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Kunnskap og entusiasme
Fagkonferansen 2015 tar stor plass i dette nummeret. Det
er naturlig, det er NTpFs storsatsing gjennom året, og et av
de fremste tilbudene foreningen gir til medlemmene. Og
tannpleierne vet å ta imot tilbudet. Med 250 påmeldte er
det en imponerende prosentandel av medlemmene som lar
seg opplyse og informere på ett og samme sted.
Inspirasjon er viktig. Mange yrkesutøvere, ikke bare
tannpleiere, kan ofte ha en jobb hvor omgangen med
kolleger er liten, kanskje er man den eneste i sin profesjon på et arbeidssted. Da
er det viktig med impulser utenfra, et felles møtested og en mulighet til å sette
akkurat SIN profesjon i fokus. Mange av dem vi snakket med i Sandefjord, gav
uttrykk for dette. Kunnskap og samvær med andre gir inspirasjon og skaper
entusiasme.
Det faglige temaet i dette nummer av «Tannstikka» er røyking. Nå igjen,
tenker du kanskje, men det kommer stadig ny forskning og annen relevant
kunnskap om en av samfunnets største helsetrusler. Mange av oss har sett med
noe undring på den nye trenden med elektroniske sigaretter, e-sigaretter, som
riktignok ikke er tillat solgt i Norge, men som mange likevel bruker. Er det
farlig eller ikke? Skader det omgivelsene? Hjelper det om man ønsker å slutte?
Nå foreligger en utredning om temaet fra Helsedirektoratet, rykende fersk. Vi
bringer konklusjoner og anbefalinger, god kunnskap når pasienten spør
tannpleieren om dette er et alternativ for å slutte å røyke.
Det har tatt mange tiår å forstå helt og fullt hvor skadelig røyking er. For mitt
vedkommende var det først da jeg så mange i min foreldres omgangskrets få
røykrelaterte sykdommer, og endog dø av dem, at det sank inn hos meg hvor
farlig og livsforkortende tobakksbruk er. Derfor er det et viktig helseforebyggende tiltak at tannpleieren tar seg tid til å «bry» pasienten med noen få, enkle
spørsmål om tobakksbruk. Det kan være vanskelig å tråkke inn i den private
sfære, men det er likevel en utfordring yrkesgruppen må ta.
Sommeren ligger foran oss. La oss håpe på solrike og late feriedager for flest
mulig, slik at batteriene kan lades til høsten.
Ha en god sommer!

Tilskudd til utdanningen
Rett før dette nummer av Tannstikka gikk i trykken, kom følgende
gladnyhet: Høgskolen i Buskerud og Vestfold har totalt mottatt to millioner
kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet i tidsrommet 2014-2016 til utredning,
studieplanarbeid, etablering og gjennomføring av Videreutdanningen i
tannpleie og helsefremmende arbeid for tannpleiere.
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Leder

Kunnskap og kompetanse i fokus
Fagkonferansen 2015 i Sandefjord er
historie. NTpF sine fagkonferansar krev
stor innsats gjennom året både frå den
lokale avdelinga og NTpF sentralt, for at
både program, sosiale aktivitetar,
utstillinga og forhold på hotellet skal vera
optimale. I år var avdeling Vestfold
vertsfylke. Tusen takk til avdelinga for at
de la til rette for ei vel organisert ramme
rundt konferansen. Det har vore hardt
arbeid prega av stort engasjement hos
lokalavdelinga, og resultatet vart deretter!
Gevinsten blir ei samansveisa avdeling og
økonomisk kompensasjon. At
lokalavdelingar får betra økonomi, gjer at
det blir ei meir handlingskompetent
avdeling til medlemmene sitt beste. Lukka
til, NTpF avdeling Vestfold!
NTpF hadde regi på fagleg innhald. Den

enkelte tannpleiar er sjølv ansvarleg for å
halda seg fagleg oppdatert, og NTpF sin
fagkonferanse er eit godt tilbod, i tillegg til
andre arenaer som kan vera aktuelle, ifølge
NTpF sitt kurstilbod. NTpF jobbar for å få
på plass eit godt program med fagområder
som både tannpleiaren i privat praksis og
offentleg teneste kan ha nytte av. Innhaldet
på årets konferanse synleggjorde
tannpleiaren sine ulike arbeidsområder.
Resultat frå Quest-back-underøkinga som
vart sendt ut i etterkant, er med på å
danna grunnlag for innhaldet på
framtidige konferansar.
Åpningsforedraget ved statssekretær i
Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth
Normann, var med på å gje ei høgtidleg og
fagleg god ramme rundt konferansen.
Normann understreka den framtidige

helsetenesta som ei teneste prega av
teamarbeid og samhandling i større grad enn
tilfellet er i dag. Det er godt nytt for
tannpleiaren, som vil ha ein naturleg plass det
helsefremjande og førebyggjande arbeidet.
Statssekretæren kom fleire gonger
attende til behovet for vidareutdanning og
kompetanse på eit høgt nivå for framtidas
helsearbeidarar. Kompetanse og
utdanning var og på agendaen til fleire
foredragshaldarar. Det vil opne seg
moglegheiter til forsking og hospitering
ved Tannhelsetenesta sine ulike
kompetansesentra.
NTpF vil oppfordra tannpleiarar til å visa
interesse for etableringa av det nye tilbodet
ved Høgskulen i Buskerud og Vestfold, og
søkja på vidareutdanninga. Moglegheiter til
vidareutdanning innafor eige fagfelt har over
lang tid vore eit etterlengta behov for NTpF
sine medlemmer. I 2016 er tilbodet der.
Konferansen viste at mange tannpleiarar
allereie har tileigna seg stor kompetanse,
då mange av foredragshaldarane kom frå
eige rekkjer. Stipendiat Ferda Gulcan frå
Bergen presenterte si eiga forsking. At
tannpleiarar sjølve presenterar arbeidsfelt
på fagkonferansen som har ålmenn
interesse, vil NTpF fortsetja med. Og få
dagar før konferansen kom den gledelege
meldinga om at Linda Stein hadde
disputert ved Universitetet i Tromsø, og
dermed er blitt den tredje tannpleiar med
doktorgrad! NTpF gratulerer!
Neste års konferanse blir i Kragerø i
slutten av mai, og eg vonar å sjå mange av
dykk der. Arbeidet med programmet er
allereie i gong.
Riktig god sommar til tannpleiarar og
samarbeidspartar ønskjer Norsk
Tannpleierforening ved
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på plakaten

Endring i stipendordninga

Ny tannpleier med Dr.grad/HD i Norge
Norsk Tannpleierforening gratulerer så mye
Master of science og tannpleier Linda Stein
som disputerte for ph.d.-graden i
medisinske fag, og forsvarte avhandlingen
offentlig den 13. mai ved Universitetet i
Tromsø. Vi ønsker henne lykke til videre!
“Oral health literacy in adult dental
patients – A clinical study”
Kort sammendrag av avhandlingen:
Bakgrunnen for avhandlingen er erfaringen
med at mange pasienter ikke gjør det som
helsepersonell gir råd om. Tidligere har det
vært vanlig å legge ansvaret for dette over
på pasienten, men i doktorgradsarbeidet
ville man undersøke om det kunne ha noe å
gjøre med måten helsepersonell presenterer
informasjonen på. Linda Stein og
medarbeidere har utviklet et nytt verktøy
for å måle på hvilket nivå pasienter forstår
helseinformasjon. Dette verktøyet ble brukt
for å måle hvor godt et utvalg voksne
mennesker forstår helseinformasjon, og
deretter ble nivået brukt for å skreddersy
kommunikasjonen på tannklinikken til den
enkelte pasient. Både informasjon om
tannhelsetilstand og råd om og opplæring i
hvordan den enkelte best kan opprettholde
eller forbedre sin tannhelse ble
individtilpasset ved hjelp av
kommunikasjonsteknikker. Resultatet viste
at de pasientene som hadde fått
skreddersydd kommunikasjon forbedret
sin tannhelse sammenliknet med en
kontrollgruppe som fikk standard
informasjon. Det kan derfor være
hensiktsmessig å individ-tilpasse
kommunikasjonen med pasienter i større
grad enn det som er vanlig i dag.
Veilederer:
Hovedveileder professor Jan Bergdahl
Biveileder førsteamanuensis Maud
Bergdahl
Biveileder førsteamanuensis Kjell Sverre
Pettersen

Norsk Tannpleierforening har revurdert
stipendordninga, og styret har vedtatt
følgjande retningslinjer for utdeling. Sjå
NTpF si nettside, tannpleier.no, for
fullstendig informasjon.
Stipendbeløpet:
Kr 5000,- for 30 studiepoeng (sp), kr 10.000,for 60 sp og kr 20.000,- for 120 sp. Stipend
blir utdelt etter avslutta og bestått eksamen.
Krav før tildeling av stipend:
Bekreftelse frå studiested om bestått
eksamen
Søknadsfrist:
Søknadsfrist innan 31. juli kvart år.
For 2015 er søknadsfrist 1. oktober.
Linda Stein er ny Master of Science.

Bedømmelseskomiteen:
Professor Tiril Willumsen, Avdeling for
pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk
odontologi, Det odontologiske fakultet,
Universitetet i Oslo – 1. opponent
Førsteamanuensis Katarina Konradsson,
Institutionen för odontologi, Medicinska
Fakulteten, Umeå universitet, Sverige – 2.
opponent
Førsteamanuensis Jan-Are Kolset Johnsen,
Institutt for klinisk odontologi, UiT – leder
av komité
Disputasleder:
Instituttleder Claes-Göran Crossner,
Institutt for klinisk odontologi, Det
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i
Tromsø – Norges arktiske universitet
Prøveforelesningen omhandlet: “Teorier og
intervensjoner rettet mot endring av
tannhelseatferd ”
Et intervju med Linda Stein kommer i neste
nummer av Tannstikka.

JUBILANTER

40 år

Beate Kydland, Egersund
Siw Monkerud Tangen, Vesterøy
Monica Hamari, Alta
Marit Røssland, Stavanger
Connie Chang, Skjetten
Lill-Mari Andersen, Storsteinnes
Geirvild Alstadseter, Trondheim
Julie Fiva, Oslo

50 år

Lise Birkeland, Haugesund
Gunn Beate Almli, Mo i Rana
Ruth-Anne Braset Seljeås, Fauske
Lillian Nordahl, Laksevåg

60 år

Synnøve Røsgård, Stavanger
Brit Knudsen, Tolvsrød
Liv Jenny Christensen, Sandefjord
Bjørg Eikum Frogner, Oslo
Irene Salbu, Ulset
Kirsti Sataslaatten, Gjøvik
Ruth Gausvik, Karmsund
Lena Kvarv, Rognan
My Mainy Anett Jakobsson, Gullaug
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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på plakaten
Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2015
Veit du om ein person eller ein organisasjon som fortener Karl Evang-prisen i år?
Frist for å sende inn forslag til kandidatar er 19. august 2015. 08.05.2015 10:46
Sideinnhold
Karl Evang-prisen vart oppretta i 1981 som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for
hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet
for barnevern, folkehelse og sosiale forhold.
Kriterium for tildelinga
Karl Evang-prisen for 2015 skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein
særleg innsats for å fremje folkehelsa og sosiale forhold som er viktig for denne,
rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- og/eller sosialtenesta opplysingsarbeid
og medverknad i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske
spørsmål. Det er ingen føresetnad at vedkommande person eller organisasjon er knytt
til barnevernet eller helse- og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at innsatsen er aktuell,
men innsats over tid vil òg bli vurdert.
Prisutdeling
Prisen blir delt ut i samband med Folkehelseforeningen sin årlege folkehelskonferanse
26.–27. oktober 2015. Prisen er på kr 50 000.
Komite
Komiteen som vel prisvinnar vil fortsette ut 2015 og består av: professor Aslak Syse,
Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leiar) journalist Marie
Rein Bore, Stavanger Aftenblad professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin,
Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb,
Diakonhjemmet Høgskole, Oslo rådgjevar Line Oma (sekretær), Helsedirektoratet.
Innsending av søknad
Skriftleg søknad med grunngjeving kan sendast av kandidaten sjølv eller andre personar og
organisasjonar til: line.oma@helsedir.no eller til:
Helsedirektoratet, Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Lyst på en lederjobb?
Østfold fylkeskommune har utlyst seks lederstillinger til den kommende
tannklinikkstrukture.
Dette er stillinger som ikke nødvendigvis må fylles av tannleger, men av personer
med tannhelsefaglig bakgrunn. Dermed bør det være fritt frem for tannpleiere å søke
på disse stillingene. I Norge finnes det godt kvalifiserte tannpleiere til stillingene, så
hvorfor ikke gripe muligheten?
Østfold fylkeskommune har vedtatt en plan for klinikker og klinikkstruktur som sier
at Tannhelsetjenesten skal endres fra 17 til 6 klinikker innen 2023.Klinikkene lokaliseres i Fredrikstad, Halden, Sarpsborg, Mysen, Askim og Moss.
Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn vedtatt en ny organisering av den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold. Man søker etter ledere med gode samarbeidsevner,
evne til å motivere, inspirere og engasjere. De som ansettes må ha relevant utdanning,
lederkompetanse og erfaring fra fagfeltet. Man kan lese hele utlysningen på fylkeskommunens hjemmesider, www.ostfold-f.kommune.no6

