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Hva gjør det trivelig å gå på jobb? Det kan være mange 
ting. Livssituasjonen, reiseveien, det fysiske arbeidsmiljøet, 
oppgaver man liker og setter pris på å utføre, gode kolleger. 
Men hva hvis det IKKE er trivelig? Og hva hvis det skyldes 
de menneskene du omgås? Sjefen, eller kollegene rundt 
deg? 

I dette nummeret av Tannstikka setter vi fokus på 
psykososialt arbeidsmiljø. Det er viktig med et godt 
arbeidsmiljø, viktigere enn mange kan tenke seg. Du kan 

bli syk, til og med ufør, av å jobbe i et dårlig psykososialt arbeidsmiljø.
Jeg har selv vært i denne situasjonen, som ung og nytilsatt på en arbeidsplass. 

En av mine kolleger, i et lite miljø med et halvt dusin ansatte, gjorde fra aller 
første dag livet surt for meg. Metodene han brukte, kjenner jeg nå som vanlige 
hersketeknikker som med god margin kommer under betegnelsen «mobbing»: 
Jeg ble oversett og usynliggjort, utsatt for ironi og latterliggjort, kritisert skriftlig 
og muntlig, og, oppdaget jeg etter hvert, baksnakket og gjort «stakkarslig». 

For en ung, men oppgående og selvsikker (til da) person var dette en rystende 
og nedbrytende opplevelse. På denne tiden (80-tallet) var mobbing på arbeids-
plassen knapt noe man snakket om. Og som kvinne i et mannsdominert miljø 
var jeg forventet «å tåle en støyt». Det var jeg forberedt på, men ikke å bli utsatt 
for mobbing. I løpet av få måneder mistet jeg selvtilliten, hadde dårlig selvbilde 
og gikk på jobb med høye skuldre, forberedt på ubehageligheter.

Med tid og stunder gikk det bedre, men først da jeg skiftet arbeidsmiljø (etter 
mange år) skjønte jeg hvor skadelig det hadde vært å jobbe i en slik atmosfære. I 
min nye jobb ble jeg verdsatt for det jeg var flink til, og ble gitt ansvar og 
anledning til å utvikle meg ytterligere. Det var som å komme ut i frisk luft etter 
å ha pustet inn giftig røyk over lengre tid!

Mine erfaringer, som ligger over 25 år tilbake i tid, har gitt meg enorm respekt 
for viktigheten av et sunt psykososialt arbeidsmiljø. Kunnskap er nøkkelen, og 
hovedartikkelen i dette nummeret er vel verd å lese, selv om den er lang!

Befinner du deg i et skadelig miljø? Gjør noe med det! Det kan være vanskelig 
å ta opp tema som mobbing, likeledes kan det kreve mye energi å skifte jobb, 
men av og til er det helt nødvendig. Bare å la dagene gå mens man mistrives og 
gruer seg til å jobbe, er en farlig løsning. Heldigvis finnes det nå mye mer aksept 
og kunnskap enn det gjorde for et par tiår siden, og det er hjelp å få.

Lykke til!
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I juni vil Norsk Tannpleierforening avd .Vestfold ilag med styret 
og administrasjonen i NTpF, ønskja tannpleiarane velkommen 
til Fagkonferansen 2015 i sommarbyen Sandefjord. Sandefjord 
er ein vakker kystby prega av historia som regjerande kval-
fangst- og shippingby. Arrangementskomiteen i Vestfold har 
laga ei flott ramme rundt samlinga, og vi kan alle gleda oss til å 
oppleva innhaldsrike fagdagar med variert program  i det felles-
skap som NTpF sin fagkonferanse tilbyr. 

NTpF evaluerer fagkonferansane der styret får innspel frå 
deltakarane om aktuelle fagområder  for tannpleiaren. Desse 
innspela ilag med fagansvarleg og styret sin vurdering, blir 
grunnlag for programmet.  Evalueringa gjer at fagkonferansane 
blir utvikla, og får det innhald og den ramma som medlemmene 
forventar at den skal ha. Nytt av året er parallelle forelesingar 
første dag. Det er bra å sjå at fleire tannpleiarar som arbeider 
i privat praksis, prioriterar å delta på NTpF sine fagkonferan-
sar. NTpF tilbyr foredrag som er spesielt retta mot tannpleia-
rar som har eller skal etablera eigen praksis. Samstundes blir 
ulike prosjekt i den offentlige tannhelsetenesta presentert av 
tannpleiarar i sjukehus, stipendiater ved universitet og frå den 
offentlege tannhelsetenesta.  NTpF ser det som viktig å skapa ei 
felles forståing av lovverket,  og kva innverknad lovverket har 
på tannhelsetenesta og tannpleiaren sitt arbeid. Regjeringa job-
bar mot eit inkluderande samfunn, og tannhelsepersonell må 

ha kunnskap og kompetanse om korleis vi skal leggja til rette 
for ei teneste som kan møta dei utfordringane eit fleirkulturelt 
samfunn gir oss. Migrasjon er dermed ein av programpostane.  
Det blir gitt ein omfattande presentasjon av konferansen i dette 
nummer av Tannstikka. Med godt fagleg program og spennande 
ramme, er Fagkonferansen 2015 ein attraktiv  møtestad for 
tannpleiarar i den offentleg tannhelsetenesta og for tannpleiaren 
som jobbar i privat verksemd. Velkommen!

Som vedlegg til  Tannstikka ligg Tannbehandlingsveiledaren,  
versjon 2015 av «det gule heftet».  Det er små endringar i tryg-
delova §5-6. Dei fleste takstane har same kronesum som i 2014, 
og det  gir ein nedgang i trygderefusjonane.  Det beklagar NTpF. 
NTpF etterlyser at pasienten får refusjon ved behandling hos 
tannpleiar for oppgåver som  for eksempel salivatest og fjerning 
av sutur, men heller ikkje i år fekk NTpF gjennomslag for inns-
pel til endringar i veiledaren. Vidare  er folketrygda si innretting 
ei viktig sak for NTpF. Det er presisert at trygderefusjonen er 
avgrensa til behandling ved sjukdom. NTpF har ved fleire høve 
stilt spørsmål om folketrygda si retningslinje for stønad dermed 
er i tråd med politiske mål.

 Menneske som har store behandlingsbehov treng økonomisk 
hjelp, men  i tillegg må lovverket vera meir framsynt. Skal målet 
vera eit bærekraftig samfunn, må fokuset vera  kva som held 
oss friske. Skal Tannbehandlingsveiledaren vera ein framtids-
retta veiledar, meiner eg at refusjonsordninga også må ha inn 
perspektivet om helsefremjande arbeid. Økonomisk stønad 
for eksempel til unge i aldersgruppa 21-26 år til undersøking 
der helsekommunikasjon blir vektlagt, kan vera eit tiltak som 
fremjar helsa. Det kan vera  tiltak som stimulerer  dei unge til 
å halda fast ved regelmessige tannhelseundersøkingar etter at 
dei har fylt 20 år, og dermed gjera overgangen til å bli betalande 
pasientar enklare. Denne satsinga kan resultera i at refusjon ved 
sjukdom blir redusert.

Tannpleiaren sin hovudfunksjon er å ha eit helsefremjande 
perspektiv, utføra klinsk tannbehandling og undersøkingar, 
og  møta pasienten som eit  likeverdig individ. Intensjonen er å 
bevisstgjera pasienten sjølv om å ta vare på eigen helse. NTpF 
ser fram til at det gule heftet i sterkare grad får ein retning som 
legg vekt på at pasienten sjølv blir aktøren i ivaretaking av eigen 
munnhelse.

Hilde Aga

leder

Fagkonferanse 2015 og Tannbehandlingsveiledaren 
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på plakaTen

ønsker du ikke å 
stå oppført i denne 
 oversikten, er det fint 
om du sender en  
melding om dette til 
ntpf@delta.no 
 – senest innen fristen 
for bidrag til bladet.

JUBIlanter

Med utgangspunkt i virksomhetsidéen til 
Norsk Tannvern: «Norsk Tannvern skal 
bidra til god folkehelse ved å arbeide for at 
befolkningen har kunnskap, ferdigheter og 
holdninger som setter dem i stand til å opp-
rettholde god oral helse hele livet. Norsk 
Tannvern skal medvirke til å synliggjøre 
tannhelse som en del av det totale helsebe-
grepet.» har vi utarbeidet et program som 
vi håper vil engasjere, vekke interesse og gi 
faglig inspirasjon.
Representanter fra helsemyndighetene 
vil gi oss oppdatering om nytt lovverk og 
overordnede politiske føringer. 
Seminaret skal videreformidle erfaringer 
med kommunal tannpleier i Elverum 
kommune, en oppfølging etter tannverns-
seminaret i 2013. 

Fastlegens rolle i samarbeidet med tannhel-
setjenesten kan på mange områder styrkes, 
og vi får presentert en fastleges syn på dette 
samarbeidet.
Regjeringen har som mål et inkluderende 
samfunn der alle skal ha likeverdige helse- 
og omsorgstjenester. Tannhelsepersonell 
må ha kunnskap og kompetanse om hvor-
dan vi skal legge til rette for en tjeneste som 
kan møte de utfordringer et flerkulturelt 
samfunn gir oss. 
NAKMI (NAsjonalt Kompetanseenhet for 
MInoritetshelse) har erfaring fra samarbeid 
med tannhelsetjenesten, og tema er migra-
sjon og helse, kommunikasjon, kultur og 
brukermedvirkning.
Seminaret vil vise eksempler fra tannhelse-
tjenesten som har særlig innsats rettet mot 

minoritetsgrupper: Fra Oslo får vi høre om 
prosjektet «Puss fra første tann» og erfarin-
ger fra odontofobiteamet i Vestfold.
En rekke dyktige foredragsholdere vil gi 
oss faglig påfyll og inspirasjon om hvordan 
tannhelsetjenesten skal være en integrert 
samarbeidspartner.
Norsk Tannvern håper at seminaret vil 
belyse mange av dagens og fremtidens ut-
fordringer, sett i et folkehelse- og samhand-
lingsperspektiv og på den måten bidra til 
motivasjon, involvering og mangfold.

For info og påmelding, se www.tannvern.no

  Fra 2015 har Helsedirektoratet igjen 
oppnevnt fire nasjonale fagråd knyttet 
til folkehelse og forebygging. De nye 
fagrådene er Fagråd for sosial ulikhet i 
helse, Nasjonalt råd for tobakksforebyg-
ging, Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og 
Nasjonalt råd for ernæring. 

–Helsedirektoratet har behov for å knytte 
til seg sterke fagfolk for å understøtte oss i 
vår rolle som faglig myndighet på viktige 
områder og sikre at nødvendig kompetan-
se og interesser er godt representert når vi 
skal utarbeide faglige råd og anbefalinger, 
sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fagrådene skal på oppdrag fra Helsedi-
rektoratet og på selvstendig grunnlag gi 
Helsedirektoratet faglige råd.

 –Vi lagt vekt på faglig tyngde, erfaring 
og bredde fra relevante fagområder når vi 
har foreslått medlemmer. Det er også tatt 
hensyn til geografi og kjønn. Vi er glade 
for at vi nå har fått på plass fire nye råd 
som representerer bred faglig kompe-
tanse, sier Guldvog. 

Fagrådene skal primært understøtte 
Helsedirektoratets fagrolle og styrke 
kompetansen på de ulike folkehelseom-
rådene. 

 Samfunnsodontologisk forum 2015

Nettside til Samfunnsodontologisk forum 
2015 er nå publisert med følgende net-
tadresse: 
http://www.vaf.no/forum2015 

40 år
ladan nikkhah, Oslo 
Ingrid tryggestad 
nygård, Fauske 
Ingrid Bøe, Oppdal

50 år
tove ruderheim 
nerland, Måløy 
Vårin Hanssen, 
Harstad 
elin salamonsen, 
lakselv

60 år
anne Ingrid saghaug, 
kongsvinger 
kirsten anita karlsen, 
skatval 
eva larsen, kragerø

norsk Tannvern - seminar 11. mars 2015: God helse for alle - utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten

Fire nye fagråd for folkehelse og forebygging

Takst 501 - endringer

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at takst 501 kan brukes inntil 12 ganger 
pr. pasient pr. kalenderår. Når taksten blir brukt i kombinasjon med takst 502 er det 
ingen begrensinger i antall ganger taksten kan kreves. Regelendringen får i praksis 
virkning fra 1. januar 2015, og den tidligere begrensningen på 8 ganger er opphevet fra 
samme dato.
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akTUelT

Dagene var veldig lærerike, og det var fint 
å møte andre tannpleiere fra fylket vårt. I 
alt var det 17 tannpleiere påmeldt. 16 fra 
offentlig sektor og én som arbeider privat.

Torsdag startet vi med informasjon fra 
Delta, foredragsholder var Lodve Lakså. 
Vi fikk også mulighet til å gi tilbakemel-
ding om hvilke saker vi synes er viktig å 
arbeide for.

Etter info fra Delta hadde vi kurs om 
Ergonomi og optikk. Foredragsholder var 
Ulrika Starkenberg fra Ergooptikk AS. 
Hun ga oss ulike tips tilpasset vår 
yrkesgruppe. Vi besøkte Rognan 
tannklinikk der vi testet ulike sittestillin-
ger og arbeidsmetoder i forhold til 
ergonomi. Ulrika hadde også med seg 
prismebriller som vi fikk prøve, disse bril-
lene var spesialtilpasset for tannpleiere/ 

tannleger. Brillene var vinklet og 
brilleglassene var ganske store, slik at 
brillene ga god beskyttelse for behandlere. 
I tillegg gjorde prismene at ergonomien 
ble merkbart bedre for samtlige siden 
behandlingsområdet ble «flyttet» 
nærmere. 

