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ZENDIUM SALIVA GEL

En gel som tilfører fukt til munnen
• Brukes ved problemer med tørre 

og følsomme slimhinner

• Danner en beskyttende hinne

• Stimulerer munnens 
spyttproduksjon

• Supplerer og støtter spyttets 
naturlige beskyttende egenskaper

•	 Inneholder	fluor

• Mild behagelig smak

• Påvist effekt på grunnlag av 
publiserte vitenskapelige studier*

Har du pasienter 
med tørre og føl-
somme slimhinner?

STYRKER MUNNENS 
NATURLIGE FORSVAR

Zendium er en unik fluortannkrem, 

med kombinasjonen av enzymer, 

proteiner, mildt skummemiddel og en 

mild aroma. Zendium er utformet for 

å forebygge hull i tennene og styrke 

munnens naturlige forsvar.

•  Zendium Classic er Svanemerket, og 

er fri for ingredienser som er kjent 

som skadelig for miljøet

•  Inneholder 1450 ppm natriumfluorid

*Pedersen AM, Andersen LT, Reibel J, Holmstrup P, Nauntofte B Oral Findings in patients with primary Sjögren’s Syndrome and Oral Lichen Planus – a preminilary study 
on the effects of bovine colostrumcontaining oral hygiene products. Clin Oral Invest (2002) 6:11-20
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Alle mennesker opplever fysisk smerte. De fleste av oss 
heldigvis bare en gang imellom, ofte bagatellmessig, som 
litt hodepine, vondt i leddene eller kortvarig i forbindelse 
med uhell, sår og skader. Selv tilhører jeg de privilegerte 
som lever en ganske smertefri tilværelse. Og jeg er heldig, 
vant til å ha det slik, og jeg blir fort sur og grinete om et 
vondt kne eller en stiv nakke hindrer meg i mitt daglige 
virke. Jeg liker å være fysisk aktiv og bevege meg mye 
rundt, og det skal da ikke gjøre VONDT! Stakkars meg!

Mine småplager har alltid latt seg fikse, enten med tid eller med en reseptfri 
smertestillende tablett. Og hver gang jeg er i orden igjen og blir glad og fornøyd, 
slår det meg at jeg er nokså bortskjemt. Jeg kjenner mange mennesker som lever 
med kroniske smerter, mye mer alvorlige og begrensende enn jeg noensinne har 
kjent på, og svært mange av disse holder ut, går på jobb eller fortsetter å leve så 
normalt som mulig. Og de er sjelden eller aldri så sure som jeg blir når jeg har 
litt hodepine!

Og selv om mange sliter med smerter, er det også mange som slipper. Vi lever i 
en tid hvor effektiv smertebehandling og lindring finnes, den er en sentral del av 
medisinen, og den hjelper tusenvis av mennesker til forbedret livskvalitet. Det 
er en stor gave. 

I dette nummeret av Tannstikka omtaler vi temporomandibulær dysfunksjon 
(TMD). Man trenger ikke stor fantasi for å skjønne at å ha konstante og kraftige 
smerter i kjeven, tenner og i tyggeapparatet må være en alvorlig trussel mot 
livskvaliteten. Saksområdet er komplekst, og TMD kan ha mange ulike årsaker. 
Tannhelsepersonell er ofte den gruppen som først kommer i kontakt med slike 
pasienter. Det er naturlig å anta at det er noe feil med tenner og kjeve når man 
får smerter i dette området. 

Nettopp lidelsens komplekse struktur og årsak gjør det ofte nødvendig med 
et bredt samarbeid mellom tannhelsepersonell, lege og gjerne også psykolog 
for å finne en funksjonell løsning. Erfaringer fra Bergen med helhetlige 
behandlingsteam viser meget gode resultater. Det er oppløftende, og en 
indikasjon på hvordan fremtidens helsetjeneste nok kommer til å fungere.

Les og bli klok, og så sees vi alle på fagkonferansen i juni. Jeg hører at 
interessen er stor, så dette blir bra!

redaktørens spalteINNHOLD
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leder

Eg ser det som spesielt nyttig å vera på 
samlingar og delta i diskusjonar som set 
utvikling av yrkesorganisasjonen i sentrum. 
Nyleg arrangerte Delta sin årlege samling 
for alle yrkesorganisasjonane. Målsetjinga 
var å gje auka kompetanse i arbeidet med 
utvikling av yrke og utdanning. Det er 
spennande å sjå kva dei ulike 
organisasjonane vektlegg i sitt arbeid på 
området. Delta sin to-beinte strategi 
uttrykkjer tydleg yrkesorganisasjonen si 
oppgåve. Yrkesorganisasjonen skal 
vektleggja yrkesfagperspektivet, medan 
Delta tar i vare medlemmane som 
arbeidstakarar.

Organisasjonane fekk mellom anna klar 
tale frå professor Jan Grund i hans innlegg, 
der han viste til at stoltheit for fagområdet 
er viktig å skapa i studietida. Ifølge 
professoren må det vektleggjast at  personell 
ved utdanningsinstitusjonen sjølv i størst 
mogeleg grad representerer yrket. I kraft av 
å vera berar av profesjonen, vil 
utdanningspersonellet vera ein god 
rollemodell for studenten. Det er ulike 
arenaer å driva påverknad på, blant anna 
UHR. UHR er rådet for universitet og 
høgskular og her er alle 
utdanningsinstitusjonane representert. Eit 
interessant spørsmål som vart reist på 
samlinga, var spørsmålet om kven som 
påverkar opptak av antal studentar innafor 
dei ulike profesjonsområda?  Dette 
spørsmålet må lyftast fram til debatt slik 
bl.a. Vernepleierforbundet i Delta og andre, 
ser det. 

Andre organisasjonar er opptatt av 
utvikling av yrkesprofesjonen i etterkant av 
studiet.  I  NTpF sitt prinsipprogram står 

det at foreininga skal jobba med etter- og 
vidareutdanning. Vidareutdanning er 
etablert, og studiet  i helsefremmende 
arbeid og tannpleie er i gang. 

NTpF si årlege samling for leiarane av 
lokalavdelingane er eit arrangementet med 
organisasjonsutvikling i sentrum.  Eit 
sentralt tema i år var lokale 
handlingsplanar. Avdelingane  utarbeidar 
årlege handlingsplanar som gir retning for 
det arbeidet som skal gjerast lokalt. 
Gjennom å skriva handlingsplan må  styret 
reflektera over aktivitet i eigen avdeling, 
samtidig som planen skapar forventning og 
forpliktar oppfølging. Dette politiske 
dokumentet viser aktivitet på mange felt. 
Alle foreiningane hadde planlagt kurs. 
Mange foreiningar har godt innarbeida 
årleg fagdag. Der tema er aktuelt for andre 
yrkesgrupper, blir andre 
yrkesorganisasjonar i Delta invitert. Andre 
lokalforeiningar inviterer til temakveldar. 
Enkelte lokalavdelingar samarbeider om 
kurs med den lokale tannlegeforeininga. 
Fagleg utvikling er eit viktig område, og 
den lokale avdelinga må ta ansvar saman 
med NTpF sentralt ved å gje medlemmene 
tilbod. Dei flest avdelingane gir økonomisk 
tilskot til medlemmer som deltar på NTpF 
sin fagkonferanse. Det er eit positivt signal 
å støtta opp under arrangement i regi av 
eigen foreining. Etablering av 
tannpleiefagleg kompetanse i leiing av 
folkehelsearbeidet, vart tatt opp av fleire 
avdelingar. NTpF og lokalavdelingane ser 
det som naturleg at organisering av det 
helsefremmande og førebyggjande arbeid 
skal ledast av tannpleiarar slik at fagfeltet får 
det fokus det skal ha i den offentlege 

tannhelsetenesta. NTpF er saman med 
avdeling Telemark i innspurten med den 
årlege fagkonferansen. Det er flott å sjå at 
mange tannpleiarar har meldt seg på. 
Utfordringa for NTpF i år har vore å få plass 
til alle utstillarane som ønskjer standplass, 
og å ha nok rom tilgjengeleg. Eg gler meg til 
fagdagar ved havet og møte med 
medlemmene. Vel møtt!

Organisasjonsutvikling 
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JUBILANTER

40 år
Solfrid Buer, Sauda 
Line Kalland, Matrand 
Karin Johnsen, Tana 
Trine Simonsen, Finnsnes 
Jenny Maria Larsson, Oslo 
Maryam Nadirpour, Nesbru

50 år
Liv Heidi J. Bråtner, Kongsvinger 
Vibeke Haug, Ørskog

60 år
Hilde Aga, Skien 
Berit Aars Nicolaysen, Nesttun 
Annbjørg Fjellro Løitegård, Brumunddal 
Elisabeth Solli Nossen, Vikersund 
Anna Tveiten Lüdemann, Vennesla 
Liv Solnes Birkelund, Sørkjosen 
Anne Kristine Gjestvang Bergh, Oslo 
May Hågensen, Rypefjord

på plakaten

KorreKt Kreditering
I forrige nummer av «Tannstikka» hadde vi en presentasjon av TK Vest-Hordaland. Den var 
kreditert  for TKV-H, Ellen Berggren. Hun hadde imidlertid bare levert råmaterialet og 
redigert/kvalitetskontrollert den. Selve utformingen av artikkelen var gjort av Tannstikkas 
redaktør Anne L. Buvik.

regjeringen vil ha nytt 
odontologibygg på 
gaustad
De nye lokalene for Det odontologiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo skal 
ligge på Gaustad i Oslo. Det har 
regjeringen besluttet.

– Beliggenheten nær Blindern og 
Rikshospitalet er ideell for å sikre 
fortsatt tannhelseutdanninger og 
-forskning av høy internasjonal klasse, 
sier kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H) i en pressemelding.

Helt siden 1990-tallet har det vært 
jobbet for å få på plass nye 
klinikkfasiliteter for Odontologisk 
fakultet (OD) ved Universitetet i Oslo 
(UiO).

Dekan Pål Barkvoll ved Det 
odontologiske fakultet er svært fornøyd 
med avgjørelsen.

– Det er meget gledelig. 
Klinikkbygningene våre i 
Geitmyrsveien er ikke lenger gode nok. 
De ble bygd den gangen da stort sett 
bare barn og unge hadde hull i tennene, 
mens de eldre ikke hadde tenner, sier 
Barkvoll til Uniforum.

Han synes også det er flott at de nye 
lokalene skal legges til Gaustad.

– Da kommer vi i nærheten av 
Institutt for oralbiologi, 
Ferdighetssenteret og det framtidige 
livsvitenskapssenteret. Det blir svært 
gledelig, selv om det vil ta flere år før 
lokalene kan stå ferdig, understreker 
han.

