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Å eldes med verdighet
Hva venter oss når vi blir gamle? Dette litt ubehagelige
spørsmålet blir mer påtrengende ettersom årene går. Selv
tilhører jeg den gruppen som vil bli en del av den omtalte
og fryktede «eldrebølgen» som vil slå inn over det norske
samfunn i løpet av et par tiår. Nå nærmer det seg! Her kommer vi! En veritabel tsunami av bortskjemte, krevede eldre
som vil ha rockekonsert og Beatles på eldresenteret og som
vet å si ifra hvis det vi blir tilbudt, enten det gjelder mat eller
helsestell, ikke holder mål.
Eller blir det egentlig sånn? Mange har nok lett for å forestille seg at de vil
fortsette å være i den tilstanden de er i dag også når de blir gamle – like vitale,
like viljesterke, og at vi vil nyte den samme respekt og omsorg. Men det er slett
ikke sikkert. Mange av oss vil bli dårligere til å kommunisere, ha vanskeligheter
med å gjøre oss forstått, bli utsatt for overformynderi og delvis miste kontroll
over kropp, sinn og egen skjebne. Ingen lystelig tanke.
Det mange frykter mest med å bli gammel, er sykdom og smerte. Lenge var
tenner og problemer i munnhulen noe man ikke beskjeftiget seg med i helsetjenesten, i hvert fall ikke i særlig grad. Svært mange eldre hadde dessuten gebiss,
så et vannglass til gebisset var så langt man strakk seg når det gjaldt munnstell.
I dag har en stor del av de eldre egne tenner, og har behov for tann- og
munnstell i en helt annen skala. Heldigvis er at bevisstheten omkring dette en
helt annen, og det samme er kunnskapene. Her har tannpleierne bidratt
vesentlig gjennom mange år, og de vil bli desto viktigere når eldrebølgen slippes
løs…
I dette nummeret har vi fokus på tannhelse hos eldre. Overtannpleier Eva
Rydberg Krona har vært opptatt av dette området i en årrekke, og har gitt
mange verdifulle bidrag. Nå er hun involvert i et nytt stort prosjekt som skal
sette fokus på munnstell hos pasienter i hjemmesykepleien. Et viktig område,
som blir enda mer aktuelt ettersom myndighetene satser på at stadig flere av oss
skal greie oss selv hjemme så lenge som mulig. Du kan lese mer om prosjektet i
dette nummer av Tannstikka. Stell av svært syke og døende er også svært viktig,
og omtales i en fersk og grundig artikkel.
Alle ønsker en verdig og smertefri avslutning på livet. Stort sett får vi det. En
bekjent av meg, som har jobbet som sykehusprest, påpeker at vi i Norge «dør på
første klasse». Det høres paradoksalt ut, men er et av privilegiene i vårt samfunn.
Våren er her, og med den Fagkonferansen til NTpF. Jeg gleder meg til å møte
og høre på mange flinke ressurspersoner i Sandefjord i juni, vel møtt!
Lykke til!
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Leder

Verdens Munnhelsedag og lokalledarsamling 2015
Tannlegeforeininga, Diabetesforbundet
og Norsk Tannpleierforening har i fellesskap markert Verdens Munnhelsedag
den 20. mars med tema «Diabetes og
munnhelse». NTF og NTpF samarbeida
for første gong om felles tiltak retta mot
publikum. Kampanjen vart styrka ved at
tannpleiarar og tannlegar sto samla med
felles bodskap saman med diabetikarane
sin eigen interesseorganisasjon. Det var
viktig at brukarinteressa vart tatt i vare.
Målsetjinga var å heva kunnskapen både
blant publikum og tannhelsepersonell om
samanhengen mellom diabetes og munnhelseproblem, påverka til at dei som har
diabetes får stilt diagnosen, og at hjelp i
form av førebygging og behandling blir
gitt på tidleg tidspunkt.
Diabetes er ein av livsstilssjukdommane
som kan gje alvorlege følgjer dersom det
ikkje blir stilt diagnose, og pasienten blir
behandla.
Diabetes 2 er ein alvorleg sjukdom. Blir
den oppdaga tidleg i sjukdomsutviklinga,
er det lettare å unngå komplikasjonar. Eigenomsorg er nøkkel til ei meir gunstig
utvikling. Då vi veit at munnhelse og diabetes har gjensidig påverknad, er vi som
tannhelsepersonell ein viktig ressurs i arbeidet med å redusera skadeomfanget. Vi
møter pasienten regelmessig og kan kommunisera munnhygiene, kosthold, auka
fysisk aktivitet og eventuelt tobakk.
Det vart arbeid ut gode, informative skriv
både til pasienten og tannhelsepersonell.
Ved å markera denne dagen har vi som
behandlarar også fått oppdatert kunnskap.
Vi vil ha auka fokus både på pasientgruppa
og aktuelle pasientar, som kan vera råka
utan å vera bevisst sjukdomen. Dei kan vi
anbefala å ta kontakt med lege. Ein viktig
del av kampanjen var å engasjera lokalaga
våre, og oppmuntra dei til å arbeida mot
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pressa. Fleire fylkeslag fekk oppslag i lokale
media. Synleggjering av tannpleiefaget er
ein viktig synergieffekt av kampanjen. Saka
fekk god omtale i media både på TV2, i
NRKs NorgesGlasset og i VG. Marknadsføring av yrkesgruppa vår er ei sak av stor
viktigheit for medlemmene. Gjennom

denne kampanjen kunne lokallaga vera
aktive talerør for eit viktig bodskap, samtidig som yrkesgruppa også fekk fokus.
Kampanjen skal evaluerast, og så kan vi
sjå om samarbeidet om ei felles markering
av Verdens Munnhelsedag er ein aktivitet
som NTpF og NTF skal fortsette med. Når
vi jobbar med folkehelsearbeid, er samarbeidspartane likeverdige. Dette tiltaket er
ein prøve på om tannhelsepersonell jobbar
like godt med den målsetjinga internt som
eksternt.
På Lokalledarsamlinga 2015 hadde NTpF
prinsipprogrammet og start på utarbeiding
av visjon for NTpF som tema. Dei fleste
lokalledarane var med og vedtok prinsipprogrammet på Landsmøtet i mai i fjor.
Likevel er det viktig at programmet vert
jobba med undervegs i landsmøteperio-

den, slik at medlemmene får eit forhold til
saker som står på NTpF sin dagsorden.
Lokalledarane er opptatt av utvikling av
faget og fagområdet. Ulike forvaltningsnivå skapar ofte unødige barrierar for å få til
auka samhandling omkring munnhelse og
helse generelt. Vidare var tema samarbeid
tannlege og tannpleiar, der det er viktig å
kunna sjå verdien av å nytta kvarandre sin
kompetanse og av komplementær kunnskap. Lokalledarane var med å sette ord og
innhald på rolla som ledar av den lokale
avdelinga. Styringsverktøyet er NTpF sine
vedtekter og lokalavdelinga sine vedtekter,
i lag med Prinsipprogrammet. Det er ønskjeleg at det vert utarbeida lokale handlingsplansplanar. Alle lokalavdelingane
skal senda inn sin handlingsplan til NTpF.
Utfordringane lokalt er ifølge lokalledarane å få auka eng asjement, samt å få større
forståing for at tannpleiarane må ta på seg
ulike verv. Her må det enkelte medlem ta
ansvar. NTpF ser viktigheita av at NTpF
sentralt og lokalt i fellesskap vidareutvikle
lokalavdelingane.
Lokalledarsamlingane er ein viktig arena
for dialog mellom lokalt tillitsvalte og styret i NTpF. Det er ei samling NTpF satsar
på, og vi understrekar viktigheita av at alle
lokalavdelingane er representert. NTpF vil
leggja til rette for aktuelt program og at
samlinga er også er ein sosial oppleving
som skal gje inspirasjon til det lokale arbeidet.
Takk til aktive tannpleiarar som har engasjert seg i Verdens Munnhelsedag og
som var med på å gjere lokalledarsamlinga
til ein arena for nyttige innspel og diskusjon!
Hilde Aga

på plakaten
Nytt nummer av Aktuel Nordisk Odontologi
I disse dager foreligger årboken «Aktuel
Nordisk Odontologi 2015», som er den 40.
utgaven. Boken inneholder en lang rekke
odontologiske artikler fra de nordiske land.
Den har til og med denne utgaven vært
produsert i Danmark, fra neste år vil den bli
produsert av Universitetsforlaget i Oslo.
Årets utgave inneholder 14 ulike artikler
som spenner over et vidt spekter av evner. De
aller fleste vil også ha stor interesse for
tannpleiere. Flere artikler omhandler også
kommunikasjon, blant annet har Pelle
Guldborg Hansen, Johannes Schuldt-Jensen
og Andreas Rathman-Jensen skrevet om
«Hvorfor gjør de ikke som vi sier?», som tar
for seg anvendt adferdsforskning og hvordan
man skal få en fruktbar kommunikasjon med

pasienten. «Tannvårdsredsla» av Anna
Ahlvin og Markus Høglund tar for seg et
beslektet tema.
Blant de norske bidragene finnes vi Cecilie
Gjerde og Nils Erik Fehns artikkel «Kan en
tann være livstruende?», som drøfter ulike
tilstander hvor komplikasjoner rundt
tenner og tannsett faktisk kan være
livsfarlige. Inger Sofie Dragland og Hilde
Molvig Kopperud har skrevet om
«Chitosan – antibakteriell bruk i dentale
materialer» - for å ha nevnt et par av de
norske bidragene.
Kjøper man denne utgaven, vil man også
få tilgang til det elektroniske arkivet over
tidligere artikler.
Les mer på www.munksgaard.dk.

Husk å søke om fagkonferanse
Norsk Tannpleierforenings styre har besluttet at avdelinger som i fremtiden (fra og med
2017) ønsker å arrangere den årlige fagkonferansen, skal sende en søknad til styret om
dette. Ettersom det er mange lokalavdelinger som ønsker å stå som arrangør, vil styret
organisere en god søknadsprosess. Frist for å søke konferansen er 1. OKTOBER.

HELFO lanserer nye nettsider
HELFO har lansert ny utgave av nettstedet helfo.no. Det nye nettstedet er skreddersydd for
behandlere og andre helseaktører. Privatpersoner finner nå informasjonen om rettigheter og
tjenester som HELFO forvalter på helseportalen helsenorge.no.
For å være trygg på at de ulike behandlergruppene skal finne det de har behov for på nye
helfo.no, har leger, fysioterapeuter og øvrige brukergrupper vært med på utviklingen av det
nye nettstedet. De har både definert sine behov og testet løsningen underveis og før
lanseringen.
– Tilbakemeldingene viser at behandlerne liker de nye nettsidene. De sier blant annet at det
nye nettstedet er mer informativt, ryddig og oversiktlig enn vårt tidligere nettsted. Vi vil
kontinuerlig forbedre både innhold og tjenester på vårt nettsted framover. Derfor setter vi
stor pris på tilbakemeldinger og innspill fra brukerne og forslag til forbedringer, sier
kommunikasjonsdirektør i HELFO, Annemette Gustavsen.
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, som forvalter mange
viktige stønadsordninger for befolkningen og utbetaler trygderefusjon til behandlere og
andre helsektører.

Stipendordningen blir endret
Stipendordningen i NTpF vil bli endret fra og med i år. Ny søknadsfrist blir 1. oktober.
Studier som det søkes stipend for må være studiepoenggivende og det vil bli gitt en fast sum
etter antall studiepoeng. Mer informasjon om stipendordningen kommer.