Disse brillene bør absolutt prøves hvis 
man har mulighet. De fleste som prøvde 
brillene likte dem veldig godt.  Ulrika hadde 
også med seg lupebriller som var utformet 
på samme måte som prismebrillene.

Mot slutten av torsdagen ble det avholdt 
årsmøte for den lokale tannpleierforeninga. 
For å koble av og avlaste stive skuldre/nakke 
kunne de som ønsket det delta på en 
treningstime hos Stamina. Dagen ble 
avsluttet med middag på hotellet. 

Fredag var Gunhild Strand, professor 

ved UiB i klinisk odontologi, kommet for 
å ha kurs om «Tannpleiere og den eldre 
pasienten». Et viktig tema ble belyst, og 
hun hadde noen veldig gode poeng. 
Engasjert og dyktig foredragsholder.  

Avslutningsvis hadde Jill Rakel Hjartøy 
foredrag om ”Barnerett”. Hun har tatt 
etterutdanning og anbefaler flere 
tannpleiere å gjøre det samme. ”Barne-
rett” er et nettbasert studie, men har noen 
samlinger i Tromsø.

Alt i alt to flotte dager sammen med 
tannpleiere fra Nordland.

ÅRSMØTE/ FAGKURS 
for nTpfS avdeling i nordland

Fra venstre: Sylvi Helen Larsen, Rakel Kaspers-
en, Aina Dalheim, Randi Albertsen, Gunn Be-
ate Almli, Ellen Arntzen, Elin Torlin Erichsen, 
Rita Borgen, Nina Boltland Moen, Lena Kvarv, 
Kari Anne Hatlen, Lill Vigdis Hansen, Kirsten 
Iversen, Jill Rakel Hjartøy og Johanne Johansen. 
(Aud Bøe og Marie Gamst Enoksen deltok også 
på kurs, men var ikke med på bildet.

den lokale tannpleierforeninga i nordland arrangerte kombinert 
årsmøte og kurs på rognan i nordland 4. -5. september 2014. 
kurset ble avholdt på rognan Hotell med upåklagelig utsikt. 
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 Tallene fremkommer i Helsedirektora-
tets Utvikling i norsk kosthold, en årlig 
statusrapport og presentasjon av nord-
menns matvaner i året som gikk. 
Rapporten gir også tall tilbake til 
50-tallet, og gir et bilde av hvilke 
trender som har preget det norske 
kostholdet over tid. Rapporten 
inneholder i tillegg de nyeste 
tallene fra Statistisk sentralbyrås 
forbruksundersøkelser om mat-
forbruk fra 2012.
– Statistikken spretter litt opp og 
ned fra år til år, men disse svingnin-
gene justeres ofte raskt. Det virkelig 
interessante er å se utviklingen over 
tid, slik at vi kan se på hvilke trender 
som må endres i et folkehelseperspektiv, 
sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

FOR MYE METTET FETT
Andelen mettet fett i kosten gikk gradvis 
ned fra 1970 til 1990, men har igjen økt 
de siste ti-årene. Det er nå vesentlig høy-
ere enn det Helsedirektoratet anbefaler. 
Økt forbruk av kjøttprodukter og fete 
meieriprodukter er viktige årsaker til 
dette.
– Det er fint at vi spiser mer matolje og 
mindre smør, sier Guldvog. -Det gir en 
bedre balanse i kostens fettsyresammen-
setning. Det er god dokumentasjon for at 
man kan redusere risikoen for hjertesyk-
dom ved å bytte ut en del av det mettede 
fettet med flerumettet fett. Dessverre 
inneholder vårt kosthold betydelig mer 
mettet fett enn hva Helsedirektoratet 
anbefaler. Fete meieri- og kjøttprodukter 

er de største kildene til mettet fett, mens 
matoljer og fet fisk er gode kilder for 
gunstige flerumettede fettsyrer.

MER FRUKT, MINDRE GRØNT
Forbruket av frukt og grønnsaker har 
økt betydelig over tid, men det er spesielt 
frukt og bær som trekker veksten i 2013. 
Omsetningen av grønnsaker har ikke 
vokst siste året. 
– Bær er veldig interessant, sier Guldvog. 
–Næringen har gjort et systematisk ar-
beid med å gjøre bær lett tilgjengelig i bu-
tikk. Denne satsningen synes nå godt på 
statistikken, og det forteller oss at valgene 
produsentene og dagligvarehandelen 
gjør, har stor innflytelse på forbrukeren. 

Nå må vi se om samme jobben kan gjøres 
på grønnsaker, som er en hovedbestand-
del i et helsefremmende kosthold i tråd 
med våre anbefalinger. 

HELLER FISK ENN KJØTT
Nordmenns kjøttforbruk øker 

hvert år, og er omlag doblet 
siden syttitallet. Hvitt 

kjøtt øker mest, men 
rødt kjøtt står fremde-
les for størsteparten 
av kjøttforbruket.
– Både av helsemes-
sige og av miljømes-
sige hensyn er det 
viktig at vi oftere 
finner alternativer til 

kjøtt. Et høyt inntak 
av rødt kjøtt øker risi-

koen for kreft i tykk- og 
endetarm, mens inntak 

av fisk minsker risikoen for 
hjerte- og karsykdom. Derfor 

er det uheldig at vi i gjennomsnitt 
spiser dobbelt så mye kjøtt som fisk.

– Heldigvis har fiskeforbruket økt noe de 
siste årene. Tilgjengelighet, kunnskap og 
lavere priser på f.eks. laks har gjort at særlig 
yngre i større grad velger laks. 
Men fortsatt er det mange, og da særlig 
unge kvinner som spiser lite fisk. Det er 
ugunstig ettersom inntak av fisk kan bidra 
positivt til utviklingen av nervesystemet 
hos foster og spedbarn.
– De seneste oppsummeringene av nytte 
og risiko ved å spise fisk fra Vitenskaps-
komiteen for mattrygghet fra desember er 
her gode nyheter. Komiteen konkluderer at 
det ikke er noen grunn til å si at kvinner i 
fruktbar alder og jenter bør begrense innta-
ket av fet fisk ut fra helsehensyn.

KILDE: HELSEDIREKTORATET

akTUelT

MER MATOLJE, OST OG MARGARIN I 2013, 
Mindre SMør, fløTe og SUkker
 2013 var året vi spiste mer matolje, ost, margarin, frukt og 
bær og slikkerier. rent sukker og honning har sammen 
med smør hatt den største nedgangen.         
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MOBBING 
i arbeidSliveT
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TEMA: pSYkoSoSialT arbeidSMilJø

Innholdet i artikkelen er hentet fra 
«Tidsskrift for Norsk Psykologi-
forening» 3-2008, og gjengis med 
rettighetsinnehaverens tillatelse.

Mobbing i arbeidslivet har ofte store 
konsekvenser for dem som rammes. I 
denne artikkelen gis en oversikt over 
viktige forskningsresultater på dets natur, 
prevalens, årsaker og konsekvenser.

Daværende statsminister Kjell Magne 
Bondevik lanserte i sin nyttårstale i 2004 
en kampanje mot mobbing på norske 
arbeidsplasser som en del av avtalen om 
det inkluderende arbeidsliv. Bondeviks 
tale førte til at partene i arbeidslivet 
igangsatte en nasjonal satsing mot 
mobbing i perioden 2005–2007 med 
tilnavnet «Jobbing uten Mobbing» (se 
www.jobbingutenmobbing.no; Einarsen, 
Hoel & Nielsen, 2005). I 2006 trådte en 
ny arbeidsmiljølov i kraft i Norge. Her 
uttrykkes i klartekst ikke bare forbudet 
mot trakassering og krenkelse av ansattes 
integritet og verdighet, men også et 
forbud mot å tie dersom man er vitne til 
eller får kjennskap til trakassering. 
Mobbing er derfor noe alle virksomheter 
og alle norske arbeidstakere må være 
forberedt på å håndtere og forebygge. En 
rekke studier har også vist at mobbing i 
arbeidslivet er utbredt, og med store 
konsekvenser for både virksomheter og 
enkeltpersoner. På denne bakgrunnen er 
organisasjonspsykologisk forskning på 
dette feltet både en faglig nødvendighet 
og en etisk forpliktelse.

Selv om fenomenet «mobbing i 
arbeidslivet» har vært gjenstand for 
oppmerksomhet både i media, blant 
forskere og blant arbeidsmiljøspesialister 
helt siden slutten av 1980-tallet, var det 
først på slutten av 1990-tallet at fenome-

net fikk særlig oppmerksomhet i 
internasjonal forskning. I Norge startet 
imidlertid forskningen tidlig (Einarsen & 
Raknes, 1991; Kile, 1990b; Matthiesen, 
Raknes & Røkkum, 1989), og Norge har 
på dette området vært blant foregangslan-
dene. 

I det følgende gis en beskrivelse av mob-
bing på arbeidsplassen som fenomen og 
begrep. Videre presenteres resultater fra 
viktige studier som har prøvd å finne 
årsakene til mobbing, samt hvilke 
konsekvenser mobbing kan ha for dem 
som rammes.

HVA ER MOBBING?
Mobbing i arbeidslivet dreier seg om 
situasjoner på arbeidsplassen der en 
person over lengre tid føler seg utsatt for 
negativ behandling av en eller flere andre 
personer på en slik måte at han eller hun 
ikke klarer å forsvare seg mot disse 
handlingene (Björkqvist, Österman & 
Hjeltbäck, 1994; Einarsen, Raknes, 
Matthiesen & Hellesøy, 1994). Begrepene 
mobbing og negative handlinger er ikke 
inkludert i arbeidsmiljøloven, men 
dekkes av begreper som «trakassering, 
«uheldig psykisk belastning», «krenkelse 
av integritet og verdighet» og «utilbørlig 
opptreden».

I tillegg påpeker loven at bedømmelsen 
av en gitt situasjon både kan bygge på en 
vurdering av en gitt enkeltstående 
handling og av en samlet vurdering av 
hva en arbeidstaker har vært utsatt for. 
Begrepet mobbing i psykologiske 
forstand dreier seg imidlertid ikke om en 
enkeltstående episode på jobben, men om 
en vedvarende situasjon der utilbørlige 
eller krenkende handlinger rettes mot ett 
eller flere individer som, reelt eller 
opplevd, ikke kan forsvare seg mot disse 
handlingene (Einarsen, 1999). Mobbebe-
grepet er dermed nyttig for å vise at 
handlinger som kan være både subtile og 
for den slags skyld alminnelig forkom-
mende, kan oppleves som dypt krenken-

de dersom de utføres mange nok ganger 
over tid. En studie blant mobbeofre og en 
kontrollgruppe viste for eksempel ingen 
forskjell i hvilken type handlinger de to 
gruppene hadde opplevd på jobben. 
Forskjellen besto i at mobbeofrene 
opplevde mange slike negative handlin-
ger, og at de forekom daglig eller ukentlig. 
Kontrollgruppen opplevde færre 
handlinger, samtidig som hyppigheten av 
handlingene var betraktelig lavere 
(Mikkelsen & Einarsen, 2002). 

Selv om enkeltstående handlinger også 
kan oppleves som særdeles krenkende, 
viser forskning at gjentatte lavintense 
verbale handlinger kan ha vel så stor 
effekt som mer alvorlige, men enkeltstå-
ende aggressive handlinger. I en studie 
blant 450 mannlige norske industriarbei-
dere hadde hele 88 prosent opplevd minst 
én negativ handling typisk for mobbing i 
løpet av det siste halvåret. Noen hadde 
følt seg latterliggjort, noen rapporterte å 
ha blitt urettferdig kritisert, mens andre 
erfarte at noen hadde satt ut rykter om 
dem. Det viste seg imidlertid at de som 
systematisk opplevde å bli utsatt for slike 
handlinger, var klart mer plaget av 
psykiske problemer og hadde langt lavere 
jobbtilfredshet enn dem som kun ble 
utsatt for slike handlinger en gang iblant.

HANDLINGER AV ULIK KARAKTER
Mobbing kan bli utført på mange måter. 
Med direkte mobbing refereres det til 

MOBBING 
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psykologisk fakultet, Universitetet i bergen
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aggressive handlinger som utføres di-
rekte overfor offeret, slik som utskjelling, 
fleiping, trusler eller underkjennelse av 
faglig innsats og kvalifikasjoner. Indirekte 
mobbing innebærer utfrysing og sosial 
isolering eller det å la være å gi informa-
sjon, ta kontakt osv. I sistnevnte tilfeller 
dreier det seg ofte om «ikke-handlinger», 
dvs. at man unnlater å gjøre noe man 
ellers ville ha gjort. Videre skilles det mel-
lom arbeidsrelaterte og personrelaterte 
handlinger (Einarsen & Hoel, 2001). 

Arbeidsrelaterte handlinger dreier seg 
om handlinger som gjennom å endre 
personens arbeidssituasjon kan sies å 
være utilbørlige eller krenkende. 
Eksempler på slike handlinger er å gi 
urimelige tidsfrister, overdreven kontroll 
av arbeidet, å frata noen deres naturlige 
arbeidsoppgaver eller å tildele menings-
løse arbeidsoppgaver. Slike handlinger er 
det selvsagt lettere for ledere enn for 
medarbeidere å utføre. 