Vår kjære tannpleierkollega
Bjørg Laila Jonassen til minne
Det var med vanntro og forskrekkelse vi fikk
vite at du plutselig døde etter kort tids sykeleie.
Du Bjørg, som var den sunne, sporty og sterke
dama – du som trente nesten hver dag –
ufattelig at du plutselig skulle bli syk.
Vi husker godt alle de gangene vi var samlet
– enten på møter / reiser eller sosiale
sammenhenger
DU møtte oss alltid med et stort varmt smil
og en god klem – DU brydde deg om oss – DU
var utrolig energisk og humørfylt – DU hadde
alltid en god kommentar på lur – DU hadde en
hærlig og smittsom latter – DU var utrolig
hjelpsom for alle rundt deg – DU var engasjert i
jobben din og brydde deg veldig om dine
pasienter – DU har lært opp flere generasjoner
på Steinkjer til god tannhelse - ingen gikk vel ut
døra di uten at dem «kunn puss tenner’n og spis
gotteri bærre på lørdag».
DU var glad i livet og det er utrolig å tenke på
at ditt liv skulle slutte så brått, DU som hadde så
mange drømmer videre.
Det blir veldig rart når vi tannpleierkolleger
skal møtes – uten å høre din kjente, kjære latter,
sprudlende stemme med den herlige
nordlandsdialekten og vi kommer til å savne
din gode varme klem.
Vi husker deg også som en omsorgsfull mor,
bestemor og kjæreste. Du delte mange fine
bilder med oss. Tankene våre går til Aleksander
og «jent’n» og din kjære Egil.
Nå har himmelen fått en fantastisk ny engel!
DU, Bjørg, har nok allerede begynt å ordne og
engasjere dæ i lag med de englan du har i blant
dæ.
Vi glømme dæ aldri!
Dine tannpleier-kolleger i Nord-Trøndelag
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Har dine pasienter tannkjøttbetennelse?
Å skifte tannkrem er en god start!
GUM® Paroex 0,06 CHX tannkrem er den første antiseptisk
tannkrem for langvarig bruk!
Klinisk bevist effektiv mot tannkjøttsykdom*
1,2
Baseline

1

6 uker

0,7
0,5
0,2

GUM® Paroex® tannkrem

Fluortannkrem

I en nylig gjennomført studie med gingivittpasienter, fikk en gruppe pusset
tennene med GUM® Paroex® 0,06% tannkrem med 1450 ppm fluor i 6 uker,
og en annen gruppe fikk pusset tennene med vanlig fluortannkrem (1450
ppm).
RESULTAT:
Effekt: Etter 6 uker fant man en signifikant gingivitt reduksjon (31%) hos
pasienter som pusset tennene med GUM® Paroex® tannkrem. I den andre gruppen kunne man ikke se noe forskjell i gingivitt hos pasientene som
brukte vanlig fluortannkrem.
Bivirkninger: Ingen av pasientene i gruppene rappoterte om bivikrninger
på misfarging av tenner eller smak.

* ”Klorhexidin i lavdose - Et effektiv til daglig munnhygene? doc Per Ramberg, Sahlgrenska Akademin, Gøteborg universitet, Publ. i TandhyginistTidning nr 4.13

GUM® Paroex® 0,06% CHX TANNKREM
•

God smak

•

Inneholder både klorhexidin, CPC og Fluor (1450 ppm)

•

Dobbeltvirkende antibakteriell effekt og kan brukes daglig over en lengre tid for de som trenger mer enn en vanlig
tannkrem

•

Pasienter bør børste tennene med GUM® Paroex® 0,06%
tannkrem morgen og kveld, akkurat som med en vanlig
tannkrem

For pasienter som trenger
mer enn en vanlig tannkrem!
Sunstar | Tel 909 84154 | info.se@se.sunstar.com
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FAGKONFERANSEN 2015

Oral B-prisen gikk i år til Eva
Rydgren Krona (midten), her
flankert av to representanter for
sponsoren, Helen Nielsen (t.v.)
og Susanne Therkelsen.

Konferanse til nytte og glede
Årets fagkonferanse i
Sandefjord samlet nærmere
250 deltakere til oppdatering
av kunnskap, diskusjoner og
sosialt samvær. Det betyr at
NTpF klarer å samle over 20 %
av sin medlemsmasse på ett
og samme sted!
Tekst og foto: Anne L. Buvik
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Oppslutningen blir dermed ganske imponerende i den store sammenheng, men forteller
nok også noe om at tannpleierne er en offensiv yrkesgruppe hvor man er klar til å innta
en viktig rolle i fremtidens helsestell. Det var
avdeling Vestfold som sto for årets konferanse, i samarbeid med styre og administrasjon
i NTpF. Fagutvikler Benthe Hansen, NTpF,
ledet konferansen begge dagene.
Programmet innbefattet alt fra politiske og
utdanningsmessige orienteringer til kliniske
forelesninger. I tillegg hadde man, for første
gang, lagt opp til parallelle forelesninger på
ettermiddagen første dag. Tannpleierne som
jobber i privat sektor ble invitert til et

foredrag om endringer i privat
tannhelsesektor, og nærmere 40 tannpleiere
valgte dette foredraget, som var til ettertanke
og ble meget godt mottatt (se egen sak).
De øvrige tannpleierene fikk nyte godt av
fire påfølgende forelesninger, hvor
tannpleierne Andrea Aspås og Janne Lange
var først ute med en orientering om arbeidet
tannpleiere gjør i et tverrfaglig prosjekt ved
St. Olavs hospital i Trondheim. Videre
foreleste stipendiat og tannpleier Ferda
Gulcan om sosiale forskjeller i tannhelse og
bruk av tannhelsetjenester fra 65-70 års
alder, mens tannpleier Kathrine H. Bergum
og fagleder Lfolkehelserådgiver Eva Kvamme

FAGKONFERANSEN 2015

Arrangementskomiteen var gjenkjennelig på
sine blå skjorter og blomsterkranser. Her nyter
de sin velfortjente lunsj første dag.

Dentalutstillingen hadde mange deltakere. Bente
Ingemoen fra Tonne Dental demonstrerte elektrisk
tannbørste med innlevelse og innsikt.

foreleste om undervisningsopplegget
«Heart». Se egen sak med referat fra denne
delen. Overtannpleier Eva Rydgren Krona
avsluttet denne delen med en forelesning om
«Bedre tannhelse for alle – god
tannbehandling for dem som trenger det».

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst,
TKØ. Hun redegjorde for TKØs arbeid og
utfordringer, og fremholdt at det vil åpne seg
muligheter for både hospitering og
forskningsprosjekter for tannpleiere ved
TKØ i fremtiden.

Kunnskap og utdanning
Foredraget om periodonti og tannpleierens
rolle ble også møtt med stor interesse. Det
var spesialist i periodonti Nils Henrik Melin og tannpleier Ragnar Håkstad som holdt
dette foredraget. Beklageligvis var de under
sterkt tidspress for å rekke et fly, men tilbakemeldingene fra salen var entydige etterpå:
Mer! En fagartikkel basert på dette foredraget
kommer i neste nummer av «Tannstikka».
Kompetanse og etterutdanning blir stadig
mer etterspurt. Allerede fra statssekretær
Lisbeth Normann holdt innledningsforedraget på konferansen, var dette et
gjennomgangstema. I løpet av konferansen
var det flere forelesere som kom inn på
samme tema. Førsteamanuensis Anne E.
Münster Halvari redegjorde for den nye
videreutdanningen i tannpleie og
helsefremmende arbeid ved Høgskolen i
Buskerud og Vestfold. Utdanningen skal tas
på deltid over to år, er på masternivå og vil gi
60 studiepoeng. Mer om det nye
studietilbudet kommer i et senere nummer.
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Hildur
Søhoel, snakket om tannpleieren som en
ressurs i helsetjenesten. Kompetanse og
forskning var også tema for forelesningen til
Hilde Vogt Toven, tannpleier og direktør ved

SÅRBARE grupper
Fagkonferansens faglige innhold ble avsluttet
med to forelesninger viet de sårbare gruppene i samfunnet. Vinner av forskningsprisen i
2014, tannlege og professor Tiril Willumsen
ved det Odontologiske Fakultet i Oslo, tok for
seg både enkelttilfeller og generelle betraktninger rundt TOO-prosjektet, ofre for tortur,
overgrep og odontofobi. Hennes innlegg var
sterkt og tankevekkende, samtidig som det er
oppløftende å se hva som tross alt kan oppnås
med riktig tilnærming og behandling.
Siste innlegg handlet om «Migrasjon og
helse», undervisningsleder Ida (Marie
Bredgård) fra NAKMI forleste om særlige
utfordringer helsetjenesten møter i arbeidet
med nye folkegrupper og kulturer.
Ingen fagkonferanse uten viktige sosiale
innslag. Torsdag ettermiddag hadde
arrangørene lagt opp til rebusløp i
Sandefjords gater og Limerick-konkurranse,
og om kvelden var det festmiddag med
tilhørende ellevill underholdning.
Pris til Eva Rydgren Krona
Som tidligere var det også utdeling av den
høythengende Oral B-prisen, som gis til
«Årets tannpleier», og som omfatter et stipend på 10.000 kroner i tillegg til heder og

Jeanette Hjort sjekker utvalget i
arbeidsklær.

ære. Årets vinner ble overtannpleier Eva Rydgren Krona, som nesten målløs og aldri så lite
rørt fikk prisen for mangeårig stor og viktig
innsats, ikke minst innen eldretannpleie. Se
eget intervju med henne annet sted i bladet.
Dentalutstillingen er et viktig innslag på
tannpleierkonferansen. Årets utstilling var
meget omfattende, og lokalene var særdeles
godt egnet. Det var oversiktlig og lett å ta seg
rundt, og utstillerne hadde mange
spennende nyheter og godt besøk. Ivrige
tannpleiere sto samlet rundt utstillingene ved
enhver anledning, og de fleste dro rundt på
velfylte poser med innkjøp og vareprøver.
Hovedsponsorene Oral B og Zendium
presenterte sine nyheter i et eget innslag.
Zendium har skiftet design og navn på sine
tannkremer for de yngste, som nå heter
«Kids». Oral B lanserer et tilbud om
demonstrasjonstannbørste som kan plasseres
ut på klinikkene, slik at pasientene kan få
prøve dem før de går til innkjøp. Susanne
Therkelsen fra Oral B viste også en film som
demonstrerte overbevisende
desinfiseringsrutiner mellom hver pasient
som skal bruke den.
Etter to tettpakkede dager kunne
arrangementskomiteen trekke et lettelsens
sukk, og sammen med NTpFs styre
konstatere at nok en vellykket fagkonferanse
var vel avviklet. De fleste vi snakket med, var
mer enn vel fornøyd, og de aller fleste dukker
nok opp i Kragerø i slutten av mai neste år,
da Fagkonferansen 2016 skal avvikles i regi
av avdeling Telemark.

>>
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NTpF har ca.800 yrkesaktive, 230 av dem var på plass i Sandefjord. Imponerende!

