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Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid
Utdanningen har som hensikt å kvalifisere til utvidede 
funksjons- og ansvarsområder og sette tannpleierne i 
stand til å fylle nye og mer selvstendige og avanserte roller 
både i offentlig og privat sektor. 
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• Sykdomsforebyggende arbeid har i dag en sentral plass i 
tannpleie. 

• En utvidelse av tannpleiernes faglige kompetanse 
gjennom inkludering av det helsefremmende 
perspektivet, vil gjøre tannpleiernes kompetanse mer 
helhetlig og innrettet etter samfunnets behov. 

• Videreutdanningen vil bidra til en økt andel tannpleiere 
med spesialkompetanse i privat og offentlig 
tannhelsetjeneste, ved utdanningsinstitusjonene, i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten, herunder 
sykehustannpleie. 
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Modell (modifisert) etter Mæland (2010)
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Pleie og 
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Primær forbygging Sekundær  forebygging Tertiær forbygging

Dahl & Halvari, 2012

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
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Politiske føringer

• I nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld, St. 16 2011-15) 

står folkehelse, tverrfaglighet, tidlig intervensjon, 
samhandling og brukermedvirkning sentralt. 

• Stortingsmeldingen understreker tannpleiernes 
behov for kompetanseløft rettet spesifikt mot 
samfunnsmessige utfordringer som for eksempel 
sosial ulikhet i forhold til tannhelse og eldre. 

• Kompetanseløftet ses på som vesentlig for at 
tannpleiere skal kunne inngå i mer forpliktende 
tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.
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Videreutdanning – 2 år deltid

• Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid (60 stp)

• masternivå 

• Studiet vil være et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år 

• ved institutt for helsefremmende arbeid ved Høyskolen i Buskerud 
og Vestfold (HBV). 

• Studiet er forankret i et folkehelseperspektiv og 
fokuserer på å videreutvikle kompetanse innen 
klinisk tannpleie relatert til helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid. 

• Studiet kombinerer tannpleiefaget, klinisk kompetanse, 
helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid.

• I sum skal dette bidra til kompetanseheving for tannpleiere. 
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Samarbeid om studiet

• Utvikling og gjennomføringen av studiet 
skjer i nært samarbeid med 

• NTpF,

• tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Sør og Øst (muligens andre samarbeidspartnere) 

• og 

• institutt for helsefremmende arbeid ved 
Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), 
campus Vestfold. 
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Krav til forkunnskaper

• Bachelor i tannpleie eller tilsvarende. 
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2 utdanninger (VUT + Master) 
 evt 1. studieløp

• Viderrutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 

(60 stp) + Master i helsefremmende arbeid (TOTALT: 120 stp).

• NB ! Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 
(masternivå) gir fritak for 45 stp på Master «løpet» (dvs du 
kommer inn på 2 studieår).

• Forutsetning for opptak til master etter gjennomført 
videreutdanning (karakter C eller bedre). 

• Videreutdanningen gir fordypning både innen kliniske 
tannpleiefag og helsefremmende fag  - dette vil henge nøye 
sammen. 

• Utdanningene kan bidra  til utvikling av en mer tydelig profilert 
helsfremmende klinikk !
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Studiemodell
Emne 1: Jan 2016
TOVE
Teori og 
verdigrunnlag i 
helsefremmende 
arbeid

15 studiepoeng 

Emne 2: aug 2016 
TOVE
Teori og 
verdigrunnlag i 
helsefremmende 
arbeid

Emne 3: Jan 2017
Klinisk tannpleie
Diagnose –Risiko-Prognose
Nyere TEORIER innen 
Odontologi
Utvikling av en 
helsefremmende klinikk
Anvende evidens, dvs: 
vitenskapelige artikler.

Emne 4: aug 2017
Tannpleierens funksjon 
i samfunnet:

PROSJEKT

Emne 2
SETT
Helsefremmende
arbeid i settinger:
• Kommuner
• Nærmiljø
• Lokalsamfunn
• Helsestasjon
• Skole
• Sykehus mm

Emne 2
SETT
Helsefremmende
arbeid i settinger

Tester ut og integrerer 
teorier/evidens  i praksis.
• METODE/KBP (evidens)
• Kartlegger atferd
• Måler tannhelse
• Jobber systematisk
• Publisering av arbeid
• Vurderer etikk osv
• Drøfter funn
• Primærfokus på tidlig 

INTERVENSJON !
Virksomhet på klinikk:
Komptetanse senter Øst og
Sør.