JUBILANTER

50 år

Bente Pettersen Hallquist, Kristiansand
Turid Forvemo, Tiller
Ann Karin Bekvik, Sunde i Sunnhordland
Renate Marie Persen, Alta
Sølvi Davidsen, Leirsund
Joanna Michalopolos, Oslo

60 år

Brit Hildal Laastad, Sagvåg
Runa Karin Hyttemoen, Rasta
Ingeliv Vindenes Hinna, Eikelandsosen
Gerd Kristin Gjøvik, Harstad
Bente Stuveseth, Oslo
Vibeke Bjorheim Taranger, Bærums Verk
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.
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aKTUELT
Avisa Hadeland hadde et fint
oppslag med tannpleierne i
sentrum.

Verdens Munnhelsedag
Torsdag 19. mars ble Verdens Munnhelsedag markert over store
deler av landet. Dagen var et teamarbeid mellom tre aktører, NTpF,
Den Norske Tannlegeforening og Diabetesforbundet.
Tekst: Anne L. Buvik

Verdens Munnhelsedag har tidligere vært
markert av Tannlegeforeningen, men denne gangen la man opp til et bredere samarbeid med NTpF og Diabetesforbundet,
og informasjonen var rettet mot diabetes
og tannhelse og de mange som ikke er klar
over at de har Diabetes 2.
NTpF ble «hektet på» markeringen bare
kort tid i forveien, og det medførte noen
utfordringer. Heldigvis hadde ntf jobbet
godt i forkant, og hadde laget utkast til
nasjonalt materiell, blant annet fakta-ark
til pasient og behandler, samt informasjon
til lokalavdelingene om hvordan dagen
burde markeres. Lokalavdelingene ble
oppfordret til å engasjere seg, og i samarbeid med de andre samarbeidspartnerne
ta kontakt med lokal presse for å få satt
fokus på budskapet, og samtidig få markedsført tannpleierfaget.
Selv om dette kom ganske brått på de
fleste, var det flere lokalavdelinger som
hadde vellykkede markeringer og fikk
presseomtale.
NTF og Diabetesforbundet var invitert
til «God morgen, Norge» på TV2. TV2
valgte å fronte en pasientrepresentant, og
det ble et godt fokus på pasienten og hans
problemer. Det ble understreket underveis

i samarbeidet at dette er et teamarbeid
mellom tre aktører. Og i et intervju på
Norgesglasset senere på dagen ble NTpF
introdusert og yrkesgruppen omtalt.
Det er første gang NTpF har vært med
på en stor, nasjonal kampanje, så erfaringsgrunnlaget var begrenset.
Leder Hilde Aga har bedt lokallagslederne om en evaluering og tilbakemelding i etterkant, og har allerede fått noen.
Stort sett gikk det veldig bra, NTpF fikk

Samarbeidspartnere om Verdens Munnhelsedag:
Camilla Hansen Steinum (NTF), Bjørnar Allgot
(Diabetesforbundet) og Hilde Aga (NTpF). Foto: Tea
Kristiansen.
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omtale en rekke steder og tannpleierne og
deres funksjon i forhold til munnhelse og
diabetes ble trukket frem i lyset. Lokalavdelingene var svært fornøyde med materiellet som ble sendt ut, selv om det kom
ganske sent.

Bidrag til den internasjonale
konferansen i Basel?
Arrangøren av den internasjonale tannpleierkonferansen
i Basel, Sveits i 2016, etterlyser sammendrag av relevante
forskningsrapporter omkring tannpleie eller relaterte temaer.
Vi gjengir et sammendrag av teksten under på engelsk.
Hele teksten kan leses på http://isdh2016.
dentalhygienists.ch. Vi håper på norske
bidrag!
CALL FOR ABSTRACTS
Swiss Dental Hygienists in collaboration
with the International Federation of Dental
Hygienists (IFDH),
invites colleagues from the international
community to submit their abstracts to be
considered for the 20th International
Symposium on Dental Hygiene to be held in
2016 in Basel, Switzerland.
Scientific Programme and Mission
Statement
Theme: Dental Hygiene – New Challenges
In keeping with the global profile of the
IFDH, our multifaceted scientific
programme will provide the participants
with a State of The Art, evidence based
continuing education conference. Our
purpose is to educate and inform and enable
Dental Hygienist, specialist and other health
care providers to take on new challenges,
gain perspectives and develop new
approaches in Dental Hygiene treatment.
Within the realms of new challenges in
dental hygiene, it is our goal to address,
among others, the topic of nutrition and oral
health issues. In addition we are compelled
to prepare our dental professionals to face
the increasing hurdles in Gerodontology.

Our aim is to alert professionals to the
needs of our aging patients and to recognize
the oral changes that come with the years.
We want to awake the awareness of changing
behaviors like use of tobacco products and of
lifestyles that have an influence on oral
conditions such as erosions. Our purpose is
to assist in staying abreast of new diagnostic
tools and adjunct therapies such as
photodynamic and treatments of
periimplant infections.
Free Communications
Anyone attending the symposium is invited
to submit a proposal for the following types
of presentation by submitting an abstract
to the Scientific Program Committee not
later than 1st September 2015. Please use the
attached abstract submission form or submit
online at: http://isdh2016.dentalhygienists.
ch/programme.html
Candidates may submit a proposal for any
of the following presentations:
20 minutes oral presentations (15 minutes
oral presentation with 5 minutes questions)
Poster presentations
There is a maximum of 20 oral
presentations and candidates who may
apply for this mode of presentation.
Candidates who have submitted an
abstract meeting the criteria as described

in the abstract assessment check list, will
be given the opportunity to give a poster
presentation along with other poster
presenters.
The deadline for submission of abstracts
for the free communication session is:
1st September 2015.
Submissions must be made via email to:
E-Mail Address: info@isdh-swiss2016.ch

Flux med «null hull»
inn i dagligvarebutikken
I over 50 år har Flux vært en favoritt hos norske
forbrukere, tannleger og helsepersonell. Nå er
produktene tilgjengelig i butikkhyller over hele
landet.
Siden 1963 har Flux vært markedsleder innen
fluorprodukter i norske apotek. Det første
produktet var den kjente fluortabletten med
mintsmak. I dag omfatter utvalget et titalls
produkter, inkludert fluortabletter, fluorskyll og
tannkrem for barn og voksne. I første omgang
er det fluorskyll og fluortabletter med nye
smaker som lanseres i butikk.
- «Null hull-generasjonen» var et resultat av
introduksjonen av fluor i den daglige tannpleierutinen. Dessverre går ikke sterke, sunne
tenner i arv. Dersom vi skal skape en ny «null
hull-generasjon» er det
viktig at dagens unge også
lærer god tannpleie av mor
og far. Derfor er det fint
å vite at den nye butikkserien til Flux inneholder
fluorprodukter som passer
for hele familien, sier
Maria Tverraaen Moen,
produktsjef i Actavis.
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Gode rutiner og prosedyrer for munnstell er
viktigere enn valg av produkter

Munnstell
av alvorlig syke

Inntil 80 prosent av dagens alvorlig syke og døende er plaget av
munntørrhet. Munntørrhet skyldes ofte flere medikamenter og
kroniske sykdommer og fører lettere til infeksjoner i munnhulen. De
samme pasientene har også svekket immunforsvar, og mikrober
kan da lett finne vei via blodbanen og gi pasienten et langt verre
sykdomsbilde. Ivaretakelse av god munnhygiene er derfor infeksjonsforebyggende.
Tekst: Fagsykepleier Ellen Lykke Trier og
intensivsykepleier Camilla Jørstad
Artikkelen er hentet fra «Sykepleien» 2014 102 (9):58-61
og er også publisert på nettstedet tannlegeforeningen.no.
Gjengitt med rettighetsinnehaverens tillatelse.
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Munntørrhet og munnstell er forsømte
områder hos multisyke gamle og døende
i kommunehelsetjenesten. Pleiepersonalet
trenger kunnskap for å identifisere munntørrhet. Å lytte til pasientenes ønsker samt
sørge for at munnstell inngår i daglige rutiner er viktig.

tannhelsetjenesten i Østfold og Peer Gynt
Helsehus i Moss pågikk i ni måneder og
ble avsluttet 1. oktober 2013. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
i Østfold hadde oppfølgingsansvar for
prosjektene finansiert av «Frie midler» i
samarbeid med Fylkesmannen.

Bakgrunn
Med anstrengt økonomi blir kompetansehevende tiltak ofte salderingsposten i
kommunehelsetjenesten. «Frie midler»
fra fylkesmannen i Østfold ga Peer Gynt
Helsehus mulighet til å gjennomføre
prosjektet «Munnstell hos alvorlig syke
og døende - best practice». Samarbeidsprosjektet mellom den fylkeskommunale

Munntørrhet
Dagens sykehjemspasienter har i gjennomsnitt 6,5 diagnoser, bruker 7,2
legemidler fast, bor på sykehjem i 2,1 år
og har en gjennomsnittsalder på 82 år (1).
Dette viser at pasientene som får plass på
sykehjem i dag er alvorlig syke.

Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2) oppgir at inntil 80 prosent av
dagens alvorlig syke og døende er plaget
av munntørrhet. Munntørrhet skyldes
ofte polyfarmasi og kroniske sykdommer
og fører lettere til infeksjoner i munnhulen (3). De samme pasientene har også
svekket immunforsvar, og mikrober kan

>>
9

Tema: GERONTOLOGI

munnpusting, stress og feber. Dette kan
føre til sprekker og sår i munnslimhinnen
som blir en inngangsport for patogene
mikroorganismer (3,5).

da lett finne vei via blodbanen og gi
pasienten et langt verre sykdomsbilde.
Ivaretakelse av god munnhygiene er
derfor infeksjonsforebyggende (3,4).
Store forskjeller
Våre erfaringer er at munnstell ikke
utføres systematisk hos sykehjemspasienter og er heller ikke individuelt tilpasset. Vi ser store forskjeller i praksis bare
ved samme virksomhet. Vi håper denne
artikkelen fører til økt bevisstgjøring av
utfordringer vedrørende munntørrhet og
betydningen av godt munnstell uavhengig av hvor pasientene befinner seg i
«systemet».
Munntørrhet er den subjektive følelsen
av tørrhet i munnen på grunn av nedsatt
spyttutskillelse (2). Munntørrhet kan
utløses av dehydrering, medikamenter,
manglende bruk av tyggemuskler,
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Munnstell
Et godt munnstell til eldre kan følge
følgende skjema (3,6):
• Fukting av lepper
• Fjerne bakteriebelegg fra tannoverflater
og gommer
• Rengjøring av tunge
• Rensing av slimhinner
• Smøring av munnhule
• Fukting av lepper
• Tenner og tannkjøtt inspiseres under
hele prosedyren
Hensikten med et munnstell er å fjerne
plakk på tenner og i munnhulen samt å
forebygge tannkjøttsykdommer og
tannråte. Litteraturen anbefaler å starte
og avslutte hvert munnstell med leppepomade (6). Hos pasienter med egne tenner,
rengjøres tennene med en myk børste; for
eksempel barnetannbørste, med tannkrem uten såpestoffer. Hos pasienter uten
egne tenner, kan også munnhulen pusses
med samme børste og eventuelle
tannproteser rengjøres ved hjelp av en
protesetannbørste og vanlig håndsåpe (3).
Tungen kan rengjøres med en tannbørste
eller en tungeskrape.
Smøres
Etter at tenner og slimhinner er renset
for bakteriebelegg, matrester og slim,
smører man hele munnhulen for å bevare
et fuktig og beskyttende miljø, dette vil
hindre uttørring. Dette punktet er spesielt
viktig hos pasienter med munntørrhet og
hos munnpustere (7). God munnhygiene
er med på å bidra til god kommunikasjon og opprettholdelse av et sosialt liv.
Det stimulerer til bedre inntak av mat og
drikke (6), bidrar til å bevare tennene og
gir økt velvære (8).
Praktiske hindringer for et godt munnstell
kan være ufaglært personale, dårlig tilgang
på utstyr, fysisk motstand fra pasienten og
stor gjennomtrekk av personale slik at

