarer hvorfor det er politikk når et kom-
munestyret drøfter en sak, mens det ty-
delig ikke er politikk når Frp fremmer et 
forslag i Stortinget?

Tor kise karlsen, medlem av Rødt


