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Tannpleier Andrea Aspås og 

Janne Lange

St. Olavs Hospital 



Hvem er vi?

• Janne Lange -Tannpleier fra UiO 2004. 

Erfaring fra offentlig og privat sektor. 

St. Olavs siden 2010.

• Andrea S. Aspås - Tannpleier fra UiB 

2010. Erfaring fra privat sektor. 

St. Olavs siden 2011.



St. Olavs Hospital i Trondheim

• Kjeve– og ansiktskirurgisk avdeling

• Team:2 tannleger, 2 tannpleiere, 

2 tannhelsesekretærer, 3 kjevekirurger,

1 oralkirurg, 1 sykepleier, protetiker i 

20% stilling, delt med TkMn.

• Samarbeid med fylket og TkMn



Tildelt prosjekt fra HOD 2012

«orale helsetjenester 

organisert i tverrfaglig miljø i 

sykehus» 

Sykehusklinikker med prosjekt: St. Olavs, Oslo 

universitetssykehus, Universitetssykehuset i Tromsø, 

Tannhelse kompetansesenter i Arendal



Utdrag fra 

prosjektbeskrivelse:

«Tilbudet om tannhelsetjenester for pasienter som er 

innlagt på sykehus kan bli bedre ved de fleste helseforetak. 

Det er i tillegg stort behov for kunnskapsoppbygging på 

området»



«Formålet med forsøksordningen er å 

skaffe mer kunnskap om behovet for oral 

helsehjelp til pasienter innlagt på sykehus»



«Personer som har størst behov for orale 

helsetjenester i sykehus skal prioriteres. 

Dette er alvorlig syke barn, personer med 

ulike former for kreft eller annen alvorlig og 

langvarig sykdom, og personer med 

psykiske lidelser med eller uten 

rusmiddelavhengighet. Personer med 

behov for habilitering eller som har 

geriatriske problemstillinger er også av 

dem som kan ha store og underkjente 

behov for orale helsetjenester.»



«Det er videre et mål å utvikle god 

pasientflyt mellom helseforetaket, 

tannhelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten for å sikre god 

samhandling og helhetlig behandling av 

pasientene.»



Pasientgrupper

• Barn kreft og blodsykdommer 
(barneleddgikt)

• ØNH kreft

• Hematologiske sykdommer

• Hjerteklaffkirurgi

• Nyretransplantasjoner

• Ortopediske pasienter:Hofte/kneproteser

• Ukjent infeksjonsfokus

• Inneliggende pasienter

• Eksterne henvisninger



Å være tannpleier på et sykehus

• Uforutsigbart

• Spennende og 

interessant

• Utfordrende

• Tverrfaglige 

samarbeid

• Forebygging

• Undervisning

• Ser munn-

/tannhelse i et 

større perspektiv



Eksempel på tverrfaglighet:

• Cancermøte mandag og torsdag

• ØNH-lege, onkolog, kreftsykepleier, 

tannpleier, og evt stråleterapaut

• Pasienten møter alle som skal følge han 

gjennom behandlingen og alle hjelper til 

med sitt fagfelt på samme møte. 

• Effektivt og trygt for pasient/behandler



Glimt fra hverdagen….

Cancer tonsille cancer tunge



Tunge-/munngulvscancer





Munnstell

Tilsyn i narkose for fylkeskommunen



1 1/2 år etter behandling for cancer maxillarsinus. Munntørr, dårlig 

ernæring, lever på ernæringsdrikker… 





Behov for tannhelsepersonell ved 

sykehus i Norge?

- stor etterspørsel

- økende behov for kompetanse

- flere elde

-tverrfaglige team

- forebyggende tannhelse



Prosjektet og tannteam på sykehus 

viser at…

• Munnen er en del av 

kroppen!

• Det er stort behov 

for 

munn/tannhelsekom

petanse på 

sykehusene, og 

arbeidsmengden 

øker i takt med at vi 

gjør oss kjent med 

ulike avdelinger

• Munnen rammes og 

påvirkers av ulike 

sykdommer/behandlinger

• Forebygging og kunnskap 

om tann/munnhelse er 

mangelvare 

• Forebygging og kunnskap 

hjelper



Spørsmål?

Takk 

for 

oppmerksomheten!