Personrelaterte handlinger er krenkende 
og utilbørlige handlinger rettet mot 
offeret som person, så som ryktespred-
ning, baksnakking, neglisjering av 
meninger, fleiping/erting og uønskede 
seksuelle tilnærmelser. I en undersøkelse 
blant 138 norske mobbeofre fant Einarsen 
og kolleger (1994) tre hovedgrupper 
mobbehandlinger ut fra hvordan ofrene 
selv mente at de ble mobbet: 1) sosial og/
eller organisatorisk utstøtelse, 2) urett-
messige beskyldninger om dårlig utført 
arbeid og 3) sårende erting, fleiping og 
latterliggjøring. Person- og arbeidsrela-
terte handlinger kan igjen være både av 
en direkte og en indirekte natur. 
UBALANSE I STYRKEFORHOLDET

En person som utsettes for negative 
handlinger, vil kunne oppleve seg mob-
bet i den grad vedkommende opplever 
handlingene som fiendtlige, ubehagelige 
eller nedverdigende (Niedl, 1996). Of-
ferets manglende evne til å forsvare seg 
i den aktuelle situasjon eller relasjon er 
likevel kanskje en like viktig dimensjon i 
definisjonen av mobbing. En ubalanse i 
styrkeforholdet mellom partene kan være 
gitt i utgangspunktet ut fra organisato-
riske, økonomiske, sosiale, fysiske eller 
personlige forhold. Ubalanse i styrkefor-
holdet mellom to parter kan også være 
noe som utvikles underveis i en konflikt, 
for eksempel ved at den ene parten vinner 
omgivelsenes støtte. Å være i en hard per-
sonkonflikt kan tappe en for krefter slik at 
man til slutt føler at man ikke klarer å stå 
imot angrepene.

Mobbing retter seg også ofte direkte 
mot svakheter i offerets personlige 
væremåte, som dermed blir «tatt» på sine 
svake punkter. På denne måten kan offer 
for mobbing rammes med svake hentyd-
ninger og på en slik subtil måte at andre 
som observerer det som foregår, ikke 
nødvendigvis forstår hvor ubehagelig det 
føles.

SUBJEKTIVE OG OBJEKTIVE FORHOLD
Vi kan også skille mellom subjektiv og 
objektiv mobbing (Einarsen, 1996). Sub-
jektivt vil man kunne ha ulike oppfatnin-
ger av når en mobbesituasjon foreligger. 
Ifølge Einarsen og medarbeidere (2005) 
dreier subjektiv mobbing seg om situa-
sjoner hvor en person selv opplever eller 
føler seg som offer for andres systematis-
ke aggresjon. Begrepet objektiv mobbing 

refererer derimot til situasjoner hvor det 
er ytre beviser for mobbingen, ved for 
eksempel at kolleger bekrefter at offeret 
mobbes, eller ved at annen dokumenta-
sjon foreligger.

I psykologisk forstand vil man kunne 
argumentere for at det subjektive 
elementet må stå sterkt, og at dette er 
tilstrekkelig til at en arbeidsgiver 
iverksetter tiltak for å undersøke saken 
nærmere. Arbeidsmiljøloven tillegger det 
subjektive stor vekt, ved at dette er et 
naturlig utgangspunkt for å vurdere om 
noe også rent faktisk har forekommet, og 
hvorvidt det som faktisk har skjedd i 
saken, må ansees som uheldig eller som 
en påregnelig del av arbeidsforholdet. I 
den grad en opplevelse av å være mobbet 
etterfølges av konkrete beskyldninger mot 
andre i virksomheten og dermed er noe 
som kan innebære forføyninger overfor 
en påstått overgriper, kreves det selvsagt 
en grundig utredning av den faktiske 
situasjon, slik at man unngår at noen 
uforskyldt kan bli anklaget for mobbing. 

I forhold til utredning av mobbesaker er 
det i England utviklet metodikk som går 
under benevnelsen «Fakta-undersøkelse». 
Faktaundersøkelse er en metode for å 
granske påstander om mobbing med 
tanke på å konkludere på om mobbing 
faktisk har forekommet eller ikke. 
Metoden kan utføres av interne eller 
eksterne personer. Utgangspunktet er 
imidlertid at en person føler seg mobbet 
av en annen. Altså er subjektiv mobbing 
en forutsetning for å vurdere om det også 
foreligger objektiv mobbing.

I juridisk forstand er spørsmålet om 
mobbing har foregått eller ikke, kompli-
sert gjennom at noen urettmessig kan 
anklage andre for mobbing, og dermed 
sette den anklagede i en uheldig situasjon. 
I en alvorlig personkonflikt kan man ikke 
se bort fra at partene tyr til løgn eller 
urettmessige beskyldninger for å ramme 
en motpart man misliker sterkt. Noen 
ganger hender det også at arbeidstakere 
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ikke finner seg i handlinger som andre vil 
hevde er noe man strengt tatt må kunne 
regne med som påregnelig i et arbeidsfor-
hold. 

I alle situasjoner der noen opplever å bli 
krenket, provosert eller forarget av en 
annen part, må man regne med at de to 
partene har helt ulike subjektive oppfat-
ninger av hendelsesforløpet (Baumeister, 
Stillwell & Wotman, 1990). Spørsmålet 
blir da om alt som oppleves som negativt, 
som gjentas og som man opplever seg 
underlegen i forhold til, kan kalles 
mobbing. I juridisk forstand vil svaret 
avhenge av hvorvidt de faktiske handlin-
gene vurderes som påregnelige eller 
uheldige. Påregnelighet dreier seg om 
hvorvidt det som forekommer, er en 
belastning som enhver arbeidstaker på 
det aktuelle tidspunkt må kunne regne 
med å oppleve, og må tåle i sitt arbeids-

forhold. I USA benyttes for eksempel 
begrepet «reasonable women standard» i 
forbindelse med vurderingen av saker 
som angår seksuell trakassering. I Sverige 
brukes også begrepet «krenkende 
særbehandling» når det er tale om 
mobbing. Det essensielle ved mobbebe-
grepet er dermed at atferden er negativ og 
uønsket, at ofrene faktisk utsettes for 
gjentatte og vedvarende krenkelser, og at 
de faktiske handlingene en utsettes for, 
ikke kan sies å være en påregnelig del av 
det å være i et arbeidsforhold (Pedersen 
& Einarsen, 2007).

FOREKOMST AV MOBBING
De første studiene av forekomst av mob-
bing i norsk arbeidsliv ble utført tidlig på 
1990-tallet og viste at rundt ni prosent av 
norske arbeidstakere opplevde seg mob-
bet på jobben i løpet av siste 6 måneder. 

Nyere undersøkelser viser imidlertid at 
forekomst av selvrapportert mobbing 
er nesten halvert siden den gang. I en 
landsrepresentativ undersøkelse fra 2005 
oppga 4,5 % av arbeidsstokken at de opp-
levde seg mobbet på jobben (Einarsen et 
al., 2007), noe som er på linje med funn i 
andre skandinaviske land, men samtidig 
en betydelig lavere andel enn det man 
har funnet i mange andre land. Studien 
fra 2005 konkluderte imidlertid med at 
det finnes en klar underrapportering i 
slike mål på selvrapporterte mobbing, 
da mange flere arbeidstakere rapporterte 
systematisk eksponering for en rekke 
spesifikke mobbehandlinger kombinert 
med meget lav jobbtilfredshet. Studien 
konkluderer derfor med at den reelle 
forekomsten av mobbing kan ligge opp 
mot ni prosent (Einarsen et al., 2007). 
Samme studie viste at rundt 13 % mente 
de hadde observert mobbing på egen 
arbeidsplass, et tall som også er redusert 
fra tidligere studier, hvor det ble funnet at 
rundt 17 prosent rapporterte at de hadde 
observert mobbing på sin arbeidsplass 
(Einarsen & Raknes, 1991).

Mobbing er også et problem for de som 
observerer dette. I en undersøkelse blant 
2200 norske arbeidstakere gjennomført 
tidlig på 1990-tallet ble det funnet at 14 
prosent opplevde mobbing av andre som 
en daglig belastning, mens hele 21 
prosent hevdet at mobbing på deres 
arbeidsplass reduserte deres jobbtrivsel. 

Mobbing rammer både menn og 
kvinner, unge og eldre, og både ledere og 
medarbeidere. Det forekommer også i 
alle bransjer og yrkesgrupper (Einarsen et 
al., 2007). En representativ studie blant 
6485 norske hjelpepleiere og sosialarbei-
dere viste imidlertid at rundt 2,5 ganger 
så mange menn som kvinner i denne 
yrkesgruppen opplevde seg mobbet, etter 
å ha kontrollert for en rekke bak-
grunnsvariabler. Mens rundt 10,2 prosent 
av mennene følte seg mobbet på jobben, 
var det tilsvarende tallet for kvinner 4,8 
prosent (Eriksen & Einarsen, 2004). Da 
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menn i disse yrkesgruppene utgjorde kun 
3 prosent av arbeidstakerne, kan dette 
funnet indikere at det å være i en relativ 
minoritetsgruppe er en særlig risikofak-
tor for å bli mobbet. I en lang rekke 
bransjer der det finnes klare minoritets- 
og majoritetsgrupper, vil derfor noen 
ansatte kunne ha en særlig risiko for å 
oppleve mobbing. Det er her i så fall tale 
om en interaksjon mellom bransje/
virksomhet og andre faktorer, der 
«minoritet» er noe som defineres ut fra 
avviket fra majoriteten mer enn som en 
faktor som i seg selv predisponerer en for 
mobbing. Ellers viser det seg at de mest 
langvarige og alvorlige sakene har en 
tendens til å komme fra virksomheter 
innenfor helse, skole eller administrasjon, 
noe som kan indikere at slike typer 
virksomheter lar saker pågå lenger før de 
kommer til en konklusjon, enn man gjør i 
andre typer virksomheter.

MOBBING SOM PROSESS
Både intervjustudier og spørreskjemaunder-
søkelser indikerer at mobbing er en gradvis 
utviklende prosess. De som rapporterer 
langvarig mobbing, oppgir for eksempel 
eksponering for hyppigere og mer alvorlige 
handlinger enn personer som er mobbet i en 
kortere periode. Mange ofre opplever også 
at problemene gradvis intensiveres ved at 
angrepene blir hyppigere og mer intense, ved 
at stadig flere kolleger deltar i det som skjer, 
eller ved at kolleger på annen måte «vender 
dem ryggen». Mobbingen starter gjerne med 
indirekte og subtile handlinger som det kan 
være vanskelig å identifisere og konfrontere. 
Deretter følger gjerne mer direkte negativ 
atferd hvor offeret kan oppleve seg ydmyket, 
latterliggjort og isolert. Selv om fysisk vold 
eller trusler om dette forekommer sjelden 
i mobbesaker, kan slike handlinger kunne 
forekomme i sene faser.

ÅRSAKER TIL MOBBING
To former for mobbing
Teoretisk kan det skilles mellom to 
hovedformer for mobbing, stridsmob-

bing og rovmobbing. Stridsmobbing er 
en mobbesituasjon som har sitt opphav i 
en eskalert mellommenneskelig konflikt 
mellom partene. Uenigheter, irritasjo-
ner eller frustrasjoner mellom to eller 
flere personer har fått utvikle seg i en 
sterkt negativ retning. Mange oppgir for 
eksempel at mobbesaken startet ved at 
de tok opp et problem på arbeidsplassen, 
eller ved at de stod for et annet syn enn 
lederen på arbeidsplassen. Disse konflik-
tene blir etter hvert så intense at de tar 
form av mobbing og trakassering av den 
«svakeste» parten i konflikten. Ubalansen 
i styrkeforholdet mellom partene kan ha 

vært til stede helt fra starten (som for ek-
sempel i en leder–medarbeider-relasjon), 
eller det kan være et resultat av den forut-
gående konflikten, for eksempel ved at en 
medarbeider vinner omgivelsens støtte. 

Ved rovmobbing er den som rammes, 
tilfeldigvis i en situasjon der noen utfører 
maktovergrep, eller der noen bruker 
aggresjon for egen vinnings skyld, for 
eksempel ved å baktale en kollega for selv 
å få mer interessante arbeidsoppgaver. 
Mobbingen er da en måte å demonstrere 
eller misbruke makt på; for eksempel ved 
å tvinge noen til å adlyde, ved å utnytte et 
tilfeldig offer til egen vinning, eller ved å 
skaffe seg egne fordeler på andres 
bekostning. Et annet eksempel kan være 
situasjoner der noen urettferdig gjøres til 
syndebukk, eller der generelle fordommer 
i samfunnet spiller seg ut på arbeidsplas-
sen, det være seg rasisme eller kjønns- og 
aldersdiskriminering. Seksuell trakasse-
ring, i form av at noen utsettes for 
uønskede og utilbørlige handlinger av en 
sosio-seksuell karakter, gjerne av eldre 
kolleger eller ledere, og en generell 
aggressiv lederstil hos en leder kan være 

andre eksempler på situasjoner som kan 
karakteriseres som rovmobbing.