Fakultetet, med rundt 470 studenter 
og 450 ansatte utdanner tannpleiere, 
tannleger, tannlegespesialister og 
forskere. Årlig har de 50.000 
pasientkonsultasjoner som en del av 
undervisningen.
KILDE: FORSKNING.NO og NTB

tannpleier linda stein er 
blitt førsteamanuensis
Vi i Tannstikka vil gratulere Linda 
Stein som er nylig blitt formelt tilsatt 
som førsteamanuensis i 
samfunnsodontologi ved 
Universitetet i Tromsø! Hun er med i 
forskergruppen om kommunikasjon, 
atferd og samfunnsodontologi..

Linda Stein (37) ble i fjor den tredje 
norske tannpleier gjennom historien 
tok en doktorgrad forsvarte sin 
avhandling «Oral health literacy in 
adult dental patients. A clinical 
study» ved UiT Norges arktiske 
universitet.

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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FAGLIG

Tekst: Anne L. Buvik, fagutvikler  
Benthe Hansen, styreleder Hilde Aga 
Foto: Anne L. Buvik

De aller fleste lokallagslederne var på plass, 
og det ble to inspirerende og utviklende 
dager med engasjerte deltakere. Dessuten 
er sosialt samvær og gjensidig utveksling av 
erfaringer alltid et viktig element ved slike 
samlinger.

Styreleder Hilde Aga ønsket velkommen, 
og brukte blant annet tid på å snakke om 
det nye videreutdanningstilbudet som er 
kommet i stand ved Høgskolen i Sørøst-
Norge, som gir tannpleiefaget et skikkelig 
løft. Styreleder understreket også viktighe-

ten av lokalledersamlingen som kommuni-
kasjonsarena for den lokale og sentrale 
tannpleierforeningen. Deretter snakket 
fagutvikler Benthe Hansen om tannpleier-
yrket og tannpleierfaget i utvikling. Det er 
viktig å ha gode rollemodeller under 
utdanning, og som nytilsatt skape gode 
relasjoner til kolleger, og ivareta hverandre 
som yrkesutøvere. Hvordan få til god 
organisasjonskultur og spille hverandre 
gode? Ta tannpleiekunnskapen på alvor.  

Merete Vonen, journalist i Delta, var 
invitert for å snakke om utvikling av NTpFs 
visjon – hvor vil vi som yrkesgruppe og 
fagforening? Hun kom med en rekke gode 
innspill, og gav også noen rammer for 

lokallederSaMlingen 2016
den 8. og 9. mars møttes  
ledernes av nTpfs lokal-
avdelinger med foreningens 
styre og administrasjon til to 
dagers møte og inspirasjons-
samling på klækken hotell 
utenfor Hønefoss. på program-
met sto blant annet utvikling 
av foreningens visjon, lokale 
handlings-planer, strategi for 
fagutvikling og sentrale og lokale 
lønnsforhandlinger.

Alle deltakerne på ledermøtet samlet utenfor Klækken hotell, 
hvor møtet ble avholdt 9. og 10. mars.
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FAGLIG

hvordan en visjon bør formuleres slik at 
den blir kort, tydelig og poengtert – uten å 
gli over i et slagord. 

LOKALAVDELINGENS PLANER
Hvilke planer har lokalavdelingene for 
sitt virke? På denne samlingen fikk alle 
presentere sine langtidsplaner. Med 18 
avdelinger, mange av dem svært aktive, var 
det mye som skulle formidles, så denne 
bolken ble delt i to, avbrutt av en foreles-
ning av Anne Münster Halvari. «Helse-
fremmede arbeid med fokus på pasientens 
selvutvikling og motivasjon» var tittelen 
på hennes foredrag. Halvari kom blant 
annet inn på helsefremmende veiledning 
og menneskeverd, fokus på pasientens 
motivasjon og selvutvikling. Hvordan få 
til helsefremmende veiledning – skape 
allianser, ivareta mennesket som bidrar 
til endring av bevisstheten og endring av 
handling? Det er viktig at tannpleierne 
bidrar til fornyet selvrefleksjon og nye per-
spektiver for pasienten, slik at de ivaretar 
sin helse og tannhelse.  

LØNNSFORHANDLINGER
NTpF ser det som viktig at lokalavdelings-
lederne har innsikt i sentrale og lokale 
lønnsforhandlinger innenfor KS-området.  
Seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen 
i Delta, Kai Tangen, og hovedtillitsvalgt 
(HTV) i Akershus fylkeskommune, tann-
pleier Jonill Engesæter, omtalte temaet. 
Engesæter la spesielt vekt på hvordan 
lokalleder kan samarbeide med HTV i 
forkant av de lokale forhandlingene. Potten 
i de sentrale forhandlingene skal fordeles på 
generelle tillegg som blir den største delen, 
tillegg for stillingsgrupper, avsetning til 
lokale forhandlinger og andre tillegg som 
f.eks. ubekvemstillegg. 

Andre forhold Tangen tok opp var bl.a. at 
partene lokalt kan forhandle om endret 
lønn, uavhengig av øvrige forhandlingsbe-
stemmelser, når en arbeidstaker har 
gjennomført relevant etter-/videreutdan-
ning. Det er viktig at tannhelsetjenesten har 
en lønnspolitikk som stimulerer til 
kompetanseutvikling, beholder, utvikler og 
rekrutterer arbeidstakere, sikrer kvalitative 

gode tjenester samt legger til rette for faglige 
karrierestiger. Det ble spesielt understreket 
viktigheten av at den lokale tannpleierfore-
ningen har god kontakt med sin HTV i 
fylkeskommunen.

DELTE ERFARINGER
Tidligere forbundsleder i ergoterapiforbun-
det, Karin Liabø, nå avdelingsleder i Utdan-
ningsforbundet, ga en fin gjennomgang av 
ergoterapiforbundets prosess frem til etablert 
profesjon. Fagutvikling, etikk, profesjonsiden-
titet, funksjonsbeskrivelser, samfunnskontakt, 
utdanningskontakt og studentkontakt har 
stått sentralt i videreutviklingen av ergotera-
pifaget og yrkesutøvelsen. En sterk og tydelig 
kommunikasjon om hva yrkesfunksjonen 
omhandler er viktig, sa hun. Videre påpekte 
Liabø behovet for nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid, likeledes gode nettsider og fagblad. 
Til slutt kom Karin Liabø med en oppfordring 
til tannpleierne og NTpF: Vær løsningsorien-
tert, tydelig, jobb kunnskapsbasert og faglig. 
Vis hvem du er, og hva tannpleieren står for 
som yrkesutøver!

Takk til Benthe: Hilde Aga (t.h.) delte ut oppmerk-
somhet til NTpFs fagansvarlige Benthe Hansen som 
takk for hennes store innsats for å få opprettet et 
videreutdanningstilbud for tannpleierfaget.

Oppmerksomme tilhørere. Fra venstre: Amanda Dalila Shanoun, Oslo, Kirsten Iversen, Nord-
land, Silje Kristin Hansen, Troms og Pia Janssen, Finnmark. 
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norge har en god folkehelse 
og en god helsetjeneste.  
– Vi sakker akterut i folke-
helse, aksepterer for store 
ulikheter i oppvekstvilkår, og 
har ikke nok oppmerksomhet 
på hvert enkelt individ i helse- 
og omsorgstjenesten, sier 
helsedirektør Bjørn guldvog. 

Ulike nøkkeltall og analyser viser varia-
sjon i sykelighet, sosiale ulikheter i helse 
og variasjon i helsetilbud. 

– Vi aksepterer i for stor grad at enkelte 
grupper og enkelte individer får et for 
dårlig tilbud. Vi må forsikre oss om at 
hver enkelt får den hjelpen de trenger og 
følge opp grupper vi vet sliter, sier 
Guldvog.

Nøkkeltall for helse- og omsorgsektoren 
2015 ble gjort tilgjengelige 11. april i år. 
Her oppsummeres Norges helseposisjon 
internasjonalt, befolkningens helsetil-
stand og levevaner, aktivitet og ressurs-
bruk i helsetjenesten og andre relevante 
forhold gjennom 48 ulike nøkkeltall. 
Nøkkeltallene utgis årlig, og ferske tall og 
statistikker kan leses på Helsedirektora-
tets nettsider.

LIGGER GODT AN INTERNASJONALT
Sammenlignet med øvrige OECD-land er 
helsetilstanden i Norge relativt god, med 
høyere forventet levealder og lavere syke-

NORGE 
Sakker 
akTeruT i 
folkeHelSe

lighet enn gjennomsnittet. Norge bruker 
nesten dobbelt så mye til helsetjenestene 
(målt i US dollar per innbygger) som 
gjennomsnittet i OECD- landene, og lig-
ger godt over nivået i de andre nordiske 
landene. Norge har som mål å være blant 
de tre landene i verden som har høyest 
forventet levealder. I 2013 lå Norge på en 
11. plass med 81,8 år. I 2011 lå Norge på 
en tiende plass med 81,4 år. Den relative 
endringen i posisjon skyldes primært at 
levealderen har økt mer i andre land.

I underkant av 65 prosent av alle 
dødsfall i Norge i 2014 skyldtes de fire 
største sykdomsgruppene av ikke-smitt-
somme sykdommer: hjerte- og kar 
sykdommer, kreft, diabetes og KOLS. 
Rundt 68 prosent av dødsårsakene på ver-
densbasis skyldes ikke-smittsomme 
sykdommer.

STORE SAMFUNNSKOSTNADER
Det er knyttet store samfunnskostnader 
til sykdom og ulykker. I beregningen av 
samfunnskostnadene inngår både verdien av 
sykdomsbyrden (tapte leveår og helsetap for 
den enkelte), og kostnader for helsetjenesten 
og produksjonstap for samfunnet. En oversikt 
over samfunnskostnadene vil kunne synlig-
gjøre potensialet for samfunnsgevinst ved for 
eksempel å iverksette forebyggingstiltak.

For 2013 er samfunnskostnadene anslått til 
1 860 milliarder kroner. Sykdomsbyrden den 
enkelte opplever utgjør den største andelen 
med 75 prosent, hvorav 35 prosentpoeng er 
tapte leveår og 40 prosentpoeng er helsetap. 
Helsetjenestekostnadene er anslått til 274 
milliarder kroner, 15 prosent av de totale 
samfunnskostnadene. Produksjonstapet, her 
anslått som tapte skatteinntekter, er estimert 
til 186 milliarder kroner. 