D.O.T.
Politikk, aktiv !
Strategisk planlegging 
og implementering av 
helsefremmende tiltak 
i SETT
Ledelse-
impelmentering i 
system og struktur.
Evaluering og 
oppfølging av 
helsefremmende tiltak
Forskning/evisdens!
Totalt 60 stp 10
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KBP – kunnskapsbasert praksis
• Ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet:

1) Evidensbasert kunnskap 
• Evidens - sjelden eldre enn 10 år...men kan være det ! 
• Nyeste kunnskap, anerkjent og akseptert forskning 
• Relevante oversiktsartikler, «review» eller Meta-artikler  

være kritisk til det om den ikke «passer» i praksisfeltet
2) Erfaringsbasert kunnskap 

«Best practice» – allment akseptert «hvordan gjør vi det ?» 
Begrunne hvorfor ?  

3)  Pasientens/brukerens ønsker og behov 
i en gitt situasjon.

4) Lovverk og etikk 
er overordnet når vi skal vurdere en praksis situasjon

• Viktig at vi har bevissthet om hva som ivaretar mennesket – hva er bruker/pasient best tjent 
med ?

• Vi henter kunnskap fra ulike kilder, for eksempel fra kollegaer, eksperter, forskning, 
retningslinjer, kurs osv.
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Kommunikasjonskompetanse i 
Best practice

• I 2005 fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at 
“kommunikasjonskompetanse har blitt en like viktig 
del av det å kontrollere utbrudd, som opplæring i 
epidemiologi og laboratorieanalyser”. 
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Hensikten med studiet
fordypning og selvstendighet

• Emne 3:   

• 2 året: Klinisk virksomhet

• Klinisk helsefremmende tannpleie gir en 
spesifikk fordypning i helsfremmende 
tannpleie og odontologiske tilstander. 

• Studiet er profesjonsrettet og 
arbeidslivsorientert.

• Utdanningen er direkte knyttet til vår 
nåværende yrkesutøvelse. 
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Fokus på helsefremmende klinikk 

Autonomi og 
selvstendig 
motivasjon

«PASIENTRETTIG-
HETSLOVEN»

Veiledning og 
kommunikasjon

Bevisstgjøring

AWARENESS  
Helsefremmende 

mål og atferd

Egenomsorg og 
mestring

Utvikling av 
selvstendig ansvar

Salutogenese

HELSE versus

Patogenese

Empowerment

Bemyndigelse

Egenkontroll og 
påvirknings-muligheter

BRUKERPERSPEKTIV

«pasientens stemme»

Involvering og 
Medvirkning 

«Informert samtykke»

Selvstendig ansvar
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TOVE – 1 året: Emne 1+2.

Innhold: 
• Fokus på fundamentet og verdigrunnlaget for 

helsefremmende arbeid

• Teorier i helsefremmende arbeid inkludert historikk 
og WHO`s føringer

• Vitenskapsteori generelt og spesielt med relevans for 
helsefremmende tannpleie 

• Helsefremmende politikk og helsepedagogikk  
• Globale perspektiver på helse
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Hva er helse ? 

• WHO ser på helse som en ressurs for det 
daglige liv og ikke tilværelsens egentlige mål. 

• For og forstå hva helse er, er det viktig at man 
også vet hvilke forutsetninger eller faktorer 
som har betydning for folkets helse. 

• Det kan være fred, bolig, utdanning, mat, 
inntekt, stabilt økosystem, bærekraftige 
ressurser, sosial rettferdighet og likeverd. 
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TOVE - 1 året: Emne 1+2

• Både individuelle og strukturelle tilnærminger prioriteres:

• Innføring i helsefremmende arbeid (Health Promotion/HP)

også som et internasjonalt fagfelt. 

• Helhetlige og tverrfaglige tilnærminger sammen 
med fokus på forhold som fremmer helse 
(salutogenese) er sentralt i faget. 