munnstell ikke blir prioritert. De sosiale
hindringene er like viktige som de
praktiske. Munnstell kan sette pasient og
personale i forlegenhet; det blir for intimt,
personalet kan ha dårlig selvtillit med
hensyn til utføring av munnstell, personalet
har ikke tid og pasienten ønsker ikke hjelp
til munnstell (9).
Kjent problemstilling
På lindrende enhet ved Peer Gynt helsehus er tilpasset munnstell en viktig sykepleieoppgave. Blant annet benytter man
kartleggingsverktøyet ESAS (Edmonton
Symptom Assesment System) for å identifisere ulike symptomer, inkludert munntørrhet, så tidlig som mulig (9). Munntørrhet er et symptom som sykepleierne
ved Lindrende enhet møter ofte og som
de har kunnskap om. Prosjektets mål var
å heve kunnskapsnivået om munnstell
og lindring av munntørrhet også ved de
andre avdelingene ved Helsehuset, og
ved de andre sykehjemmene og bo- og
servicesentrene i Moss kommune. Ved å
legge prosjektet til andre enheter enn Lindrende enhet, ønsket man å involvere de
ansatte der og styrke deres kompetanse
gjennom å delta i prosjektet og ved å
utarbeide et undervisningsopplegg.
Prosjektgruppen ønsket å fokusere på
brukermedvirkning og inviterte derfor
pasientene til aktivt å delta i prosjektet.
Gruppen var også opptatt av pårørendes
mulighet til å delta for eksempel gjennom
å fukte munnen til den døende.
Prosjektet
Alvorlig syke og døende var målgruppen
for prosjektet, men produktutprøving på
døende var utelukket. Vi valgte derfor å
ta utgangspunkt i alvorlig syke pasienter
som var samtykkekompetente, og som
ønsket å delta i undersøkelsen.
Alle deltakere fikk skriftlig informasjon
om prosjektet og skrev under på samtykkeskjema i forkant av prosjektuken. Vårt
opprinnelige mål om å inkludere 20
pasienter i produkttestingen ble en
praktisk utfordring. Peer Gynt Helsehus
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>>
er et «korttidssykehjem», hvor bare 12 av
53 senger er såkalte langtidsplasser. Vi ble
til slutt nødt til å si oss tilfredse med fem
pasienter fra fire forskjellige enheter.
Kriteriet om at alle pasientene måtte være
innlagt i hele prosjektuken ble vanskelig å
innfri på et helsehus med rask rullering
av plassene.
Fakta Produktutvalg
Nasjonalt handlingsprogram med
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorg
gir råd om hva et munnpleiesett bør bestå
av. Basert på disse retningslinjene satte vi
sammen følgende produktpakke, med
noen produkter i tillegg:
• Tannpuss: Zendium tannkrem,
tannbørste med myk og mindre bust,
ACO-leppepomade med E-vitamin.
• Midler som stimulerer spyttproduksjon:
Fluorette tyggegummi, Salivin fruktpastiller, Xerodrops og Xerodent sugetabletter.
• Spytterstatningsmidler: smøring av
slimhimmer; Zendium gel, Salivia
munnspray.
• Munnpensler: Toothette - tørr munnpensel, Ori Salivia - ferdig fuktet
munnpensel.
Produkttesting
Tannpleier underviste prosjektgruppen
og ansatte på Helsehuset om konsekvenser av dårlig tannpleie og munnstell i forkant at prosjektuken. Prosjektuken startet
opp med møter med hver enkelt pasient
som hadde samtykket i å delta. Pasientene fikk utdelt en produktpakke (se
faktaboks) og de fikk skriftlig og muntlig
informasjon om pakkens innhold, og
instruksjon om hvordan de skulle bruke
produktvurderingsskjemaet. Sykepleier
ba pasienten angi grad av munntørrhet
ved bruk av ESAS-skjema (9). Tannpleier undersøkte pasientene og vurderte
munntørrhetsgrad ut fra en belegg- og
slimhinneindeks (BSI) (10). I etterkant
utarbeidet tannpleier et munnstellkort
(11) til hver pasient.
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Ansatte ble informert og bedt om å følge
opp produktutprøvingen i tillegg til
tannpuss to ganger daglig med tannbørste
og tannkrem fra munnstellpakken.
Produktutprøvingen foregikk over en
arbeidsuke. Tannpleier og sykepleier
gjorde nye vurderinger av munntørrhet
siste prosjektdag. De innsamlete vurderingsskjemaene ble summert opp og
svarene diskutert i prosjektgruppen.
Resultater
Pasientenes subjektive opplevelse av
munntørrhet varierte fra 0 til 8 (hvor
0 er ingen munntørrhet og 10 er verst
tenkelige munntørrhet). Tannpleierens
vurdering stemte i høy grad overens med
pasientenes subjektive opplevelse. Tannpleieren benyttet en belegg- og slimhinneindeksskala (BSI) hvor belegg angis
på en skala fra 1 - 4 hvor 1 er intet synlig
belegg og 4 er rikelig. SI - slimhinneindeks angis fra 1 som betyr normalt og 4
som angir sterk inflammasjon (10).
Når det gjaldt endringer i grad av
munntørrhet fra prosjektets første dag til
prosjektets siste dag var det marginal
bedring. Pasientenes tilbakemelding var
at mange av produktene hadde effekt der
og da, men at langtidseffekten var liten.
Produktutprøving
På bakgrunn av pasientenes tilbakemeldinger og de ansattes erfaringer anbefaler prosjektgruppen at man gjør visse endringer i
innkjøp ved vår virksomhet. For eksempel
kjøper vi inn spyttstimulerende sukkerfrie
drops og sugetabletter, da pasientene ga uttrykk for at de hadde sterkere smak og var
bedre enn de pastillene vi har i sortimentet
i dag.
Flere av dem som var med opplevde at det
var mange produkter å prøve ut, og at ikke
alle produkter var like aktuelle for deres
situasjon. Spytterstatningsmidler som gel
eller spray samt munnpensler var det derfor
ikke alle som prøvde.
Å gjennomføre en produkttesting i

avdeling skapte i seg selv interesse blant
ansatte på helsehuset. Siden pasientutvalget
var så marginalt er det vanskelig å trekke
konklusjoner som er valide for større
grupper. Men enkelterfaringer fra prosjektet
og pasientenes tilbakemeldinger ga viktig
innsikt som vi blant annet kunne bruke i
undervisningsopplegget vi utformet.
Diskusjon
Vi ønsker til slutt å diskutere munnstell
til døende på bakgrunn av våre prosjekterfaringer, fagprosedyrer og diskusjon
med ansatte gjennom flere runder med
undervisning i prosjektperioden.
Leppepomade
Vi vil anbefale leppe-pomade med Evitamin. Den fikk gode tilbakemeldinger
fra pasientene samt at vi fant at faglitteratur anbefalte vannbaserte fukteprodukter
som inneholder vitamin E og kokosnøttolje, fordi de holder lengre på fuktigheten (3) og ikke gir inflammasjoner (8).
Hvit vaselin på tube som fordeles i begre
og pensles på leppene med Q-tips er mye
brukt i sykehjem. Det kan være økonomisk gunstig, men ut ifra et hygienisk
perspektiv og det faktum at hvit vaselin er
oljebasert, anbefaler vi pasienter å kjøpe
nevnte leppepomade.
Belegg
Desinfeksjon kan brukes hvis pasienten
har belegg i munnhulen. Det er ulik praksis på om man skal benytte klorheksidin
eller hydrogenperoksid. Klorheksidin er
antiseptisk (3). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i
kreftomsorgen framhever at klorheksidin
inneholder sprit som kan gi svie og uttørking i munnhulen, og fraråder derfor
bruk av dette til palliative pasienter. Vi
anbefaler derfor ikke klorheksidin.
Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid 3 prosent er et annet
desinfeksjonsmiddel som kan benyttes i
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munnhulen. Hydrogenperoksid danner
oksygen når det kommer i kontakt med
kroppsvæsker og effekten varer bare så
lenge det frigjøres oksygen, så virketiden
er kort. Hydrogenperoksid har effekt på
de fleste vegetative bakterier.
I fagprosedyren «Munnstell til palliative
pasienter» i Helsebiblioteket (7) anbefales
hydrogenperoksid tilsvarende en konsentrasjon på 0,5 prosent (Hydrogenperoksid
3 prosent: 15 ml i 75 ml vann eller NaCl
9mg/ml). Hydrogenperoksid har vi
tidligere lest at man fraråder fordi det kan
skade slimhinnen (3). Anne Watne
Størkson (6) som har vært med å utarbeide prosedyren for Fagbiblioteket,
understreker at det er viktig at man ikke
lager for sterk konsentrasjon. Et mildere
alternativ er bruk av lunken Salviete. Salvie
har bakteriedrepende effekt (3) og brukes
blant annet på Hospice Lovisenberg (12).
Arteriepinsett
Thorsen et al. (7) anbefaler arteriepinsett
med tupfer framfor munnpensler da de
mener at engangspensler er for myke
i skaftet og derfor egner seg dårlig. Vi
velger allikevel ikke å anbefale bruk av
arteriepinsett og tupfere ved munnstell
da arteriepinsetten kan skade mucosa og
tenner samt at tupferen kan (ved feil bruk
av arteriepinsett) havne nedi pasientens
luftveier (8). Ved bruk av arteriepinsett
må man også påse at det benyttes ren arteriepinsett for hvert stell, og vi opplever
ikke at det er ubegrenset tilgang på rene
arteriepinsetter på sykehjem.
Munnpensel
Det finnes ulike munnpensler, både
fuktige og tørre, samt ferdige sett med
tørre pensler og små poser med desinfeksjonsmiddel og fuktighetsgivende midler.
Det er imidlertid viktig å huske på at
munnpensler ikke fjerner plakk. Elektrisk
tannbørste, eventuelt liten tannbørste
med myk bust, bør derfor brukes til å
pusse tenner så lenge pasienten er bevisst

og kan samarbeide om dette.
I neste fase kan munnpensler benyttes
til å fjerne mykt belegg, slim og matrester.
Munnpensler brukes også til å fukte
pasientens munn samt smøre på antimikrobisk stoff når tannbørste ikke kan
benyttes (5). Vår erfaring er at munnpensel er et lett tilgjengelig engangsprodukt
som kastes etter bruk og dermed gir god
hygiene. På sykehjem er det mye ufaglært