Det enkelte individet må få et godt 
nok tilbud, påpekes det fra Helsedirek-
toratet i forbindelse med lanseringen 
av årets nøkkeltall. Foto: Shutterstock

AKTUELT
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HVER DRÅPE ER KONSTRUERT FOR Å BIDRA TIL Å

REDUSERE KARIES 
RISIKOFAKTORER

1. Van Loveren, C. et al., European Journal of Nutrition 2012; 15–25  2. Surface micro hardness, DOF 4-2013 NO/LI/13-0110(1)

Listerine® Professional Fluoride Plus tar hånd om 
risikofaktorene som er identifi sert i Keyes-konseptet.1

Alkoholfrie Listerine® Professional Fluoride Plus bidrar 
til å redusere risikoen for karies fordi det:
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TEMA: TeMporoMandiBulÆr dYSfunkSJon

av professor per Skjelbred, uio
først publisert i magasinet «focus» våren 2015. 
gjengis med forfatter og rettighetsinnehavers 
tillatelse.

HVA ER TEMPOROMANDIBULÆR  
DYSFUNKSJON? 
Verken etiologi eller patogenese er kjent. 
Det er imidlertid en rekke hypoteser 
basert på undersøkelser av variabel verdi. 

Det er få undersøkelser som tilfredsstiller 
kravene til kunnskapsbasert vitenskap. 
I den internasjonale klassifikasjonen 
av sykdommer (ICD 10) har tilstanden 
koden K07.6 (kjeveleddslidelse, Costens 

TEMPOROMANDIBULÆR 
DYSFUNKSJON – en innføring
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kompleks eller syndrom, forstyrrelser i 
kjeveledd, kjeveledds dysfunksjon syn-
drom eller knaking i kjeveledd).
Det er ingen internasjonal konsensus 
vedrørende innholdet i sykdomsbildet. 
Det foreligger ingen aksepterte, kunn-
skapsbaserte retningslinjer for diagnos-
tikk av temporomandibulær dysfunksjon 
(National Institues of Health Technology 
Assessment Conference Statement: 
Management of temporomandibular 
disorders, April 29.–May 1., 1996). Mye 
tyder på at det kan foreligge en rekke 
forskjellige tilstander (Bell 1990).
De fleste som arbeider med denne type 
pasienter er enige om at smerter loka-
lisert til tyggemuskler/kjeveledd samt 
funksjonsnedsettelse er viktige diagnos-
tiske kriterier (Widmer 1995).  Andre 
symptomer og tegn som enkelte inklude-
rer i sykdomsbildet er klikking i kjeve-
ledd, hodepine samt smerter og dott-
fornemmelser i ørene (McNeill, 1990 ).

FOREKOMSTEN AV TMD I EN POPULASJON
Det er foretatt en rekke studier av 
forekomsten av temporomandibulær 
dysfunksjon i forskjellige populasjoner. 
Prevalens indikerer andelen i prosent 

av populasjonen som til enhver tid har 
tilstanden. En studie viser at forekomsten 
av subjektive symptomer ligger på 32 % 
(Helkimo 1979, Carlsson 1984). Dette 
bekreftes i en meta-analyse av De Kanter 
og medarbeidere som har gjennomgått 51 
prevalens-studier med over 31.000 indi-
vider. De fant en forekomst av subjektive 
temporomandibulære symptomer  på  
rundt 30 %.
Dette betyr at hver tredje person har diag-
nosen temporomandibulær dysfunksjon.

FOREKOMSTEN AV SMERTEFULL TMD
Det er viktig å finne prevalens for de 
pasientene som har de største plagene. 
Dworkin (1990) fant en forekomst på 12 
% som hadde smerter i ansikt, tyggemus-
kel og kjeveledd. I en svensk undersøkelse 
med 900 pasienter fant Salonen (1990) 10 
% med smerter. Lipton (1993) undersøkte 
42.000 husstander i USA og fant at 6 % 
av befolkningen over 18 år rapporterte 
smerter i ansikt og kjeveledd. Ande-
len pasienter med de mest plagsomme 
symptomene forenlig med diagnosen 
temporomandibulær dysfunksjon har en 
prevalens på rundt 10 %.
Det vil si at hver tiende person har smerte-
full temporomandibulær dysfunksjon.

HVEM LIDER MEST?
Kroniske smertetilstander kan deles inn 
i akse I og akse II symptomer (Dworkin 
1992). Akse I-symptomer inkluderer 
fysiske symptomer som smerter ved 
palpasjon av tyggemuskler og kjeveledd, 
bevegelighet av underkjeven, lyder fra 
kjeveleddet og billeddiagnostikk av 
kjeveleddet. Akse I-symptomer er relatert 
til mekanismer som stimulerer smerte-
nerver (nocisepsjon), mekanismer i de 
såkalte smerteportene som kan forsterke 
eller blokkere smerter samt  
oppfattelse av stimuli (persepsjon).
Akse II-symptomer omfatter høyere 
funksjoner som evaluering av smerte-

stimuli/smerte trussel (kognitiv funk-
sjon), emosjoner forbundet med smerte, 
smerteforståelse (antakelser om årsaker 
til og virkninger av smerte) samt smer-
teadferd. Denne såkalte biopsykososiale  
modellen viser hvordan nevrofysiologiske 
og psykologiske mekanismer henger 
sammen ved kroniske smerter.
Akse II-symptomer inkluderer andre 
plager som smerter fra andre områder, 
depresjon, angst og somatiserings-
symptomer som pustebesvær, hjertebank, 
kvalme, svimmelhet, slapphet, lammelser, 
synsforstyrrelser etc. Akse II-symptomer 
omfatter også problemer med vanlige 
aktiviteter som arbeid og skolegang. Til 
sist inkluderes også utstrakt bruk av alle 
former for behandlingstilbud selv om 
disse ikke har dokumentert effekt.
Dette betyr at pasienter med like fysiske 
funn og symptomer ved temporomandibu-
lær dysfunksjon kan ha svært forskjellige 
plager. Noen kan ha forbigående plager 

Forfatter: Per Skjelbred MD, DDS, PhD, Dr. 
med. h. c.. Professor Head of Department of 
Maxillofacial Surgery Oslo University Hospital

TMD MUSKELSMERTER:
Pasienten har ofte bilaterale smerter i ømme 
punkter i tyggemuskulatur. Når de selv skal angi 
hvor de har vondt bruker de ofte hele hånd-
flaten (hand sign).

>>
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som knapt nok affiserer den daglige akti-
vitet, mens andre opplever tilstanden som 
kronisk og invalidiserende.
Den biopsykososale modellen ble be-
skrevet første gang av Fordyce i 1976 der 
kognitive funksjoner, emosjoner, smer-
teforståelse og smerteadferd er viktige 
komponenter i utviklingen av kronisitet. 
Det essensielle er den tro den skadelidte 
har i oppfatningen av smerte. Dersom 
denne oppfattes som truende og alvorlig 

kan nevrobiologiske mekanismer lik dem 
man har ved hukommelse og læring føre 
til kronisitet.
Den informasjon pasienten får fra 
behandlings-apparatet kan bidra til denne 
kronisiteten. (Knardahl 2001, Turner et 
al 2000).
Et godt eksempel er den skremselsinfor-
masjon som noen temporomandibulær 
dysfunksjons-pasienter får av enkelte 
tannleger som anbefaler omfattende 
skinnebehandling, bittrehabilitering og 
kjeveleddskirurgi i utlandet. Min erfaring 
er at denne gruppen pasienter ofte blir de 
som lider mest.
Det er flere studier som bekrefter be-
tydningen av psykologiske mekanismer 
(Kight M., 1999). Det er blant annet vist 
overlappende symptomer ved tilstander 
som kronisk tretthetssyndrom, fibromy-
algi og temporomandibular dysfunksjon 
(Aaron, 2000, Ferrari 1998).

FORSKUTT LEDDSKIVE OG TEMPOROMAN-
DIBULAR DYSFUNKSJON
Kjeveleddet er det eneste leddet som 
ikke behandles av ortopediske kirurger. 
Feilene ortopedene gjorde for 50 år siden 
gjentas derfor av våre «eksperter». Farrar 
og McCarty lanserte på 1970 tallet en 
forståelsesmodell av temporomandibular 
dysfunksjon basert på feilposisjon av 
leddskiven som årsaken til pasientens 
plager. Klikking i kjeveleddet var det 
kliniske symptom på diagnosen anterior 
diskusdislokasjon. Det ble også satt i gang 
en omfattende behandling med bittskin-

ner, bittrehabilitering og kirurgi for å 
bringe skiven tilbake til sitt normale leie.
Behandlingen i utlandet, som enkelte 
norske tannleger henviser til, er basert på 
dette prinsippet.
De siste årene er det reist spørsmål om 
den vitenskapelige dokumentasjonen bak 
dette konseptet. Ikke minst gjelder dette 
relasjonen mellom en forskutt leddskive 
og smerter i kjeveleddet.
Studier av vestlige populasjoner indikerer 
at forekomsten av klikking i kjeveled-
dene ligger på rundt 30 % uten at dette er 
forbundet med smerter (Dolwick, 1995). 
Billeddiagnostikk av kjeveleddet bekrefter 
at over 30 % av friske kontrollpersoner 
hadde skiveforskyvning uten at dette er 
forbundet med symptomer (Kircos 1987, 
Westesson 1989). En studie som fulgte 
pasienter med diagnosen diskus disloka-
sjon over 30 år, konkluderte med at de 
kliniske symptomene var beskjedne og 
ikke forskjellige fra kontrollgruppen (De 
Leeuw, 1996).
Betydningen av en forskutt leddskive 
som årsak til smerter og andre plager ved 
temporomandibulær dysfunksjon savner 
derfor vitenskapelig dokumentasjon. Det 
synes derimot å foreligge nok dokumenta-
sjon til å hevde at en forskutt leddskive kan 
representere en normal anatomisk variant 
idet rundt 30 % av populasjonen har 
denne tilstanden.

SENTRAL HYPEREKSITABILITET I 
SMERTESYSTEMER
Studier med eksperimentell smerte basert 

BITTSKINNER: Det er få holdepunkter for påstanden om at bittskinner har en biologisk/mekanisk 
effekt annet enn placeboeffekten.

Pasienter med diskusproblemer har distinkte 
smerter i leddet. De peker med fingeren mot 
leddet (finger sign)
Tyggebelastning med trespatler på den andre 
siden gir smerter i leddet på motsatt side (Ma-
hans tegn) og indikerer at kondylen presser på 
nerver i et strukket posteriort ligament. Repara-
sjonen varer så lenge suturene holder. Disken er 
avaskulær og gror ikke.