Interessant
parallellsesjon
Referat ved NTpFs fagutvikler Benthe Hansen

Linda Lüdmann hadde nye effekter til utdeling
på NTpFs stand.
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Tannpleierne Andrea Aspås og Janne
Lange fra St. Olav hospital, kjeve- og
ansiktskirurgisk avdeling, holdt foredrag
om prosjektene som pågår omkring orale
helsetjenester organisert i tverrfaglig
miljø ved sykehus. Disse prosjektene
foregår ved sykehusklinikker ved St. Olav
Hospital, Oslo universitetssykehus,
Universitetssykehuset for Nord-Norge og
ved Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Sør med finansiering
fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Formålet med forsøksordningen som ble
igangsatt i 2012, er å skaffe mer kunnskap
om behovet for oral helsehjelp til
pasienter innlagt på sykehus, og at
tannhelsetjenestetilbudet til pasienter
innlagt på sykehus blir bedre.
Som tannpleiere ved Kjeve– og
ansiktskirurgisk avdeling arbeider de i
team sammen med to tannleger, to
tannhelsesekretærer, tre kjevekirurger, en
oralkirurg, en sykepleier og en protetiker
i deltidsstilling. Det er tverrfaglige
samarbeidsmøter ved St. Olav Hospital to
ganger pr uke. Eksempel på tverrfaglig
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Tre på konferanse
250 tannpleiere fra hele landet deltok på årets
fagkonferanse. «Tannstikka» stilte
tre av dem følgende spørsmål:

Hilde Vogt Toven er direktør ved TKØ, og mener det vil bli muligheter
både for forskning og hospitering for tannpleiere i fremtiden.

samarbeid er når øre-nese-halslege, onkolog, kreftsykepleier,
tannpleier og eventuell stråleterapeut samarbeider om
samme pasient. Det er også viktig å utvikle god pasientflyt
mellom helseforetakene, tannhelsetjenesten og
primærhelsetjenesten for å sikre helhetlig behandling og
oppfølging.
De som har størst behov for orale helsetjenester skal
prioriteres. Det er alvorlig syke barn, personer med
kreftsykdom eller annen alvorlig og langvarig sykdom,
personer med psykiske lidelser med eller uten
rusmiddelavhengighet, de med habiliteringsbehov eller har
geriatriske problemstillinger med stort behandlingsbehov.
Pasientgrupper er blant annet kreftsyke barn, de med kreft i
øre-nese halsregionen, de med hematologiske sykdommer, de
som har behov for hjerteklaff kirurgi, nyretransplantasjoner,
ortopedi, de med ukjente infeksjonsfokus, sengeliggende
pasienter samt eksterne henvisninger. Det er et stort behov
for behandling og samarbeid internt
Å være tannpleier ved sykehus er uforutsigbart, spennende,
interessant og utfordrende, sier Andrea Aspås og Janne
Lange. Tverrfaglige team og samarbeid i sykehus er viktig,
hvor forebygging, veiledning og undervisning inngår. Etter
hvert som tannpleiere og tannhelsetjenester er blitt mer
kjente i sykehuset har etterspørselen økt ved St. Olav hospital.
Sosiale forskjeller
PhD stipendiat og tannpleier Ferda Gülcan, Institutt for
klinisk odontologi - forebyggende tannhelse, Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen orienterte om
tannpleier som stipendiat og holdt foredrag om prosjektet
Sosiale forskjeller i tannhelse og bruk av helsetjenester ved
65- og 70 årsalder- et livsløpsperspektiv. Det vises til artikkel i
NTFs Tidende, 2014; 124: 1929 hvor Ferda Gülcan er
førsteforfatter, se http://www.tannlegetidende.no/i/2014/3/

1. Hvorfor deltar du på fagkonferansen,
og hva synes du om programmet?
2. Har du deltatt tidligere?
3. Skal du delta i fremtiden, og har du
innspill til program?
Cecilie Karlsen Johnsen, Tromsø
1. Jeg kommer for å få faglig input, og synes
programmet er spennende. Spesielt er jeg
interessert i forelesningen om
sykehustannpleie, da jeg jobber med dette selv.
2. Nei, dette er min første konkurranse.
3. Jeg deltar gjerne i fremtiden, om det finnes
tilgjengelige midler. Jeg skulle gjerne lært mer
om periodonti o instrumentering, synd årets
forelesning var preget av tidspress.
Dagrun Myklebust Ernø, Oslo
1. Jeg invitert som gjest da jeg jobber på
utdanningen i Oslo, men jeg ville deltatt
uansett. Programmet har vært kjempebra, med
mye aktuelt stoff.
2. Ja, jeg har vært på flere konferanser tidligere,
men det er noen år siden sist.
3. Jeg kommer tilbake neste år! Jeg kan tenke
meg enda mer undervisning om klinisk arbeid,
der er det viktig å være oppdatert.
Birgit Slettedal Larsen,
Kristiansand
1. Det er spennende, gøy og sosialt. Man får
oppfrisket sine kunnskaper og en bekreftelse
på den man driver med.
2. Jeg har bare deltatt en gang før, det var for
noen år siden da konferansen var i
Kristiansand.
3. Ja, jeg har allerede bestemt meg for å dra til Kragerø neste år. Jeg
synes det var flott at det var et tilbud til de som driver privat denne
gangen, og vi kan gjerne ha mer av oppdelt program i fremtiden også.
Det gjør det mer spennende for de som jobber privat.

>>
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Professor Tiril Willumsen holdt et tankevekkende foredrag om de mest sårbare.

Lunsjen er et høydepunkt på enhver konferanse, og
Park Hotel Scandic var helt på høyde!

Det kulturelle har sin faste plass. Mannskoret «Hvalkjeften» sang under åpningen, garantert populært med mannskor i en forsamling med 95 % kvinner!

d2e262, (Ferda Gülcan, Elwalid Nasir,
Kristin S. Klock, Gunnar Eckbäck, Anne
Nordrehaug Åstrøm 2014).
Tannpleier Kathrine Bergum,
tannhelsetjenesten Rogaland
fylkeskommune og folkehelserådgiver
Eva Kvamme, Hordaland
fylkeskommune orienterte om
skolesatsingen på tenner og helse gjennom
prosjektet TANNTASTISK, som senere er
blitt til HEART, helse, ernæring, aktivitet,
rusforebyggende arbeid og tannhelse.
Tannhelsepersonell i Rogaland har deltatt,
dette ble gjennomført første gang i 2003 og
i Hordaland i 2010
Hovedformålet med HEART er å gi
elevene kunnskaper om folkehelse slik at
de kan ta gode valg omkring egen livsstil
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Utstillerkoret er fast innslag under festmiddagen, og i
år var intet unntak.

Nei, dårlig tannhelse er IKKE selvforskyldt!!

og helse, at de får en positiv opplevelse av å
føre en sunn livsstil og samtidig bli
bevisstgjort på å kunne se helse og
folkehelseutfordringer i et
samfunnsperspektiv. Oppbygningen av
HEART har vært følgende: Forelesninger
innen helse og tannhelse, power point,
smartboard og film, quiz og spill til hvert
tema samt prosjektoppgave.
Det har vært foretatt spørreundersøkelser
før og etter HEART. 407 elever, hvorav 383
var med på Tanntastisk og 43 lærere,
hvorav 25 var med på Tanntastisk. Lærere
og elever har gitt tilbakemelding på
tidsbruk, læringsutbytte, involvering blant
foresatte og forslag til videreutvikling av
prosjektet. Resultatene viste positiv
tilbakemelding til frokost, tannpuss og
sosialt samvær blant elevene og de ønsker
mer aktivitet, frokost, spill, video og app.

Lærerne ønsket ferdige forelesninger,
oppgaver, video, aktivitet og frokost.
Helsedirektoratets funksjon
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Hildur Søhoel kom innledningsvis inn
på tannpleiernes funksjon i
tannhelsetjenesten, og presenterte
definisjonen på det tannpleiefaglige i
henhold til utredningen om
«Tannpleierfunksjon, oral helse og
tannpleiefag mot 2025» (Dahl, Halvari og
Hansen 2013). Videre orienterte hun om
Helsedirektoratets funksjon og oppgaver
og orienterte om arbeidet så langt om
Nasjonal faglig retningslinje for gode
tannhelsetjenester for barn og unge, se
https://helsedirektoratet.no/nasjonalfaglig-retningslinje-for-godetannhelsetjenester-til-barn-og-unge.
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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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Tannpleiere
i fremtidens helseteam
En helsetjeneste basert på teamarbeid, tverrfaglighet og samhandling i mye større
grad enn i dag – det blir fremtiden, ifølge statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og
omsorgsdepartementet. Hun holdt innledningsforedraget under fagkonferanse i Sandefjord.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

Statssekretæren kom til et lydhørt
publikum, for tannpleierne kjemper for
sin rettmessige rolle som en særdeles
viktig yrkesgruppe i det sykdomsforebyggende folkehelsearbeidet i fremtiden. Og
nettopp dette området fremholdt Lisbeth
Normann som et av de aller viktigste

satsningsområdene for regjeringen.
Normann har selv sykepleierbakgrunn
og hennes faglige tilhørighet kom godt
frem i det halvtimes foredraget.
– Blant de viktige områdene for
fremtidens helsevesen blir satsing på
kompetanse og kvalitet. Det innebærer
bedre utdanning og høyere kompetanse
på alle nivå. Per i dag er ca. 35 % av de
ansatte innen blant annet eldreomsorg
ufaglærte. Denne prosentandelen må ned,
påpekte statssekretæren, som ikke frykter
«mastersyken»: - Det viktigste er
kunnskapen og kompetansen disse
personene får – ikke titlene. Og kompetanse betyr kvalitet, påpekte hun.
Hun ønsker også å vektlegge videreutdanning, og roste tannpleierne for det
nyopprettede videreutdanningstilbudet
ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold.
Både flere sykepleiere og tannpleiere bør
ta mastere, men det blir viktig med brede
masteroppgaver – mer helhetlig kompetanse og mindre «silotenkning» blir
fremtidens melodi. Til nå har tre
tannpleiere tatt doktorgrad – og flere bør
det bli.
Hun kom også inn på beslutningen om å
overføre tannhelsetjenestene fra fylkene til
kommunene. Dette blir lagt frem for
Stortinget om kort tid, og er sikret flertall.
Endringen vil tre i kraft fra 2020, og hun
Statssekretær Lisbeth Normann oppfordret
tannpleierne til å gjøre seg synlige og ta den
plassen de skal ha i fremtidens helseteam.
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oppfordret tannpleierne til aktivt å fremme
sitt fag og sin kompetanse overfor
kommunene, og å posisjonere seg.
– Tannpleierne får en viktig rolle som
en del av de fremtidige tverrfaglige
helseteamene, og det er viktig at dere
synliggjør kompetansen og kunnskapene
deres, understreket Lisbeth Normann.
Det finnes i dag seks regionale tannhelsekompetansesenter, spredd over hele
landet. Lisbeth Normann opplyste at det
vil bli satset mye på disse fremover, ikke
minst innen forskning. Hun oppfordret
tannpleierne til å være aktive i denne
sammenheng.
Leder i NTpF, Hilde Aga, var meget
fornøyd med signalene som kom fra
statssekretæren, ikke minst når det
gjelder videreutdanning og forskning.
– Det var tydelig at hun kjente til vår
yrkesgruppe, og vet at vi er en nyttig
ressurs. Det var oppmuntrende. Når det
gjelder kommunal forankring av
tannhelsetjenestene, er vi imot den, men
det slaget er tapt. Fos oss blir det derfor
viktig å jobbe aktivt for å skape vår egen
plattform og for at kommunene skal se
oss, sa Aga.
– Vi ønsker også velkommen satsningen
på kompetansesentrene og praksisnær
forskning. Jeg tror statssekretærens
foredrag både var en oppmuntring og en
øyenåpner for våre medlemmer, påpekte
Aga.
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Endring i vente i privat sektor
Ting vil endre seg for private tannlegepraksiser. Endringene
vil berøre alle ansatte, også tannpleiere. Det mente økonom
Svend Hellum fra Saga Consult, som delte sine tanker med de
privat ansatte tannpleierne under årets fagkonferanse.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

For første gang gav fagkonferansen
et helt eget tilbud til de privat ansatte
tannpleierne, noe som har vært etterlyst.
Svend Hellum fra Saga Consult, som har
lang erfaring som konsulent for private
tannklinikker, snakket for første gang til
tannpleiere om fremtidens utfordringer.
– Vær bevisst på at bransjen er i
endring, det kommer til å bli til dels store
forandringer i fremtiden, og det gjelder
og være våken og posisjonere seg,
understreket han. Det hjelper ikke om
man ikke liker det – fremtiden vil se
annerledes ut.
Svend Hellum påpekte at endringene
allerede er i gang. Det er tegn som tyder
på at det er en overetablering av tannlegepraksiser, først og fremst i sentrale strøk
og i store sentra. Det utdannes også flere
tannleger enn noen gang tidligere, til
tross for at befolkningen får stadig
mindre behov for reparasjoner. Bransjen
har til nå vært stabil, med få betydelige
endringer. Den har vært selvgående, og
de fleste klinikker er eid av en tannlege
som først og fremst ser på seg selv som
håndverker, og i mindre grad forretningsdrivende.
Men dette endrer seg. – Hva er det som
har forandret seg, og hva driver utviklingen? Først og fremst er kundelojaliteten i
ferd med å forsvinne. Dagens unge er
vant til å bruke nettet og sammenlikne
priser og tjenester hele tiden. De drives av

det, ikke av at den og den «alltid» har
vært egen eller familiens tannlege. Videre
er det overetablering av tannleger, det er
for få pasienter og økt konkurranse.
Bransjen er overmoden for endring,
hevdet Svein Hellum.
Han ser for seg en omorganisering mot
større enheter, og hvor de tilbys andre
kundefordeler enn akkurat bare tannbehandling. Han nevnte parkering,
tilgjengelighet, utvidere åpningstider,
fasiliteter av ulikt slag ved selve klinikken,
annen behandling. Endringene vil
komme først på de tett befolkede stedene,
mens de lokale klinikkene på små steder
vil kunne drive tradisjonelt lenger.
Dette fikk noen og enhver av tilhørerne
til å hoppe litt på stolene, og flere stilte
spørsmål om hvor selve behandlingen og
kvaliteten på den kom inn i bildet.
Hellum mente at dette selvsagt var viktig,
men det forutsetter at kunden er i stand
til å vurdere kvaliteten på arbeidet. Det er
han eller hun svært sjelden. Pasienten vil
kunne vurdere alt annet, utenom det
viktigste!
Svein Hellum mente at både tannpleiere
og assistenttannleger kan bli brukt som
«trekkspill» i lønnsomheten. Med andre
ord, når lønnsomheten synker, kan eieren
velge å gjøre en større del av jobben selv,
og følgelig ha mindre arbeid til de andre.
Svein Hellum understreket at det blir
viktig å posisjonere seg, gjøre faget synlig
og informere om at tannpleieren er en
viktig aktør i tannhelsearbeidet.