personale og bruk av låsbar pinsett og
tupfere forutsetter mer opplæring. Det er
også enklere for pårørende som ønsker å
fukte munnen til døende å benytte
munnpensler. Vi anbefaler derfor engangs
munnpensler ved munnstell til døende.
Smøre munnhulen
Glyserol er et produkt man fortsatt finner
på mange sykehjem og som mange fort-
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satt sverger til ved munnstell til døende.
Glyserol har en fuktgivende og smørende
effekt, men er omdiskutert. Glyserol har
en osmotisk effekt som trekker til seg
væske fra slimhinnene. På kort sikt kan
glyserol gi en fuktig slimhinne, mens på
litt lengre sikt kan den virke uttørrende
(3). Thorsen et al. anbefaler blant annet
glyserol, eventuelt med en smakstilsetning, men gjør oppmerksom på at Glyserol må brukes i riktig blandingsforhold,
altså 17 prosent løsning. (7).
Ved vårt helsehus har vi de siste årene
forsøkt flere ulike spytterstatningsmidler i
form av spray og geler (7) til å smøre
munnhulen med. Våre pasienter som har
prøvd disse midlene har ulike preferanser
når det gjelder smak og konsistens, men
er klare på at også disse produktene har
kortvarig effekt mot munntørrhet.
Fukting
Så lenge pasientene er bevisste kan ofte det
å drikke små slurker vann, suge på isbiter,
biter av ananas (7) eller suge på sukkerfrie
drops, fluortabletter eller liknende være
med på å holde munnhulen fuktig og motvirke plager av munntørrhet.
Døende som ikke lenger selv er i stand til
å gjøre aktive tiltak og i tillegg puster
gjennom munnen trenger derfor å få fuktet
munnhulen ofte. Det er i den forbindelse
viktig å huske på at pårørende som våker
over den døende er en viktig ressurs. Å
fukte munnen og smøre leppene til den
døende kan oppleves som en meningsfull
oppgave i ventetiden for familien, og ikke
minst lindre munntørrhet og eventuelt
tørstefølelse hos den døende (13).
Konklusjon
I litteraturen er det vanskelig å finne
evidens for at et munnpleiemiddel er
bedre enn noe annet. Tilgjengelighet,
brukervennlighet og pris bør derfor ha
betydning for valgene man tar. Vi ser det
står skrevet flere steder at det er selve
handlingen munnstell som utgjør den
store forskjellen for å lindre og forebygge
munnplager! Å heve kompetansen, endre
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holdninger og innføre gode rutiner og
prosedyrer for munnstell blir viktig! For
å oppnå dette trenger vi å øke bevisstgjøringen omkring farene ved utelatt
munnstell samt et sterkt engasjement
i pleiegruppa for å gjøre det beste for
pasienten.
Ideelt sett burde prosjektet vært
gjennomført på et langtidssykehjem, og
foregått over flere uker. Utfordringen
består i å rekruttere nok samtykkekompetente pasienter i en tid hvor de fleste
pasienter ved sykehjem har en eller annen
form for kognitiv svikt.
I tillegg er det en stor utfordring å spre
kompetanse og sørge for å opprettholde
gode rutiner for munnstell i kommunehelsetjenesten når sykefraværet et høyt,
vikarene mange og bruk av ufaglærte en
del av hverdagen. Hyppig undervisning,
god dokumentasjon og enkle prosedyrer
som er lett forståelige for ansatte med
dårlige norskkunnskaper, bør vektlegges.
Deltakerne i prosjektgruppen understreket betydning av det tverrfaglige
samarbeidet og etablering av en tett
kontakt mellom helsehuset og tannhelsetjenesten i kommunen som svært nyttig.
Også muligheten til faglig fordypning og
det å få nye utfordringer som viktig
motivasjonsfaktor i en ellers krevende
arbeidshverdag ble trukket fram.
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Tannhelsetjeneste til
brukere av hjemmesykepleie:

Fem fylker
kartlegges
Et prosjekt for å kartlegge tannhelsetilbudet til eldre,
langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie (gruppe c2) er
igangsatt i fem fylker i Sør-Norge, Agder-fylkene, Telemark,
Buskerud og Vestfold. Sentralt i forskningsprosjektet er overtannpleier Eva Rydgren Krona.
Intervju: Anne L. Buvik

Til daglig er det kommunen som har
ansvaret for denne pasientgruppen og
dermed er det kommunen som skal sørge
for at pleie- og omsorgstjenester i hjemmet blir gjennomført. Den daglige pleien
skal i sin helhet gis av helsepersonell i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og baseres videre på Forskrift
om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten
(2003). Forskriften sier at det er pleie- og
omsorgspersonell i kommunene som har
ansvar for det daglige tann- og munnstell
og ivaretakelse av munnhygienen hos
brukere som trenger hjelp med dette.
Videre sier den samme forskriften at det
er tannhelsetjenesten som har ansvar
for opplæring av pleie- og omsorgspersonell i tann- og munnstell og eventuell
behandling av disse pasientene. En slik
oppgavefordeling krever høy grad av
samhandling og samarbeid og byr derfor
på flere utfordringer.
Sammensatt gruppe
Etter å ha blitt stilt spørsmål om hva de
synes var de største utfordringene med
c2 gruppen har de fleste fylkestannlegene
i region Sør vært enige i at dette er en
sammensatt gruppe av pasienter, med
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store variasjoner i både alder, diagnoser
og behov for hjelp. Gruppen er i tillegg
en helt annen i dag enn da loven kom i
1984. På daværende tidspunkt ble denne
gruppen av pasienter definert som eldre,
langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie.
I dag brukes denne definisjonen kun i
tannhelsetjenesten, mens i helse- og omsorgstjenesten brukes det etter ny lov, Lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester betegnelsen «hjemmebasert omsorg».
Ulik bruk av gruppedefinisjon på tvers
av forvaltninger kan skape forvirring om
rettighetene til disse pasientene.
Etter tannhelsetjenesteloven har
personer som tilhører c2 gruppen med
vedtak fra kommunen på å motta
hjemmebaserte somatiske/psykiatriske
tjenester en gang pr. uke, utover tre
måneder rett på vederlagsfritt tannhelsetilbud fra den offentlige tannhelsetjenesten. Derfor har ikke alle som etter Lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester omfattes av hjemmebasert omsorg,
rett på tannhelsetilbud fra den offentlige
tannhelsetjenesten.
- Ettersom situasjonen med hjemmebasert omsorg er radikalt forandret siden
kriteriene ble utarbeidet i 1984, er det

Eva Rydgren Krona er sentral i kartleggingsprosjektet.

ikke overraskende at vi opplever at
kriteriene fra 1984 samsvarer dårlig med
dagens organisering av helse- og omsorgstjenestene. Tidligere var det først og
fremst snakk om eldre, nå er pasientene i
alderen 20-100 år. Det kan, til tider, være
uklart hvilke pasienter som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten, og
det er derfor viktig å ha gode samarbeidsrutiner med helse- og omsorgstjenesten i
kommunene, sier Eva Rydgren Krona.
Kommunen har oversikt
I motsetning til gruppe a og d, hvor den
offentlige tannhelsetjenesten innkaller
pasienter etter lister fra folkeregisteret,
er det kommunen som har oversikt over
personer som tilhører den prioriterte
gruppe c2, på grunn av vedtak i kommunen. Derfor er fylkeskommunen
avhengig av at helse- og omsorgstjenesten
som har den daglige omsorgen, formidler
informasjonen om tannhelsetjenestens
lovpålagte tilbud til brukere med rettigheter. Tannhelsetjenesten i region Sør
opplever at det kan være en utfordring å
ha oversikt over om alle de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven får
denne informasjonen.
At pasientene ikke får informasjonen
om sine rettigheter er et problem man
også ser i andre deler av landet. Våren
2012 gjennomførte Utviklingssenter for
hjemmetjenester en studie i 15 bydeler i
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Nye Listerine® Professional Gum Therapy reduserer blødning i tannkjøttet med 50,9% på bare 4 uker 1

Listerine® Professional Gum Therapy er klinisk dokumentert å behandle gingivitt når
den anvendes som et supplement til tannpuss to ganger daglig.
Listerine® Professional Gum Therapy er et alternativ til klorheksidinbaserte løsninger.
Formelen er basert på den unike LAE-teknologien (Ethyl Lauroyl Arginate). LAE danner en
fysisk beskyttende hinne på pellikelen og hindrer plakkbakterier i å feste seg til pellikelens
proteiner. Dermed avbrytes dannelsen og modningen av plakk.
Ved bruk etter tannpuss, reduserer munnskyllen blødning i tannkjøttet med 50,9 % (p<0,001)
på bare 4 uker.1
I tillegg er Listerine® Professional Gum Therapy utviklet for å ikke forårsake misfarging.2

Referanser:
1. Bleeding Index Reduction DOF 1 – 2013 (LAEBBA0001), 50,9 %
reduksjon i whole-mouth mean bleeding index etter 4 uker.
2. DOF 2 – 2013 (UNKPLT0006).
*Når den anvendes som et supplement til tannpuss to ganger daglig.
NO/LI/15-0446

Behandler og
forebygger gingivitt*
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Oslo for å kartlegge årsakene til at brukere
i hjemmesykepleien i liten grad benytter
seg av det offentlige vederlagsfrie tannhelsetilbudet. Resultatene viste at den
viktigste årsaken til at c2 gruppen ikke
benyttet seg av tilbudet, var nettopp
systemsvikt i forhold til informasjon til
brukerne. I en undersøkelse utført av
Fjæra, Willumsen og Eide gjennomført
blant eldre i hjemmesykepleien i Oslo viste
det seg at kun 38 % av eldre har fått
informasjonen om at de har rett til fri
tannbehandling i regi av den offentlige
tannhelsetjenesten. Det er i midlertidig
ikke kjent om liknende statistikk gjelder
for region Sør, men det at brukere ikke får
informasjonen om sine rettigheter til tannhelsetjenester kan være en av årsakene til
underforbruk av tjenester i de fleste
fylkeskommuner.
– Noen av de viktigste spørsmålene vi
ønsker å belyse, er om de aktuelle
gruppene har fått relevant informasjon om
sine tannhelserettigheter. Har de fått
informasjonen? Har de egentlig forstått
den? Har de valgt å takke nei? Foretrekker
de å bruke sin egen tannlege? sier Eva
Rydgren Krona. – Dessuten: Hvordan
fungerer det daglige munn- og tannstell
hos denne pasientgruppen? Får de den
hjelpen de trenger?
Lite data tilgjengelig
SSB/KOSTRA gir ut årlig statistikk om
barn og unges tannhelse basert på rapportering fra den offentlige tannhelsetjenesten. Det er i midlertidig lite data på
tannhelsestatus og tannhelsestatistikk hos
de andre prioriterte gruppene. I rapporten fra 2009 utført av folkehelseinstituttet
kommer det klart frem at når det gjelder
eldres tannhelse og tannhelse til personer
med spesielle behov, er det store geografiske variasjoner og variasjon i grad av tilbud.
Tall fra kommunene i Sør bekrefter dette
og viser varierende dekningsgrad i gruppe
c2. I 2012 hadde Vest-Agder fylke høyest
dekningsgrad i gruppe c2, med 45,3 % av
disse pasientene under tilsyn. Laveste dekningsgrad hadde Aust-Agder fylke med
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kun 21,6 % av pasientene under tilsyn.
Den store variasjonen i andelen av
gruppen som er under tilsyn i Den
offentlige tannhelsetjenesten har allerede
blitt belyst og kartlagt i 2004 av Statens
Helsetilsyn. I følge denne rapporten gir
tannhelsetilbudet til gruppen grunn til
bekymring i mange fylker.
– Prosjektet vårt skal omfatte hele 83
kommuner i fem fylker, og blir dermed
den mest omfattende studien noensinne.
Tidligere har det vært gjort noen studier
blant annet i Oslo, i flere kommuner i Hordaland og andre steder, men i og med at
denne blir så omfattende, bør vi få et mer
helhetlig bilde av situasjonen, sier Rydgren
Krona, som har viet mye av sin yrkeskarriere til fagområdet eldretannpleie, og
besitter stor kompetanse på området.
Kunnskapen man tilegner seg gjennom
denne kartleggingen skal videre brukes i
en intervensjonsstudie (fase 2) hvor man
etablerer og/eller videreutvikler kunnskapsbaserte prosedyrer med formål om å
forbedre samhandling og skape mer
tilgjengelige tannhelsetjenester for de som
trenger det.
Forsømt område
Et annet, og nedslående resultat av undersøkelsen utført i Oslo, var at tannhelse
og munnhygiene hos brukere i hjemmesykepleien er et forsømt område. Det er
mangelfull oppfølging av brukere som har
behov for daglig hjelp til munnstell.
De siste årene har det vært en del fokus
på tannhelse hos eldre i institusjoner.
Dette har ført til økt oppmerksomhet og
en forbedring i tannhelsestatistikken hos
denne pasientgruppen. Fokus rettes nå
mot gruppe c2, eldre, uføre og langtidssyke
med hjemmebaserte omsorgstjenester og
rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. En
undersøkelse fra 2010 gjennomført blant
eldre i hjemmesykepleien i Oslo har vist at
ingen av de spurte svarte ja på spørsmål
om de har blitt undersøkt i munnen av
hjemmepleierne.
I rapporten fra 2009 viser Lyshol og Biehl
at de eldres tannhelse preges av begrenset