• Helsefremmende prosesser som setter folk i stand 
til å ta kontroll over forhold som påvirker helse vil 
belyses. 

• Sentrale begreper er empowerment, equity (likhet), 
sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og 
helsepedagogikk.
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Læringsutbytte
• Avansert kunnskap om teorier, verdier, begreper og modeller som 

ligger til grunn for helsefremmende arbeid.

• Analysere hvordan helse relaterer seg til samfunnsmessige og 
salutogene faktorer 

• Anvende relevant kunnskap for å analysere ulike teoretiske, 
politiske og etiske perspektiver på helse og hva som påvirker 
helse 

• Beskrive, analysere, redegjøre og drøfte relevante problemstillinger 
innen helsefremmende arbeid og fremming av helse

19



Læringsaktiviteter

• Forelesning

• Seminar 

• Gruppearbeid 

• IKT - basert oppgaveløsing og veiledning 

• Individuell hjemmeeksamen (3dager)

• Innlevering av mappeoppgaver 
• Hospitering og behandling i klinisk praksis (Emne 3)

• E-læring (Emne 3)

• Prosjektarbeid (Emne 4)
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SETT: 1 året: Emne 1+2 
Helsefremmende arbeid i settinger

• Helse utvikles i hverdagslivets settinger, 

• som for eksempel arbeidsliv, skole, lokalsamfunn 
eller helse- og omsorgstjenester. 

• Settinger brukes ofte til å implementere 
programmer

• Kunnskaper om hverdagslivets settinger kan 
utvikles til å være relevant for helsefremmende 
arbeid. 

• Relevant forskning: Samfunnsmedisin, sosiologi 
og antropologi  
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Modell: Påvirkningsfaktorer for HELSE: Dahlgren og Whitehead 
(1991) s.30 i Mæland (2010): Policies and strategies to promote 
social equity in health. 
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Emne 4: Tannpleierens funksjon i samfunnet 
• Tannpleierens virksomhet på systemnivå 
• Folkehelsearbeid og endringsarbeid 
• Helhetlig syn på både klinisk og generell samfunnsrelatert 

virksomhet 
• Folkehelsearbeid og samhandling mellom ulike etater og 

forvaltningsnivåer  
• Fokus på tannpleierens rolle og medvirkning i 

tannhelsetjenesten
• Samarbeid med andre yrkesgrupper - teamarbeid. 
• Prosjektledelse og rapporteringskompetanse
• Evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende 

intervensjoner knyttet til befolkningsnivå og 
høyrisikogrupper er viktig for å styrke folkehelsen. 

• MÅL: Styrking av tannpleierens yrkesidentitet og 
selvstendige funksjon i samfunnet. 
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Tannpleierens funksjon i samfunnet
Samhandling

• Reorganisering av helsetjenestene 

• Tverrprofesjonelt samarbeid, teamarbeid, 
kvalitetsutvikling, dialog og brukermedvirkning. 

• Teamarbeid  utvikling av NY kompetanse. 

• Ny selvstendig og fordypet innsikt og forståelse 
utviklet gjennom samarbeid, knyttet til spesifikke 
kontekster, grupper eller tema.

• Dette videreutvikles til spesiell og spisset 
tannpleiekompetanse !
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Sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid – prinsipielle forskjeller.  Modifisert Tabell s. 15 i Mæland 2010

Sykdomsforebygging Helsefremmende arbeid

Teoretisk modell Biomedisinsk

sykdomsmodell

Sosial helsemodell

Biopsykososial modell

(Engel 1977)

Fokus på • Risikofaktorer for 
sykdom

• Ressurser for helse

• Salutogenese

• Empowerment

Vitenskapelig grunnlag Naturvitenskapelig Samfunnsvitenskapelig

Humanistisk

Styringsmodell Kontroll

Instrumetalitet

Ekspertstyrt 

Objektivisering

Teknokratisk

Demokratisk

Involvering 

Medbestemmelse

I tråd med etikk  (Bauchamp
& Childress 2009)

Helsepersonell-loven

Hovedstrategi Teoribasert forskning 

Praktisk

Erfarings basert 
forskning

Medvirkning fra folket
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BIOPSYKOSOSIAL 