Svein Hellum fra Saga Consult kom med mange
spennende tanker om fremtiden for de private
tannklinikkene i Norge.

Kort oppsummert er hans analyse
for fremtiden slik:
• Utvikling av praksiser
• Større enheter enn tidligere
• Etablering av kjeder for å utnytte
fellesfunksjoner
• Større rift om pasienter med kjøp og
salg av pasientporteføljer
• Viktig med tilleggstjenester
Foredraget var både tankevekkende og
interessant, med flere spørsmål og
innspill fra salen. Og Svein Hellum var
nøye med å understreke at dette var hans
egen analyse, og at fasiten på ingen måte
var gitt. Den som lever, får se!
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Spør pasientene

om tobakk!
I desember hadde jeg gleden av åvære NTpFs representant på Helsedirektoratets
til referanse-gruppemøte for tobakkskampanjer. Der møtte jeg dyktige, engasjerte
deltakere fra bl. a Norsk sykepleierforbund, Kreftforeningen, Jordmorforbundet,NSF,
Folkehelseinstituttet, LO, Tannlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, LHL,
Nasjonalforeningen for folkehelsen, NAAF, og Norsk Tannvern. Det ble et spennende møte
med fin diskusjon og mange gode og konstruktive innspill.
Tekst: NTpFs nestleder Trude Haugsdal

Minimal intervensjon
En minimal intervensjon
tar bare et par minutter, og
består av tre enkle spørsmål
som kan gjennomføres av alt
helsepersonell:
• Røyker/Snuser du? Hvis ja:
• Hva tenker du om det?
• Jeg vil anbefale deg å slutte, og
jeg kan hjelpe deg (videre).
Videre veiledning avhenger av
hva pasienten svarer og hvilken
yrkesgruppe som har tatt opp
temaet. Dersom pasienten gir
uttrykk for interesse for å slutte,
skal pasienten enten få hjelp
der og da, eller vises til fastlege,
frisklivssentral, Røyketelefonen
800 400 85 eller andre som kan
bidra med hjelp. Å tilby materiell
kan være en fin måte å avslutte
samtalen på.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra
Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en plan for et systematisk og kunnskapsbasert tilbud om tobakksavvenning.
Målet er at den som bruker tobakk systematisk skal bli spurt om tobakksvaner av
helsepersonell og få tilbud om sluttehjelp.
Røyking er skadelig for helsen generelt,
også for tenner og tannkjøtt. Helsedirektoratet ønsker at tannhelsetjenesten skal
engasjere seg mer for snus- og røykeslutt.
Hva kan NTpF gjøre for å forebygge at
pasientene ikke begynner med tobakk, og
hvordan kan vi motivere og hjelpe de som
vil slutte med tobakk? Et forslag er å få
det inn som en motivasjonsamtale med
pasientene, og dermed støtte pasienter
som røyker og de som ikke røyker.
I en travel hverdag kan det være
vanskelig å ta seg tid til å snakke med
pasienter om røyking eller snusbruk. 
Mange er usikre på hvordan de skal

nærme seg emnet, og er redde for å
ødelegge en god relasjon. Ved å ikke
snakke om røyking eller snusbruk,
signaliserer man at det ikke er viktig for
helsa.
For å øke etterspørselen etter hjelp til
tobakksavvenning er det viktig at bruk av
tobakk tas opp som tema i så mange
konsultasjoner i helsevesenet som mulig.
En slik minimal intervensjon dreier seg
om å spørre om tobakksbruk, og det er
noe alt helsepersonell kan gjøre.
Helsedirektoratet har trykket opp nye
visittkort med henvisning til hjelpeverktøy, sluttekalender/oversikt over positive
endringer i kroppen ved røykeslutt og
plakat med oversikt over positive
endringer i kroppen. Dette kan bestilles
over nett.
Nå er røykesluttkalenderen og nye
visittkort trykket og klare for bestilling.
Det samme er plakaten som viser positive
gevinster av å slutte å røyke.
.
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Stadig færre røyker

Her finnes materiell til
nedlastning:
28 dagers røykesluttkalender:
http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/roykesluttkalender/Sider/
default.aspx
Visittkort med hjelpemidler:
http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/visittkort-slutta-appen/
Sider/default.aspx
Plakat med oversikt over endringer i
kroppen etter røykeslutt:
http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/dette-skjer-i-kroppen-nardu-slutter-a-royke/Sider/default.aspx
Har du planer om å slutte å røyke eller
snuse? Her er 10 gode tips som hjelper
deg til å lykkes. https://helsenorge.no/
avhengighet-og-rus/royk-og-snus/snusog-roykeslutt/tips-for-a-slutte-a-royke
Lyst til å slutte å røyke? På Facebooksiden Slutta-din røykeslutt får du tips og
inspirasjon fra andre som skal slutte –
eller som har klart å slutte. https://www.
facebook.com/slutta.no
Vi håper dere bestiller materiell til
utdeling og finner det nyttig. Bare ta
kontakt med Helsedirektoratet dersom
dere har spørsmål eller kommentarer.
Sjekk også ut Helsedirektoratets «Slutta
App» God hjelp på veien for de som vil
slutte med tobakk.
Sjekk også ut Norsk Tannvern sin
Nettbutikk. TobakksFRI så klart. Flotte
Buttons!
Mer om tobakksFRI, besøk www.
fristedet.no

Nye tall fra 2014 viser at 13 prosent av befolkningen sier de
røyker daglig. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra året
før, tilsvarende om lag 70 000 personer. Andelen som snuser
daglig er uendret, 9 prosent. Dette viser tall fra SSB.
Også blant unge fortsetter den gode trenden. Blant unge i
alderen 16–24 år sier 5 prosent at de røyker daglig, to prosentpoeng lavere enn året før.
– Dette er svært gledelige tall. Røyking er den enkeltfaktoren
som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsen. Når
røyketallene går ned, er mange liv spart, og mye sykdom og
lidelse unngått, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Mange tiltak virker sammen
På ti år har det skjedd en halvering i røyking blant voksne
(fra 26 til 13 prosent). Det tilsvarer en nedgang på om lag 410
000 mennesker. Blant unge er andelen som røyker daglig
redusert til en femdel av det den var i 2004 (fra 24 til 5
prosent). Dermed er det i dag om lag 30 000 unge i alderen
16–24 år som røyker daglig. Direktoratet er ikke kjent med at
andre land har sett noen tilsvarende reduksjon i røykingen.
– Den positive utviklingen tyder på at tiltakene i tobakksarbeidet er virksomme. Over 300 000 har nå lastet ned appen
Slutta for snus- og røykeslutt, vi har en svært aktiv Facebookmøteplass for folk som vil slutte å røyke, og vi har kjørt
kampanjer basert på stor grad av brukermedvirkning. I tillegg
tilbyr stadig flere frisklivssentraler individuell veiledning i
snus- og røykeslutt, sier Guldvog.
Sommeren 2014 ble det innført tobakksfri skoletid slik at
elever ikke lenger kan bruke snus og røyk i løpet av skoletiden.
Samtidig ble det også blant annet forbudt å opprette røykerom.
– Kombinasjonen av lovendringer, gode slutteverktøy og
kommunikasjonstiltak sammen ser ut til å virke bra, sier
Guldvog.
Er snustrenden i ferd med å snu?
Samtidig som færre unge røyker, har vi sett en stor økning
blant unge snusere de siste 10 årene. Men det kan nå være tegn
til at økningen i snusbruk blant unge er i ferd med å flate ut.
18 prosent sier de snuser hver dag, mot 21 prosent året før. Det
er fortsatt stor forskjell på unge menn og kvinner, 23 prosent
snuser daglig blant menn og 12 prosent blant kvinner.
Guldvog er bekymret for at så mange unge bruker snus. – Vi
jobber med tiltak for å redusere snusbruken blant unge, sier
han.
KILDE: HELSEDIREKTORATET
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Helserisiko ved
bruk av

e-sigaretter
Etter at e-sigaretter kom på markedet har bruken økt jevnt,
særlig i land hvor tilgangen på disse er god. Data fra andre
land viser at bruken av e-sigaretter er økende i de yngste
aldersgruppene, og at blandingsbruk sammen med vanlige
sigaretter er økende.

Data fra Norge (SIRUS, 2015) indikerer at
det først og fremst er røykere og tidligere
røykere som både har eksperimentert
med e-sigaretter, og som har blitt faste
brukere. Det ser ikke ut til å være noen
tydelige kjønns- eller utdanningsforskjeller mellom e-sigarettbrukere og resten
av befolkningen. I likhet med bruk blant
voksne er bruk blant ungdom i hovedsak konsentrert i grupper med tidligere
tobakkserfaring.
Fra foreliggende data (SIRUS 2015) kan
man anta at ca. 50.000 personer bruker
e-sigaretter ukentlig eller oftere, at

På bestilling fra Helse - og
omsorgsdepartementet har
Folkehelseinstituttet foretatt
en risikovurdering av bruk av
e-sigaretter. Dette er oppsummeringen
og konklusjonen. Hele rapporten
finnes på www.fhi.no.
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ytterligere ca. 100.000 personer bruker
e-sigaretter sjeldnere enn ukentlig, mens
ca. 500.000 personer bare har prøvd én
eller noen få ganger.
Utbredelsen av regelmessig bruk av
e-sigaretter var relativt sett høyest blant
personer som røykte daglig og blant dem
som hadde redusert fra daglig til
av-og-til-røyking. Dette synes å tilsi at
e-sigarettrøyking i Norge kan ha fungert
som et middel til å slutte med vanlig
røyking, og til nå ikke har fungert som en
inngangsportal for å starte vanlig
røyking. Spørsmålet er om dette fortsatt
vil være tilfelle, dersom e-sigarettbruken
blir mye mer vanlig.
Det finnes hundrevis av merker av
e-sigaretter på markedet med tusenvis av
smaker, og dette antallet øker voldsomt.
Markedet er dessuten uregulert, og det
foregår utstrakt handel på internett. Det
synes som tobakksindustrien i økende
grad er involvert i produksjon, markedsføring og salg av e-sigaretter.

Foto: shutterstock.com

Liten kunnskap om stoffer
Selv om vi nå vet noe mer om omfanget
av e-sigarettbruk i Norge, vet vi fremdeles
lite om hvilke stoffer brukerne eksponeres
for på grunn av den store variasjonen i
typer e-sigaretter og innhold av stoffer
i e-sigarettampullene. Vi vet heller ikke
noe om hvordan e-sigarettbruken i Norge
vil utvikle seg, særlig dersom e-sigaretter
skulle bli tillatt solgt i Norge.
Per i dag foreligger det ikke nok
kunnskap og oversikt til å foreta en
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fullstendig helserisikovurdering av
e-sigaretter som produkt. Heller ikke er
det hensiktsmessig å foreta en helsefareog helserisikovurdering av alle stoffer
som kan forekomme i ampuller og
aerosol fra e-sigaretter. Dette skyldes at
kunnskapen om mange av disse stoffene
er mangelfull eller bygger på data fra
yrkesrelatert eksponering for langt høyere
konsentrasjoner enn det som er aktuelt
ved bruk av e-sigaretter. I denne rapporten har vi derfor foretatt helserisikovur-

deringer av de viktigste enkeltkomponentene i e-sigaretter, samt de potensielt
viktigste helseskadelige omdanningsprodukter av noen av stoffene. Vi har også
foretatt en vurdering basert på direkte
eksponering for aerosol fra e-sigaretter,
basert på de begrensede data om
eksponering og helseeffekter som finnes.
Aerosol-partikler
Når væsken i e-sigarettampullen varmes
opp og luft suges over ampullen, dannes

det en aerosol (i dette tilfelle væskepartikler) som innåndes. Størrelsen og
konsentrasjonen av disse partiklene er
sammenlignbare med de partiklene som
dannes fra vanlige sigaretter.
Aerosolen fra e-sigaretter inneholder
propylenglykol, glyserol, nikotin og en
rekke forskjellige aromastoffer. Det er
også påvist små mengder tobakkspesifikke nitrosaminer (TSNA), forskjellige
aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd,
akrolein), polysykliske aromatiske
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mellom ulike produkter/typer. Det er
også stor variasjon i målemetodene som
er brukt, i tillegg til at variasjonen i
bruksmønsteret (antall drag, volum,
varighet osv.) er stor. Dette gjør det svært
vanskelig å anslå hva en e-sigarettbruker
får i seg. Aerosolpartiklene er lett løselige,
og vil etter vår vurdering ikke ha noen
uønskede helseeffekter som væskepartikler i seg selv, men kun fungere som
bærere av de «ønskede» og «uønskede»
stoffene. Nikotin er det sentrale virkestoffet i e-sigaretten som bidrar til den

ønskede stimulerende effekt, men er også
klart viktigst med hensyn til de uønskede,
skadelige helseeffektene.
Like mye nikotin
Ut fra målinger av nikotin i blodet hos
e-sigarettbrukere vet vi at brukeren av
e-sigaretter kan få i seg like mye nikotin
som en som røyker vanlige sigaretter.
Derfor må man forvente de samme nikotinrelaterte effektene ved e-sigarettbruk
som opptrer ved bruk av vanlige tobakksprodukter. Eksponeringen for nikotin