MOBBING OG PSYKOSOSIALE FORHOLD I 
ARBEIDSMILJØET
En mulig forklaring på hvorfor mobbing 
forekommer i arbeidslivet, er at mobbing 
forårsakes av et generelt dårlig psykoso-
sialt arbeidsmiljø preget av mistrivsel, 
stress og uklare arbeidsforhold som så 
utløser aggresjon og konflikter, noe som 
igjen kan utvikle seg til mobbing. I en 
tidlig norsk studie ble det funnet at både 
ofrene for mobbing og de som var vitne 
til mobbing, var mer misfornøyde enn 

andre arbeidstakere med en lang rekke 
psykososiale forhold ved arbeidsmil-
jøet. Særlig viktige i denne forbindelse 
var spørsmål knyttet til mangelfull eller 
destruktiv ledelse, opplevelse av rollekon-
flikt og opplevelse av lav egenkontroll. 
Slike faktorer er også nylig dokumentert 
å ha sterke sammenhenger med mob-
bing i en landsrepresentativ undersøkelse 
der særlig følgende forhold kjennetegnet 
arbeidsmiljø med mye mobbing:

• Et høyt konfliktnivå i avdelingen
•  Manglende eller unnvikende ledelse
•  Særlig autoritær og aggressiv lederstil 

hos nærmeste overordnede
•  Høy grad av rollekonflikt og rolleuklarhet
•  Lav egenkontroll
•  Det kan tenkes at ulike arbeidsmiljø-

faktorer er relatert til mobbing i ulike 
kontekster og bransjer. 

MOBBING OG DESTRUKTIV LEDERATFERD
Både ut fra empiri og ut fra arbeidsmiljø-
loven er mobbing nær knyttet til ledelse 
og lederes atferd. Arbeidsmiljøloven slår 
fast at arbeidsgiveren og dennes ledere er 
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ansvarlig for å arbeide forebyggende og 
gjenopprettende i forhold til mobbing. 
Flere studier har vist en positiv sammen-
heng mellom mobbing og et arbeidsmiljø 
med dårlige eller fraværende ledere. 

Unnvikende ledelse modererer også 
sammenhengene mellom rollekonflikt og 
konflikter på den ene siden og mobbing 
på den andre. Ledere som ikke håndterer 
konflikter i avdelingen, vil dermed kunne 
legge til rette for at mobbing oppstår. 
Blant annet er det blitt funnet at konflikt 
med ledere er mye sterkere relatert til 
mobbing enn konflikter med kolleger og 
hvorvidt man arbeider i en virksomhet 
med store omstillinger, noe som ofte er 
oppgitt som en årsak til mobbing. Ledere 
som opptrer tyrannisk, dvs. at de 
vektlegger produksjon og måloppnåelse 
på bekostning av medarbeideres ve og 
vel, viser også særlig sterk sammenheng 
med medarbeideres rapportering av mob-
bing.

Mobbing fra ledere har også en sterkere 
effekt på ofrenes helse enn mobbing fra 
kolleger har (Einarsen, Raknes, Matthie-
sen et al., 1994). Med utgangspunkt i 
intervjuer med personer utsatt for 

«helsefarlige ledere» observerte Kile 
(1990a) at ofrene opplevde flere alvorlige 
fysiske og psykiske symptomer slik som 
angst, depresjon, rastløshet, irritasjon, 
kvalme og ulike former for hjerteproble-
mer. Ofrene i Kiles studie fortolket 
lederens atferd som den direkte årsaken 
til problemene, samtidig som de mente at 
de hadde vært både sunne og friske før de 
opplevde mobbing fra sin leder. 

Videre vil lederes maktposisjon ved at 
de forvalter både mulige belønninger og 
mulig straff overfor en underordnet, tilsi 
at effekten av deres handlinger vil kunne 
være betydelig større enn de handlingene 
som utøves av kolleger.

KONSEKVENSER AV MOBBING
Mobbing har en rekke negative kon-
sekvenser både for den som rammes, 
for kollegene som observerer det som 
skjer, for samfunnet og for den enkelte 
virksomhet der mobbingen forekommer. 
Imidlertid er det i forhold til konsekven-
ser hos den som rammes, at det finnes 
mest empirisk forskning. Å oppleve 
mobbing er forbundet med en betydelig 
reduksjon i jobbtilfredshet, samt en økt 
rapportering av både fysiske og mentale 
helseproblemer, inkludert konsentras-
jonsvansker, søvnproblemer, depresjon 
og angst. Resultater fra en rekke undersø-
kelser viser at mobbeofre gjennomgående 
rapporterer langt flere helseplager enn 
andre arbeidstakere. Mange sliter også 
med skamfølelse, dårlig selvaktelse og 
manglende selvtillit.

I forhold til de helsemessige konsekven-
sene av mobbing kan det være fruktbart å 
skille mellom akutte reaksjoner, reaksjo-
ner etter langvarige opplevelser og 
eventuelle ettervirkninger av mobbingen. 
Akutte reaksjoner er ofte forbundet med 
uro, engstelse, fortvilelse og forvirring. 
Psykiske plager som søvnløshet, anspent-
het, depresjoner og lav selvrespekt er 
vanlig. I tilfeller der mobbingen har 
foregått over lengre tid, kan det oppstå 

ulike psykosomatiske forstyrrelser og 
plager. I en gjennomgang av en rekke 
intervjuundersøkelser som har betonet de 
negative konsekvensene av langvarig 
mobbing for offerets fysiske og psykiske 
helse, ble det funnet at psykosomatiske 
symptomer som hodepine, mageproble-
mer, søvnløshet, angst, depresjon, diaré, 
kvalme, allergiske reaksjoner og selv-
mordstanker forekommer i større eller 
mindre grad (Einarsen, Raknes, Matthie-
sen et al., 1994). I en gjennomgang av 
studier om mobbing fant Rayner og 
kolleger (2002) at ansatte som var utsatt 
for vedvarende mobbing, hadde større 
sannsynlighet for å være plaget av stress, 
angst og depresjoner enn arbeidstakere 
som ikke var blitt mobbet. 

Forskning blant både barn og voksne 
indikerer at helseplagene til personer som 
har vært utsatt for langvarig mobbing, i 
stor grad samsvarer med symptomer på 
posttraumatisk stresslidelse. Ifølge 
DSM-IV-kriteriene er en hendelse 
traumatiserende i den grad den innebæ-
rer en direkte trussel mot ofrenes fysiske 
integritet (American Psychiatric Associa-
tion, 2000). Selv om det kan diskuteres 
hvorvidt mobbing på arbeidsplassen kan 
betraktes som en fysisk trussel, viser flere 
undersøkelser en sammenheng mellom 
det å ha vært utsatt for mobbing og 
symptomer på posttraumatisk stress. 
Slike symptomer synes å vedvare selv 
mange år etter at ofrene var ute av 
jobbsituasjonen der mobbingen foregikk. 
Å være mobbet av leder er særskilt 
belastende. I en studie blant norske ofre 
som hadde opplevd mobbing fra ledere, 
ble det påvist at hele 84 prosent av ofrene 
hadde symptomer på posttraumatisk 
stress (Nielsen et al., 2005).

Ulike forklaringer er gitt på hvorfor 
mobbing oppleves som så belastende at 
man utvikler symptomer på posttrauma-
tisk stress. En mulig forklaring er 
personlighet og da særlig negativ 
affektivitet. Matthiesen og Einarsen 
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Begrepet mobbing 
i psykologiske 

forstand dreier seg 
imidlertid ikke om en 
enkeltstående episode 
på jobben, men om 
en vedvarende situa-
sjon der utilbørlige eller 
krenkende handlinger 
rettes mot ett eller flere 
individer som, reelt  
eller opplevd, ikke kan 
forsvare seg mot disse 
handlingene.
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Velkommen til 
nTpfS fagkonferanse 4. – 5. juni 2015

…og til sommerbyen Sandefjord



Norsk Tannpleierforening og lokalavdelingen i 
Vestfold inviterer til to trivelige, sosiale og lærerike 
dager i sommer- og konferansebyen Sandefjord.

Sandefjord, som har ca. 45.000 innbyggere, ligger sentralt som en 
av kystbyene i Vestfold. Vestfold er landets minste fylke, og svært 
populært som sommerdestinasjon. Konferansen vil foregå på Park 
Scandic Hotell helt nede ved sjøkanten. Hotellet er nyoppusset, 
utbygget og modernisert, og de har lang rutine i å håndtere store 
konferanser.

Ta noen dager ekstra fri og kos dere i skjærgården eller se 
på hva byen har å by på av mye spennende historie fra de tre 
epokene; vikingtiden, kurbadtiden og hvalfangstperioden.Blant 
severdighetene byen kan tilby, er Kurbadet, som gjorde Sandefjord 
kjent i Europa på 1800-tallet, hvalfangsthistorie med Europas eneste 
spesialmuseum for hval/hvalfangst, Anders Jahres residens på 
Midtåsen med skulpturpaviljong av Knut Steen, som også står bak 
det fantastiske hvalfangstmonumentet rett nedenfor hotellet vi skal 
være på.
Om dere ikke rekker å benytte de flotte badestrendene vi har rundt 
byen, har Park Scandic Hotell en nyåpnet spa- og badeavdeling 
med steambad, badstuer og trimrom. Det meste er til fri benyttelse 
for hotellets gjester, men man må bestille time på forhånd i Spa-
avdelingen og dette må betales av den enkelte.

SOSIALT ARRANGEMENT
Det blir muligheter til å bli kjent i byen via et rebusløp vi 
skal ha umiddelbart etter avsluttet kurs torsdag ettermiddag. 
«Konsertkameratene» har et flott opplegg med en morsom 
rebusløype hvor konseptet går ut på å finne fram til steder i sentrum 
med innlagte poster, det går på tid, så det gjelder å komme først 
tilbake til hotellet. Deltakelse krever ingen forberedelser og alt skjer 
utendørs, så man må kle seg etter forholdene.

Vi i Vestfold håper vi ser deg på fagkonferansen i 
Sandefjord 4.5. juni.

PÅMELDINGSINFORMASJON FOR 
FAGKONFERANSEN 4.-5. JUNI I SANDEFJORD 
Alle må melde seg på via et elektronisk skjema på vår 
nettside www.ntpf.no
Påmeldingsfrist er 25. mars. Påmeldingen er bindende. 
Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding etter 6. mai 2015

KURSPAKKER
Kurspakkene er på 2 dager og kan ikke splittes. 
Medlemmer av NTpF/ Delta  Kr. 2 800,-
Ikke medlemmer av NTpF/ Delta Kr. 4 400,-
Pensjonistmedlem av NTpF/ Delta Kr. 0,-
Studentmedlemmer er fritatt kursavgift, 
betaler kun dagpakke. Kr. 0,-

Fagkonferansen

Sandefjord
2015

Adkomst og reiseAvstAnder
Det er enkelt å komme seg til Sandefjord, uansett hvilken 
transportform man velger. Med bil er det under to timers reise 
fra Oslo på en nylig oppgradert E-18.
Torp Sandefjord Lufthavn er rett utenfor sentrum med buss/
togforbindelse, her er det flyforbindelse til flere norske byer. 
NSB Vestfoldbanen og Expressbussbuss har stoppesteder i 
gangavstand til hotellet, fergeforbindelse fra Strømstad/Østfold 
med kaianlegg ligger rett over veien, så her er alle muligheter. 

 ENkElTrom:  
3.-5. juni 2 netter (2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) kr 3 816,-
4.- 5. juni 1 natt (1 frokost, 2 dagpakker, festmiddag  
 inkl. 2 drikkeenheter) kr 2 721,-

  1 natt m/ frokost kr 1 095,-
  DobbElTrom Pr. PErsoN: 
3.-5. juni 2 netter  (2 frokost, 2 dagpakker,  
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) kr 3 191,-
4.- 5. juni 1 natt (1 frokost,  2 dagpakker, 
 festmiddag inkl. 2 drikkeenheter) kr 2 526,-

  1 natt m/frokost - pr. pers kr 665,-
  Dagpakke, obligatorisk for ikke-boende 
 som deltar på dagtid. Den inkluderer. 
 lunsj/pausemat/fasiliteter kr 625,-
  Festmiddag, torsdag for ikke-boende kr 646,-

 Sosialt arrangement er inkludert. kr 0,-

Ankomst  Opphold Scandic Park Sandefjord Pris

INFORMASJON: 
•  Helpensjon (kan ikke reduseres) er inkludert i romprisen. 
•  Dagpakker (inkluderer lunsj/kursbevertning/lokaler/fasiliteter)  

påkommer når du ikke overnatter på hotellet. Dagpakker er ikke 
valgfrie. For de som har hotellrom, er dagpakken inkludert i deres 
helpensjon.

•  Betaling for kost og losji gjøres opp av hver enkelt ved avreise fra  
hotellet. Også romdøgn som ikke er benyttet eller avbestilt. 

Eventuelt fakturering må arbeidsgiver/betaler forhåndsavtale med 
hotellet i forkant. 
Send en mail til: parksandefjord@scandichotels.com

Kursavgiften og eventuelle dagpakker for ikke-boende betales til 
NTpF via en faktura som sendes ut etter påske.