Could the success 
of repositioning 

surgery be little more 
than an expensive pla-
cebo effect.
Juniper R, Bjoms 1993.
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på sentral summasjon viser at kvinner 
med temporomandibulær dysfunksjon 
har en generalisert hypereksitabilitet 
i sentral nociseptive systemer sam-
menlignet med friske kvinner og menn 
(Sarlani,Greenspan 2005). Dette indikerer 
at det kan være forandringer i sentrale 

smertesystemer som ligger bak mange 
av plagene ved temporomandibulær dys-
funksjon. Dette kan forklare den forskjell 
man ofte ser mellom fysiske symptomer 
og tegn og pasientens plager. Det kan 
også forklare den manglende effekt man 
ofte ser ved de forskjellige terapeutiske 
tiltak som retter seg mot lokale forhold 
som bittforandring og inngrep i kjeveled-
det.
Dette betyr at de med kroniske, invalidi-
serende kjeveleddssmerte over lang tid har 
forandringer i hjernens smertesystem som 
ikke lar seg reversere.

TERAPI
Den medisinske databasen Medline 
inneholdt i perioden 1980-1992 over 
4000 artikler om temporomandibulær 
dysfunksjon, hvorav 1200 som omhandlet 
terapi. En gjennomgang av disse viste at 
kun 55 artikler holdt akseptabel vitenska-
pelig standard (randomiserte, kontrol-
lerte undersøkelser med placebo/kon-
trollgruppe). Den aktive behandlingen 
i disse 55 studiene omfattet forskjellige 
behandlingsalternativer som akupunktur 
og nervestimulering, bruk av bittskin-

ner, bittforandringer, leddinjeksjoner og 
fysikalsk terapi. Meta-analyser viste at all 
terapi hadde effekt, men ingen spesifikk 
terapi var bedre enn de andre. Det ble 
videre påvist en signifikant effekt av pla-
cebobehandling. Det var videre usikkert 
om de aktive behandlingsregimene hadde 
effekt utover placeboeffekten (Antczak-
Bouckoms, 1995).
Dette er i samsvar med andre studier som 
viser at en konservativ behandling, uansett 
type, har effekt hos over 90 % av pasien-
tene (Okeson 1986).

BITTSKINNER
Kontrollerte kliniske undersøkelser har 
vist at reposisjonsskinner, hvileskinner og 
placeboskinner har samme effekt (Dao 
et al 1994). Mye tyder på at skinnebe-
handling ikke har en biologisk/mekanisk 
effekt, men en placebo-analgetisk effekt 
(Greene 2009) og mulig kognitiv effekt 
(Marbach,Raphael,1997). 

Frem til 2003 var det registrert kun 16 
randomiserte, kontrollerte studier ved-
rørende effekten av bittskinner. Ingen av 
studiene ga overbevisende støtte til bruk 

Siden det er tannleger som oftest kommer i kon-
takt med TMD-pasienter har det vært naturlig 
å relatere disse plagene til forhold vedrørende 
tenner og bittfysiolog. Man fant ingen relasjon 
mellom okklusale faktorer og TMD hos 4310 
pasienter. Bernhardt et al. Angle Orthod. 75: 
2005

Proplastskive suturert fast til fossa, Ullevål 
1983. Kjeveleddet er det eneste leddet i kroppen 
som ikke blir ivaretatt av ortopeder. Maxillo-
facial/oralkirurger er derfor historieløse på en 
rekke ortopediske områder. Et godt eksempel er 
bruk av teflon (Propllast). Ortopeder sluttet å 
bruke dette implantatet på 1960-tallet på grunn 
av inflammasjonsreaksjon, fragmentering og 
benresorpsjon.
På slutten av 1970-tallet ble det imidlertid 
lansert i maxillofacial kirurgi blant annet som 
diskuserstatning.
Komplikasjonene kom som forventet. I USA ble 
80.000 Proplastskiver fjernet. Alle de man satte 
inn på Ullevål måtte også fjernes.

TEMA: TeMporoMandiBulÆr dYSfunkSJon

Artroskopi
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av skinner (Forssell 2004). En Cochrane 
studie fra 2009 (Al-Ani et al.) konklude-
rer med at det er svake holdepunkter for 
at skinner kan ha smertereduserende 
effekt.
En annen studie (Emshoff 
2008) konkluderer med at 
spesifikk, terapeutisk effekt 
ved bittskinne behandling 
ikke er validert. Studier 
som utelukkende følger 
pasienter over tid kan 
like gjerne indikere 
sykdomsforløp som 
bittskinne behandling 
og er derfor av liten 
vitenskapelig verdi. 
Siden symptomene avtar 
over tid, uansett hvilke 
skinne type man bruker, er det 
viktig ikke å bruke skinner som 
fører til permanente forandringer 
i tannstillingen. Dette kommer frem i 
NIHs retningslinjer fra 1996. Bittskinne-
behandling har en effekt som vanskelig 
lar seg skille fra placeboeffekten. Skinner 
som gir forandring i tannstilling fører til 
senere problemer og kan ikke anbefales.

OKKLUSALE FORHOLD
I en studie med 4310 pasienter ble det 
ikke funnet noen sammenheng mellom 
okklusale forhold og forekomst av tem-
poromandibulær dysfunksjon (Gesch, 
Bernhardt 2005). Frem til 2003 var det 
fire kontrollerte kliniske studier der effek-
ten av okklusale forandringer ble under-
søkt. Det var ingen holdepunkter for at 
permanente forandringer av okklusjonen 
hadde noen varig effekt på symptomer 
ved temporomandibulær dysfunksjon 
(Forssell 2004). En Cochrane studie fra 
2003 (Koh. Robinson) konkluderer med 
det samme.
okklusale forhold synes derfor ikke å ha 
noen betydning hos pasienter med tem-
poromandibulær dysfunksjonsplager.

KJEVELEDDSKIRURGI, LYSE OG LAVAGE
Indikasjoner og operasjonsmetoder for 
kjeveleddskirurgi har de siste tiår vist 
betydelige fluktuasjoner. Farrar kon-
septet på 70-tallet førte til en økning i 
åpen leddkirurgi med diskusreposisjon, 
senere diskektomier og implantasjon av 
forskjellige transplantater og alloplastiske 
materiale.
I denne perioden opplevde man en rekke 
komplikasjoner. På 1990-tallet ble en 
konservativ tilnærming til kjeveledds-
problemer i form av artrocentese og ar-
troskopisk lavage/lyse den toneangivende 
behandling.

Norske pasienter som henvises til 
utlandet gjennomgår oftest kirurgisk 
diskusreposisjon.  Mange pasienter 

opplever at smerter og innskrenket 
gapeevne kommer tilbake etter 

en tid. Ofte er plagene verre 
enn før inngrepet (Dolwick, 

2001). Det er også påvist at 
den opererte leddskiven 
etter en tid glir tilbake til 
posisjonen før opera-
sjonen (Montgomery  
1992). Mislykket effekt 
av diskusplastikk fører 
ofte til diskektomi.
Et hovedargument mot 

reposisjonskirurgi er 
leddskivens avaskularitet 
som gjør at den ikke gror, 
men holdes i posisjon så 
lenge suturene holder. 
(Sidebottom 2009).
I en Cochrane studie fra 
2009 (Guo, Revington) 
konkluderte man verken 
for eller imot artrocentese 
og lavage som smertelin-

drende behandling ved TMD.
I de fleste undersøkelser angir 80 % av 
pasientene bedring av symptomer etter 
kjeveleddskirurgi. Det er ingen stor 
forskjell mellom de forskjellige opera-
sjonsmetodene (Dolwick 1997). Verdien 
av denne type behandling er imidlertid 
ikke vitenskapelig dokumentert idet man 
savner randomiserte studier. Like stor 
andel av pasientene angir også bedring 
ved konservativ behandling. Som tidli-
gere anført er det vanskelig å skille denne 
behandlingseffekten fra placeboeffekten.
Indikasjonene for kjeveleddskirurgi er i 
dag basert på objektive, sykelige forandrin-
ger som man vet kan bedres med kirurgi. 
Det gjelder tilstander som artrose, kroniske 
artritt, en ødelagt leddskive med mekanisk 
hindring av bevegelsen etc. En forskutt, 
frisk leddskive hos en ung person er ikke 

TEMA: TeMporoMandiBulÆr dYSfunkSJon

Skylling av leddet 
eller maipulering 

med skopet kan løsne 
en fiksert disk

>>
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operasjonsindikasjon. Ved vedvarende pla-
ger samt fiksering av skiven er minimale 
invasive prosedyrer som lavage og lyse, 
anbefalte prosedyrer selv om effekten her 
også er usikker.

KOMPETANSE I NORGE 
Tempormandibulær dysfunksjon er en 
hyppig tilstand i befolkningen. Epidemio-
logiske studier indikerer at forekomsten 
av temporomandibular dysfunksjon avtar 
med stigende alder. Det dreier seg derfor 
ikke om en progressiv tilstand, snarere 
tvert imot. Man mangler kunnskapsba-
serte retningslinjer for behandling. Det 
er derfor internasjonal konsensus om at 
behandlingen bør være reverserbar og 
på lavest mulig omsorgsnivå. Leger og 
tannleger som først ser disse pasientene 
må stille en riktig diagnose og ikke sette 
i gang omfattende utredninger, behand-
linger og spesialisthenvisninger som bare 
bidrar til sykeliggjøring og kronifisering.
Ved regionsykehusene er det kirurgiske 
avdelinger som tilbyr kjeveleddskirurgi 
dersom dette er indisert. Alle metoder, 
inkludert diskektomier, lyse, lavage, 
artroskopisk kirurgi og innsetning av 

leddproteser har vært tilgjengelig i Norge 
i flere år.
TMD-foreningen hevder både i brosjyrer 
og på nettsted at det ikke finnes noen 
kompetanse i kjeveleddskirurgi i Norge. 
Dette er ikke korrekt. Det korrekte er at 
fagmiljøene tar avstand fra deler av det 
behandlingskonseptet som TMD-foren-
ingen går inn for.
Helsedirektoratet opprettet for noen år si-
den en arbeidsgruppe som skulle komme 
frem til hvordan kroniske TMD-pasienter 
skulle ivaretas. Medlemmer av TMD-
foreningen deltok også. Man ble enige om 
å sentralisere dette til Haukeland sykehus. 
Man har der et tverrfaglig tilbud og tar 
imot kroniske TMD-pasienter som har 
forsøkt en rekke behandlinger uten særlig 
effekt.