tilbud og oppfølging under oppveksten.
Det er i midlertidig lite data på hvordan
det egentlig står til med tannhelsestatus
hos c2 gruppen. En omfattende norsk
undersøkelse fra 2006 av eldre på sykehjem har avdekket at hele 54 % av
pasientene hadde egne tenner med eventuelt delproteser og at 43 % var tannløse med
proteser. Kun 3 % av beboere på sykehjem
var tannløse uten proteser. I 2012 har
liknede undersøkelse vært gjennomført på
sykehjem / bo- og behandlingssentrene i
Buskerud. Denne viste at hele 70 % av
pasientene hadde bra/akseptabel tannhelsestatus og kun 3 % kvalifiserte seg til
gruppen med dårlig tannhelsestatus.
Tannhelsestatus var målt som summen av
beleggstatus og slimhinnestatus (BSI). Her
hadde hele 59 % egne tenner uten protese,
16 % hadde egne tenner og protese, 21 %
hadde bare protese og 4 % var tannløse
uten protese. Disse resultater viser tydelig
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at ivaretakelse av eldres tannhelse er et
økende behov både på sykehjem og i
hjemmetjenesten. Det er meget viktig at
dette blir tatt på alvor, siden infeksjoner i
munnhulen i verste fall kan føre til
bakteriespredning og forårsake alvorlige
helsetilstander (som for eksempel
lungebetennelse) hos pasienter som i
utgangspunktet har nedsatt immunforsvar.
– Et av målene i dette prosjektet vil
derfor være å kartlegge hvordan det
daglige munn- og tannstell gjennomføres i
c2 gruppen i region Sør, sier Eva Rydgren
Krona.
Samhandling nødvendig
Det er kommunen som har den daglige omsorgen for-, og dermed kjenner
helsetilstanden til pasientene i c2 gruppen,
mens det er fylkeskommunalt ansvar å ha
oversikt over tannhelsetilstand og påvirkningsfaktorer. Omsorgen for c2 gruppen
krever samhandling og samarbeid mellom
kommunen og fylkeskommunen. Etter
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er det kommunens
ansvar å utarbeide skriftlige

rutiner, legge til rette for samarbeid med
fylkeskommunen, regionalt helseforetak
og stat slik at brukere av det hjemmebasert
omsorg får den omsorgen de har krav
på. Helse- og omsorgstjenesten i kommunene har også ansvar for å gi tilbud til
de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Det er viktig at kommunene
har system for hvem som takker nei til
tilbudet og kan dokumentere det. Av
erfaring vet man at dette dessverre ikke
alltid er godt ivaretatt. Fylkestannlegene i
region Sør påpeker at noen av utfordringene med samhandling mellom kommunene og fylkeskommunen er at helse- og
omsorgstjenesten i kommunene og den
fylkeskommunale tannhelsetjeneste er
forankret på forskjellig forvaltningsnivå,
dette krever systemer for samhandling.
Videre er kommunene ulikt organisert i
forhold til c2 gruppen og det er derfor en
utfordring å tilpasse samarbeidet til den
enkelte kommunens behov.
Ulik organisering motstrider i seg selv
ikke samhandlingsreformen som
vektlegger tilpassning av samhandlingen
til hvert enkel kommunens behov. Enhver
kommune og fylke bør i midlertidig være
mer bevist på effekten de ulike organiseringsmåter har på det tilbudet som gis til
pasientene og eventuelt på den ulike
dekningsgraden for c2 gruppen man ser
blant annet i våre fem fylker.
En viktig målsetting i prosjektet er å
beskrive hvordan avtalene fungerer
og i hvilken grad de er gjort kjent i
den enkelte kommunen. Et mål
er også å undersøke hvordan
samhandling mellom
kommunal helse- og
omsorgstjeneste og
fylkeskommunal tannhelsetjeneste fungerer, og se
på ev. forbedringspotensial.

Problemstillinger
For å kunne nå studiens hoved- og
delmål ønsker vi å besvare følgende
problemstillinger:
• Får pasientene det tannhelsetilbudet de
har krav på?
• Hva er forskjeller/likheter i tilbudet i
de involverte fylkene?
• Hvordan er samarbeidet mellom
tannhelsetjenesten og helse- og
omsorgstjenesten organisert per i dag?
• Hva er forskjeller/likheter i de
involverte fylkene?
• Hvordan bør samhandlingen mellom
tannhelsetjenesten og helse- og
omsorgstjenesten fungere? Hvordan
bør samarbeidsavtaler utformes,
og på hvilket nivå skal de være/er
ansvarsforhold klarlagt?
• Hvordan skal man dekke et ev.
økende behov for tannhelsetjenester i
fremtiden?
• Får pasientene nødvendige
informasjon om tannhelsetilbudet og
om hvilke rettigheter de har?
• Hvordan er systemet for informasjon
om tilbudet / rettigheter (tidspunktet,
oppfølging, etterfølgende
“informasjons- og tilbudsrunde”)?
• Hvordan sikre at de som har rett til
tannhelsetjenester får nødvendig og
tilpasset informasjonen om dette?
• Får helsepersonell i hjemmebasert
helse- og omsorgstjeneste nødvendig
opplæring i tann- og munnhelse og
tann- og munnstell?
• Hvordan er kunnskapsnivået/
kompetansen om tann- og
munnhelse og tann- og munnstell hos
helsepersonell i hjemmebasert helse- og
omsorgstjeneste?
• Hvordan sikre at helsepersonell
i hjemmebasert helse- og
omsorgstjeneste får nødvendig
opplæring?
• Hvordan er kunnskapsnivået/
kompetansen om tannhelse og tann- og
munnstell hos pasientene/brukerne?
• Hvordan sikre at de som har behov,
får hjelp til tann- og munnstell og får
nødvendig tannbehandling?

Kunnskapsnivå
Etter tannhelsetjenesteloven skal tannhelsetjenesten i fylkeskom-
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Kvalitetssikring av tannhelsetilbudet i Region Sør
Hovedmål:
Kvalitetssikre tannhelsetilbudet til
gruppe c2; eldre, langtidssyke og uføre
med rettigheter etter tannhelseloven i
region Sør samt styrke samhandlingen
mellom den fylkeskommunale
tannhelsetjenesten og de kommunale
helse- og omsorgstjenestene.

munen gi opplæring i tann- og munnstell
til blant annet personalet i hjemmebasert
omsorg. Tannhelse og munnhygiene bør
være en del av utdanningen til helsepersonell både på videregående skoles nivå og
høgskole/universitet. Likevel viser studier
utført ved Universitetet i Oslo samt studie
gjennomført i Bjerke bydel i Oslo at kompetansen til helsepersonell er varierende,
og det samme er utøvelsen av tann- og
munnstell.
- På bakgrunn av dette ønske vi å
kartlegge og få en oversikt over de
utfordringer som er i den enkelte kommune med hensyn til kompetanse, behov
for kompetanse, hvordan kompetansen gis
og hvor tydelig dette er i prosedyrene,
understreker Eva Rydgren Krona.
Prosjektet er allerede igangsatt. Inter-

vjuguider er laget til fylkestannleger og
folkehelsekoordinatorer, fylkesleger,
helsefaglig utdanninger på videregående
skole og høgskole, samt undervisningssteder og hjemmetjenester. Spørreskjema
sendes ut i disse dager. Spørreskjema
sendes ut til helse- og omsorgssjefer og
fastleger.
– Vi synes det er spesielt spennende med
fastlegene, avslører Rydgren Krona, som
ser frem til å studere den innsamlede
materialet når det foreligger, trolig rett
over sommeren. – Undersøkelsens omfang
gjør at dette bør bli materiale som er
representativt på landsbasis, og som gir oss
kvalitativ kunnskap, sier Eva Rydgren Krona.
«Tannstikka» vil komme tilbake med en
sak når resultatet av prosjektet foreligger.

Delmål:
• Å kartlegge tannhelsetilbudet til
gruppe c2.
• Å evaluere og styrke samhandling
mellom den fylkeskommunale
tannhelsetjenesten og den
kommunale hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten.
• Å finne frem til og etablere de
mest hensiktsmessige prosedyrer
for henvisning, undersøkelse, ev.
behandling og oppfølging for de fem
involverte fylkene.
• Å sikre at informasjonen om
tannhelsetilbudet når og blir forstått av
brukerne.
• Å sikre tilstrekkelig kunnskapsnivå
om tann- og munnhelse, samt
om tann- og munnstell hos
helsepersonell i hjemmebasert helse- og
omsorgstjeneste.
• Å sikre at pasientene/brukerne får
veiledning i egenomsorg i tann- og
munnstell, og at de får undersøkelse og
ev. tannbehandling de har behov for.

Slik gjennomføres kartleggingen
Kartleggingen skal utføres kvalitativt ved hjelp av elektroniske spørreskjema og intervjuer.
Kartleggingsstudien skal gjennomføres i alle 83 kommuner i fylkene Vest- Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
Respondentene her vil være fylkestannleger/ fylkestannhelsesjefer/ ledere for tannhelsetjenesten, folkehelserådgivere, fylkeslegen,
kommunale helse- og omsorgssjefer, avdelingsledere ved utviklingssentre for hjemmetjenester i region Sør, fastleger samt
helsefagutdanninger på videregående- og høgskolenivå Kartleggingen og intervjuene vil i hovedsak omhandle rutiner på informasjonen
til c2 gruppen, rutiner for samhandling mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene, rutiner for opplæring, samt
kunnskapsnivået på tannhelse og rutiner for munn- og tannstell hos hjemmetjenesten.
Data fra denne kartleggingen vil anvendes for å belyse de overnevnte problemstillingene og vil være selve grunnlaget for planleggingen
av evalueringen av tannhelsestatus i c2 gruppen og intervensjonsstudien.
Data fra prosjektet vil bli tilgjengelig gjennom en rapport og data vil bli offentliggjort elektronisk. Rettigheter til resultater fra
kartleggingen likestilles mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør og Senter for omsorgsforskning Sør.
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Dentalvæske

Tema: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
for klinikkbruk

Fluorlakken
med omfattende
dokumentasjon
mot karies*:

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

Dentalvæske
www.colgateprofessional.no
Legemidlets navn: Duraphat 22,6 mg/ml dentalvæske, suspensjon. 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 melketenner 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 plakkansamlinger fjernes. 1 eller 2 kvadranter tørrlegges, og et tynt lag appliseres. 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 interproksimalrommet 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. Forsiktighetsregler: 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): Gastrointestinale: Stomatitt, ulcerativ gingivitt, brekninger, kvalme
og munnødem. Hud: Hudirritasjon, angioødem. Luftveier: Astmaanfall. 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
21
Library 2013, Issue 7

Tema: GERONTOLOGI

HVEM TAR VARE PÅ TENNENE DINE
OM DU ENDER PÅ SYKEHJEM?
Innlegg Dagsavisens nettsider 18. mars 2015

Hvordan skal vi forholde oss til at de fleste eldre mennesker
som kommer på sykehjem i fremtiden har sine egne tenner i
behold og at tannsettet ikke vedlikeholdes der?