4. JUNI 
Kl. 08:00  registrering og kaffe
Kl. 09:00  offisiell åpning av dentalutstillingen
Kl. 09:30  Fagkurset åpnes
 ➢ Velkommen ved leder av arrangementskomiteen 
 Inger Margrethe Andersen
 ➢ Kulturelt innslag
 ➢ Presentasjon av fagkonferansen ved fagutvikler  
  Benthe Hansen, NTpF
Kl. 10:00 Tannhelsetjenesten i Vestfold ved direktør  
 Jostein W. Eikeland
Kl.10:15   Tannpleieren som ressurs og samarbeidspart i 

helsetjenesten og i det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tannhelsearbeidet ved 
Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet    

 2-5 min. beinstrekk
Kl. 11:00  Tannpleier og periodonti: Diagnostikk, behandling 

og oppfølging ved spesialist i periodonti Nils Henrik 
Melin  og tannpleier Ragnar Håkstad, 
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Nord- Norge, 
Tknn

Kl. 11:45 Pause/utstilling - kaffe
Kl. 12:15 Tannpleier og periodonti fortsetter
Kl. 13:00 lunsj
Kl. 14:00 Tannpleier og periodonti fortsetter
Kl. 14:45 Pause/utstilling - kaffe
Kl. 15:15 To parallelle foredrag:
  Tannpleiere i privat sektor: Kontrakter, forsikring 

og retningslinjer ved Saga Consult AS
 Tannpleiere i offentlig sektor: 
 1.  «Tannpleiere i tannhelseprosjekt St. Olav Hospital 

– Orale helsetjnester i et tverrfaglig sykehusmiljø» 
ved tannpleier Aspås og tannpleiar Janne Lange

 2.  «Sosiale forskjeller i tannhelse og bruk av 
tannhelsetjenester frå 65 – 70 års alder» ved 
stipendiat og tannpleier Ferda Gulcan

 3. Prosjekt i tannhelsetjenesten
Kl. 16:45 Produktpresentasjon ved Zendium og oral b
Kl. 17: 00 Avslutning første dag
Kl. 17:15  Sosial aktivitet
Kl. 20:30 Festmiddag

5. JUNI 
Kl. 08:00 Registrering/utstilling/kaffe
Kl. 09:00  Nytt fra NTpF ved leder Hilde Aga 
  Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende 

arbeid ved førsteamanuensis Anne E. Münster 
Halvari

Kl. 09:45  Informasjon fra Helsedirektoratet
Kl. 10:30 Pause/kaffe – utstilling og utsjekking
Kl.11: 15  «De regionale odontologiske kompetansessentres 

ansvar for etterutdanning, fagutvikling og 
forsking – også for tannpleiere» ved direktør Hilde 
Vogt Toven, TKØ (Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst)

Kl.12:00  «sårbare barn blir også voksne» ved professor Tiril 
Willumsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet 
i Oslo

Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14:00  «migrasjon og helse» ved Nasjonal kompetansenhet 

for minoritetshelse, NAKMI
Kl. 15:00 Evaluering – fagkurset blir avsluttet

Program
Fagkonferansen

Sandefjord
2015fagkonferanSen 4. – 5. JUni 2015
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(2004) fant klare sammenhenger mellom 
positiv og negativ affektivitet og sympto-
mer på posttraumatisk stress. I denne 
undersøkelsen fant de imidlertid ikke 
noen sammenheng mellom affektivitet og 
mobbing. Negative affekt viste seg verken 
å moderere eller mediere sammenhen-
gene mellom mobbing og posttraumatisk 
stress. En annen forklaring på hvorfor 
mobbing gir så sterke posttraumatiske 
symptomer er Janoff-Bulmans (1992) 
teori om at traumereaksjoner skyldes at et 
traume ryster de grunnleggende antakel-
ser folk har om seg selv, livet og verden. I 
en studie der 118 danske ofre for 
mobbing ble sammenlignet med en 
matchet kontrollgruppe bestående av 
ikke-mobbede personer, ble det funnet 
signifikante forskjeller mellom gruppene 
på seks av åtte grunnleggende antakelser. 
Ofrene betraktet seg selv som mindre 
verdifulle, mindre dyktige og mer 
uheldige enn kontrollgruppen. I tillegg 
opplevde de verden som mindre mennes-
kekjærlig, kontrollerbar og rettferdig, 
mens andre mennesker ble oppfattet som 
lite støttende og lite omsorgsfulle. 
Resultatene viste tydelige sammenhenger 
mellom svekkede grunnleggende 
antakelser og symptomer på posttrauma-
tisk stress. Dermed tyder resultatene på at 
det å være utsatt for grov mobbing er en 
traumatiserende opplevelse, uavhengig av 
tilgjengelige mestringsressurser.

På bakgrunn av disse studiene, som har 
dokumentert en klar sammenheng 
mellom mobbing og til dels alvorlige 

helseproblemer, er det overraskende at 
forskningen ikke kan dokumentere en 
tilsvarende entydig sammenheng mellom 
mobbing og sykefravær. I en norsk studie 
blant medlemmer av 14 fagforeninger ble 
det for eksempel konkludert med at 
mobbing kun forklarte 1 prosent av 
variasjonen i sykefravær (Einarsen & 
Raknes, 1991). Noe av forklaringen kan 
være at mobbeofre velger å gå på jobb 
selv om de føler seg syke, i frykt for at 
fraværet kan forsterke utstøtingen. En 
noe sterkere sammenheng ble funnet i en 
nyere finsk studie blant sykehusansatte, 
der det viste seg at personer som hadde 
vært utsatt for mobbing, hadde 26 
prosent større sannsynlighet for fravær. 
Totalt forklarte mobbing 2 prosent av det 
totale sykefraværet for de involverte 
sykehusene, noe som utgjorde en kostnad 
på 1,5 millioner norske kroner. Betydelige 
kostnader forbundet med sykefravær som 
følge av mobbing ble påvist i en nasjonal 
undersøkelse om mobbing i Storbritan-
nia, der resultatene viste at ofre for 
mobbing i gjennomsnitt hadde syv flere 
fraværsdager som følge av sykdom enn 
arbeidstakere som verken hadde vært 
mobbet eller vært vitne til mobbing. 
Videre har flere studier rapportert at 
mobbing er forbundet med planer om å 
forlate arbeidsplassen (jf. Hoel et al., 
2003). I en finsk studie fant Vartia (1993) 
blant annet at 46 % av de personene som 
hadde vært utsatt for mobbing, vurderte å 
slutte i arbeidet, mens Rayner (1997) 
påviste at én av fire tidligere ofre for 
mobbing hadde sluttet i jobben på grunn 
av handlingene de hadde vært utsatt for.

Effekten av mobbing på en organisa-
sjons produktivitet er vanskelig å fastslå 
direkte, da den gjerne vil være et utslag av 
en dynamikk mellom faktorer som helse, 
mistrivsel, sykefravær og turnover. I en 
studie av norske fagforeningsmedlemmer 
ble det imidlertid funnet at til sammen 27 
prosent av deltakerne sa seg helt eller 

delvis enige i påstanden om at: «mobbing 
på min arbeidsplass reduserer vår 
effektivitet» (Einarsen, Raknes, Matthie-
sen et al., 1994). Til syvende og sist er det 
imidlertid samfunnet som må betale 
kostnadene som følger av mobbing i form 
av ekstra utgifter til langtidssykefravær, 
medisinsk og psykologisk behandling, 
arbeidsløshet og førtidspensjonering. I 
tillegg vil mobbing ofte ramme offerets 

TEMA: pSYkoSoSialT arbeidSMilJø

Mobbing berører årlig om lag 100.000 
arbeidstakere med til dels store 
konsekvenser for dem det gjelder. 
Ikke sjelden ender mobbesaker 
med psykososiale problemer, lange 
sykemeldinger og utstøting fra 
arbeidslivet. Norsk arbeidsliv trenger 
derfor nye metoder og nye verktøy for å 
håndtere mobbing. Faktaundersøkelse 
er en metode som virksomheten kan 
velge å ta i bruk når konkrete saker om 
mobbing og trakassering foreligger og 
andre konfliktløsningsmetoder ikke har 
fungert eller ikke anses som egnet.

Målsetningen med faktaundersøkelse er:
1.  Bidra til at de involverte får en rask 

og rettferdig behandling
2.  Bidra til å forebygge og løse saker i 

virksomheten
3.  Unngå negative 

arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk 
av konsulenter/granskere med uklare 
mandat.

4.  Bidra til læring om håndtering av 
konflikter og mobbing

Faktaundersøkelse er et ledd i en 
helhetlig modell, Tiltakstrappa, som 
viser ulike trinn i utvikling av mobbing 
og trakassering og hvilke verktøy/
metoder vi mener arbeidsgiver bør 
benytte i de ulike fasene.

En oppskrift på gjennomføringen av en 
fakataundersøkelse finner du her:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/
download2.php?tid=97015

– nyttig redskap
fakTaUnderSøkelSe

Arbeidsmiljøloven 
gir dermed ansatte 

i prinsippet sterkere be-
skyttelse enn det som 
strengt tatt kan defineres 
som mobbing.
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nærmeste familie, venner og andre 
pårørende som direkte eller indirekte blir 
involvert i konflikten.

KONKLUSJON
Så langt vi ser forskning at mobbing 
forekommer i alle deler av arbeidslivet 
og i alle typer organisasjoner (Einarsen, 
Raknes, Matthiesen et al., 1994; Einarsen 
et al., 2007). Mobbing er et komplisert 
sosialt fenomen som kan ha mange ulike 
opphav, ytringsformer og årsaker (se 
også Einarsen, 1999, 2000; Einarsen et al., 
2003). Årsaksforholdene ser i stor grad ut 
til å være knyttet til arbeidsmiljøforhold   
og ledelsesforhold, mer enn til individu-
elle kjennetegn og personlighet hos de 
involverte. Konsekvensene er alvorlige for 
de enkeltpersonene som rammes, deres 
kolleger og for virksomheten sin helhet. 
Vi vet imidlertid fortsatt for lite om 
hvordan mobbing best kan forebygges og 
håndteres. Intervensjonsstudier i organi-

sasjoner er derfor det neste nødvendig 
steget i dette feltet. I denne forbindelse er 
det viktig å kombinere et organisasjons-
psykologisk perspektiv med et juridisk 
(se også Einarsen & Pedersen, 2007), da 
arbeidsmiljøloven regulerer slike forhold 
og stiller krav til partenes, og særlig 
arbeidsgiverens, håndtering av eventuelle 
klagemål. I arbeidsmiljøloven er ikke be-
grepet mobbing benyttet direkte. Isteden 
brukes begrepet «trakassering». I tillegg 
beskytter loven ansatte mot «utilbørlig 
opptreden»,» krenkelse av integritet og 
verdighet», «uheldig psykisk belastning», 
som alle er tydelig mildere begreper enn 
begrepet mobbing. Arbeidsmiljøloven 
gir dermed ansatte i prinsippet sterkere 
beskyttelse enn det som strengt tatt kan 
defineres som mobbing. Mobbebegre-
pet og kunnskap om dette fenomenet er 
imidlertid viktig for å gi innhold til disse 
begrepene. Ikke minst er mobbebegrepet 
nyttig for å vise de store negative konse-

kvensene som systematisk eksponering 
for både direkte og mer subtile hand-
linger kan ha. Generelt finner en både i 
dagens forskningslitteratur samt i både 
norske og europeiske lov, regel- og avta-
leverk et økt fokus på ikke-fysisk vold, på 
effektene av repeterte negative handlin-
ger, samt et økt fokus på ivaretakelsen av 
ansattes integritet og verdighet, noe som 
er høyaktuelt i et mangfoldig, multikultu-
relt og inkluderende arbeidsliv.

referanSer

Denne artikkelen har en så omfattende 
referanseliste at vi av plasshensyn ikke har 
kunnet medta dem. Den fulle referan-
selisten finnes på nettutgaven av denne 
artikkelen, som kan leses på denne linken: 
http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_
id=41589&a=2.  
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Legemidlets navn: Duraphat 22,6 mg/ml dentalvæske, suspen-
sjon. Fluorid 22,6 mg/ml som natriumfluorid. Indikasjoner: Karies–
profylakse. Reduksjon av sensitivitet ved overfølsomme tenner. 
Dosering: For systematisk kariesprofylakse bør behandlingen 
gjentas med 3-6 måneders intervall. Barn (melketenner): Opp 
til 0,25-0,3 ml påføres. Barn/ungdom (blanding av melketen-
ner og permanente tenner): Opp til 0,4 ml påføres. Ungdom/
voksne (permanente tenner): Opp til 0,75-1,0 ml påføres. 
Overfølsomme tenner: 2-3 påføringer med få dagers mellomrom. 
Administrering: Skal påføres av tannlege. Påføres etter fjerning av 
større plakkansamlinger. Pasienten bør ikke pusse tennene eller 
spise før 4 timer etter avsluttet behandling. Større plakkansamlin-
ger fjernes. 1 eller 2 kvadranter tørrlegges, og et tynt lag applise-
res. Duraphat fra tube påsmøres enklest med bomullspinne eller 
engangspensel i tynne lag. Approksimalt kan sonde eller tanntråd 
anvendes. Duraphat i sylinderampulle er spesielt utformet for 
nøyaktig og lav dosering. En butt kanyle brukes med endestykket 
bøyd i en vinkel som letter påføringen på approksimal- og 
distalflater. Approksimalt blir kanylen skjøvet inn i kontakt-

punktet mellom tennene og en liten mengde lakk trykkes inn. 
Dentalvæsken bør påføres fra begge sider av interproksimalrom-
met og okklusalt. Etter applikasjon fjernes kanylen og ampullen 
oppbevares til neste behandling. Tennene behøver ikke å holdes 
tørre etter påsmøringen da lakken fester seg til tennene og herder 
også i saliva. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholdsstoffene. Ulcerøs gingivitt og stomatitt. Forsiktighetsre-
gler:  Påsmøring av hele tannsettet bør ikke foretas på tom mage. 
Dersom bivirkninger oppstår lar suspensjonen seg lett fjerne ved 
tannpuss og munnskylling. Tuben inneholder lateksgummi som 
kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Andre 
høydoserte fluoridpreparater, slik som fluoridgel, bør ikke benyttes 
samme dag Duraphat påføres. Administrering av fluoridtilskudd 
bør utsettes i flere dager etter påføring av Duraphat. Graviditet/
Amming:  Som et forsiktighetstiltak bør bruk under graviditet og 
amming unngås. Bivirkninger: Svært sjeldne (<1/10 000): Gas-
trointestinale: Stomatitt, ulcerativ gingivitt, brekninger, kvalme 
og munnødem. Hud: Hudirritasjon, angioødem. Luftveier: Ast-
maanfall. Overdosering/ Forgiftning: Ved fluoriddoser på flere 

mg per kg kroppsvekt kan en akutt, toksisk reaksjon forekomme. 
Første tegn er kvalme, oppkast og diaré. Senere kan hypokalsemi, 
enzymhemming, tetani, kramper og kardiovaskulære forstyrrelser 
oppstå. Ved kronisk inntak av høye doser av fluorid oppstår 
forstyrrelser i emaljedannelsen (dentalfluorose), skeletal fluorose 
(stivhet i ledd og misdannelser i skjelett) og risiko for beinfraktur 
øker. Pakning og pris (sept. 2014): 5 × 1,6 ml (sylinderamp.) kr. 
213,00. 10 ml (tube) kr. 189,20. Dagens aktuelle priser finnes på 
www.felleskatalogen.no. Innehaver av markedsføringstillatelsen: 
Colgate-Palmolive A/S. Produktinformasjonen er forkortet og 
basert på SPC datert 17.02.2014. Ytterligere informasjon finnes på 
www.felleskatalogen.no.