BRITISKE NASJONALE RETNINGSLINJER
A.J. Sidebottom skisserte i 2009 et forslag 
til nasjonale retningslinjer for behandling 
av pasienter med kjeveleddslidelser uten 
åpenbar patologi. Disse retningslinjene er 
i samsvar med det internasjonale fagmil-
jøet, inkludert det norske. Det er basert 
på følgende prinsipper:

TEMA: TeMporoMandiBulÆr dYSfunkSJon

Ved artritt,artrose, ankylose og kondyl resorbsjon hos unge benyttes kostokondralt 
transplantat. Unge i vekstfasen kan da få normal kjevevekst

Kjeveleddsprotese fra Walter Lorenz
Polyetylen fossa komponent og kromkobolt
eller titan kondyl komponent.

Rekonstruksjon med TMJ protese

>>
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KONSERVATIV BEHANDLING: 
1.  Kjeveleddslidelser er inflammatorisk 

og leddet trenger ro. Ingen øvelser og 
ingen hard tygging.

2.  Det er videre riktig å berolige pasien-
ten. Dette er en tilstand som går over 
av seg selv, med mindre man sykelig-
gjør og overbehandler pasienten.

3.  Reposisjonsskinner skal ikke brukes. 
Man anbefaler en billig, myk plast-
skinne i underkjeven.

4.  Betennelsesdempende medikamenter 
(for eksempel Voltaren 50mg x 3) 
anbefales i 4 uker.

5.  Okklusale modifikasjoner (bittsliping 
etc.) anbefales ikke.

6.  Fysioterapi har ikke dokumenter  
effekt.

Over 70 % blir bra av denne behandlingen.

ARTROSKOPI/LYSE/ LAVAGE
10 % av pasientene går videre til artro-
skopi/lyse/lavage. 70 % blir bra av denne 
behandlingen. Ved closed lock (perma-
nent forskutt leddskive) blir 90 % bra.
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ÅPEN LEDDKIRURGI
Etter et liberalt syn på åpen leddkirurgi 
(diskus reposisjon/diskektomier) på 
1970- og 1980-tallet er konklusjonen: 
«the evidence suggests that there is little 
place for disc reposition surgery…» Det 
betyr at åpen kirurg for å «rette» på en 
forskutt leddskive ikke lenger er noe 
behandlingsalternativ. Artroskopi/lyse/
lavage benyttes i stedet, selv om effekten 
av dette er usikker.
Disketomier benyttes ved tilstander der 
skiven er ødelagt med perforasjoner 
eller der forskyvningen (anteriort eller 
posteriort) skaper betydelige mekaniske 
problemer som ikke lar seg løse ved 
artroskopiske prosedyrer.

LEDDPROTESER
Mange pasienter som gjennomgikk 
åpen leddkirurgi på 70- og 80-tallet er 
nå kandidater for kjeveleddsproteser 
idet inngrepene har ført til degenerative 
leddlidelser.

ANBEFALINGER
De fleste pasienter med TMD har plager 
som er ufarlige og som går over av seg selv. 
Det er viktig at fastleger og tannleger ved 
den første konsultasjonen beroliger pasien-
ten med at dette er en vanlig og forbigående 
tilstand. Et OPG-bilde er nok til å utelukke 
benet patologi i leddet. Mahans test (hardt 
sambitt  på trespatler på motsatt side gir 
smerter i leddet) benyttes for å verifisere et 
smertefullt ledd på grunn av diskusforskyv-
ning. Redusert gap gir også indikasjon for 
forskutt leddskive. Hos unge er dette tilstan-
der som går over av seg selv. Man bør bero-
lige og se an før pasienten henvises videre.
MR med påvisning av en forskutt leddskive 
kan skape unødvendig sykeliggjøring og 
bidra til kronifisering av smerten.
Tannleger bør være svært restriktive. 
I beste fall har bittskinner placeboeffekt. 
Gapeøvelser har ikke dokumentert effekt. 
Okklusale forhold har ingen klart doku-
mentert effekt. Kirurgi bør kun gjøres der 
det er påvist patologiske forandringer 
som kan bedres ved kirurgi.

TANNPLEIER 
i SkudeneS-
HaVn
Vi søker tannpleier i deltid/
evnt. heltid til vår praksis i vakre 
Skudeneshavn. 

Godt arbeidsklima, praksis drives 
av to tannleger og en spesialist i 
kjevekirurgi. 

Henvendelser kan sendes til: 
Skudeneshavn Tannlegesenter, 
v/Tannlege Hoffmann, Kirkeveien 
18/Pb115,4280/4297 Skudeneshavn.

Tel: 98008866 
Mail: post@skudenestann.no
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det tverrfaglige tilbudet til 
pasienter med alvorlig  
temporomandibulær  
dysfunksjon (TMd) ved 
Haukeland universitetssyke-
hus har gitt gode resultater. 
det viser en evaluering  
rambøll aS har gjort for 
Helsedirektoratet. 

EVALUERING AV STRAKSTILTAK FOR TMD 
TMD er en samlebetegnelse for 
dysfunksjon og smerte relatert til 
tyggemuskulatur og /eller kjeveledd med 
omliggende strukturer. Noen av disse 
pasientene har langvarige og alvorlige 
plager, og har i en del tilfeller ikke fått 

et tilfredsstillende behandlingstilbud i 
Norge. Derfor ble det i 2013 igangsatt et 
prøveprosjekt der denne pasientgruppen 
skal få et tverrfaglig utredningstilbud ved 
Haukeland universitetssykehus.

Pasientene har blitt henvist til prosjektet 
av sin fastlege. På Haukeland har de møtt 
et team bestående av kjevekirurg, 
kjeveortoped, bittfysiolog, smertelege, 
fysioterapeut og psykologspesialist. Etter 
utredningen skal pasientene få behandling 
nær hjemstedet sitt dersom det er mulig, 
eller ved Haukeland universitetssykehus. 

Tilbakemeldinger fra pasientene viser at 
de fleste er tilfreds med tilbudet og 
tverrfagligheten. Prøveprosjektet har 
begrenset kapasitet, og mange har opplevd 
lang ventetid. Det har også vært 
utfordringer knyttet til oppfølging av 

pasienter lokalt etter utredning.  
Utredningsteamets behandlere sier at den 
faglige sammensetningen av teamet er god 
og relevant for pasientgruppen, og at den 
tverrfaglige arbeidsformen er av stor faglig 
verdi. 

Helsedirektoratet vil nå se på 
anbefalingene i rapporten sammen med 
Haukeland, og vurdere hvordan de kan 
bidra til et enda bedre tilbud til denne 
pasientgruppen. 

Helse Vest og Haukeland Universitets-
sykehus har nå søkt om etablering av 
tilbudet som en nasjonal 
behandlingstjeneste, og søknaden er til 
vurdering i Helsedirektoratet. En slik 
nasjonal behandlingstjeneste vil omfatte 
både utredning og ulike behandlingstiltak, 
inklusiv kirurgiske behandlingsmetoder.

gode erfaringer Med TVerrfaglig TilBud Til TMd-paSienTer 
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TEMA: BarneleddgikT

ferske studier påviser en rekke bakterier i kjeveleddet hos pasienter med barneleddgikt.  
det sender forskerne i en ny retning for hvordan sykdommen kan behandles, og  

kanskje til og med helbredes.  

av Hilde Zwaig kolstad, 
det odontologiske fakultet, uio

artikkelen er først publisert på uios nettside. den er gjengitt med forfatterens tillatelse.

nÆrMer Seg forklaring på

LEDDGIKT? 

Mange av pasientene som lider av  
barneleddgikt, er rammet i kjeveleddet. 
Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.
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– Det er mange måter å behandle 
leddgikt på, men vi vet lite om hva som 
utløser den. Vi har funnet mange typer 
bakterier i kjeveleddene til pasienter med 
barneleddgikt. Hvis det viser seg at det er 
disse bakteriene som faktisk forårsaker 
sykdommen, så kommer det også til å 
endre måten vi behandler den på, 
forklarer Heming Olsen-Bergem, 
universitetslektor ved Det odontologiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo. Funnene 
har han gjort som del av sitt doktorgrads-
prosjekt.

IKKE BARE EN AUTOIMMUN  
SYKDOM?
Leddgikt har vært definert som en 
autoimmun sykdom, det vil si at pasiente-
nes immunforsvar, av ukjent grunn, stø-
ter fra seg deler av kroppens eget vev i for 
eksempel ledd, muskler og indre organer. 
Frastøtningen er på den måten del av en 
«forsvarsmekanisme», som settes i gang 
med en betennelse rundt leddet.

Men nå viser det seg imidlertid at det i 
ikke alltid er immunforsvaret selv som 
setter i gang leddgikt.  Oppdagelsen til 
Olsen-Bergem og hans kolleger tyder på 
at bakterier trigger immunforsvaret til å 
sette i gang betennelsen, og dermed 
leddgikten.

FANT ET KOBBEL AV BAKTERIER
Leddgikt hos barn rammer alt fra ett til 
mange ledd. Likevel er kjeveleddet ett av 
leddene som angripes i de aller fleste til-
fellene. Olsen-Bergem undersøkte DNA 
i leddvæsken som omringer kjeveleddet. 
Det han fant var oppsiktsvekkende: – Vi 
analyserte leddvæsken til ett eller begge 
av kjeveleddene hos totalt 30 pasienter 
med barneleddgikt. I rundt to tredjedeler 
fant vi bakterier. Og det var ikke rent få 

av dem vi fant: vi skilte ut hele fjorten 
forskjellige arter, forteller doktorgrads-
kandidaten.
Aldri før har forskning vist et slikt 
antall bakterier av såpass mange 
ulike slag hos pasienter med ledd-

gikt. Derimot har tidligere studier vist 
leddvæske helt uten bakterier.  – Hvis 

disse bakteriene, eller bare DNA’et deres, 
spiller en aktiv rolle i å utvikle leddbeten-
nelse, og/eller opprettholde den, så betyr 
det at vi må endre synet vårt på leddgikt 
og behandlingen av sykdommen, mener 
Olsen-Bergem.

KAN GÅ BORT FRA KORTISONBEHANDLING
Det er vanlig å behandle leddgikt med 
medisiner. Innsprøytning av kortison i 
det syke leddet er en hyppig brukt meto-
de fordi det på en effektiv måte hemmer 
betennelse. Olsen-Bergem har imidlertid 
gjort enda et funn som bidrar til å snu 
opp-ned på holdningene til hvordan 
leddgikt tradisjonelt har blitt behandlet.
 I doktorgradsprosjektet utførte han og 
hans kolleger to ulike behandlinger på 
kjeveleddene til pasienter med barne-
leddgikt: i det ene leddet sprøytet de inn 
kortison. Det andre «skyllet» de ut, det 
vil si at de fjernet leddvæsken som ligger 
rundt selve kjeveleddet. Betennelses-
stoffene i leddvæsken ble på den måten 
«vasket ut», og ga kroppen mulighet til å 
produsere ny væske, med færre betennel-
sesstoffer. En sammenligning viste ingen 

Universitetslektor, 
Heming Olsen-
Bergem. Foto: 
Fredrik Pedersen, 
OD/UiO.