Av professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Kanskje synes du det er et merkelig
spørsmål og at det er helt irrelevant for
deg, men er du sikker på det? Som 50+
i Norge i dag, lever du i et velferdssamfunn, du har de fleste tennene i behold
og du er ved relativt god helse. Men hva
med fremtiden? Hvem vet hvem som blir
alvorlig syke og pleietrengende. Hjerteog karsykdommer i tillegg til muskel- og
skjelettplager og snikende demens, kan
gjøre at du som 80-åring ikke klarer deg
selv. Ingen av dine slektninger kan ta
vare på deg. Du ender på sykehjem. Du
får mange ulike medisiner som gjør deg
tørr i munnen, men du vil ikke at noen
skal hjelpe deg med å pusse tennene. De
ansatte vil ikke tvinge deg. De påberoper
seg at de ikke har rett til å tvinge noen
med mindre det foreligger et vedtak,
de har mange andre presserende gjøre-
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mål og de mangler kompetanse innen
tannhelse. Etter noen måneder får du
hull i mange av tennene og du får soppinfeksjon i munnen og i munnvikene
grunnet den nedsatte spyttsekresjonen.
Smerter kommer etterhvert både fra
tenner og slimhinner og du blir aggressiv
og avslår tannpuss i enda sterkere grad.
Tannsettet reduseres på kort tid; hullene
blir større, tennene brekker eller løsner,
munntørrheten forverres. Ditt utseende
forringes, din tyggefunksjon er sterkt
berørt. Du lukter vondt. Dine slektninger
rygger tilbake når de kommer på besøk.
Ditt menneskeverd svinner hen. Når du
omsider kommer til tannlegen, er det lite
som kan gjøres, mange tenner må fjernes.
Du tilbys en løs protese som kan erstatte
tapte tenner, den er ubehagelig å bruke,
og den ender opp i skuffen.
Professor Pål Barkvol ved det odontologiske fakultet, UiO, og senterelder Hilde
Nordgarden, TAKO.-senteret, påpekte i
en kronikk i Dagsavisen høsten 2013 at
tannhelsetjenesten ikke oppfattes som
en del av en helhetlig helsetjeneste og
at tjenesten er organisert slik at den gir
god hjelp til de friskeste, mens pasienter
med kompliserte og sammensatte behov
faller mellom to stoler. Hvordan skal vi
forholde oss til at de fleste eldre mennesker som kommer på sykehjem i fremtiden har sine egne tenner i behold og at

tannsettet ikke vedlikeholdes der? Dette
er en stor utfordring som absolutt må settes på agendaen hva gjelder god helse og
behandling i et livsløpsperspektiv. Avisen
«Oslo Syd» omtalte nylig at tannhelse
nå skal være et satsingsfelt på sykehjem
i Oslo. Alle sykehjem skal ha en tannhelseansvarlig som skal på kurs, og alle
pasienter skal ses av tannpleier to ganger
per år. Det er en begynnelse, men det er
langt fra nok. Tannhelsen kan reduseres
veldig fort slik det fremgår av eksemplet
over. Alle sykehjem bør ha fast ansatt
tannpleier som undersøker og behandler
alle pasienter regelmessig. For å oppnå
dette, må anseelsen til tannpleiere økes
og utdanningsraten må heves. I tillegg
må forskning rettet mot profylakse og
behandling av eldre styrkes, nye midler
må utvikles til behandling av munntørrhet og soppinfeksjoner. Munntørrhet
som bivirkning av viktige medisiner må
reduseres, og nye materialer som motstår
bakterievekst må utvikles. Dette for å
nevne noe.
Det handler om deg og meg, hvem vet
hvem som blir alvorlig syk og kommer
på sykehjem, vil du risikere ovennevnte
scenario?

Janicke Cecilie Liaaen Jensen er
professor ved Det Odontologiske
Fakultet i Oslo. Blant hennes faglige
interesser er internasjonal forskning
omkring Sjøgrens Syndrom, en
revmatisk lidelse som blant annet
medfører munntørrhet og påfølgende
orale problemer. Hun har hjulpet
mange Sjøgren-pasienter med
diagnostikken og etterkontroller hos
tannpleiere.
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Tips til
kommunikasjon
med demente
Som tannpleier kan man raskt komme i
kontakt med demente pasienter. Kommunikasjon kan bli en stor utfordring,
ikke minst fordi munnen oppfattes som
et privat svære, og fordi tannstell i noen
tilfeller kan omfattes som ubehagelig.

Tannpleieren eller andre som skal utføre
munnstell, kan oppleve at pasienten blir
avvisende, og i noen tilfeller også aggressiv. Det er en vanskelig situasjon, og det er
viktig at man prøver å kommunisere med
den demente på best mulig måte. Langt
det viktigste er at pasienten føler seg godt
mottatt og håndtert av den som skal yte
hjelp. Personer med demens er mer vare
for stemninger, og skjønner bedre stemmeleie og kroppsspråk enn ordene som
blir brukt
Et av de vanligste problemene er at det
blir vanskelig å finne ord, i blant også å
oppfatte hva andre sier. Hvis det skjer mye
på en gang, kan det også bli vanskelig å
sortere inntrykk. Årsaken til at en person
med demens stadig stiller de samme
spørsmålene, er at han ikke husker svarene, eller glemmer at han nettopp har
spurt. Det kan også være et uttrykk for
utrygghet.
En person med framskreden demens

kan få problemer med å forstå meningen
med ord og setninger, eller med å finne de
rette ordene. Det kan bli vanskelig å holde
tråden og flyten i samtalen, noe som er
frustrerende for begge parter.
Hva kan hjelpe?
• Se på ansiktet til den man snakker med
•
Bruk tydelige, enkle, korte og langsomme setninger
• Si én ting om gangen
• Vær mest mulig konkret. Abstrakte ord
fungerer dårlig
• Det er viktig å ta seg god tid!
• Unngå distraherende faktorer: Skru av
TV, radio eller musikk
• Be personen om å beskrive hva han mener, hvis han ikke finner de rette ordene
• Foreslå gjerne et ord, men for mange
avbrytelser kan imidlertid føre til at han
gir opp å prøve selv
• Vis ekte interesse for hva han egentlig
ønsker å uttrykke

• Kroppsspråk virker langt bedre enn ord.
Et smil, en berøring, eller en gest kan virke vel så godt som en beskjed. Å holde
personen i hånden mens du snakker, kan
virke beroligende og øke konsentrasjonen
• Det er ofte mer effektivt å avlede enn å
rette på

Ni ANBEFALNINGER for
kommunikasjon med demente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stå nær personen du snakker med
Bruk navnet ofte
Ta på personen du snakker med
Stå ansikt til ansikt, og på samme nivå
Snakk sakte og tydelig
Bruk korte, enkle, klare og konsise ord
og setninger
7. Bruk gester, og ta på personen for å
understreke viktige ting
8. Gi ett budskap om gangen
9. Bruk bekreftende setninger i stedet for
spørsmål
Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelse
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LOKALLEDERSAMLING
25. og 26. FEB 2015
Referat: NTpFs fagmedarbeider Benthe Hansen

Dag 1
Visjoner og satsninger for NTpF
Det var en flott gjeng med tannpleiere fra
lokalavdelingene i NTpF som var samlet ved Raumergården Hotell, Gjerdrum
25. og 26. februar. I tillegg til lokallederne
deltok NTpFs styre og administrasjon på
møtet. NTpFs leder ønsket velkommen og
orienterte om dagsorden for begge dagene.
Hovedprogrammet første dag var: Lokallederne som viktige partnere i gjennomføringen av NTpFs prinsipp-program. Grete
Holen, tidligere spesialrådgiver i Delta, ledet seansen om visjoner og satsninger for
NTpF på en flott måte hvor deltakerne delte
sine tanker om yrkesrolle, fag og visjoner
for NTpF fremover. Hun påpekte blant
annet: «En visjon er et visualisert bilde av
ønsket resultat. Visjonen gir kraft, energi og
retning til handlingen».
Her er en kort oppsummering fra
presentasjonen og drøftingene:
Lokallederne ser behovet for et større
handlingsrom i sitt arbeid hvor det er
større aksept for det helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeidet samt den
kliniske utøvende funksjonen tannpleierne
har i offentlig tannhelsetjeneste og i privat
praksis. Tannpleierne ser økt behov for
samarbeid og samhandling med øvrig
helsetjeneste slik at «tannhelse og helse,
friskhet og sunnhet» går inn som en
naturlig del i all tenkning omkring
pasienten/brukeren og i yrkesfunksjonen
som tannpleier. Det å jobbe tverrfaglig/
tverrprofesjonelt, være samfunnsorientert
og se hele mennesket er viktig i arbeidet
som tannpleier. Det å ta seg tid til
pasienten, kunne gå i dialog, veilede, vise
empati og forståelse blir viktig for å oppnå
gode resultater tannhelsemessig slik at
pasienten/brukeren selv tar mer ansvar for

24

egen tannhelse. Lokallederne trakk videre
frem at de er stolte av arbeidet tannpleierne får til, men at de ser behovet for større
aksept for yrket og yrkesutøvelsen hos
arbeidsgiver og samarbeidspartnere i
tannhelsetjenesten. I helsetjenesten og i
befolkningen er det behov for mer
kunnskap om tannpleiernes yrkesrolle, og
konkret hva en tannpleier utfører av
oppgaver i klinikk og innen folkehelsearbeid.
Alle ga sine bidrag omkring behov for
utvikling av fagområdet tannpleie. Sentrale
utfordringer fremover er at tannpleieren
som seriøs yrkesutøver må tas mer på
alvor, bli mer inkludert i ulike fora. Ulike
forvaltningsnivåer mellom helsetjenesten
og tannhelsetjenesten skaper ofte unødige
barrierer som er «viktig å forsere» for å få
til økt samhandling omkring pasientenes
munnhelse- og generell helsesituasjon. Det
er videre ønskelig at flere tannleger ser
hvilken ressurs tannpleieren er i det
helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidet og i klinisk utøvende tannpleie.
Det å kunne benytte hverandres kompetanse mer og se verdien av komplementære
kunnskaper er viktig. Styret i NTpF vil
bruke innspill fra lokallederne til å jobbe
videre med utarbeidelse av visjon for
organisasjonen.
Sentrale verdier NTpF skal stå for
fremover er:
Faglig kompetanse, kunnskap, yrkesstolthet, trygghet, fellesskap og respekt.
Det langsiktige ønskemål er:
Det helsefremmende arbeidet kommer
mer i fokus, yrkesgruppen blir mer kjent i
befolkningen, flere tar videreutdanninger,
bedring i lønns- og arbeidsvilkår, flere
tannpleierstillinger opprettes og flere
tannpleiere organiserer seg i NTpF.

Nyttig informasjon fra leder Hilde
Aga:
Verdens Munnhelsedag 20. mars, blir en
felles markering av NTpF, NTF og Diabetesforbundet med tema Munnhelse og diabetes. Det vil bli satsing sentralt og lokalt,
og lederne for lokalavdelingene er viktige
aktører i markeringen. Lederne i lokalavdelingene og medlemmene vil få nærmere
informasjon fra NTpF sentralt.
Se for øvrig stoff fra markeringen annet
sted i bladet.
Lokalavdelingene er viktige arenaer for
arrangering av lokale fagkurs. Det er
etablert en kurskalender i NTpF. Lokalavdelingene kan sende inn aktuelle kurs til
NTpF slik at de blir lagt inn i kalenderen.
Viktig at lokallederne oppfordrer til
deltagelse på NTpFs Fagkonferanse
overfor medlemmene
Nyttig informasjon om drift ved
organisasjonskonsulent
Linda Ludmann:
NTpFs publikumsside tannpleier.no, er foreningens ansikt utad, med søkemotoren
FDT (finn din tannpleier) som er et viktig
verktøy å vedlikeholde slik at publikum
finner tannpleier i sitt fylke. Tannpleierne
MÅ holde dette ajour selv ved å henvende
seg til adm.
Stillingstorget på fagsiden er en viktig
møteplass for tannpleier/ arbeidsgivere.
Bruk dette. Alle medlemmer kan
annonsere gratis. Send til ntpf@delta.no
Fagsiden skal bli ny, NTpF samarbeider
igjen med reklamebyrået Ludens. Linda
hentet inn ønsker fra salen på hva de
ønsker å finne når de går inn på denne
siden. Mange gode forslag kom som vil
være avgjørende for konstruksjonen av
siden.