Reference: 1.  Marinho VCC et al.: Fluoride varnishes for preventing 
dental caries in children and adolescents (Review). The Cochrane 
Library 2013, Issue 7

37% reduksjon i dmfs og 43% reduksjon i DMFS1 
*basert på det siste Cochrane Review, 2013 

Fluorlakken 
med omfattende 

dokumentasjon 
mot karies*:

www.colgateprofessional.no

Dentalvæske 

Dentalvæske 
for klinikkbruk
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Vi lar oss stresse av familieliv, krav om 
egenutvikling, karriere, sosialt liv og 
tidspress.

Rune Jonassen, klinisk psykolog og 
forsker ved Universitetet i Oslo, forklarer 
stress som den tilstanden der vi opplever 
at krav overstiger, eller nærmer seg nivået 
for hva vi er i stand til å håndtere.

Stressreaksjoner er normale fysiske 
responser som settes i gang når vi føler 
oss truet. Stresset en såkalt fight-or-flight-
respons i kroppen som hjelper oss å 
overleve.  

Når reaksjonen virker som den skal, 
øker pulsen og vi puster raskere. Stress-
hormonet kortisol frigjør glukose i 
muskulaturen og i leveren, blodårene 
trekker seg sammen og blodtilførselen 
føres vekk fra fordøyelsesorganer og ut til 

viktige muskelgrupper for å gi kroppen 
ekstra med energi slik at den kan forsvare 
seg selv.

Immunforsvaret skjerpes også under 
kortvarig akutt stress ved at vi får flere 
hvite blodceller i benmargen. Det kan 
hjelpe kroppen med å takle sårskader.

Men dersom stresset blir kronisk, 
svekkes immunforsvaret i stedet.

SYK AV STRESSHORMON
Tidligere forskning har blant annet vist 
at stress og fysiske plager går hånd i hånd. 
Stress er ofte forbundet med psykoso-
matiske symptomer. Dette er kropps-
lige symptomer med psykiske årsaker. 

– Høye nivåer av stresshormonet 
kortisol er forbundet med en rekke 
sykdomsformer. En av grunnene til dette 

er at stresshormonet forteller kroppen at 
immunforsvaret nå skal fungere på et 
lavere nivå, sier Jonassen.

Ved at kroppen blir plassert i en slik 
alarmberedskap over lang periode, slutter 
cellene i immunforsvaret å respondere på 
betennelsene og virusene i kroppen. Dermed 
kan stress gjøre at vi blir lettere syke.

– Stress er ikke alltid farlig og vi er 
forskjellige når det gjelder hvilke typer 
stress vi opplever som mest belastende, 
sier Rune Jonassen, klinisk psykolog og 
forsker ved Psykologisk Institutt ved 
Universitetet i Oslo. 

UTVIKLING AV SYKDOMMER
– Mye kroppslig og psykisk sykdom 
er forbundet med stress. Utvikling av 
sykdommen man allerede har, kan også 
påvirkes negativt av stress, sier Jonassen.

Kronisk stress, altså stress som vedvarer 
over lang tid, er i stand til å sette i gang 
ulike autoimmune sykdommer i kroppen. 
Dette er sykdommer der immunforsvaret 
begynner å kjempe mot sine egne vev og 
celler, fordi kroppen oppfatter sine egne 
komponenter som fremmede.

DET KAN GI SYKDOMMER SOM:
• Diabetes 
•  Leddgikt (revmatoid artritt) – en 

kronisk, livslang sykdom, som angriper 
og ødelegger ledd. Dette fører til nedsatt 
livskvalitet og redusert livslengde.

•  Multippel sklerose (MS) – MS er en 
sykdom som medfører ødeleggelse av 
isolasjonslaget rundt nervetråder i 
hjernen og ryggmargen.  

•  Lupus – en kronisk revmatisk sykdom 
(sykdommer som gir smerte i skjelett-
muskelsystemet eller bevegelsesappara-
tet), som kan ramme alle organer i 
kroppen fordi det oppstår betennelse i 
bindevevet.

Kronisk stress kan også føre til utilstrek-
kelig blodtilførsel til huden og mage-
tarm-kanalen, som i sin tur kan bremse 
ned stoffskifteprosessen. Maten kan bli 

Hvorfor kan STreSS 
GJØRE OSS SYKE? 
Utdrag av en artikkel på www.forskning.no
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Samfunnsodontologisk Forum 2015:

zendiumprisen 
til forebyggende 
tannhelsearbeid

zendium fortsetter å oppmuntre til nyskapende forebyggende tannhelsearbeid.  

zendiumprisen gis til personer eller grupper som vil «gjøre en forskjell» innen forebyggende 

tannhelsearbeid.  

For 2015 deler zendium ut NOK 65.000 og prisen er åpen for alle typer prosjekter i Norge 

eller prosjekter i utlandet ledet av norsk tannhelsepersonell. Prisvinneren kåres av en komité 

som er uavhengig av zendium, og prisen deles ut under Samfunnsodontologisk Forum 

i Kristiansand 9. juni 2015. 

Send en kort prosjektbeskrivelse til torbjorn@wikos.no. 

Søknadsfrist er onsdag 20. mai 2015 kl. 20.00. Spørsmål rettes samme sted 

eller til Torbjørn Wilhelmsen, tlf 906 55 913  

fordøyd saktere og det kan oppstå 
sykdommer og lidelser i mageområdet 
som:
•  Gastritt – Betennelse i magesekken, 

magekatarr.
•  Ulcerøs kolitt – Magesmerter og blodig 

diaré.
•  Magesår

Stress rammer i tillegg huden. Når vi er 
i en stresset situasjon, får huden for lite 
oksygen og næringsstoffer, som vanligvis 
blir tilført gjennom blodet. Dette kom-
mer tydelig frem i form av:
• Allergier
• Kvalme
• Kviser
• Kløe
•  Tidlig aldring på grunn av innsnevring 

av kapillærene og tap av elastisitet i 
huden.

•  Håravfall, fordi kroppen mister sink 
under stress. Dette er et nødvendig stoff 
for kroppen, blant annet til å opprett-
holde et sunt og vakkert vår.

Men man kan også få: 
Infeksjoner på grunn av nedsatt im-
munsystem. 
• Utbrenthet
• Pustevansker
• Hodepine
• Høyt blodtrykk
• Psykiske lidelser
• Depresjon
• Hjertesykdommer

FARE FOR DEPRESJON OG HJERTESYKDOM
– På toppen av sykdom som medfører 
nedsatt livskvalitet og høy samfunnsø-
konomisk belastning, finner vi depresjo-
nene, sier Rune Jonassen.

Faren ved å leve under stress over tid, 
ligger i at belastningene og uroen kan gli 
over i en depressiv tilstand. Sammenhen-
gen mellom depresjon og stress kjenner 
Jonassen godt til, da han har forsket på 
dette i flere år.

En hypotese er at depresjonen kan ha en 
funksjon, nemlig å skjerme personen fra 
flere belastninger. 

Men ikke alle er like utsatt for sykdom-
mer selv om de blir utsatt for like mye 
stress. Forklaringen kan ligge i sykdoms-
disposisjonen, altså risikoen for hvor 
mottakelig en person er utfra arv og 
andre ytre faktorer.

– I tillegg kan ressurssterke personer 
med høy mestringsevne tåle langt høyere 
belastning uten at det oppleves som 
negativt stress, mener Dahl.

Til tross for dette må man ta i betrakt-
ning at det også finnes andre faktorer 
som påvirker sykdomsutviklingen i 
kombinasjon med stress. Hva vi spiser, 
drikker og puster inn, er også betyd-
ningsfullt for helsen vår.

– Det finnes dog forskning som viser at 
ekstremt mye stress over tid i seg selv, kan 
føre til redusert livslengde, men da 

snakker vi om ekstremt stress, for 
eksempel ved tortur, påpeker Dahl.

Men stress er ikke bare negativt for oss. 
Av og til kan det også gi positive effekter.

– Vi må skille mellom positivt og 
negativt stress, sier Nils Håvard Dahl.

Han mener positivt stress er bra og 
nødvendig for at vi skal kunne yte vårt 
beste.

– En musiker eller skuespiller som skal 
opp på scenen, bør føle noe stress for å 
kunne yte sitt beste. Hvis opptreden er 
blitt så dagligdags at en overhode ikke 
føler noe tenning, blir fremføringen litt 
mer blodfattig.

Takket være stress kan vi oppleve ulike 
følelser som gjør livet vårt mer hendelses-
rikt. Stress kan hjelpe oss til å overkomme 
nye høyder i livet og i jobben.

Hele denne artikkelen kan leses på 
www.forskning.no.
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I denne oversikten over gode råd, hentet 
fra idebankens temahefte, opererer man 
med medarbeidere, gruppe, lederen og 
organisasjonen som ulike faktorer i et 
samspill. Tannpleiere er ofte del av en 
liten bedrift, og i små bedrifter er man 
enda mer avhengig av gode relasjoner og 
bra kjemi mellom de ansatte.

HVA ER STRESS OG TRIVSEL?
Stress innebærer at man i en gitt situa-
sjon opplever ubalanse mellom krav, res-
surser og forventninger. Ubalansen utløser 
en alarm – tankemessig, følelsesmessig 
og fysiologisk. Balansen kan gjenoppret-
tes ved mestring. Det betyr at man skaper 
positive forventninger til at man kan 
håndtere situasjonen. Mange trives med 
en viss form for stress (elsker en «travel 
hverdag»). Men hvis man ikke mestrer, blir 
stresset langvarig og skadelig.
Trivsel innebærer blant annet at man 
opplever balanse og følelsen av å være i 
overskudd både fysisk og mentalt. På en 
arbeidsplass hvor medarbeiderne trives, 

har de positive forventninger til 
arbeidssituasjonen og til oppga-
vene. «Det er travelt, men jeg 
gleder meg til å gå på jobb» er 
utsagn man ikke sjelden hører 
fra tannpleiere.
En åpen dialog mellom ledere 
og medarbeidere er et første skritt 
mot å skape trivsel og forebygge 
skadelig stress på arbeidsplassen.

HVORDAN BIDRAR DU SOM 
INDIVID 
TIL TRIVSEL?
•  Er oppmerksom på om du 

opplever balanse mellom 
kravene i jobben din og dine 
egne ressurser og forventinger

•  Lærer å kjenne dine faresigna-
ler på stress og kjenner etter 
om de varer lenge av gangen. 
Signaler kan være søvnman-
gel, hjertebank eller hodepine

•  Sørger for å slappe av og være 
fysisk aktiv

på arbeidSplaSSen
det er arbeidsgiveren som har det overordnede ansvaret for 
at arbeidsmiljøet i en bedrift ikke er helsefarlig. Samtidig er 
det nødvendig at alle deltar og tar sin selvstendige del av 
ansvaret for å bidra til å fremme trivsel og forebygge for høyt 
stressnivå samt unngå mobbing og trakassering.