Bildet viser «skylling» av kjeveleddet. Denne behandlingen sender ren væske inn med ett innstikk, 
mens leddvæsken som inneholder bakterier tappes



22

TEMA: BarneleddgikT

forskjell mellom behandling gjennom 
innsprøytning eller skylling hos flere av 
pasientene. Konklusjonen ble dermed at 
vanlig kortisonbehandling ikke nødven-
digvis er den mest hensiktsmessige mot 
betennelser i kjeveleddet.

– Kortison har en del uheldige bivirk-
ninger, for eksempel kan det påvirke 
indre organer som nyre og lever negativt. 
I og med at barn befinner seg i en 
vokseprosess der disse organene holder 
på å utvikles, kan bivirkningene av 
kortison være spesielt ugunstig for dem. I 
tillegg blir barn med leddgikt som regel 
behandlet med store mengder av 
medikamentet, fordi de ofte har beten-
nelse i mange ledd, forklarer Olsen-Ber-
gem. – Resultatene av undersøkelsene 
våre kan i praksis bety at leddgiktpasien-
ter kan klare seg uten kortison i behand-
ling av kjeveleddet, og uansett at meng-
den kortison sannsynligvis kan reduseres.

EN SMERTEFULL LIDELSE
Betennelsen barn og unge får i kjeveled-
det når de rammes av leddgikt, kan være 
svært plagsom. Ofte påvirker den vanlige 
ansiktsfunksjoner som å gape, gjespe, 
snakke og spise. Den kan også være kilde 
for store smerter. Siden betennelsen kan 
virke inn på hvordan kjeven vokser, kan 

den i tillegg gi utslag i hvordan ansikt og 
utseende formes.

Utfra sitt doktorgradsprosjekt kan 
Olsen-Bergem konkludere med at det er 
flere leddgiktbehandlinger som bør 
revurderes, i tilfeller der kjeveleddet er 
rammet. Leddgiktpasienter får vanligvis 
medisiner som demper den mekanismen 
i cellene som er sentral i å utløse beten-
nelsene. Olsen-Bergem kan likevel vise at 
den samme mekanismen ikke gjør seg 
gjeldende i kjeveleddet: immunforsvaret 
reagerer annerledes i kjeveleddet enn i 
andre ledd. – Skal man behandle 
kjeveleddet, så må vi bruke andre 
medisiner enn på de andre leddene, 
forklarer han.

– Hver for seg indikerer resultatene fra 
undersøkelsene våre at vi må endre kurs i 
behandlingen av leddgikt. Og til sammen 
utgjør de et veldig sterkt insentiv til å 
fortsette å forske i samme retning, sier 
stipendiaten. Han ferdigstiller sin 
doktorgrad med disputas 18. desember, 
men holder på å etablere et eget prosjekt 
for å fortsette å forske videre.

Heming Olsen-Bergem har samarbeidet 
med og blitt veiledet av professor Tore 
Bjørnland, førsteamanuensis Jørn Aas, og 
professor Janne E. Reseland.
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•  Leddgikt er en relativt vanlig sykdom blant voksne i Norge. Den er kronisk og 
angriper leddene, slik at de kan bli ødelagte, eller forandres.

• Årsaken til sykdommen er ukjent.
•  Sykdommen behandles gjennom å dempe symptomer og smerter. I tillegg kan 

langtidsbehandling bidra til å redusere skader på leddet.
• Kortison er en vanlig behandlingsform, men har betydelige bivirkninger.
•  Barneleddgikt er der pasientene fikk symptomer i på sykdommen i minst seks 

sammenhengende uker før fylte 16 år.
 (Kilde: Store Norske Leksikon + Wikipedia)

fakta leddgikt:

Røntgenbilde av kjeveledd, forfra. Det er i 
hulrommet mellom leddet og skallen at led-
dvæsken befinner seg. Foto: Heming Olsen-
Bergem, Det odontologiske fakultet/UiO.

NTpF gratulerer spesialist i oral kirurgi og oral medisin,  universitetslekor 
Heming Olsen-Bergem med PHD-graden! 
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COLGATE® KOMPLETT
EFFEKTIV BÅDE PÅ HARDE 
OG MYKE FLATER FOR   
ALL-ROUND BESKYTTELSE1*

Gi dine pasienter en mulighet til å reparere tidlige tann- og tannkjøtt 
problemer og opprettholde en sunn munn ved å anbefale Colgate® 
Komplett. Colgate® Komplett serien består av Komplett Daily Repair 
og Komplett Whitening 

Colgate® Komplett fluor tannpasta inneholder  
sinksitrat som er effektiv på alle munnens  
overflater, inkludert tenner, tunge, kinn og tannkjøtt.  
Ved å redusere nivået av bakterier på de myke  
vev begrenses overføring av bakterier til tenner, og  
på denne måten reduseres risikoen for karies  
og tannkjøttsykdom.

En ny klinisk studie har vist at Colgate® Komplett tannpasta gir 
større reduksjon i bakteriegjenvekst på tannkjøttet, kinn, tunge 
og tenner enn en vanlig fluortannpasta1.

www.colgateprofessional.no

YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH

1. Data on File August 2015, Colgate - Palmolive Company   
* Definert som 12-timers antibakteriell beskyttelse for tenner, gingiva, kinn og tunge

OMRÅDER I MUNNEN % REDUKSJON I BAKTERIE- 
GJENVEKST1

Tannkjøttet 42%

Kinn 43%

Tunge 60%

Tenner 48%

Colgate_Komplett_26x21-NO.indd   1 20/01/2016   14.52



24

FAGLIG

det var en stor høytidsdag 
den 19. januar 2016 for 
tannpleierne i norge da 25 
spente studenter startet ved 
det nyetablerte deltidsstudiet 
Videreutdanning i tannpleie 
og helsefremmende arbeid. 
Studiet gir 60 studiepoeng 
i en gradssammenheng, 
og tilbys ved institutt for 
helsefremmende arbeid, 
fakultet for helsevitenskap 
ved Høgskolen i Sørøst-norge 
(HSn), Campus Vestfold.  
fagansvarlig er instituttleder 
og førsteamanuensis ingun 
Stang, HSn. 

Tekst: fagutvikler Benthe Hansen og  
instituttleder ingun Stang

Videreutdanningen i tannpleie og helse-
fremmende arbeid vil bidra til å få flere 
tannpleiere med spesialkompetanse i 
årene fremover i den offentlig tannhelse-
tjenesten, kommunene, utdanningsste-
dene, privat sektor og spesialisthelsetje-
nesten, herunder sykehustannpleie. 

BAKGRUNN
Tannpleiere er tiltenkt en sentral 
rolle i folkehelsearbeidet (St.meld. 35 
– 2006-2007), og studiets intensjon er 
å øke tannpleieres kompetanse innen 
folkehelsearbeidet med spesielt fokus 
på det helsefremmende perspektivet og 
klinisk tannpleie. Sykdomsforebyggende 
arbeid har hatt, og har en sentral 

plass i tannpleiefaget. Utvidelse av 
tannpleiernes faglige kompetanse 
gjennom økt inkludering av det 
helsefremmende perspektivet, gjør 
tannpleiernes kompetanse enda mer 
helhetlig og innrettet etter samfunnets 
behov. Det er viktig at tannpleiere og 
tannhelsetjenesten stimulerer de ressurser 
for helse som pasienter og brukere har.

Tannhelsen har vesentlig betydning for 
den generelle helsen. I nasjonal helse og 
omsorgsplan (Meld.St.16 – 2011-2015) 
står folkehelse, tverrfaglighet, tidlig 
intervensjon, samhandling og bruker-
medvirkning sentralt. De fleste tannhel-
seproblemer kan forebygges, men det er 
fortsatt mange barn, unge, voksne, 
kronisk syke og eldre som har særskilte 
behov for tannhelsetjenester fra tannplei-

ere. Sykdomsforebyggende arbeid er 
spesielt viktig ovenfor grupper med 
spesielle behov, mens det helsefremmen-
de perspektivet i tannpleie rettes mot å 
vedlikeholde og opprettholde god oral 
helse som har stor betydning for generell 
helse. Et annet viktig element ved 
helsefremmende arbeid, er fokus på de 
bakenforliggende samfunnsmessige og 
strukturelle forholdene. 

HVA OMFATTER VIDEREUTDANNINGEN?
Videreutdanningen har hovedfokuset på 
tannpleierfunksjonen, helsefremmende 
arbeid og klinisk tannpleie spesifikt ret-
tet mot samfunnsmessige utfordringer, 
tannhelseforhold, klinisk tannpleie og 
kunnskapsbasert praksis.  

Studiet er samlingsbasert og et deltids-

VidereuTdanning i Tannpleie og HelSefreMMende arBeid:

HVa kValifiSerer VidereuTdanningen Til?

Campus Vestfold holder til i nye, flotte lokaler like utenfor Horten.
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studium på 60 studiepoeng som går over 
to år. Videreutdanningen er inndelt i 
følgende fire emner: 

1.  Teori og verdigrunnlag i helsefrem-
mende arbeid 

2.  Helsefremmende arbeid i settinger 
3.  Klinisk tannpleie 
4.  Tannpleierens rolle i samfunnet. 

Videreutdanningen gir tannpleieren kompe-
tanseheving på masternivå, og for tannplei-
ere som gjennomfører videreutdanningen, 
gis også muligheten til å kvalifisere seg for et 
studieløp på Masterstudiet i helsefremmende 
arbeid ved Institutt for helsefremmende 
arbeid. Masterløpet blir da avkortet i forhold 
til normert tid fordi studiepoeng fra videre-
utdanningen gir fritak i masterløpet, dvs. 45 
av totalt 120 studiepoeng. 

Kompetanse for tannpleiere i helsefrem-
mende arbeid forutsetter forståelse av 
sykdomsforebygging og ferdigheter i å 
veksle mellom henholdsvis å støtte og 
styre målgruppers helserelaterte atferd. 
Utfordringen er derfor ikke bare å 
tilrettelegge for andres innsats, men å 
erkjenne når det er nødvendig å interve-
nere på faglig grunnlag av hensyn til 
målgruppenes beste. Helsefremmende 
arbeid er viktig for hele befolkningen, 
ikke bare individer eller grupper med 
særskilt risiko for sykdom eller uhelse.  