Tema: PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Spesialrådgiver og advokat i Redd Barna Lars Due-Tønnessen holdt et tankevekkende foredrag om tematikken seksuelle overgrep mot barn. Her sammen med kommunikasjonsrådgiver i Tannlegeforeningen, Tonje Ruud Canacho og Benthe Hansen fra NTpF. (Foto: Siri Bjelland)

Resultatregnskapet for de lokale avdelingene ble gjennomgått og samtidig kom
det tanker og innspill på hvordan avdelingene skaffer seg inntekter og hvordan god
forvaltning kan skape engasjement og
samhold.
Avtalegiro. Alle medlemmer som jobber
i privat sektor, eller i kombinasjonen
privat /offentlig sektor må gå over til
avtalegiro. Det har vært en del driftsutfordringer.
Dag 2
Lokallederne som ledere:
Dag 2 startet med tilbakeblikk og refleksjoner fra gårsdagen ved fagutvikler Benthe
Hansen, NTpF. Deretter overtok rådgiverne i Delta, Janne Ulfstein og Sahra Sunden, som fokuserte på lokalledernes rolle,
funksjon og ansvar. Hensikten med denne
seansen var å få mer kjennskap til hva det
innebærer å være lokalleder i en organisasjon, og hva dette betyr for en lokalleder i
NTpF og Delta.

Dokumenter som styrer virksomheten i
NTpF er blant annet: Vedtektene for
NTpF og lokalavdelingene, vedtatt
prinsipprogram for 2014-2018 som er
utviklet i tråd med Deltas program samt
NTpFs strategi for landsmøteperioden
med satsning for 2014-2015.
Det som nå er ønskelig er at lokalavdelingene utarbeider sine lokale handlingsplaner for aktiviteten i 2015 med
utgangspunkt i NTpFs prinsipprogram.
En slik prosess blant medlemmene i
lokalavdelingene gjør at de ulike yrkesfaglige og sosiale aktiviteter i lokalavdelingene er bevisstgjørende og får en
forankring både lokalt og sentralt. På
spørsmål om hva de ulike lokallederne
ønsket for sin lokalavdeling kom følgende
frem: Få inspirasjon og innspill til å jobbe
på flere ulike måter, se nye muligheter og
få «gode verktøy» til å utøve lederrollen
lokalt og i forhold til NTpF sentralt.
Utfordringer som gikk igjen var
følgende: Det er viktig å øke det lokale

engasjementet, få større forståelse fra
tannpleiere at de bør påta seg ulike verv og
jobbe systematisk i fellesskap for å
videreutvikle lokalavdelingene som en
fag- og yrkesorganisasjon i NTpF og Delta.
Det er behov for å arbeide mer med faglig
utvikling hvor yrkesstolthet, samarbeid og
økt fokus på helsefremmende arbeid og
klinisk tannpleie inngår.
Janne og Sara kom deretter inn på hva
det innebærer å være formell leder i en
organisasjon og hva ledelse innebærer.
Stikkordene var makt, tillit, oppgavefordeling, hva fremmer og hva hemmer
samarbeid og relasjonsbygging? Viktigheten med å møte medmennesker der de er
og hjelpe hverandre til å bli gode ble
presisert. De voksne i en frivillig
organisasjon må ta de unge mer på alvor,
«kunne gi fra seg makt og innflytelse» slik
at det blir reell medvirkning for de unge.
Dette er ikke bare et spørsmål om de
unges kompetanse, men også de voksnes
holdninger, handlinger og «i hvor stor
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grad de ønsker å slippe taket», og overlate
oppgaver og initiativ. Hvem ønsker vi
velkommen i våre organisasjoner? spurte
Janne. Er det de unge som reproduserer
meninger, ytringer, strukturer og ideer,
eller de unge som er nytenkende og innovative?
Tilslutt kom de inn på nyere arenaer for
frivillig arbeid hvor deltakelsesformene
har endret seg; -den virtuelle frivilligheten
gjennom sosiale nettsamfunn med ulike
diskusjonsgrupper mv som er blitt sentrale
faktorer for enkeltmennesket kontra det
tidligere og nåværende frivillige arbeidet
som har vært en av bærebjelkene i vårt
demokrati og velferdssamfunn. Ulike
frivillige organisasjoner har fungert og
fungerer fortsatt som en sosialiseringsarena hvor man får tilhørighet og kjenner
fellesskap med andre, påpekte Janne
Ulfstein.
Lokallederne ble deretter oppfordret til
å reflektere over hvilken lokalleder du
ønsker å være, og hvordan ønsker du at
handlingsplanen for din lokalavdeling
skal gjennomføres? Her er en kort
oppsummering: Lokallederne ønsker å
være tilgjengelige og åpne for forslag, være
offensive, dele og utveksle erfaringer fra
tidligere styremedlemmer og andre.
Viktigheten med å bruke tid til faglige
diskusjoner, fagutvikling og sosialt samvær
hvor medlemmer også blir ansvarliggjort
slik at de påtar seg oppgaver ble påpekt.
Dette gjelder blant annet arbeidet med å
videreutvikle lokalavdelingen, tannpleiefaget og deltakelse i sosiale medier/
nettsamfunn som hjelper tannpleierne
som yrkesgruppe videre.
Redd Barnas nasjonale kampanje
mot seksuelle overgrep mot barn,«viktig å bli sett, hørt og trodd»
Spesialrådgiver og advokat i Redd Barna
Lars Due-Tønnessen holdt et tankevekkende foredrag om tematikken seksuelle
overgrep mot barn. Norge har kommet
lengre i det forebyggende arbeidet rundt
vold mot barn enn mot seksuelle overgrep
mot barn, fortalt han, og viste til Redd
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Barnas nasjonale kampanje våren 2015
som omtales i Magasinet 1/2015 hvor
tannhelsepersonell også er viktige aktører og samarbeidspartnere, se http://www.
reddbarna.no/ReddBarnalansererkampanjeomovergrepmotbarn
Flere barn enn vi tror utsettes for seksuelle overgrep, vi må bry oss for å skape en
tryggere hverdag! Dette er et av de største folkehelseutfordringene i Norge i dag,
fortalte Due-Tønnessen. Veldig mange
av de overgrepsutsatte barna sliter, og tar
med seg disse vonde opplevelsene med
skyld og skam og omsorgssvikt langt inn
i voksenlivet. Kanskje bærer de denne
hemmeligheten alene livet ut, og har aldri
fått hjelp. Mange av de voksne som sliter
har vært utsatt for til dels grove overgrep
som unge, se http://www.reddbarna.no/
jegerher/kampanjenyheter/se-hoer-ogtro-barna
Tannpleiere og tannleger må våge å
MØTE OG SE barna som har det
vanskelig siden de er av de få yrkesgruppene som ser barna regelmessig gjennom
oppveksten, og har kompetanse til å
avdekke seksuelle overgrep med meldeplikt. Han roste utdanningsinstitusjonene
og tannhelsetjenesten som systematisk
har grepet fatt i denne problematikken,
og har gjort noe konkret for å skape
trygghet hos yrkesutøverne. Han viste til
Rapporten om seksuelle overgrep som
skal lanseres 5. mars hvor befolkningens
kunnskap om og holdninger til seksuelle
overgrep mot barn har vært kartlagt, se
www.reddbarna.no
Tale Skybak i Redd Barna forteller at
nesten ett av fire barn utsettes for
seksuelle overgrep før de har fylt 16 år, og
ofte fra en de kjenner og som de har et
tillitsforhold til. Barn trenger modige
voksne som ser barna, som tør å gå i
dialog, en som forstår og tror det som blir
fortalt. Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem i Norge, her er det store
mørketall. Hvorfor bagatelliserer vi og
bortforklarer tegn på seksuelle overgrep?
Er det for å beskytte oss selv? Viktig at vi
tar dette på alvor og skaper en tryggere

hverdag for barna. Vi trenger mer
kunnskap og fokus på seksuelle overgrep
til de som også har et profesjonelt ansvar
for barn, påpekte hun.
Kampanjen skal foregå i ti norske byer,
og hensikten er å skape et lokalt engasjement og øke kunnskapen om seksuelle
overgrep mot barn. Kampanjebyene er
Alta, Mosjøen, Levanger, Ålesund,
Førde, Mandal, Skien, Drammen,
Kongsvinger og Fredrikstad. Det vil bli
lagt ut mer info på NTpFs nettsted og
Facebook.
For ev spørsmål om kampanjen kontakt
prosjektleder i Redd Barna, epost: ane.
aamodt@reddbarna.no Mer informasjon
om kamapnjen kommer direkte i mail til
lokallederne.
Videreutdanningstilbudet i tannpleie
og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 60 studiepoeng på deltid over to år ble gjennomgått:
Fagutvikler Benthe Hansen orienterte
om at studieplanarbeidet er i siste fase
nå, og en ekstern komite skal vurdere
planen, deretter til godkjenning ved HBV.
Mer informasjon kommer om studiestart
så snart planen er godkjent.
Erfaringer og utfordringer lokalavdelingene ble tilslutt gjennomgått ved leder
Hilda Aga. Det som gikk igjen var tildels
manglende engasjement i en travel
hverdag i lokalavd., ønsker om at flere
tannpleiere fra privat praksis deltar, flere
ønsker lokale kurs og mer samarbeid og
informasjonsflyt lokalavd. imellom.
Evalueringen for samlingen var god;
- flere hadde fått inspirasjon med mer
engasjement og nyttig informasjon.
Viktigheten av å treffe flere kolleger i
samme situasjon, og få flere å samarbeide
med på tvers av lokalavdelingene ble også
nevnt Viktig å kunne dele med hverandre og invitere flere lokalforeninger på
ulike arrangementer er også ønskelig.

LOKALAVDELINGENE
Tekst: Anne L. Buvik Foto: Privat
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spørsmål til fylkeslederne
Sylvi Rødal (39), Møre og Romsdal

1 Fortell litt om deg og din bakgrunn
som tannpleier?
Jeg ble ferdig utdannet i Bergen i 2000, og
jobber i dag i Ålesund i den offentlige
tannhelsetjenesten. I min yrkeskarriere
har jeg vært innom en rekke steder, en
slags omreisende i tannpleie! Jeg hadde
min første jobb i Nederland, i Rotterdam.
Deretter har jeg jobber på Stange, på
Fauske og i Bodø, mesteparten av tiden
privat. Jeg flyttet så til Ålesund og jobbet
privat i seks år, men siden 2012 har jeg
jobbet offentlig.
2 Når og hvorfor meldte du deg inn i
NTpF?
Jeg meldte meg inn i hovedforeningen da
jeg kom tilbake fra Nederland. Jeg syntes
det var nyttig og trygt å ha en forening i
ryggen som var der for meg og som
kunne yte eksperthjelp, både faglig og
organisatorisk. Når det gjelder
lokalavdelingen, meldte jeg meg faktisk
ikke inn før i fjor.
3 Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Det var nok mer tilfeldig enn planlagt.
Her i fylket har det vært slik at
tannpleierne i de ulike distriktene har
«byttet på» å ha styret i foreningen. Dette
fordi det skal være praktisk med hensyn
til store avstander etc. I fjor var det tid for
vårt distrikt å ta over ansvaret, så vi var
en gjeng som satte oss ned for å planlegge
og fordele verv. Og vips, så var jeg leder!
4 Fortell litt om samarbeid og aktivitet
i din lokalavdeling.
Det er et utfordrende distrikt, rent
geografisk, og medlemmene er travle

jenter med mange jern i ilden. Derfor har
det vært vanskelig å få til veldig stor
aktivitet. Men vi har tatt sikte på å ha ett
stort arrangement i året. Vi arrangerer en
fagdag nå i april, og håper på stor
oppslutning. Ellers er det et ønske at vi
også skal få til mindre, mer uformelle
treff, men foreløpig har det blitt med
planene.