Foto: shutterstock.com

hydrokarboner (PAH), tobakksalkaloider,
flyktige organiske forbindelser og ulike
metaller i aerosolen. Partiklene i aerosolen fungerer som bærere for nikotin og
alle de andre forskjellige stoffene som
inhaleres og vil, avhengig av partikkelstørrelsen, deponeres i nesehulen,
munnhulen, i luftveiene (bronkiene) eller
helt nede i lungeblærene (alveolene).
Hvor partiklene deponeres og hva de
består av har betydning for effektene.
Måling av innholdet i ampullene fra
e-sigaretter viser svært stor variasjon
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vil variere betydelig avhengig av type
e-sigaretter og bruksmønster. Brukeren
vil imidlertid som oftest søke å få i seg
den dosen nikotin som gir den ønskede
sentralstimulerende effekten.
Nikotin virker primært via spesielle
(nikotinkolinerge) reseptorer som finnes i
nervesystemet og i en rekke andre
organer og vev som muskler, lunge,
karvegger, hjerne, nyrer og hud. Disse
reseptorene aktiverer flere signalveier i
cellene som er involvert i fysiologiske
funksjoner, men nikotins påvirkning av
disse reseptorene kan også formidle
mange av nikotinets uønskede, helseskadelige effekter.
Nikotin har et betydelig vanedannende
potensial. Vi vet videre at nikotin har
akutte effekter på hjerte- og karsystemet i
form av sammentrekning av små
blodårer, økning av hjertefrekvensen og
blodtrykket. Den langsiktige effekten av
nikotineksponeringen er mer avklart, og
en eventuell rolle i utvikling av åreforkalkning og akutt koronar hjertesykdom
(hjerteinfarkt) er omdiskutert. Det finnes
imidlertid data som kan indikere at
nikotineksponering kan påvirke dødelighet etter hjerteinfarkt. Det er derfor
grunn til å advare mot bruk av e-sigaretter for personer som har eller har hatt slik
sykdom. I tillegg vil nikotin kunne
redusere følsomheten for insulin, noe
som igjen kan øke risikoen for åreforkalkning.
Samme avhengighet
Det er videre grunn til å tro at nikotin
fra e-sigaretter spiller en viktig rolle for
uønskede effekter på reproduktiv helse
tilsvarende det man ser hos kvinner i forbindelse med røyking av vanlige sigaretter. Nikotineksponering under graviditeten vil kunne hemme lungeutvikling hos
fosteret og påvirke lungefunksjonen hos
barnet senere i livet.
Strukturelle og funksjonelle endringer i
hjernen kan muligens også oppstå som
følge av nikotineksponering i ung alder.
Det er dessuten svært viktig å være klar

over at nikotineksponering via e-sigarettbruk vil skape og/eller opprettholde en
nikotinavhengighet tilsvarende det man
ser ved bruk av vanlige tobakksprodukter.
Eksponering for kreftfremkallende
tobakkspesifikke nitrosaminer (TSNA) og
NNK spesielt som enkeltstoff fra
e-sigaretter, synes å utgjøre en svært lav
risiko for kreftutvikling. Mange av disse
stoffene skader cellenes arvemateriale, og
det kan ikke settes noen sikker nedre
grense for hvor mye av disse stoffene som
skal til for å fremkalle helseskadelige
effekter i kroppen.
En mulig kreftrisiko assosiert med
eksponering for formaldehyd og acetaldehyd fra e-sigarettbruk synes å være svært
lav. Ut fra dyreeksperimentelle studier
regnes formaldehyd for å ha en terskelverdi for kreftfremkallende effekter. Dette
gjelder formodentlig også for acetaldehyd
som har stor strukturlikhet med formaldehyd. Det kan imidlertid ikke helt
utelukkes at de mest aktive e-sigarettbrukerne som bruker forhøyet temperatur på
sine e-sigaretter utsetter seg for en noe
økt, men fremdeles lav risiko for kreft i
nesehulen/svelg assosiert med formaldehyd- og acetaldehydeksponering. Her
foreligger det ikke nok kunnskap.
Sannsynligvis vil nivåene av formaldehyd
og acetaldehyd i aerosol fra e-sigaretter
kun i liten grad forårsake irritasjonseffekter i øyne og luftveier. For akrolein, som
ikke synes å være kreftfremkallende, er
det derimot holdepunkter for at eksponering fra e-sigaretter kan forårsake
irritasjonseffekter i luftveiene hos
brukere.
Lave nivåer
Kreftrisikoen ved eksponering for de
målte PAHer i aerosolen må regnes som
neglisjerbar. Nivåene er meget lave. Det
er to PAHer i aerosolen som er klassifisert
av IARC som mulig kreftfremkallende i
dyr. Andre PAHer i aerosolen er vurdert
som gruppe 3-stoffer som ikke er klassifiserbare med hensyn til kreftfremkallende
egenskap.

Kreftrisiko knyttet til eksponering for
nikkel eller kadmium fra e-sigarettbruk
synes å være neglisjerbar. Dersom det
antas at nikkel foreligger i form av
oksider (kreftfremkallende), er likevel
nivåene svært lave, og kreftrisikoen må
betegnes som neglisjerbar. Tilsvarende
gjelder for kadmium. Aerosoler fra
e-sigarett kan også inneholde bly, som er
kjent for å gi skadelige effekter på
nervesystemet. Den aktuelle eksponeringen synes svært liten, og risikoen for
effekter er neglisjerbar. Det er ikke
sannsynlig at krom foreligger i seksverdig
form, som er den mest helseskadelige
formen av krom. Sannsynligvis er det
derfor ingen kreftrisiko forbundet med
eksponeringen for krom fra e-sigaretter.
Eksponeringen for propylenglykol og
glyserol via luftveiene og mage-tarmkanalen er relativt høy ved bruk av e-sigaretter, men disse stoffene fjernes igjen
raskt fra kroppen. Tallene for nivåene av
propylenglykol i aerosol spriker, noe som
både kan skyldes forskjeller i målemetoder og ulikheter mellom e-sigarettene og
hvordan de brukes. Ved eksponering for
de høyeste nivåene som ble målt, vil man
kunne forvente irritasjonseffekter i
luftveiene. Glyseroleksponeringen vil
sannsynligvis ikke gi irritasjonseffekter.
Det tilsettes en myriade av smaksstoffer
i e-sigaretten, og kunnskapen om hvilke
og mengdene som foreligger, er svært
ufullstendig. Mange av disse stoffene
representer formodentlig ingen helsefare,
både pga. lite toksisk potensial og liten
eksponering. Imidlertid kan det ikke
fullstendig utelukkes at det blant de
aromastoffer som benyttes finnes stoffer
som vil virke irriterende på slimhinnene i
luftveiene eller ha andre skadelige
effekter. Her mangler det kunnskap.
Lite kunnskap om hjerte/kar
Ser man på studier av eksponering for
aerosol fra e-sigaretter foreligger det noen
studier som tyder på at e-sigaretter kan
bidra til akutte irritasjonseffekter og luftveisinflammasjon. På hjerte- og karsyste-
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met er det bare foretatt et par studier, og
det er derfor for tidlig å si noe konkluderende. Her kreves mer utdypende studier
for å verifisere at nikotineksponeringen
ved e-sigarettbruk gir de samme skadelige effekter på hjerte- og karsystemet
som ved bruk av vanlige sigaretter. Det
samme gjelder for andre effekter som
avhengighet, lungefunksjonsutvikling og
reproduktiv helse.
Et viktig spørsmål er om passiv røyking
ved e-sigarettbruk kan føre til de samme
helseskadelige effekter som ved tilsvarende bruk av vanlige sigaretter. Foreliggende data tyder på at nikotinnivåene i
omgivelsene ved passiv eksponering for
aerosol fra e-sigaretter fører til omtrent
like høye nikotinnivåer i blodet som hos
en passiv røyker av vanlige sigaretter.
Dette innebærer at en kan forvente
tilsvarende skadelige nikotinrelaterte
effekter ved passiv røyking av e-sigaretter
som for vanlige sigaretter.
Dette betyr ikke at passiv eksponering
for aerosol fra e-sigaretter gir kreftfremkallende effekter, men at slik passiv
røyking kan virke på hjerte- og karsystemet, ha sentralstimulerende effekter og
bidra til avhengighet. Hvorvidt effekter
på reproduktiv helse eller lungefunksjonsutvikling vil forekomme, vil være
avhengig av grad av eksponering. For å si
noe sikrere om dette er mer inngående
studier nødvendig.
KONKLUSJON
Siden det finnes begrenset med studier av
eksponering for e-sigaretter og uønskede
helseutfall, er den foreliggende vurderingen nesten utelukkende basert på studier
av enkeltkomponenter som inngår i esigaretter. Det finnes et svært høyt antall
av ulike typer e-sigaretter, med ulikt
innhold av nikotin og andre stoffer. Både
dette og ulike bruksmønstre vil kunne
påvirke helseutfallet.
Den viktigste komponenten i e-sigaret-
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ter er nikotin. Dette gjelder både for den
«ønskede» stimulerende effekt, men også
for de «uønskede» helseskadelige
effektene som kan forventes ved bruk av
e-sigaretter. Inntaket av nikotin i
e-sigaretter synes å være så stort at en vil
forvente de samme nikotinrelaterte
effektene på hjerte- og karsystemet,
lungefunksjonsutvikling hos fosteret og
senere i livet, reproduktiv helse (prematur
fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning) og kognitive effekter som man
finner ved tobakksrøyking og snusbruk.
Det er rimelig å anta at personer med
forutgående hjerte- og karsykdom vil
være mer utsatt for skadelige effekter på
hjerte- og karsystemet (både akutt og
kronisk) enn personer uten hjerte- og
karsykdom. Videre må foster, barn og
ungdom ansees som særlig følsomme for
nikotineksponering.
Stoffer som propylenglykol og akrolein
vil kunne forårsake irritasjonseffekter ved
bruk av e-sigaretter.
Tobakkspesifikke nitrosaminer, stoffer
som formaldehyd, acetaldehyd, PAHforbindelser og ulike metaller (nikkel,
kadmium) er kjent for å bidra til den
kreftfremkallende effekten ved tobakksrøyking. Konsentrasjonene som en
utsettes for av disse stoffene ved bruk av
e-sigaretter er svært lave, og totalt sett vil
vi anse kreftrisikoen som neglisjerbar.
Denne konklusjonen er imidlertid basert
på vurdering av de enkelte innholdsstoffer i aerosolen hver for seg. Det trenges
derfor ytterlige forskning basert på
inhalasjon av aerosoler fra e-sigaretter for
å verifisere disse konklusjonene. Spesielt
viktig er det å se på effekter av langsiktig
bruk av e-sigaretter. Dette gjelder
kreftrisiko, hjerte- og karsykdom og
andre uønskede helseutfall.
Fra et folkehelseperspektiv er det viktig
å forhindre at nye generasjoner blir
nikotinavhengige, og således kan
rekrutteres til økt røyking av vanlige

sigaretter og snusbruk. Det er derfor
viktig å sørge for at ungdom ikke
begynner å bruke e-sigaretter som en
inngang til andre former for nikotinbruk
som vanlig røyking og snusbruk.
For røykere som ikke er i stand til å
slutte å røyke, må man anta at en
fullstendig overgang til e-sigaretter vil
medføre en risikoreduksjon, og da
spesielt for kreftutvikling. Til nå foreligger det ikke uavhengige data som
dokumenterer at røykere som gruppe går
fullstendig over til e-sigaretter. Det er
derfor svært usikkert i hvilken grad bruk
av e-sigaretter, samtidig med vanlig
røyking, innebærer redusert helserisiko.
Det er verdt å presisere at bruk av
e-sigaretter alene fortsatt vil innebære
risiko for uønskede helseutfall hos
brukerne, og da spesielt forbundet med
inntaket av nikotin. Helserisikoen ved
langtids bruk av e-sigaretter i befolkningen er ikke kjent.
Nikotinnivåene i omgivelsene ved
passiv eksponering for aerosol fra
e-sigaretter kan gi omtrent like høye
nikotinnivåer i blodet som hos en passiv
røyker av vanlige sigaretter. Dette
innebærer at en kan forvente tilsvarende
skadelige nikotinrelaterte effekter ved
passiv eksponering for e-sigaretter som
for vanlige sigaretter. Det betyr at passiv
eksponering for aerosol fra e-sigaretter
kan virke på hjerte- og karsystemet, ha
sentralstimulerende effekter og bidra til
avhengighet.
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Standardiserte
røykpakker

skal virke forebyggende

Standardiserte røykpakker og snusbokser uten produsentenes logo og farger
kan bidra til å forebygge at barn og unge begynner å røyke og snuse.