Folkehelseloven fremhever betydningen 
av reduksjon i sosial ulikheter i helse. En 
videreutdanning i tannpleie med spesielt 
fokus på helsefremmende arbeid og 
klinisk tannpleie møter disse behovene. 
Videreutdanningen vil sette tannpleiere i 
stand til å utøve folkehelsearbeid i 
henhold til folkehelseloven, koordinere 
og lede helsefremmende og sykdoms-
forebyggende prosjekter, utviklingsarbeid 
og å begrunne og dokumentere sitt arbeid 
i kunnskapsbasert praksis. Det vil også gi 
tannpleiere økt innsikt og forståelse for 
samfunnsutfordringer knyttet til 
utjevning av sosiale ulikheter, migrasjon 

og helse, barn, ungdom, voksne og ulike 
grupper i risiko. 

OPPSUMMERING - VIDEREUTDANNINGS-
TILBUDET FOR TANNPLEIERE BIDRAR 
BLANT ANNET Å:
•  stimulere og motivere tannpleieren til å ta 

videreutdanning for å øke kompetansen 
til å utøve helsefremmende aktiviteter og 
klinisk tannpleie

•  sikre og øke stabiliteten og rekrutteringen 
av tannpleiere

•  videreutdanne tannpleieren  til å utøve 
folkehelsearbeid i henhold til folkehelselo-
ven, koordinere og lede helsefremmende 
og sykdomsforebyggende prosjekter og 
utviklingsarbeid, begrunne og dokumen-
tere sitt arbeid i kunnskapsbasert praksis 

•  øke kompetansen i helsefremmende 
arbeid generelt og spesielt hvor 
kartlegging, epidemiologi og statistikk er 
nødvendig redskaper for å kunne beskrive 
og få økt innsikt 

•  gi økt klinisk kompetanse i tannpleie
•  øke bevisstheten omkring oral helse som 

en del av helsebegrepet; tannpleieren skal 
kunne bidra til en bredere integrering av 
oral helse knyttet til helse og livskvalitet 

•  gi tannpleieren et bevisst forhold 
til systematisk å prioriterer 

helsefremmende arbeid som handler 
om å ha fokus på ressurser for helse, 
fremfor sykdom, sykdomsforebyggende 
virksomhet og risiko

•  få flere tannpleiere med spesial-
kompetanse i  offentlig tannhelsetjeneste, 
i kommunen, privat sektor,  i spesialist- 
helsetjeneste, herunder sykehustannpleie 
hvor forebyggende tiltak, tilsyn, 
veiledning, klinisk tannpleie og 
etterbehandling/støttebehandling inngår

•  få økt innsikt og forståelse av 
samfunnsutfordringer knyttet til utjevning 
av sosiale ulikheter, migrasjon og helse, 
barn, ungdom, voksne og ulike grupper 
i risiko 

•  stimulere og kvalifisere tannpleiere videre 
til klinisk tannpleie, masterutdanning, 
lærerstillinger, lektorstillinger, PHD og 
forskerstillinger 

Konklusjon: Et studieløp fra bachel-
orgrad, videreutdanning, mastergrad, 
ev stipendiatstilling med mulighet for 
PHD vil gjøre det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet og klinisk 
tannpleie utført av tannpleiere mer kunn-
skapsbasert og vitenskapelig begrunnet i 
årene fremover.

Igjen velkommen til NTpFs fagkonferanse ved Kragerø Resort den 26. og 27. mai! 
Pr i dag er det over 220 påmeldte til konferansen. Flere tannpleiere har etterspurt 
kurs i oral medisin og oral diagnostikk og mer kunnskap om eldretannpleie. 
NTpF arrangerer derfor i år etterutdanningskurs i disse emnene som er viktig 
for tannpleiernes førstelinjefunksjon.   Kommunereformen og den offentlige 
tannhelsetjenesten; fra driftsorganisasjon til kunnskapsorganisasjon drøftes. I tillegg 
holdes flere interessante forelesninger i tannpleie, ergonomi, behandling av mucositt 
og periimplantitt, og det siste om dentale erosjoner.

Hilsen Benthe Hansen, 
fagansvarlig NTpF

fagkonferansen 2016
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Tallene er fra HEVAS-undersøkelsen 
«Helsevaner blant skoleelever – en WHO-
undersøkelse i flere land» som ble lagt frem 
14. mars.

– Vi anbefaler jo fem om dagen, sier Linda 
Granlund, dr. i ernæring og divisjonsdirek-
tør i Helsedirektoratet. – At en så stor del av 
ungdommen ikke en gang har fem i uken, 
er ille. Inntak av bær, frukt og grønnsaker 
reduserer risikoen for hjerte- og karsyk-
dommer og flere hyppig forekommende 
kreftformer, og er en helt nødvendig del av 
kostholdet for kropper i utvikling. 

MINDRE FORELDREKONTROLL 
Mens sjetteklassingene scorer høyt på at 
de spiser godt med frukt og grønt, lite søt-
saker og frokost og lunsj daglig, faller tal-
lene jo eldre ungdommene blir. Følgende 
urovekkende tall finnes i undersøkelsen:
•  To av ti tiendeklassinger spiser 

formiddagsmat sjeldnere enn fire 
ganger i uken.

•  Nesten tretti prosent av førsteklassin-
gene på videregående spiser frokost 
sjeldnere enn fire dager i uken.

FRUKTINNTAKET 
for guTTer HalVereS i løpeT aV  
ungdoMSSkolen
Mens 63 prosent av gutter i sjette klasse spiser frukt mer enn fem ganger i uken, 
gjør kun 36 prosent av gutter i første klasse på videregående skole det. og bare 
halvparten av ungdom spiser grønnsaker flere enn fem ganger i uken. 

•  To av ti gutter i tiendeklasse spiser 
godteri mer enn fem ganger i uken.

– Vi vet at ungdom har mye å tenke på, og 
at det for mange virker fjernt å tenke på 
hva man spiser for helsas skyld. Men barn 
og unge trenger jevn tilførsel av mat og 
drikke av høy ernæringsmessig verdi for 
vekst og utvikling, aktivitet og for å holde 
konsentrasjonen oppe gjennom en stadig 
mer krevende skoledag. Er man sulten er 
det vanskeligere å konsentrere seg. Frok-
ost, et godt sammensatt måltid på skolen, 
frukt eller bær og grønnsaker i løpet av 
dagen, og vann eller melk som drikke er 
viktig for alle skoleelever. 

SKOLEN SOM ARENA 
I høst publiserte Helsedirektoratet nye 
retningslinjer for skolemåltidet. Disse 
gir skolene nærmere beskrivelse av god 
praksis for mat og måltider i skolen, 
samt nyttige tips og råd til de skoler og 
skolefritidsordninger som har et mat-
tilbud. Målet er at elevene sikres gode 
rammer for måltidene, og god ernæ-
ringsmessig kvalitet på mattilbudet. 
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FRUKTINNTAKET 
for guTTer HalVereS i løpeT aV  
ungdoMSSkolen

HOVEDINNHOLD I RETNINGSLINJEN: 
SÆRLIG VEKT PÅ DE FIRE T-ER:
•  tid (minimum 20 min spisetid, ikke 

inkludert ordenselevplikter, håndvask 
og lignende)

•  tilsyn av en voksen i spisepausen 
(gjelder spesielt barneskole og SFO)

•  tilbud av mat og drikke og gode 
spisefasiliteter 
- mat og drikke som tilbys skal være i 
tråd med Helsedirektoratet kostråd 
- spiseomgivelsene skal være fysisk 
tilrettelagt for måltider som fremmer 
matglede, sosialt samvær, trivsel og 
helse

•  trygg mat (mattrygghet, hygiene og 
allergi)

– Jo eldre ungdommene blir, desto 
mindre kontroll har foreldrene over hva 
barna deres spiser. Vi vet fra tidligere 
undersøkelser at andelen som har med 
matpakke synker i takt med økende alder. 
Da er det lett å glemme å spise eller 
handle det som frister der og da i kantina 
eller kiosken.  Når foreldrene mister 
makten over maten, er det helt nødven-

dig at skolen kommer på banen, 
fortsetter Granlund. – Selv om det 

er helt ulik praksis fra skole til 
skole og kommune til kom-
mune, er det mange grep den 
enkelte skole kan gjøre.

Om Hevas-undersøkelsen
HEVAS-undersøkelsen 
«Helsevaner blant skoleele-
ver. En WHO-undersøkelse 

i flere land» (uib.no) er en 
spørreundersøkelse som 
blir gjennomført i 44 

andre land og 
regioner. Den er et 
samarbeidsprosjekt 
der Verdens Helseor-
ganisasjon står bak 
prosjektet.

Undersøkelsen 
gjennomføres i 

Norge blant 8000 elever på 6., 8. og 10. 
trinn i grunnskolen og 1. år på videregå-
ende skole. Årets undersøkelse er den 
niende i rekken og ble gjennomført i 
månedsskiftet oktober/november 2014. 
Tidligere er det i Norge gjennomført 
tilsvarende undersøkelser i 1983, 1985, 
1989, 1993, 1997, 2001, 2005 og 2009. 

HEMIL-senteret ved Universitetet i 
Bergen er ansvarlig for den norske delen 
av HEVAS-undersøkelsen. Datainnsam-
lingen er begrenset til én skoletime, der 
elevene svarer på et spørreskjema om 
fritidsvaner, idrett og fysisk aktivitet, 
røyking, kosthold, helse og skolemiljø.

•  Kutt opp grønnsaker og frukt til å ha 
med i matboksen. Prøv for eksempel 
agurk, paprika, gulrot, salat, epler, 
nektarin eller bær.

•  Grove kornprodukter holder deg mett 
lenger. Velg derfor grove brødskiver, 
rundstykker, chapati, pitabrød, knek-
kebrød eller liknende.

•  Det er mye sunt pålegg å velge mellom, 
som fisk, magert kjøttpålegg (f.eks. kyl-
ling og kalkun), ost, egg eller vegetariske 
alternativer. Se etter Nøkkelhullet. 
Frukt og grønnsaker er også godt på-
legg.

•  Problemer med klissete pålegg? Bruk 
gjerne sandwich, pita eller lefser.

•  Lag en salat, gjerne dagen før og ta med 
i en boks.

•  Rester fra middagen kan fint være 
skolemat dagen etter.

•  Husk å drikke! Ekstra lett lettmelk, 
lettmelk, og skummet melk er godt følge 
til matpakken.