5 Hvilke saker er viktige for deg/dere?
At vi kan få til et faglig miljø, samt at
tannpleiernes arbeid blir mer kjent blant
folk flest.

videreutdanningstilbud i Buskerud/
Vestfold. Det er veldig bra. Jeg tror vi
kommer til å spille en viktig rolle i
arbeidet med forebygging og folkehelse.
Det er et fremtidsrettet yrke, det blir
stadig flere eldre, og stadig flere har egne
tenner opp i høy alder. Ellers håper jeg at
tannpleieren som yrkesgruppe blir mer
kjent for befolkningen, det er stort behov
for oss, og da må også publikum bli
oppmerksomme på oss!

6 Hva er de største utfordringene?
Avstandene innen distriktet er en
utfordring. Også det at mange av
medlemmene har en travel hverdag, slik
at det ikke er så lett å få til faglig aktivitet.
7 Hva kan NTpF og Delta sentralt og du
bidra med i lokallagsarbeidet?
Vi har ikke hatt så mye behov for hjelp fra
NTpF og Delta, men det er fint at de er
der! Og ønsker vi det, får vi rask og
profesjonell hjelp. Vi får alltid kjappe svar
på henvendelsene våre. Og det sitter
veldig faglig dyktige personer der! Når
det gjelder Delta, er jeg jo ganske fersk
selv, så jeg har ikke hatt så mye kontakt.
Men nå er det en tannpleier som er blitt
hovedtillitsvalgt for Delta her i distriktet,
og det er jo veldig bra for oss.
8 Hvordan ser du for deg utviklingen
innen faget de neste ti år?
Videreutdanning blir viktig. Da jeg ble
utdannet, var studietiden to år, nå er den
tre. Vi får jo også nå etablert
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Nytt
Nøkkelhull
fra 1. mars
Mindre salt og mer fullkorn, og flere nye produktgrupper som kan
nøkkelhullmerkes. Den 1. mars trådte den nye forskriften i kraft, og
kravene for å benytte merket er strengere og tydeligere.
Sideinnhold
Nøkkelhullet er myndighetenes merkeordning for matvarer som inneholder
mindre mettet fett, sukker og salt og mer
fiber enn andre sammenlignbare produkter. Da nøkkelhullordningen ble lansert i
2009, var det første gang myndighetene i
flere nordiske land gikk sammen om en
felles merkeordning for sunnere matvarer. Nå har forskriften blitt revidert, og
endringene trer i kraft fra første mars.
De gamle reglene gjelder parallelt i en
overgangsperiode på ett og et halvt år, det
vil si frem til 1. september 2016.
– Merkeordningen er dynamisk, og den
skal revideres når det er kommet ny
kunnskap eller når matvaremarkedet
endres. Det er et viktig mål at merkeordningen stimulerer til produktutvikling i
en sunnere retning i tråd med ernæringsanbefalingene, sier Merethe Steen,
seksjonssjef merking og kvalitet i
Mattilsynet.
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De nye mulighetene og revideringen av
kriteriene betyr at antall nye matvaregrupper øker fra 25 til 33.
– Nøkkelhullet er en viktig bidragsyter
til et bedret kosthold i befolkningen.
Reviderte kriterier og flere matvaregrupper vil gjøre det lettere for folk å velge
matvarer med mindre mettet fett, sukker
og salt, og mer fiber. Vi gleder oss til å se
flere nøkkelhullprodukter i hyllene, sier
Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør
befolkningsrettet folkehelsearbeid i
Helsedirektoratet.
De viktigste endringene
• Mindre salt, mettet fett og sukker og
mer fullkorn
• Det er innført kriterier for maksimalt
saltinnhold i kjøtt- og fiskeprodukter.
• Kravet til saltinnhold er strammet inn
med inntil 20 prosent i matvaregrupper
som kornblandinger, brød, margarin,
matolje, ferdigretter, pizza/pirog, bagett/

wraps og supper. Saltkravet for ost er
lempet noe. Det er også nytt at salt skal
merkes som salt, ikke natrium, slik at
det blir enklere for forbrukeren å forstå
merkingen.
• Det har vært kriterier for totalt fettinnhold siden nøkkelhullordningen ble
etablert. Dette er opprettholdt, men det
legges nå større vekt på innholdet av mettet fett.
• Kriteriet for innholdet av tilsatt sukker
er strammet inn i noen grupper.
• Krav til innhold av fullkorn er økt med
20 prosent for brød og baguetter/wraps
og med 100 prosent for pizza/piroger og
lignende produkter.

FAGLIG
Det er ikke lett å velge riktig i dagligvarebutikken. Nøkkelhullmerkningen har nå gjennomgått
en større revisjon, som ble iverksatt fra 1. mars.
(FOTO: HELSEDIREKTORATET)

Fakta om Nøkkelhullet

Nøkkelhullet på flere varer
Med de nye reglene kan enda flere
matvarer nøkkelhullmerkes, dersom de
oppfyller kravene. Nye produktgrupper
som kan merkes er mindre ferdigretter med minst 50 prosent grønnsaker
og frukt, usaltede nøtter, dressinger av
olje og eddik, sauser til middagsretter,
glutenfritt brød, laktosefri melk og friske
krydderurter. Småretter med mye grønnsaker og frukt er tatt inn for å stimulere
til utvikling av flere produkter med disse
ingrediensene. Dressing og saus er store
produktgrupper hvor det er viktig å
veilede forbrukerne til alternativene med
mindre salt og mettet fett.

Uemballert brød, kjøtt og ost kan
markedsføres med Nøkkelhullet.
Tidligere har bare ferdigpakkede
matvarer og fersk frukt, grønnsaker og
fisk i ferskvarediskene kunnet merkes
med Nøkkelhullet. Nå kan også brød,
knekkebrød, kjøtt og ost som oppfyller
nøkkelhullkravene, men ikke er innpakket, markedsføres med Nøkkelhullet
dersom virksomheten på anmodning kan
opplyse om grunnlaget for bruk av
Nøkkelhullet. Dette kan gjøre det mulig
for forbrukerne å finne nøkkelhullmerkede produkter også i ferskvareavdelingene i butikkene.

• Nøkkelhullet er et symbol som skal gjøre
det enkelt for folk å velge sunnere matvarer innen matvaregrupper og dermed øke
muligheten til å sette sammen et sunt og
variert kosthold i tråd med myndighetenes
kostråd.
• Nye nordiske næringsstoffanbefalinger
(NNR2012) ligger til grunn for kriteriene
• Merkeordningen setter krav til minimumsinnhold av kostfiber og maksimumsinnhold
av fett, mettet fett, salt og sukker i matvarer
som inngår i merkeordningen.
• Sammenlignet med andre matvarer innen
samme varegruppe, oppfyller produkter
med Nøkkelhullet ett eller flere av disse kravene. En matvare merket med Nøkkelhullet
betyr derfor at den er et sunnere valg innen
sin matvaregruppe.
• Nøkkelhullet er en enkel og tydelig merking
som veileder forbrukerne i en travel handlesituasjon og er dermed et verktøy for å gjøre
det lettere å sette sammen et sunt og variert
kosthold.
• Hensikten med ordningen er også å
stimulere matvarebransjen til å utvikle
flere produkter med mindre fett, sunnere
fettsyresammensetning, mindre salt og
sukker samt med mer kostfiber, fullkorn,
grønnsaker og frukt.
• Bruk av Nøkkelhullmerket utløser krav om
at ferdigpakkede varer må merkes med en
næringsdeklarasjon. Slik kan forbrukerne
enkelt sjekke innholdet av næringsstoffer i
produktet. Frukt, bær, grønnsaker, fisk og
sjømat er unntatt fra dette kravet. Brød,
knekkebrød, kjøtt og ost som oppfyller nøkkelhullkravene, men ikke er innpakket, kan
også markedsføres med Nøkkelhullet.
• Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning
for sunnere matvarer som myndighetene i
Norden står bak. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet som har ansvaret for
ordningen. Nøkkelhullmerket var opprinnelig en svensk merkeordning.
• Nøkkelhullet er et svensk, registrert
varemerke som eies av Livsmedelsverket i
Sverige.
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stillingsannonser

Kaldnes Tannhelse søker dyktig og faglig oppdatert
Tannpleier hel-/deltid til spennende oppgaver i
spesialistteam med periodontist, protetiker
og almentannleger
Oppstart etter avtale. Søknadsfrist 15. april

høring om spedbarnsernæring
Morsmelk er den beste maten for spedbarn, og spedbarn kan trygt få
kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene,
dersom mor og barn trives med det. Dette understrekes i Helsedirektoratets utkast til ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring gir
anbefalinger om kostholdet til barn det første året. Målgruppen for
retningslinjen er personer som jobber på helsestasjon, fastleger og alle
andre som veileder om spedbarnsernæring. Nå går utkast til en ny
retningslinje på høring, og fristen for innspill er 1. juni 2015.
– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på
valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med
ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver
i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt
verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt
dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier avdelingsdirektør
Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Søknad med CV sendes:
daglig leder Anne Aas, aas@kaldnestannhelse.com

For alle ledige stillinger finner du fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema på: www.ostfoldfk.no/

Ledige stillinger
Tannhelsetjenesten i Østfold har ledige
Lederstillinger og Tannpleiervikariat
Mer informasjon om tannhelsetjenesten,
se våre nettsider: www.ostfoldfk.no/tannhelse

Hever aldersgrensen for helsepersonell
Regjeringen vil legge til rette for at eldre som
ønsker det skal kunne stå lenger i arbeid. Nå
foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for
bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens
eller spesialgodkjenning fra 75 til 80 år.
– Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre.
Eldre helsepersonell utgjør en betydelig
ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og
erfaring, sier helse- og omsorgsminister Bent
Høie.
–For mange eldre er det å være i arbeid bra,
både for den fysiske og psykiske helsen.
Eldre ønsker å bidra, både i arbeidslivet og
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ellers i samfunnet. Nå legger regjeringen til
rette for dette, sier statssekretær Astrid
Nøklebye Heiberg. I dag er det slik at
autorisasjonen bortfaller når helsepersonell
fyller 75 år. Da er søknad og tildeling av
lisens en forutsetning for videre pasientrettet
virksomhet. Helse- og
omsorgsdepartementet fremmer nå et
lovforslag for Stortinget om heving av
aldersgrensen for bortfall av helsepersonells
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år.
Samtidig videreføres dagens ordning med

adgang for personer over 80 år å søke om
lisens dersom de fortsatt ønsker å drive
pasientrettet virksomhet. For personer som
er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense
innføres, foreslås det en overgangsordning
der melding til Statens autorisasjonskontor
for helsepersonell fører til gjenerverv av
autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjenningen frem til 80 år.
Forutsatt at Stortinget behandler og vedtar
forslagene om endringer i helse-personelloven
våren 2015, vil heving av aldersgrensen kunne
tre i kraft i løpet av 2015.
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STYRKER
MUNNENS
NATURLIGE
FORSVAR

INNEHOLDER
ENZYMER OG
PROTEINER – SOM
FINNES NATURLIG
I MUNNEN.

Forebygger hull og
tannkjøttproblemer.

*Zendium Classic er Svanemerket.
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