TRIVSEL
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•  Hjelper den enkelte medarbeider med å 
mestre. Skaper forutsetninger for at medar-
beideren kan ha positive forventninger til 
at han/hun kan klare oppgavene sine

•  Kommuniserer klart og tydelig slik at 
medarbeiderne har klare mål å jobbe etter

•  Sørger for at det er sammenheng mellom 
det som sies og det som gjøres

•  Skaper gode rammer for gruppens trivsel 
– hjelper gruppen til å treffe beslutninger

•  Snakker om trivsel med den enkelte 
medarbeider og med gruppen – også 
utenom medarbeidersamtalene

•  Prioriterer tid og ressurser til å arbeide 
med trivsel og støtter aktivt opp om 
trivselsprosesser som settes i gang på 
arbeidsplassen

•  Lærer å mestre eget stress så det ikke 
smitter over på medarbeiderne

HVORDAN BIDRAR ARBEIDSPLASSEN 
TIL TRIVSEL?
•  Prioriterer arbeidet med trivsel høyt og setter av 

nødvendig ressurser, både tid og penger
•  Setter i gang trivselsprosesser som omfatter 

grundig forarbeid, kartlegging av arbeids-
miljøet, innsikt i problemene man vil 
fokusere på og sørger for handling og 
oppfølging

•  Sikrer tydelig ledelse og engasjement i 
forbindelse med trivselsarbeidet

•  Tenker trivsel inn i strategier, arbeidsgiver-
politikken, mål og satsinger på personal-
området

•  Sikrer at nødvendige verktøy er på plass i 
forbindelse med eksempelvis medarbeider-
samtaler, sykefraværssamtaler og oppføl-
gingssamtaler og i den generelle arbeids-
miljøsatsingen

•  Sørger for åpen og hyppig informasjon ved 
forandringer slik at medarbeiderne kan 
oppleve forutsigbarhet og få positive 
forventninger til kommende oppgaver

Idebanken har utarbeidet flere hefter om 
trivsel, stress og arbeidsmiljø. Du kan lese 
dem og laste dem ned på www.idebanken.
org/temahefter

•  Er bevisste på å holde en god omgangs-
tone – også i pressede situasjoner

•  Legger merke til om noen i gruppen 
vantrives

•  Planlegger arbeidet i gruppen på en god 
måte og orienterer hverandre, slik at 
alle opplever forutsigbarhet, fremdrift 
og positive forventninger til oppgavene, 
og ingen føler seg holdt utenfor

•  Har kontinuerlig oppmerksomhet på 
hvordan dere organiserer arbeidet for at 
dere skal trives best mulig

•  Mottar nye kolleger i gruppen på en 
imøtekommende måte

•  Støtter aktivt opp om det som settes i 
gang på arbeidsplassen, for eksempel 
arbeidsmiljøundersøkelser og 
påfølgende dialog og handlingsplaner

HVORDAN BIDRAR LEDEREN TIL 
TRIVSEL?
•  Er klar over at medarbeiderne er 

forskjellige og gjør en innsats for 
å bli kjent med den enkeltes 

ressurser og behov

•  Er en god kollega – spør og lytter til andre
•  Snakker med andre om det som stresser 

deg – både dine kollegaer og ledelsen
•  Holder deg orientert om arbeidsplas-

sens arbeid med arbeidsmiljø, sykefra-
vær, stress, mobbing osv.

•  Støtter aktivt opp om det som settes i 
gang på arbeidsplassen, for eksempel 
arbeidsmiljøundersøkelser og påføl-
gende dialog og handlingsplaner

HVORDAN BIDRAR GRUPPEN TIL TRIVSEL?
•  Bygger gode sosiale relasjoner i gruppen

TRIVSEL
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Dette er en kartlegging og presentasjon gjort 
av Arbeidstilsynet og utgitt i deres Kompass-
serie i 2012.
Arbeidstilsynet vil her sette fokus på ar-
beidsbetingelser og helsebelastninger innen 
tannhelsetjenesten, da særlig yrkesgruppen 
tannhelsesekretærer. Det er utfordringer 
knyttet til organisatoriske arbeidsbetingelser, 
ergonomiske forhold og kjemisk og biologisk 
helsefare. Ansatte i tannhelsetjenesten får ofte 
hudlidelser og blir hyppig skadet som følge av 
stikk/kutt av skarpe og spisse gjenstander.

BESKRIVELSE AV NæRINGEN
Tannhelsetjenester omfatter arbeidstakere som 
jobber som tannleger, tannhelsesekretærer og 
tannpleiere, samt tannhelseassistenter som ikke 
har autorisasjon som tannhelsepersonell.

Det er så å si bare kvinner som arbeider som 
tannhelsesekretærer og tannpleiere, mens det 
er en liten overvekt menn blant tannleger. 
Andelen sysselsatte under 25 år er lav.

Alle helsetjenester, herunder tannhelsetje-
neste, har plikt til å knytte godkjent bedrifts-
helsetjeneste til virksomheten. 

ARBEIDSTILSYNETS ERFARINGER FRA TILSYN
I perioden 2005-2011 ble det gjennomført 
89 tilsynsbesøk innenfor denne næringen. 
Tilsynene hadde blant annet fokus på muskel- 
og skjelettlidelser, styrke tilrettelegging og 
oppfølging, samt oppfølging av legers melding 
om arbeidsrelatert sykdom.

Tilsynene viste at den ergonomiske tilretteleg-
gingen for tannlegene jevnt over var god 
(kundestol og arbeidsstoler). Arbeidsrelaterte 
muskel – og skjelettplager kunne imidlertid 
oppstå dersom de ansatte ikke fikk tilstrekkelig 
tid til hvile og restitusjon og/eller variasjon i 
arbeidet. Til enkelte tannlegekontor

ble det gitt pålegg om å se på organiseringen 
av arbeidet fordi tempoet var for høyt. 
Arbeidstilsynet anbefalte tannhelsetjenestene 

å gå over til lateksfrie hansker, og hindre 
kontakt med stoffer som kan medføre allergi, 
eksempelvis akrylater. Arbeidstilsynet ga også 
pålegg om å ajourføre stoffkartotek og gi 
opplæring i helsefarer knyttet til kjemikalier.

ORGANISATORISKE ARBEIDSBETINGELSER
De strukturelle sidene ved arbeidssituasjonen, 
eller arbeidsbetingelsene er det grunnleg-
gende for alle arbeidstakere og er felles for 
alle uavhengig av den enkeltes opplevelse. 
En av tre tannleger arbeider vanligvis mer 
enn 45 timer i uka. Av denne tiden er rundt 
halvparten ikke definert som overtid de kan 
ta avspasering eller få betalt for. Nærmere en 
av tre tannhelsesekretærer sier at de meget 
ofte eller alltid opplever å ha for mye å gjøre, 
mens en av fem av tannleger sier det samme. 
Fire av ti tannhelsesekretærer oppgir at det er 
nødvendig å arbeide i høyt tempo meget ofte 
eller alltid. Fire av ti tannhelsesekretærer kan 
i liten grad påvirke arbeidstempoet, en av fem 
tannleger oppgir det samme.

I underkant av ¼ av tannleger har midlerti-
dig ansettelse. Rundt fem prosent av tannhel-
sesekretærer oppgir det samme. ¼ av 
tannlegesekretærer rapporterer at de har 
dårlig eller svært dårlig mulighet til å 
videreutvikle seg faglig på de områdene de 
ønsker. En av tre tannhelsesekretærer oppgir 
at de har begrenset eller ingen muligheter for 
karriereutvikling, men at dette er ønskelig.

ANDRE ARBEIDSBETINGELSER
Tannhelsepersonell utsettes daglig for vann 
og kjemikalier som kan medføre hudlidelser. 
1/3 av  tannhelsepersonell oppgir at de ¼ av 
tiden eller mer er utsatt for hudkontakt med 
rengjøringsmidler, samtidig som 50 prosent 
oppgir at de har vann på huden flere ganger i 
timen. Over 40 prosent i yrkesgruppen tann-
helsesekretær/legesekretær oppgir at de i over 
¼ av arbeidstiden håndterer kroppsvæsker 

som blod og spytt.
14 prosent av tannhelsesekretærene oppgir 

at de ofte eller av og til er involvert i ubehage-
lige konflikter med overordnede på arbeids-
plassen. Over halvparten av tannhelsesekre-
tærene må arbeide stående over halvparten av 
arbeidstida. Arbeid med hodet fremoverbøyd 
er også utbredt, omtrent fire av ti tannhelsese-
kretærer rapporterer dette. Rundt halvparten 
oppgir at de arbeider med gjentatte og 
ensidige hånd- og armbevegelser i mer enn 
halvparten av arbeidsdagen.

ARBEIDSRELATERT SYKDOM
Sykdom i hud og underhud (allergisk kon-
takteksem) er årsak til 36 prosent av meldin-
gene fra næringen til Arbeidstilsynets register 
for arbeidsrelatert sykdom (RAS) – totalt 107 
meldinger i perioden 2005-2011.

Tannhelsepersonell er en av de yrkesgrup-
pene som ofte får hudallergi. Overfølsomhet i 
hud og allergier som forårsakes av kjemikalier 
som akrylater, herdeplaster, rengjørings- og 
desinfeksjonsmidler er vanlig. En god del av 
meldingene gjelder også sykdom i luftveiene. 
Disse er ofte forårsaket av eksponering for 
desinfeksjonsmidler, løsemidler og støv.

SYKEFRAVæR
Det er innenfor næringen helse- og sosial-
tjenester vi finner det høyeste sykefraværet i 
Norge. For året 2010 endte sykefraværspro-
senten på 8,3 prosent. Sykefraværet i under-
næringen tannhelsetjenester summerte seg til 
6,7 prosent i samme periode.

Målt etter diagnose, skyldes 39 prosent av 
sykefraværet innenfor tannhelsetjenester en 
sykemelding på grunn av muskel- og 
skjelettlidelser. Dette er en litt lavere andel enn 
for alle yrkesgrupper sett under ett (40 %). 
Dernest fulgte psykiske lidelser som sto for 18 
prosent av fraværet, noe som er litt mer enn 
gjennomsnittet.

arbeidsbetingelser og helse- 
belastninger i tannhelsetjenesten
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lokalavdelingene

1  Fortell litt om deg og din bakgrunn 
som tannpleier?
Jeg studerte i Bergen og ble ferdig utdannet 
i 2011. Jeg jobbet først to år i Oslo 
kommune, før jeg i desember 2013 flyttet 
til Kirkenes. Jeg jobber i Finnmark 
fylkeskommune, på Kirkenes Tannklinikk.
 
2  Når og hvorfor meldte du deg inn i NTpF?

Jeg meldte meg inn allerede som student. 
Jeg synes det er viktig å støtte min 
yrkesorganisasjon. NTpF tar vare på våre 
behov og tar viktige saker videre til 
styrende organer. Det legges også mye 
arbeid i å videreutvikle faget.

3  Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg ble valgt inn i styret i 2014, og jeg tok 
på meg vervet fordi jeg synes det er 
lærerikt og ønsker å skape faglig og sosialt 

8 spørsmål til fylkeslederne
pia Janssen (25), leder i avdeling finnmark

problemstillingene videre til ledelsen. Det 
er viktig å påvirke arbeidsforholdene, og 
gjennom foreningen har vi muligheter for 
det.

6  Hva er de største utfordringene?
I vårt fylke er selvsagt avstandene en stor 
utfordring. Vi kan ikke ha medlemsmøter 
så ofte, derfor blir de to faste møtene 
veldig viktige. Mange av våre medlemmer 
er eneste tannpleier på sitt arbeidssted, og 
muligheten til å møte kolleger for å 
diskutere fag blir derfor veldig viktig. 

7  Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra 
med i lokallagsarbeidet?
Jeg ser på de sentrale organisasjonene som 
en ressurs som vi kan bruke. 
Lokalavdelingen kan komme med 
henvendelser og spørsmål, og få veiledning 
og støtte. Vi slipper å stå alene, og kan 
benytte oss av den kompetansen som 
finnes. Vi fra Finnmark prøver også i 
størst mulig grad å delta på den 
landsomfattende fagkonferansen samt 
landsmøtet.

8  Hvordan ser du for deg utviklingen 
innen faget de neste ti år?
Jeg ser for meg en stor utvikling. Vi jobber 
helsefremmende og forebyggende, noe 
som stadig blir mer vektlagt i samfunnet. 
Tannpleierne har en viktig rolle i dette 
arbeidet. Jeg tror dette vil medføre at 
yrkesgruppen blir større og også mer 
synlig. Jeg tror at flere tannpleiere kan 
komme til å arbeide mer selvstendig, og at 
flere klinikker vil bli etablert. Det er et 
fremtidsyrke!

engasjement for tannpleierne i Finnmark. 
Det er viktig for oss å ha et faglig miljø og 
kolleger man kan drøfte faget med.

4  Fortell litt om samarbeid og aktivitet i 
din lokalavdeling.
Vi har et veldig godt samarbeid, til tross 
for at vi ikke er så mange. Vi har 29 
medlemmer, og styret består av tre 
personer. Alle som jobber i fylkes-
kommunen er medlemmer, men også 
noen som jobber privat. Medlemmene er 
spredt rundt om i fylket, men vi har møter 
to ganger i året, og om våren har vi et 
fagkurs over to dager. Da har vi et fint 
faglig program, og legger også stor vekt på 
det sosiale. Årets kurs går i Karasjok i mai.

5  Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Å arrangere et godt kurs krever mye 
planlegging. Ellers jobber vi med saker 
som enkeltmedlemmer tar opp, og tar 

Tekst: anne l. buvik foto: privat 
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Tekst og foto: Siv M. bjelland

– En rekke yrkesgrupper kan jobbe på lag 
for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, sa 
tidligere barneombud og psykolog Reidar 
Hjermann i forbindelse med at Akademi-
kerprisen ble tildelt forsker og tannlege, Tiril 
Willumsen (bildet).
Tannpleierne i Delta var blant de ivrigste 
gratulantene da tannlege og forsker Tiril 
Willumsen fikk Akademikerprisen på kon-
feransen «Offentlig sektor - forenklet, fornyet 
eller forbedret?» torsdag 23. oktober. Hun får 
prisen blant annet for sitt tverrfaglige arbeid 
med overgrepsutsatte og torturofre.