MODEL 

REPRESENTERER

Utvikling av 

helse og sykdom

PSYKOLOGI

Personlighet

Motivasjon

Selvstendighet

Kompetanse og 

Mestring

Optimisme

Velvære

Livskvalitet

Stress

Oppfølging

BIOLOGI

Genetikk

Arv

Immunsystem

Kjønn

Sårbarhet

Ernæring

Medikamenter

SOSIOLOGI

Fattigdom

Økonomi

Utdanning 

Velferdssystemer

Kultur

Vaner

Holdninger

Kronisk sykdom

Biopsykososial modell, Engel 1977
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Viktige prioriteringer
• Fokus på de bakenforliggende samfunnsmessige og 

strukturelle forhold. 
• Levekårsundersøkelsen fra 2008 viser til at 

variasjoner i tannhelse er knyttet til økonomiske og 
sosiale forhold (Meld.St.16 - 2011-2015). 

• Betydningen av reduksjon i sosial ulikhet i helse i 
folkehelseloven fremheves. 

• Vise til betydningen av at tannpleierne trenger et 
kompetanseløft rettet spesifikt mot 
samfunnsmessige utfordringer og tannhelse. 

• Tannpleierne er tiltenkt en sentral rolle i 
folkehelsearbeidet i samarbeid med andre 
yrkesgrupper (St.meld. 35 – 2006-2007). 
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• Videreutdanning og master med fokus på KBP vil  
kunne bidra til nødvendig kartlagging, 
systematisering og vitenskapeliggjøring av 
tannpleiernes kliniske kompetanse.

• Dette vil være nødvendig for å kunne videreføre det 
helsefremmende tannhelsearbeidet 
 dette vil også påvirke generell helse og livskvalitet positivt 

• Viktig for TPL å videreutvikle verdisyn med en 
humanistisk forankring

• Mer SYSTEMATISK tannpleieforskning bidra til nye og 
endrede tannpleieperspektiver 
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Sentrale og ulike fagområder å implementere i 
ulike kontekster

Psykiatri og 
psykologi: 

Innsikt og 
forståelse av 
personlighet
for hvordan og
hvorfor vi tenker, 
føler og handler. 
Valg – affektive og 
kognitive 
funksjoner.

Hva må vi forstå
for at en 
person kan vi 
endre atferd ?

Pedagogikk –
helsepedagogikk:

Redskap, teorier og 
modeller for 
undervisning, læring 
og veiledning.

Hva eller hvordan skal 
vi gjøre for at 
pasienten kan få støtte 
til å endre atferd?

Sosiologi –
antropologi: 

Læren om samfunn 
og kultur.

Samfunnsmedisin + 
samfunnsodontologi

Feltarbeid:
NB ! Sosiologer er 
gjerne først på ute i 
felten ifht 
å registrere et 
fenomen: 
eks; 
tannbehandlings-
angst/fobi (Milgrom, 

Weinstein & Tracy 1995)

Folkehelsefaget
vokser frem fra verdi 
og idegrunnlag 
forskning:

Health promotion  (HP) 
litteratur

Folkehelsearbeid –
litteratur: 
Folkehelsearbeidet –
veien til god helse for 
alle !
(Rapport: IS – 1846)
Folkehelseloven 2012
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Allison, Locker and Feine, 1994

K.E Dahl30

Sykdom Helse

Livskvalitet



–

–

Hovedkomponenter i oral helserelatert 
livskvalitet : Inglehart & Bagramian (2002)

Oral 
helserelatert     

livskvalitet

Smerte/ubehag:

-Akutt
-Kronisk

Funksjon:

- Tygging, biting og
svelging

- Tale

Psykologiske 
aspekt:

- Utsende
- Selvfølelse

Sosiale aspekt:

- Intimitet
- kommunikasjon
- sosial samhandling

OHRQoL



• Vi må utvikle en helsfremmende klinikk, vitenskapelig 
forankret i KBP (kunnskapsbasert praksis) 

• Vi må vite mer om hva vi skal kartlegge og måle 

• Vi må vite mer om hvorfor noen helsefremmende tiltak er mer 
virksomme enn andre  

• Dette gir store muligheter for å utvikle klinisk praksis, evt gå 
videre til master og - kanskje doktorgradsstudier ?
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