•  Lyst på kaldt vann? Fyll opp en flaske 
med 1/3 vann, frys ned og hell på mer 
vann neste morgen.

•  Dårlig tid om morgenen? Lag matpak-
ken kvelden før, og sett den i kjøleskapet 
til dagen etter.

ni små grep til matpakken
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lokalaVdelingene

8 spørsmål til fylkeslederne
amanda dalila Sahnoun, oslo og akershus

Tekst: anne Buvik   foto: privat

1  Fortell litt om deg og din bakgrunn 
som tannpleier.
Jeg er 26 år, og fra Oslo. Helt fra begynnel-
sen har jeg hatt lyst til å jobbe med tenner, 
helsearbeid interesserer meg, og jeg liker 
også å pusle med små ting, som krevet 
finmekanikk. Tannpleierfaget var egentlig 
ukjent for meg da jeg søkte på utdannin-
gen, men jeg likte det fra første dag, og er 
veldig fornøyd med yrkesvalget. Jeg var 
ferdig i 2011, og har jobbet privat siden, 
først på klinikker på Smestad og Egertor-
get, men nå er jeg etablert som selvstendig 
næringsdrivende i tilknytning til klinikken 
på Egertorget.

2  Når og hvorfor meldte du deg inn i NTpF?
NTpFs representanter besøkte oss på stu-
diet, og vi meldte oss alle inn. Det var bare 
noe man gjorde, selvsagt ville alle være 
med i foreningen!

3  Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg har alltid likt å ha tillitsverv, helt fra 
barneskolen har jeg vært aktiv i elevråd og 
liknende. Så under utdanningen var jeg 
kullkontakt og satt i Odontologiforenin-
gen. Jeg møtte på mitt første årsmøte like 
etter at jeg var ferdig med utdanningen, 
og de manglet folk til styret. Jeg rakk opp 
hånden og meldte meg, og ett år etter ble 
jeg leder. Jeg har sittet som leder i fire år, 
og ble nettopp gjenvalgt for to nye år. Skal 
man få anledning til å påvirke beslut-
ninger, må man delta i organisasjonene. 
Slik er det bare, og jeg liker å være med å 
bestemme.

4  Fortell om samarbeid og aktivitet i din 
lokalavdeling.
Vi er en stor avdeling med 120 medlem-
mer, og vi er seks i styret. Vi har ganske 
stor aktivitet, 3-4 møter i året med ulike 
tema hvor vi forsøker å favne så vidt som 
mulig. Nylig hadde vi et selvangivelses-
kurs for de som driver som selvstendig 
næringsdrivende. Dessuten har vi selvsagt 
årsmøte, og gjerne et sosialt møte i året 
hvor vi ikke har faglig program, men gjør 
noe morsomt sammen. Styret møtes i 
forkant av medlemsmøtene, og på styre-
møtene jobber vi både med det faglige 
programmet på arrangementene, og med 
andre aktuelle styresaker. 

5  Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Å skape et bra tilbud for medlemmene, 
og å finne interessante tema for møter og 
foredrag. Det hender også at vi ønsker 
å uttale oss i faglige spørsmål, og gjør 
henvendelser til NTpFs styre om saker vi 
synes de skal prioritere å jobbe med.

6  Hva er de største utfordringene?
Vi ønsker jo at flere medlemmer skal 
benytte seg av tilbudene vi gir, og vil være 
aktive i foreningen. Det er ikke alltid så 
lett å få folk til å engasjere seg, veldig man-
ge er bare «støttemedlemmer». Stort sett 
er det de samme som er aktive det meste 
av tiden. Vi ønsker jo også å rekruttere nye 
medlemmer, men i Oslo er vi i den heldige 
situasjon at de aller fleste tannpleierne 
faktisk er medlemmer.

7  Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra 
med i lokallagsarbeidet?
Vi bruker Delta mye, ettersom jeg også er 
Delta-tillitsvalgt. Siden vi holder til i Oslo 
har vi muligheter for praktisk samarbeid, 
blant annet får vi låne møtelokaler. Det er 
også viktig at Deltas tilbud blir godt kjent, 
som muligheter for å søke stipend. Kon-
takten med tannpleierforeningen sentralt 
er også god begge veier, selv om alt kan 
bli bedre. Ledersamlinger og landsmøter 
gir anledning til å komme med innspill og 
påvirke hvilke saker foreningen sentralt 
bør arbeide med.

8  Hvordan ser du for deg utviklingen 
innen faget de neste ti år?
Det vil trolig bli større rift om pasienter.. 
Jeg tror teamarbeid hvor tannlege og tann-
pleier jobber sammen, blir enda viktigere 
i framtiden. Ellers vil det kanskje dukke 
opp flere kjedeklinikker, en utvikling vi 
ser i andre land. Det er alltid vanskelig 
å spå om fremtiden, men jeg er rimelig 
sikker på at jeg ikke trenger å frykte for å 
bli arbeidsledig! Behovet for tannpleiere 
vil være der, trolig i enda større grad enn 
i dag.
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EN NY MILEPEL INNEN BØRSTETEKNOLOGI
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fjerning av plakk og 35 % mindre gingival blødning.†
*sammenlignet med en vanlig manuell tannbørste og Sonicare® DiamondClean®
†sammenlignet med Sonicare DiamondClean etter 6 ukers bruk. 
Sonicare DiamondClean er et registrert varemerke hos Philips Oral Healthcare Inc.

VÅR MEST AVANSERTE BØRSTE HITTIL.

PERFEKT VINKLET 
FOR EN 
MEGET GOD 
RENGJØRING*

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

NY

16º  
 

vinkel

P14320.01 DNA Journal Ad NOR 216x266+3.indd   1 16/07/2015   12:23



30

Deltas rabattavtaler
Deltas medlemmer kan benytte seg av en rekke fordeler både i YS og i Delta. Mange 
medlemmer sparer inn hele kontingenten ved å benytte seg av tilbudene.

www.delta.no
Tlf: 02125

  YS medlemskort
  Medlemskort og betalingskort    
 i ett!  YS tilbyr deg medlemskort,   
  med MasterCard, gratis.

Medlemsfordeler med MasterCard:
 Høy sparerente fra første krone 
 Gunstig kredittreserve 
 Kan brukes i hele verden 
 Gebyrfrie varekjøp 
 Gebyrfri nettbank 
 Ingen årsavgift

  American Express
  Tjen opp EuroBonus.    
  Ekstrapoeng* på alt du kjøper. 

Dra raskere på din drømmereise:
 Ingen medlemsavgift det første året,   

 deretter bare 90 kroner i året 
 1 000 EuroBonus Ekstrapoeng ved   

 kontoopprettelse 
 10 EuroBonuspoeng per 100 kroner   

 belastet kortet
 Reiseforsikring og kjøpsforsikring

MEDLEMSKORT

Forsikring for medlemmer
 Innboforsikring
 Gruppelivsforsikring
 Familieulykke
 Skadeforsikringer med rabatt

Bank for medlemmer
 De beste vilkårene Gjensidige Bank kan tilby
 Sparing og pensjon – på konto og i fond

For unge medlemmer
Bilforsikring med 15 % tilleggsrabatt for deg under 
30 år. Start-pakken, en gunstig forsikringspakke 
for unge voksne med BSU-konto med rentefordel i 
Gjensidige Bank.

Kontakt Gjensidige: 
Tlf: 03100 eller
www.gjensidige.no/ys 

BANK OG FORSIKRING

Fullstendig informasjon om medlemsfordeler finner du på www.delta.no

rabattavtaler_A4_medlemsfordeler_delta-ys_juni15_calibri_utgE_ny.indd   1 08.09.15   11.10
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PSO-sertifisert
Vi tar kvalitet på alvor!

FINNMARK
pia Janssen
Tlf p 92 23 59 79
piiajanssen@hotmail.com,

TROMS
Silje kristin Hansen,
Tlf p 99 38 88 25
silje.k.hansen@tromsfylke.no, 

NORDLAND
kristin iversen 
Tlf p 917 11 887 
Tlf a 75 65 50 80
kirsten.iversen@nfk.no

NORD-TRØNDELAG
kirsten karlsen 
p 99 29 16 60
kirsten.karlsen@ntfk.no

SØR-TRØNDELAG
Siri Søyvik Høy
Tlf. 92 65 79 82  
sisi.sotvik.hoy@stfk.no
  
MØRE OG ROMSDAL
Sylvi rødal
Tlf p 98651815
sylvi.rodal@mrfylke.no 

SOGN OG FJORDANE
gerd Berge
Tlf p 46794918
gerd.eli.anita.Berge@sfj.no
  
BERGEN OG HORDALAND
Bente Bakke 
Tlf p 920 43 522
Tlf a 55 11 83 80/
56 57 03 50 
bente.bakke@hfk.no    

ROGALAND
katrine Høyvik Bergum
Tlf 95 28 96 97
ntpf-rogaland@hotmail.com

VEST-AGDER
Bente Haaquist
Tlf p 91 15 94 99
bentehallquist@gmail.com

AUST-AGDER
ruth ingeborg Halvorsen
Tlf p 95 88 77 76  
ruth_ingeborg@hotmail.com  
 
TELEMARK
ingvild Bøe koch 
Tlf p 99 54 22 35
tannpleieringvild@gmail.com

 

VESTFOLD
fi emilie långsjø 
Tlf p 47 27 00 94
ntpfvestfold@gmail.com

OSLO OG AKERSHUS
amanda dalila Sahnoun 
Tlf 45 21 96 13 
ntpfavdosloogakershus@gmail.
com 

HEDMARK
inger Haugen
Tlf 99 72 38 85
inger.haugen@hedmark.org

BUSKERUD
Stina olsen
Tlf 48295579
Stina.olsen@bfk.no
  

ØSTFOLD
kari røine,
tlf p 94 23 89 06
karroi@ostfold.no
 
OPPLAND
Monica granlund
Tlf 99 38 48 42
monica.granlund@oppland.org



AIR-FLOW MASTER PIEZON®

Besøk vår stand og få en demonstrasjon av den nyeste teknologien innen perio- 
og profylaksebehandling. Under fagkonferansen har vi EKSTRA gode priser! 

AIR-FLOW® HANDY OG PLUS PULVER

WP-64 M + 
YOUNG 

GUMMIKOPPER

W&H er hovedsponsor på NTpFs Fagkonferanse 2016. 

W&H Nordic AB, t: 32853380, e: office@whnordic.no, wh.com

Kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier Linda Kjølstadmyr, tlf: 40053691 

eller lk@whnordic.no for mer informasjon.

            
                                    Se ”EMS Norge” på Facebook!