Dette er standardisert
innpakning
Tobakkspakkene har lik farge og
tilnærmet lik utforming. Røykpakker og
snusbokser skal være brungrønne og ha
lik skrifttype og merking.
Produsentenes egne logoer, symboler,
bilder, farger eller annen form for
reklame er ikke tillatt.
Undersøkelser viser at pakningsdesign
fungerer som reklame og er viktig for å
tiltrekke seg nye brukere, spesielt unge.
Standardiserte tobakkspakninger ble
innført i Australia i 2012, er under
innføring i Storbritannia, Irland og New
Zealand, og vurderes innført i Finland
og Frankrike.
Helseadvarslene på røykpakker vil
uansett bli større som følge av et EUdirektiv som trer i kraft mai 2016.
Helseadvarsel med bilde og tekst skal
dekke minst 65 prosent av pakkens
forside og like mye av baksiden.
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 Standardiserte pakninger er innført i
–
Australia, og erfaringene derfra er gode.
Det er også på vei i flere europeiske land,
blant annet Storbritannia og Irland. Å
beskytte barn og unge mot tobakk er
kjernen i norsk tobakkspolitikk. En rekke
restriktive tiltak er innført, nå sist tobakksfri skoletid. Tiden er inne for å ta et nytt
skritt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Med standardisert tobakkspakning
menes lik utforming og format på
merkingen av alle tobakkspakninger, slik
at det ikke er tillatt med bruk av produsentenes egne logoer, varemerker,
symboler, bilder, farger eller annen form
for reklame. Emballasjen skal være
ensfarget (brungrønn) og merkenavn skal
være skrevet i en bestemt farge og ha en
standardisert font, størrelse og stil.
Pakninger lokker unge
Røyking viser en nedadgående kurve i befolkningen, mens bruk av snus har vært
sterkt økende blant unge, også blant unge
kvinner. Tobakksskadeloven har et langsik-

tig mål om et tobakksfritt samfunn. For å
nå målet er det avgjørende å redusere tobakkens tiltrekningskraft på barn og unge.
De fleste som begynner med tobakk er
mindreårige, og forskning viser at de undervurderer risikoen for å bli avhengige.
Tobakkspakkens utseende er en viktig
faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, spesielt unge og kvinner. Den sterke
økningen i snusbruk blant unge har
kommet samtidig som at produsentene
har introdusert nye bokser og smakstilsetninger. I 2014 var det rundt 100 snustyper
i Norge, mot cirka 40 sigarettyper.
– Vi ser at industrien legger til rette for
produkter som appellerer til unge.
Innpakning av tobakksvarer er en av de
siste formene for tobakksreklame i Norge,
sier helsedirektøren.
Guldvog påpeker at tobakksprodukter
er i en særstilling og skiller seg klart fra
andre lovlige produkter. Tobakksvarer er,
i motsetning til for eksempel usunn mat
og alkohol, helseskadelig uansett bruk.
I tråd med tobakkskonvensjonen

Slik er tobakksvarene tenkt merket i fremtiden. Foto: Rebecca Ravneberg/ Helsedirektoratet

Norge var det første landet i verden som
undertegnet WHOs tobakkskonvensjon
(FCTC), som 180 land nå har sluttet seg
til. Konvensjonen stiller krav til hvordan
tobakksprodukter skal pakkes og merkes,
og anbefaler landene å gjøre tobakkspakkene mindre attraktive. Et nytt EU-direktiv presiserer at medlemsstatene ikke skal
hindres i å innføre slik lovgivning.
– Vi har forpliktet oss internasjonalt til
å redusere all tobakksbruk for å forebygge
store folkesykdommer som hjerte- og
karsykdommer, diabetes, kols og kreft,
sier helsedirektøren.

• Snusboksene bør ha standardiserte
størrelser, og alle snusbokser bør ha lik
utforming.
• Snusboksene bør merkes innhold kun
som løssnus eller porsjonssnus. Alle
andre typer som white, mini, slim, max
osv bør forbys fordi slike beskrivelser
appellerer til ungdom.
• Snusbokser bør også merkes med «best
før, innholdsliste, og at det er kjølevare.»
• Det nye påbudet med ett års overgangs-

Høringssvar fra NTpF
NTpF ved nestleder Trude Haugsdal og
leder Hilde Aga har avgitt høringssvar,
hvor man støtter det fremlagte forslaget.
NTpF har følgende kommentarer:

Forskning viser at design på røykpakker bidrar til å gi et feilaktig inntrykk av at noen
produkter er mindre helseskadelige enn de faktisk er.
Standardiserte pakker blir vurdert som mindre attraktive enn tilsvarende pakker med
logo og merkevaredesign, spesielt av unge. De blir også vurdert å inneholde et produkt
med dårligere kvalitet og dårligere smak.
Det er indikasjoner på at helseadvarslene blir mer synlige med standardisert innpakning.
Standardisert innpakning kan forsterke negative følelser knyttet til røyking og bidra til at
flere ønsker å slutte.
Studier etter innføringen i Australia viser at standardisert innpakning har effekt på
holdninger til røyking, at det ikke har ført til negative konsekvenser for salgsbransjen eller
økning i ulovlig handel.

Til kapittel 3.8:
• Hensynet til barn og unge som begynner med tobakk veier tungt i et slikt
forslag. Barn og unge må vernes.

tid for tobakksprodusentene virker
fornuftig.
Kommentarer til Kapittel 4.4.3
Det er et akutt behov for å få økt informasjon om tobakksindustriens arbeidsmetoder. NTpF advarer mot for tett
kontakt med tobakkindustrien gjennom
dialogmøter og lignende som indirekte
vil legalisere deres arbeid.

Dette viser forskning:
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aktuelt

NORSK TANNVERNS KONFERANSE 2015
Tittelen på årets konferanse var «God helse for alle – utfordringer og muligheter for
tannhelsetjenesten». Konferansen ble åpnet av fylkestannlege og styreleder i Norsk Tannvern, Berit Binde, og Øyvind Asmyhr ledet oss gjennom dagens program.
Referent: Benthe Hansen, fagutvikler og fagansvarlig NTpF

Her følger et utdrag av konferansen,
og presentasjonene finnes under www.
tannvern.no Første foredragsholder var
fungerende avdelingsdirektør OleTrygve Stigen, Helsedirektoratet som
orienterte om samhandlingsreformen
så langt, den nye folkehelsemeldingen
i regi av Solberg-regjeringen hvor aktiv
aldring, livsstilsendringer og psykisk
helse vektlegges mer i folkehelsearbeidet
samt nasjonal strategi om innvandreres helse. Det er viktig at vi jobber mer
kunnskapsbasert, får bedre oversikt over
effektive tiltak, tar i bruk sterke virkemidler i folkehelsepolitikken og utvikler et
nasjonalt system for å følge dette opp, sa
Stigen. Vi må alle jobbe for et helsefremmende samfunn hvor bedring i levekår
med økt sosial støtte til de som trenger
det mest inngår. Han kom videre inn på
helsemyndighetenes satsning på kosthold
og det tobakksforebyggende arbeidet, og
tannhelsetjenestens rolle. Det blir viktig
at tannhelsepersonell og tannhelsetjenesten gir innspill om tannhelseutfordringer
i kommunale og fylkeskommunale planer
og foreslår tiltak i planprosessene. Videre
fortsette med det helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeidet innen
røyking/snus, sukkerbruk, karies og ero-
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sjoner, avsluttet Ole-Trygve Stigen.
Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal,
Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD), kom inn på tannhelsen som en
del av det totale helsebegrepet, og
orienterte kort om kommunereformen pr
dags dato. Han fokuserte blant annet på
Kompetanseløftet 2020 i tannhelsetjenesten med relevans for folkehelsearbeidet
hvor økt kunnskapsutvikling og forskning
inngår. HOD har gitt NIFU (Nordisk
institutt for innovasjon, studier og
forskning) et eksternt oppdrag hvor en
systemgjennomgang av praksistreningen i
tannhelseutdanningene ved høgskoler og
universiteter i Norge inngår. Dette gjelder
både ekstern veiledet praksis, intern
klinikk og ferdighetstrening ved bachelorutdanningene i tannpleie, mastergradsutdanningene i odontologi samt bachelorutdanningen i tannteknikk. (Rapport
12 2015 NIFU Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller). Formålet
med prosjektet har vært å kartlegge
hvordan de ulike praktiske elementene er
bygget opp og organisert, og drøfte hvilke
implikasjoner dette kan ha for læringsutbytte. Helsemyndighetene ønsker en
større del av praksisstudiene utenfor de

eksisterende utdanningsinstitusjonene, og
med en større nasjonal samkjøring av
studieplanene ved utdanningene både på
bachelor- og masternivå. Røynesdal
orienterte videre om Standard kodeverk
for diagnoser og behandlinger ved
etablering av KHOR, Kommunenes
helse- og omsorgsregister, hvor også
tannhelsetjenesten koples opp mot øvrig
tannhelsetjeneste slik at vi får et bredere
kunnskapsgrunnlag. Dette vil kunne gi
grunnlag for bedre planlegging, styring
og tjenesteutvikling i helse-, tannhelse og
omsorgstjenestene. Videre kom han inn
på utbyggingen av sykehusodontologi
hvor kunnskapsoppbygging og oral
helsetjenester står i sentrum i et tverrfaglig sykehusmiljø hvor både sykehuspersonell, tannpleiere og tannleger arbeider
tverrprofesjonelt. Tilslutt kom han inn på
Kommunereformen – betydning for oral
helse – som en del av det totale helsebegrepet? se utførlig informasjon på www.
tannvern.no.
Fastlege og tidligere Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo snakket om
fastlegens rolle og reflekterte omkring alle
de ulike administrative arbeidsoppgavene
som ligger til fastlegestillingen. Det er
ufornuftig å behandle pasientene på for

Sammen på Tannvernkonferanse. Fra venstre avdelingsdirektør i HOD, Kjell Røynesdal, styreleder Norsk Tannvern Berit Binde, tannlege Øyvind
Asmyhr og fungerende avdelingsdirektør Ole-Trygve Stigen. Foto: Trine Suphammer

høyt nivå når det ikke er nødvendig, sa
Ballo. Det er en økning i bruk av
spesialisthelsetjenester og vekst i å
benytte for eksempel CT og MR. Det er
viktig at denne kostnadsveksten flater ut,
og at legene ser mer på sin henvisningspraksis. Han kom videre inn på kulturforskjeller i helsetjenesten, viktigheten med
å ha et avklart samarbeid, og i hvilken
kontekst man skal samarbeide. I den
offentlige tannhelsetjenesten får man god
tannbehandling, og det arbeides systematisk med å utjevne sosiale helseforskjeller
og ulikheter i tannhelse, påpekte Ballo.
Det er viktig at tannhelsetjenesten ikke
blir «kasteball i systemet».
Prosjektleder og tannpleier, Line
Schrøder Karlsen, tannhelsetjenestenes

kompetansesenter Øst, TKØ holdt et
interessant innlegg om Tannhelsetilbudet,
tannbehandlingsbehov og effekt av
tannbehandlingen til rusmiddelmisbrukere. Et oppdrag fra Helsedirektoratet, se
www.tannvern.no.
Mette Sagbakken, fag og forskningsleder NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet
for migrasjon og helse, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
kom inn på viktige utfordringer i det
flerkulturelle helse Norge. Spørsmål hva
vi kan lære - de kan lære. Gjensidighet
gjør samarbeidet fruktbart!
Prosjekttannpleierne i «Puss fra første
tann», fra tannhelsetjenesten i Oslo
kommune Slavica P. Djurasovic og Lisa
Brændø fortalte om bakgrunnen for det

spennende prosjektet hvor hovedmålet er
å utjevne sosiale forskjeller i tannhelse
blant små barn i Oslo, øke kariesfrie 5
åringer gjennom intervensjon samt øke
kunnskapen i forebygging av karies.
Prosjektet har vært omtalt i «Tannstikka»
tidligere, og vil bli omtalt igjen.
Tannlege med spesialkompetanse
Vibeke Kranstad og psykologspesialist
Terese Varvin Fredriksen, TOO-teamet
i Vestfold, holdt en engasjerende
forelesning om tilrettelagte tannhelsetilbud til mennesker som er blitt utsatt for
tortur, overgrep eller har odontofobi.
Samtlige foredrag finnes på
www.tannvern.no.
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Tannpleier på

toppen
- Der ligger den nye tannklinikken! Eva Rydgren Krona har fokus på jobb og prosjekter det meste av tiden, også på toppen av fylkeshuset i Buskerud.