TVERRFAGLIGHET EN DEL AV LØSNINGEN
– Vi lærer at tannhelse er noe du har 
ansvar for selv. Men for dem som tilhører 
de sårbare gruppene er dette ikke tilfelle. 
Likevel opplever de skammen, som hever 
terskelen for å oppsøke hjelp til å bedre 
tannhelsen. Forbedret tannhelse gir 
lavere angst, bedre selvfølelse og høyere 
deltakelse i arbeidslivet. Utfordringen er 
behovet for et tverrfaglig fokus på sårbare 
pasientgrupper i samfunnet, i helseve-

Akademikerprisen skal være en 
anerkjennelse av personers bidrag 
til akademisk frihet og støtte deres 
arbeid i kunnskapsformidling. Tiril 
Willumsen er en eksponent for 
tverrfaglig tenking i forskningen 
og hennes forskning er med på å 
understreke tannlegers betydning 
for folkehelsearbeidet.

HEDRET FOR ARBEID 
Med Sårbare paSienTer

- vi hører om at tannhelsen 
blir så mye bedre her i landet. 
Men det er de ressurssterke 
som nyter godt av denne 
utviklingen. Hos de sårbare 
gruppene ser vi ikke denne 
forbedringen, sa vinneren av 
akademikerprisen 2014, tann-
lege og forsker Tiril Willumsen.

JUrYenS begrUnnelSe

– Dette er en stor glede og inspirasjon. 
Jeg ser dette som en viktig anerkjennelse 
av forskning på tannhelse, og ikke minst 
en viktig synliggjøring av sammenhengen 
mellom overgrep og tannlegeskrekk, sa 
Tiril Willumsen, professor i atferdsfag 
ved Odontologisk fakultet, Universitetet i 
Oslo, da hun tok imot prisen.
Sårbare pasienter og tannhelse
– Vi hører om at tannhelsen blir så mye 
bedre her i landet. Men det er de ressurs-
sterke som nyter godt av denne utviklin-
gen. Hos de sårbare gruppene ser vi ikke 
denne forbedringen, slo Willumsen fast.
50 prosent av oss liker ikke å gå til tann-
legen, 20 prosent synes det er svært ube-
hagelig og 3 prosent kommer innenfor 
kategorien personer med odontofobi.
– De unngår å oppsøke tannlegen. De 
velger heller å trekke en tann enn å ta en 
rotfylling, sa Willumsen.

MANGLENDE TENNER ER ET HANDIcAP
- Dårlig tannhelse er et av de store skam-
belagte temaene i vårt samfunn, sa hun.
Dårlig tannhelse gir lavere selvfølelse, 
dårligere livskvalitet og lavere deltakelse 
i arbeidslivet. En undersøkelse viser også 
en sammenheng mellom dårlig tannhelse 
og lav inntekt. En god tannhelse forutset-
ter forebyggende arbeid som kosthold og 
renhold og tannbehandling gjennom å 
oppsøke og motta hjelp, sa Willumsen.
– Tannlegeskrekk fører inn i en ond 
sirkel av angst og påfølgende skam som 
det er vanskelig å komme ut av. Kommer 
du først inn i den onde sirkelen kan det 
gjerne gå 10-12 år før du igjen oppsøker 
tannlegen, og da med mye alvorligere 
problemer, sa hun.

Tiril Willumsen mottok akademikerprisen for 2014.
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STerkere 
advarSler 
på SnUS
Helseadvarslene på snusbokser skal endres fra at snus «kan være» til at snus 
«er» helseskadelig og avhengighetsskapende. Det er EU som har besluttet 
dette, og endringen trer i kraft i mai neste år.

Dessuten blir advarslene større og flere. Advarselen skal dekke minst 30 
prosent av toppen på snusboksen og den skal også stå i bunnen. EUs to-
bakksdirektiv ble vedtatt i fjor, og Norge som EØS-land har to års frist på å 
sette det i verk. 

– Grunnen til at formuleringen skal endres fra «kan være» til «er» er at 
det har kommet ny forskning på snus og helseskader siden det forrige di-
rektivet i 2001. I tillegg har det kommet mer forskning på helseadvarslenes 
effekt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Den daglige snusbruken i befolkningen har gått opp de siste årene, og det 
ser i hovedsak ut til å skyldes økningen blant unge. 9 prosent av befolknin-
gen i Norge bruker snus daglig, mens det blant unge i alderen 16-24 år er 
21 prosent som sier at de snuser daglig. De 21 prosentene blant unge tilsva-
rer om lag 130 000 personer. I tillegg til de som snuser daglig, sier 8 prosent 
at de bruker snus av og til. Det er 27 prosent som bruker snus daglig blant 
unge menn, og 14 prosent blant unge kvinner. 

 – Vi er bekymret for økningen i snusbruk blant unge og mener at be-
stemmelsene i EU-direktivet vil bidra til å gi ungdom riktig informasjon. 
Mange unge tror at snus er mindre helseskadelig enn det er fordi det står 
«kan være helseskadelig» på snusboksene, sier Guldvog og peker på at det 
er særlig bekymringsfullt at det stadig blir flere unge jenter som snuser. 

– Det kommer stadig mer forskning som viser at snusing i svangerskapet 
er farlig for barnet. Det kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for pre-
matur fødsel og dødfødsel. Snus er avhengighetsskapende, og for mange er 
det vanskelig å slutte når de blir gravide, påpeker helsedirektøren.

 Nasjonalt folkehelseinstitutt kom i november i fjor med en ny rapport om 
helseskader ved snusbruk. Rapporten konkluderer med at snus er kreft-
fremkallende og øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og 
munnhulen. Graden av økt kreftrisiko henger sannsynligvis sammen med 
hvor tidlig man begynner med snus, hvor ofte og mye man bruker og hvor 
mange år man bruker snus. 

- Helsedirektoratet vil jobbe mer med informasjon til ungdom om snus 
dette året. Det er en viktig del av oppfølgingen av tobakksfri skoletid som 
trådte i kraft i sommer, sier Guldvog.

KILDE: HELSEDIREKTORATET

senet og i forskning. Voksne som slutter 
å gå til tannlegen møter andre deler av 
samfunnet og helsevesenet som kan 
hanke dem inn, sa Tiril Willumsen.

ANSATTE I TANNHELSETJENESTEN 
VIKTIG ROLLE  
– Det er et ønske om og et behov for 
tverrfaglighet. Tannlegene, tannpleierne 
og tannhelsesekretærene får alle sett nøye 
på barna når de er inne til jevnlige un-
dersøkelser. De ser tilstander som de kan 
bringe videre. Har et barn ni hull som 
6-åring kan det hende at det er flere ting 
det står dårlig til med hjemme enn bare 
tannpussen. Og hva med de som ikke 
møter opp til tannlegetimene? sa Reidar 
Hjermann, psykolog og tidligere barne-
ombud som innledet på konferansen.
- De ansatte i tannhelsetjenesten kan 
spille en utrolig viktig rolle i disse barnas 
liv. En oppvåkning finner sted innenfor 
dette feltet. Fortsett med det! Rundt bar-
net er det mange instanser som kan jobbe 
på lag for barnet. Tannhelsetjenesten er 
en av disse, sammen med helsevesenet, 
skolen, storfamilien, PPT, skolehelsetje-
nesten, fastlegen, BUP, politi, barnevernet 
og barnehusene, sa Hjermann.

DEN ÅRLIGE TANNHELSEKONTROLLEN
Tannpleier og fagansvalig i Norsk Tann-
pleierforening (NTpF), Benthe Hansen, 
har jobbet sammen med prisvinneren og 
var til stede under overrekkelsen.
- Tannlegene og tannpleierne inspiserer 
og har det sterke lyset på barna på den 
årlige tannhelsekontrollen. Det er da du 
kan oppdage omsorgssvikt. Både tann-
pleieren og tannlegen har en selvstendig 
meldeplikt hvis de oppdager noe, sa 
Hansen.
Gjennom det tverrfaglige samarbeidet 
mellom skolehelsetjenesten og tannhel-
setjenesten kan mye gjøres for de barna 
som er utsatt for omsorgssvikt.
- Helsepersonell har taushetsplikt, men 
man må jo jobbe til barnets beste, sier 
Benthe Hansen.
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Tannpleier søkes Til
kjeveorTopedisk praksis
Vi søker tannpleier i svangerskapsvikariat med mulighet 
for fast ansettelse.
Vi er en liten travel praksis som utelukkende gjør kjeveor-
topedisk behandling på barn og unge. 
Allsidige arbeidsoppgaver i et godt miljø. 
Ta kontakt for nærmere informasjon.

Tannlege Stein Haugen-Flermoe, 
Nedre Enggt. 6a , 6509 Kristiansund.

Tlf. 71675149
E-post: flermoe@kristiansund.com

TannhelseTjenesTen i buskerud kfk

ledige
sTillinger 
 
Alle våre ledige stillinger i Tannhelsetjenesten  
i Buskerud KFK annonseres på www.bfk.no/tannhelse

STILLING LEDIG

Skaper resultater gjennom samhandlingwww.bfk.no

Tannpleiere søkes
Vil du jobbe i privat praksis i Haugesund? Travel 
spesialistpraksis i periodonti søker tannpleiere. 
Ta kontakt for mere informasjon på telefon eller e-post.  
Telefon: 52713924, e-post: vidarli@yahoo.no

Tannpleier/OrTOdOnTiassisTenT søkes Til 
kjeveOrTOpedisk klinikk i HønefOss
Vår klinikk på Hønefoss er bare to år gammel, men vi er så heldige med pasienttilstrømmingen at vi trenger å øke antall  
ansatte! Vi er pr i dag to kjeveortopeder og en svensk ortodontiassistent. Vi ønsker i første rekke en tannpleier i deltidsstilling 
- med gode muligheter for 100 % på sikt. Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig i tett team med kjeveortoped. 
Stillingen innebærer pasientoppfølging under veiledning av kjeveortoped, samt div. arbeidsoppgaver som faller naturlig under 
drift av tannlegepraksis. Kurs og opplæring vil bli gitt.

Vi holder til på Hvervenmoen i lyse, trivelige lokaler. Vi har OPG/CEPH røntgen, nytt utstyr og OPUS journalsystem. 
Fleksible arbeidstid vil kunne diskuteres. Gode lønnsbetingelser. OTP avtale, forsikringsavtaler.
Vi er en del av TEAM Tannregulering, med avdelinger i Bærum, Sarpsborg og Kongsvinger. Vi har felles kurs, møter og sosialt 
samvær. Vi har pr. i dag 4 tannpleiere, 2 Ort. Ass. i vårt team.

Er du utdannet tannpleier/svensk ortodontiassistent med lyst til å jobbe med kjeveortopedi, er dette stillingen for deg.

søknadsfrist 02.05.15

Hønefoss Tannregulering AS, Kartverksveien 7,3511 Hønefoss
Spørsmål rettes til: oddveig.markeset@gmail.com
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nordLand
Kristin Iversen 
tlf p 917 11 887 
tlf a 75 65 50 80
kirsten.iversen@nfk.no

nord-trøndeLag
Kirsten Karlsen 
p 99 29 16 60
kirsten.karlsen@ntfk.no

sør-trøndeLag
elise taylor spets
tlf p 991 63 688
tlf a 73 19 18 00
elise.taylor.spets@stfk.no 
  
møre og romsdaL
sylvi rødal
tlf p 98651815
sylvi.rodal@mrfylke.no 

sogn og Fjordane
Gerd Berge
tlf p 46794918
Gerd.eli.Anita.Berge@sfj.no
  
Bergen og HordaLand
Bente Bakke 
tlf p 920 43 522
tlf a 55 11 83 80/
56 57 03 50 
bente.bakke@hfk.no    

rogaLand
Katrine Høyvik Bergum
tlf 95 28 96 97
ntpf-rogaland@hotmail.com

vest-agder
Lill Veronica Urdal Mykjåland
tlf p 407 61 616
lillveron@hotmail.com

aust-agder
ruth Ingeborg Halvorsen
tlf p 95 88 77 76  
ruth_ingeborg@hotmail.com  
 
teLemark
Ingvild Bøe Koch 
tlf p 99 54 22 35
tannpleieringvild@gmail.com

 

vestFoLd
Fi emilie Långsjø 
tlf p 47 27 00 94
ntpfvestfold@gmail.com

osLo og akersHus
Amanda Dalila sahnoun 
tlf 45 21 96 13 
ntpfavdosloogakershus@
gmail.com 

Hedmark
Inger Haugen
tlf 99 72 38 85
inger.haugen@hedmark.org

Buskerud
stina olsen
tlf 48295579
stina.olsen@bfk.no
  

østFoLd
Anne Kristin svanæs 
tlf p 69 33 45 60
tlf a 69 35 12 53/69 30 13 50
asvanaes@online.no  
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ORAL-B® PRO 6000 MED 
EN NY MILEPEL INNEN BØRSTETEKNOLOGI
Perfekt vinklede børstestrå med forskjellig lengde gir 22 % bedre 
fjerning av plakk og 35 % mindre gingival blødning.†
*sammenlignet med en vanlig manuell tannbørste og Sonicare® DiamondClean®
†sammenlignet med Sonicare DiamondClean etter 6 ukers bruk. 
Sonicare DiamondClean er et registrert varemerke hos Philips Oral Healthcare Inc.

VÅR MEST AVANSERTE BØRSTE HITTIL.

PERFEKT VINKLET 
FOR EN 
MEGET GOD 
RENGJØRING*

ORAL-B® ELEKTRISKE TANNBØRSTER 
GENTLE. EFFECTIVE. THOROUGH. 
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