Under fagkonferansen
i Sandefjord ble Eva
Rydgren Krona (56) tildelt
hedersbevisningen
Oral B-prisen som «Årets
Tannpleier». Det er ikke den
første prisen hun har vunnet.
Vi dro til Drammen for å treffe
henne, og fant henne på
toppen – i sjuende etasje i
fylkeshuset.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

En blid og smilende – og riktignok litt
forkjølet – avdelingsleder tar imot på et
kontor med en fantastisk utsikt. Utsikten
alene er vel verd den drøyt halvtimes
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lange kjøreturen fra Kongsberg Eva foretar hver dag. For hun bor i Kongsberg,
og har gjort det hele sitt voksne liv. Men
Drammen er i akseptabel pendleravstand;
dessuten sitter ikke Eva på dette kontoret
hver dag. Det er ikke helt lett å få til et
møte med henne, kalenderen er full av
møter, seminarer og foredrag.
For Eva Rydberg Krona er ikke en
praktiserende tannpleier, mange kunne
kanskje kalt henne en byråkrat, eller helst,
en folkeopplyser og kunnskapsspreder, og
et godt eksempel på at tannpleierutdanningen kan by på en rekke ulike jobbmuligheter. Hun leder Avdeling for folkehelse ved Tannhelsetjenesten i Buskerud,
og har tre ledende tannpleiere og en
prosjektkoordinator som jobber sammen
med henne.
Enkel jobb-cv
- Jeg ble utdannet i Oslo i 1982, og ble

ansatt i Tannhelsetjenesten i Buskerud
like etterpå. Og der har jeg vært siden,
smiler Eva når vi ber om hennes jobb-cv.
Her har det ikke vært noen omflakkende
tilværelse eller stadig skifte av arbeidsgiver. Likevel har hun hatt ulike jobber,
og gradvis byttet ut pasienter og behandlingsrom med kontor, folkeopplysning,
prosjekter og utforming av strategier. Målet har likevel vært det samme hele tiden:
Best mulig tannhelse for flest mulig. Og
kanskje spesielt de svakeste gruppene.
Eva jobbet i mange år i praksis på
Kongsberg, men var hele tiden interessert i det store bildet og i de ulike sammenhenger. Hun tok videreutdanning i
samfunnsodontologi, blant annet gjennom det såkalte «Bygdøy-kurset» og ved
Nordiska hälsofaghögskolan i Gøteborg.
Dessuten var hun i fire år (to perioder,
den gang var landsmøteperioden to år),
fra 1992 til 1996, leder av NTpF i 50 %
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stilling, noe som innebar pendling fra
Kongsberg til lokalene i Lakkegata i Oslo
to dager i uka. Det innebar også deltakelse i internasjonalt arbeid, noe Eva brenner for og fortsatt er interessert i, 19 år
etter at hun gikk av som leder. På veggen
på kontoret henger et bilde hun kjøpte i
Cape Town da hun deltok i det internasjonale symposiet der for to år siden.
«Krona-prosjektet»
Etter å ha gått av som leder i NTpF, fikk
Eva etter et par år en spennende mulighet:
«Krona-prosjektet», som skulle kartlegge
tannhelsen hos sykehjemsbeboere og pasienter i hjemmetjenesten.
– Det var en spennende mulighet. Daværende fylkestannlege, Johan Buttedahl, var
pådriver for prosjektet, og var klar på at det
skulle ledes og drives av tannpleiere. Det var
en flott mulighet og et spennende prosjekt,
som gikk over fire år. Vi fikk midler fra
fylkeskommunen og Helsedirektoratet, og
startet med systematisk kartlegging og jobbing med forbedrede samarbeidsrutiner med
de ansatte i pleie og omsorg, forteller Eva om
prosjektet som var banebrytende og har gjort
«Krona-prosjektet» til et velkjent begrep
langt utenfor tannpleiernes egne rekker.
– Vi brukte en BSI-indeks (Belegg og
slimhinne) etter modell fra Sverige i kartleggingen, og kunne måle resultat fra før vi satte
i gang prosjektet, og etter prosjektslutt. Det
viste seg å være mest effektivt for pasienter
på sykehjem, i hjemmetjenesten passet ikke
BSI som metode.
Krona-prosjektet var svært vellykket og
vakte en del oppsikt, så mye at det ble tildelt
«Det nytter»-pris, fra Kommunenes Sentralforbund og den gang Sosial- og Helsedepartementet.
– Det var veldig moro! Vi «vant» ikke, men
var en av flere som fikk pris det året, blant
over hundre nominerte. Det er viktig å bli
sett og få tilbakemeldinger på det man gjør,
sier Eva.
Diplomet for «Det nytter»-prisen står på
hylla på kontoret, sammen med den ferske
Oral B-prisen.

Videreføring av prosjektet
I etterkant av Krona-prosjektet var det
stor interesse i Buskerud fylkeskommune
for å videreføre det, samt å sette fokus på
folkehelse og forebygging i størst mulig
grad. Eva snakker med stor entusiasme
om oppbakking og støtte fra de ulike fylkestannleger hun har jobber under, og
også daværende fylkesrådmann Madz
Sandman var en pådriver for at arbeidet
skulle videreføres.
Dermed ble det opprettet en avdeling
for helsefremmende og forebyggende arbeid i Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF,
med Eva Rydgren Krona som leder.
– Avdelingen ble opprettet i 2002, så vi
hadde tiårsjubileum for tre år siden. Vi
tilsatte tre ledende tannpleiere i avdelingen, og de fikk ansvar for to tannhelsedistrikter hver. På den tiden var det seks
distrikter, ting er litt annerledes nå, men
det er fortsatt tre ledende tannpleiere og
en prosjektkoordinator. Vi har hatt en
veldig stabil stab og et utmerket samarbeid, sier Eva entusiastisk.
Det er ingen tvil om at hun brenner for jobben sin, og finner det veldig
tilfredsstillende å kunne jobbe med gode
kolleger.
– Vi jobber annerledes enn det som er
vanlig i tannhelsetjenesten, hvor det har
vært tradisjon for at mye er toppstyrt
og kommunikasjonen enveis. Vi jobber
mye i møter, diskuterer, kaster ut ideer,
evaluerer arbeidet vi gjør, diskuterer hvor
vi kan forbedre oss og bruker hverandre
som sparringspartnere. Det er en direkte,
men effektiv arbeidsform, understreker
Eva. Hun roser medarbeiderne sine, og
påpeker at de er flinke til å «få henne ned
på jorda» hvis vyene blir for store og ideene for høytflyvende.
Begynte under utdanningen
Folkehelsearbeid har overtatt arbeidshverdagen hennes. Hvor kommer det brennende engasjementet fra?
– Grunnlaget ble lagt allerede under
utdanningen vår. Vi lærte tidlig å sette

Eva Rydgren Krona har byttet behandlingsrommet ut med kontoret i fylkesbygget, og trives
godt med det. Her har hun fått satt tannpleierne på kartet.

ting i sammenheng, kommunikasjon og
helhetstenkning har en bred plass, og det
er lett å bli motivert til å gjøre en innsats.
Det blir en annen tilnærming enn bare
den kliniske, understreker hun.
– Du savner ikke selv å jobbe med
pasienter?
– Ikke nå lenger. Til å begynne med var
det rart, og jeg fortsatte en stund etter at
jeg var begynt med Krona-prosjektet. Jeg
hadde blant annet noen psykisk utviklingshemmede pasienter som jeg var
knyttet til, og det blir slik at man får et
«eierskap» til enkelte pasienter. Men nå
har jeg vel ikke «sett en tann» på 15 år,
så om jeg skulle begynne å jobbe klinisk,
måtte jeg i hvert fall ha oppdatert meg,
smiler Eva, som nok ikke har noen planer
om å forlate toppetasjen i fylkesbygget i
Drammen.
Folkehelse og forebygging er noe Eva
ikke kan snakke nok om. Det er alltid på
agendaen, og arbeidsoppgavene hennes
har et stort spenn, fra å sitte i fylkestannlegens ledergruppe, formidle statistikk,
jobbe med samhandling, holde foredrag,
delta i ulike fora og komme med innspill
på mange saksområder. Og det er en
policy at Buskerud tannhelsetjeneste skal
være synlige på flest mulig arenaer hvor
folkehelse er tema, ikke bare tannhelse.
– Men det fremstår som om du brenner
spesielt for svake grupper, som eldre, syke
og rusbrukere?
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Frukt, vann og minne fra Cape Town setter farge på overtannpleierens kontor.

– Ja, slik blir det vel lett når man jobber
innen dette området. Du brenner mest
for de som åpenbart trenger det mest,
sier Eva ettertenksomt. Hun ser store
utfordringer i fremtiden, spesielt innen
eldreomsorg.

Juryens begrunnelse
• Eva Rydgren Krona har utmerket
seg gjennom mange år med sitt
engasjement i tannhelsetjenestens rolle
i det helsefremmende og forebyggende
arbeid.
• Eva var prosjektleder for
Kronaprosjektet som fikk "Det nytterprisen". Avdeling for folkehelse er en
videreføring av dette.
• Hun har gjennom sitt engasjement i
folkehelsearbeidet gjort den offentlige
tannhelsetjenesten i Buskerud
ledende innenfor helsefremmende og
forebyggende arbeid.
• Hun har også gjennom sitt tette
samarbeid med fylkestannlegen
gjort tannpleierne og tannpleiernes
arbeidsoppgaver kjent og respektert hos
kollegaer og samarbeidspartnere ute i
kommunene.
• Hun er meget samfunnsinteressert
med stort fokus på folkehelse, sosiale
helseforskjeller og hvordan nå de
svakeste i samfunnet.
• Eva er en ressurs som også benyttes av
helsetilsynet når de arbeider med saker
som gjelder tannhelse.
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– Allerede i dag har 83 % av beboerne
på sykehjem i Buskerud egne tenner, og
43 % har mer enn 20 egne tenner. Det
vil bli en kjempeutfordring i årene som
kommer, og det er viktig å være rustet
til å møte denne. Tiden da eldre hadde
protese og tannstellet i hovedsak bestod
av å plassere protesen i et glass vann om
natta, er forbi. Og heldigvis, får man si –
helsemessig er det alltid mest gunstig å
beholde sine egne tenner. Når det gjelder
rusomsorg, synes jeg det er viktig at
rusmisbrukerne får den behandlingen de
har bruk for, og, ikke minst, at de møtes
med respekt og verdighet. Generelt er det
viktig å lære folk å mestre sin egen tannhelse, alle trenger veiledning, men det er
alltid viktigst med dem som har størst
behov, sier Eva.
Hun ønsker også at tannpleierne skal
være best mulig rustet til å kunne varsle
om overgrep mot barn. Det er et vanskelig område og det er tøft og ubehagelig å
være varsler, men det er helt nødvendig
at noen gjør jobben. – Det er ubehagelig, men vi kan ikke lukke øynene. Vi må
tørre å koble inn barnevernet når det er
nødvendig.
Mer strukturert utdanning
– Andre tanker om tannpleiernes framtid?
– Jeg er glad for at utdanningen er blitt
tydeligere og mer strukturert. Før falt vi
litt mellom to stoler, vi var på en måte

høyskoleutdannet med universitetstilknytning. Nå er utdanningen på tre år og
har blitt tydeligere. Jeg er veldig glad for
mulighet for videreutdanning og mastergrad. Noen tannpleiere har også begynt
å forske, og vi har fått de første med
doktorgrad. Jeg håper det blir mer av det;
det er med på å definere og synliggjøre
oss som yrkesgruppe, understreker Eva,
som trekker frem Sverige som det landet
hvor tannpleierne har kommet lengst. De ligger lysår foran alle andre.
Evas interesse både for tannpleie og for
folkehelse er entusiastisk og smittende.
Journalistens blokk renner full med
notater om prosjekter og satsningsområder. Det hersker liten tvil om at Buskerud
fylkeskommune har lyktes godt i sin satsning, og at arbeidet de gjør, er lagt merke
til. Samme dag som vi besøker Eva i
Drammen, kan hun vise frem en avisleder
fra lokalavisen som roser tannhelsetjenesten. Og flere ganger har Buskerud fått
Zendium-prisen for ulike prosjekter.
– Og nå har du også blitt «Årets tannpleier»?
– Ja, det var veldig overraskende og
gledelig. Det er veldig hyggelig å bli satt
pris på av sine egne kolleger, understreker
hun.
Et liv utenom?
Vi har sakket ivrig om tannpleie og prosjekter i en times tid. Men hva gjør Eva når
hun ikke jobber?
Det blir stille noen sekunder, ikke helt
lett å skifte fokus. Men jo, det finnes et liv
utenom:
– Familie og venner, ingen barn, men
mann – og hund. Vi har en engelsk setter,
og har hatt mange tidligere og har drevet
med fuglehundsport. Nå er hunden bare
turkamerat. Vi liker å reise, og har en
hytte i Uvdal. Og ja, så er vi fire par som
har en matklubb. Vi møtes hos hverandre
og lager mat, det er hyggelig. Så fritiden
får jeg fylt opp, forsikrer Eva, som dog
avslutter samtalen med en jobbrelatert
oppsummering: - Jeg har aldri angret
på yrkesvalget. Det å være tannpleier er
spennende og gir deg mange muligheter.

Prestisjepris

til tannhelsetjenesten
i Oslo

Tannhelsetjenesten i Oslo er tildelt Zendiumprisen 2015.
Tannhelsetjenesten i Oslo får den nasjonale prisen for et
omfattende og grundig arbeid med å bedre tannhelsen hos
barn i språklige minoritetsgrupper i byen. Zendiumprisen er
på 65.000 kroner og er den eneste i sitt slag i Norge.
Tannhelsetjenesten i Oslo mottok prisen
under et møte i Samfunnsodontologisk
Forum i Kristiansand 9. juni som samler
over 200 ledere innen offentlig tannhelsetjeneste i Norge. Den uavhengige juryen
begrunner tildelingen med at Tannhelsetjenesten i Oslo har tatt utgangspunkt i å
skape likeverdighet i tjenesten og bedre
tilgjengeligheten til tannhelsetjenesten
for dem som trenger det mest. Det er stor
variasjon mellom bydelene på andelen
kariesfrie femåringer. Prosjektet «Puss fra
første tann» er bygget på god kunnskap
om ulikheter og om hvordan ulikheter
gir seg utslag i tannhelsen for det enkelte
barn. Derfor ble «Puss fra første tann»
utviklet som et tverrfaglig prosjekt med
involvering fra tannhelsetjenesten,
helsestasjonene og barnehager som primæraktører, og med informasjonsspredning mot foreldregrupper på en rekke
arenaer i bydelene så som språkgrupper
og språkkafeer, kvinnegrupper, foreninger, moskeer og åpne barnehager. For
å utjevne forskjeller i tannhelse må det
settes inn differensierte tiltak i de ulike
gruppene, heter det i juryavgjørelsen.
Mange har dokumentert store forskjeller
i tannhelse mellom enkelte innvandrer-

grupper og befolkningen for øvrig i
Norge. I storbyer blir forskjellene svært
synlige fordi innvandrere utgjør en til
dels stor del av befolkningen og fordi de
tenderer til å bo relativt konsentrert.
Dermed slår ulikheter i barnas tannhelse
ut i tannhelsestatistikken for de ulike
bydelene. Det har vært gjort mange
forsøk på å møte denne type utfordringer,
men ingen kan måle seg med årets
prisvinner hva angår omfang og dybde i
prosjektet, skriver juryen. Og barna det er
snakk om, blir tilbudt tannhelsekontroll
ved 6-8 måneders alder, og ved fylte 1 og
3 år.
Det er laget en prosjektplan som
strekker seg frem til 2017. I 2019 skal
prosjektet evalueres for målbare resultater
i tannhelsen blant femåringer i de
aktuelle bydelene. Informasjonsarbeidet
er bredt anlagt med materiell på en rekke
språk. Prosjektet benytter informasjonsfilm med tema som tannhelse, tannpuss
og kosthold, og som vises på TV-skjermer på venteværelser på helsestasjoner og
tannhelsekontor. Prosjektet benytter også
Facebook til å spre oppdatert informasjon
om prosjektet og om god og relevant
kunnskap om oral helse og kosthold. Til

Tannpleier Grete Brudeseth mottok prisen av
Zendiums representant Torbjørn Wilhelmsen.

og med skuespill er anvendt som
formidlingsmetode i prosjektet.
Prosjektet er godt organisert og politisk
forankret i bindende vedtak i bystyret i
Oslo. Prosjektet produserer også betydelig grunnlagsdata for forskning innen
samfunnsodontologi, og ledende
forskningsmiljøer er med som rådgivere i
prosjektet. Prosjektet har allerede stor
overføringsverdi til andre byer med
tilsvarende utfordringer, og enda mer
etter at prosjektet er evaluert i 2019.
Juryen har bestått av leder av fylkestannlegenes kontaktutvalg, Peter
Marstrander, leder av Tannlegeforeningens Fagnemnd, Berit Øra og leder av
Norsk Tannvern, Bente Stuveseth.
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Kommentar til
artikkel om
munnstell Tannstikka
02/2015
Foto: shutterstock.com

Vi leste med stor interesse artikkelen til
Trier og Jørstad i Tannstikka nr 02/2015
om munnstell av alvorlig syke (1). Det er
flott at det fokuseres på dette viktige feltet
innenfor sykepleien og at kunnskapsbasert viten og praksis blir spredt.
Prosedyren Munnstell til palliative
pasienter nevnes flere ganger i artikkelen.
Som forfattere av denne prosedyren tillater vi oss å komme med noen kommentarer. I hovedsak sammenfaller den
evidensen vi fant, og vår kliniske erfaring
med det som framkommer i artikkelen,
men vi ønsker å kommentere på bruk av
arteriepinsett og glyserol.
Trier og Jørstad velger å ikke anbefale
bruk av arteriepinsett og tupfere ved
munnstell, med begrunnelsen at «arteriepinsett kan skade mucosa og tenner samt
at tupferen kan (ved feil bruk av arteriepinsett) havne nedi pasientens luftveier».
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Det er viktig å skille mellom et munnstell
og fukting av munnen. Munnpensler
egner seg godt til fuktig av tungen og
fremre del av ganen, men egner seg lite
til munnstell som innebærer rengjøring
og fukting i hele munnhulen. Munnstell
ved hjelp av arteriepinsett og tupfere er
basiskunnskap for sykepleiere, og riktig
bruk krever enkel og lite ressurskrevende
opplæring/instruksjon. Vi praktiserer å
skylle arteriepinsetten etter hvert stell, på
samme måte som tannbørsten.
Ufaglærte som skal delta i munnstell
og fukting av munnen til alvorlig syke,
trenger god og forsvarlig opplæring både
i bruk av utstyr, rense- og smøremidler,
og gjennomføring av selve munnstellet.
Vi støtter Trier og Jørstad i at pårørende
er en viktig ressurs ved fukting av munnen, men vil minne om at de også trenger
forsvarlig opplæring, bla for å unngå

at den syke får væske i svelget. Siden
det fortsatt ser ut til å være uklarheter
omkring bruk av glyserol, vil vi nevne at
ved bruk av riktig konsentrasjon - 30 %
eller lavere - er det ingen holdepunkt for
at den virker uttørkende på sikt.
Til orientering er prosedyren Munnstell
til palliative pasienter (2) nylig revidert,
og oppdatert versjon er publisert på
www.fagprosedyrer.no.
Referanser:
1. Trier EL, Jørstad C. Munnstell av alvorlig
syke. Sykepleien 2014;102(9):58-62.
2. Thorsen L, Helgesen R, Størkson AW,
Solvåg K, Renna R. Munnstell til palliative
pasienter. Helse
Bergen. Tilgjengelig fra:
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/
fagprosedyrer/fagprosedyrer/munnstell-tilpalliativepasienter
På vegne av prosedyregruppen
Lise Thorsen

LOKALAVDELINGENE
Tekst og foto: Anne L. Buvik
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spørsmål til fylkeslederne
Kathrine Høyvik Bergum, Rogaland

1 Fortell litt om deg og din bakgrunn
som tannpleier?
Jeg er 27 år, opprinnelig fra Leikanger i
Sogn og Fjordane. Etter videregående
gikk jeg på folkehøyskole et år, men
ønsket å studere i Bergen, så jeg søkte
meg inn på tannpleierstudiet. Jeg var nok
ikke helt klar over va jeg gikk til, men det
var et lykkelig valg, jeg var ferdig
utdannet i 2011 og stortrives med yrket.
Jeg begynte samme år på Sola
Tannklinikk i Rogaland fylkeskommune,
og har jobbet her siden. Jeg stortrives!

2 Når og hvorfor meldte du deg inn i NTpF?
Jeg meldte meg inn i løpet av studietiden,
vi ble oppsøkt av NTpF, tror jeg ble
medlem ca. 2009. Det er viktig å holde
seg oppdatert på det som skjer, og å ha
sosialt og faglig fellesskap. Jeg meldte meg
inn i lokalavdelingen da jeg flyttet til
Stavanger i 2011, også for å få kontakt
med andre tannpleiere i området.
3 Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg kom inn i styret i 2013 som sekretær.
I 2014 var det bare meg igjen i det
sittende styret som skulle fortsette, og da
var det naturlig å ta på seg ledervervet.
Det har vært veldig lærerikt og nyttig.
4 Fortell litt om arbeid og aktivitet i din
lokalavdeling.
Vi er seks i styret i Rogaland, og vi har ca.
30 medlemmer. Vi avvikler årsmøte, og i
tillegg avholder vi medlemsmøte/kurs på
høsten. Disse arrangementene er våre
viktigste aktiviteter.

5 Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Det er viktig å arrangere gode kurs og
møter for medlemmer med godt faglig
innhold. Videre er det viktig å rekruttere
nye medlemmer. Det finnes mange
tannpleiere i Rogaland som ikke er
medlemmer hos oss, ikke minst gjelder det
mange som jobber i privat sektor. Vi
forsøker å gjøre tilbudene våre så attraktive
at flere ser seg tjent med å være medlem.
6 Hva er de største utfordringene?
Først og fremst å finne gode tema og
foredragsholdere til arrangementene våre.
Vi vil jo helst ha noe som kan fenge både
de som jobber privat og de som jobber i
det offentlige. Rekruttering er jo også en
utfordring. Dessuten har vi noen
hindringer i form av reiseavstander. Vi
skal jo dekke både Nord- og SørRogaland, og det kan blir komplisert å
samle alle.

8 Hvordan ser du for deg utviklingen
innen faget de neste ti år?
Jeg har stor tro på oss, og tror vi vil vokse
kraftig som yrkesgruppe. Nå bli
utdanningstilbudet ytterligere forbedret,
og jeg tror flere tannpleiere vil ta
videreutdanning og doktorgrad. Jeg tror
også at vi vil se tannpleiere i mange andre
stillinger, også lederstillinger, både i det
private og det offentlige. Større
kompetanse vil gi større muligheter.
Folkehelse og forebygging får stadig
større fokus, og der befinner vi oss midt i
sentrum! Vi vil være en naturlig
samarbeidspartner for andre som driver
med helsefremmede og
sykdomsforebyggende arbeid.

7 Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra
med i lokallagsarbeidet?
Jeg synes de gjør en god jobb, er
tilgjengelige og lette å få tak i hvis vi
trenger svar på spørsmål. Det er viktig å
ha en sterk organisasjon i ryggen, og jeg
føler at de står på for oss og våre
rettigheter, og at de jobber for å fremme
og styrke faget. De gir tannpleierne et
ansikt utad og en stemme i den offentlige
debatten. Jeg synes også at
fagkonferansene er veldig bra, lærerike og
inspirerende. Det skaper en yrkesstolthet,
og det er flott med en konferanse med
hovedfokus på oss, tannpleierne. Alt dette
hjelper oss også i lokallagsarbeidet.
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Ny nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta
Frå hausten 2015 vil det bli gitt tilbod om ei ny
leiarutdanning på mastergradnivå til leiarar
i helse- og omsorgstenesta i kommunane og
tannhelsetenesta i fylkeskommunane.
Helsedirektoratet har i samarbeid med KS
gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å utvikle
den nye leiarutdanninga. Utdanninga er på
30 studiepoeng og kan gjennomførast som
ein sjølvstendig modul eller som del av eit
samla mastergradstudium.
Det er opptak av studentar fram til
studiestart. Meir informasjon om utdanninga
og søknad finn du på BI sine nettsider.
Målgruppa er einings- eller verksemdsleiarar som rapporterer til rådmanns-, kommunaldirektør- eller fylkestannlegenivå. I tillegg
kan andre med relevant leiaransvar eller som
planlegg å ha stort leiaransvar søkje. Vi tilrår
at leiargrupper i same område søkjer opptak
samstundes.
Ifølgje tal frå KS er det på landsplan om lag
12.000 leiarar i helse- og omsorgstenesta i

kommunane og i tannhelsetenesta i fylkeskommunane. Leiarar i målgruppa arbeider
mellom anna i heimebaserte og institusjonsbaserte omsorgstenester, psykisk helsearbeid
og rusarbeid, førebyggjande helsetenester,
rehabilitering og habilitering og legetenester
mv. I fylkeskommunane er målgruppa
primært overtannlegar og klinikkleiarar, men
også leiarar av det fylkeskommunale
folkehelsearbeidet.
Denne satsinga er forankra i kvalitetsavtalen
mellom regjeringa og KS. Tiltaket er omtala i
den nyleg presenterte primærhelsetenestemeldinga; Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet,
og vil vere eit viktig tiltak under nytt
Kompetanseløft 2020.
«Det kreves god og tydelig ledelse fra
toppen og nedover på alle nivåer. Så vi
trenger ikke bare et kompetanseløft. Vi
trenger et lederløft også. Derfor vil vi bedre
tilgangen til lederutdanninger og stille

tydelige krav til ledelse», sa helse- og
omsorgsminister Bent Høie då han presenterte primærhelsetjenestemeldinga på
Helsekonferansen i Oslo 7. mai 2015.
Dei kommunale og fylkeskommunale
helse- og omsorgstenestene står framfor store
endringar. Samhandlingsreformen og
framtidig kommunereform vil føre til auka
behov for innovasjon i tenestene. Samstundes
vil tilgangen på helsepersonell vere under
press framover. Helse- og omsorgsleiarar vil
møte utfordringar knytt til organisering, nye
samarbeidsformer og behov for endring i
arbeidskulturar. Endringsleiing handlar både
om god kommunikasjon, involvering av
tilsette, brukarar, folkevalde og innbyggjarar,
og kunnskap om korleis endringsprosessar
kan styrast. Også tannhelsetenesta står
framfor omstilling og treng styrka leiarkunnskap og rekruttering til leiarstillingar.
KILDE: HELSEDIREKTORATET

STILLING LEDIG

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

LEDIGE
STILLINGER

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

www.bfk.no
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Dentalvæske
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
bøyd36
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
Library 2013, Issue 7

