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Har du pasienter
med tørre og følsomme slimhinner?
ZENDIUM SALIVA GEL

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.

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

• Zendium Classic er Svanemerket, og
er fri for ingredienser som er kjent
som skadelig for miljøet

• Supplerer og støtter spyttets
naturlige beskyttende egenskaper

• Inneholder 1450 ppm natriumfluorid

• Mild behagelig smak

• Danner en beskyttende hinne
• Stimulerer munnens
spyttproduksjon

• Inneholder fluor
• Påvist effekt på grunnlag av
publiserte vitenskapelige studier*

*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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Forandring, reform, endring, sammenslåing, tilpassing, justering, omorganisering. Det er ord og uttrykk vi støter på
hele tiden i den offentlige debatt. Den forestående kommunereformen er i nyhetene nesten hver eneste dag. Folkeavstemninger om mulige sammenslåinger arrangeres ukentlig. Hvordan skal vi organisere oss bedre og mer effektivt?
Hvordan skal vi tilpasse oss endringene i samfunnsstrukturen og i befolkningssammensetningen? Det er store og
vanskelige spørsmål. De er så kompliserte at svært mange
velger den enkle løsningen: Trekke dyna over hodet og si: Nei, dette vil jeg ikke
forholde meg til. Jeg vil ha det som det alltid har vært. Det må da gå bra en stund
til?
Dette gjenspeiles også i folkeavstemningene om kommunesanneslåing. Vi vil
beholde vår kommune! Vi vil ikke miste vår identitet! Vi vil ha det sånn det
er! Uten å ville beskylde noen for å være kunnskapsløse eller bakstreverske –
mange har gode, gjennomtenkte argumenter mot sammenslåing – savnes nok
ofte en grundig og saklig debatt om selve grunnlaget for kommunereformen.
Om hvilke tjenester kommunene skal levere, om én person i halv stilling er den
barneverntjenesten kommunen trenger, om eldreomsorgen blir god nok, hva
man går glipp av når fagmiljøene mangler, hvordan en større kommune bedre
kan håndtere økonomiske konjunkturer og økende arbeidsledighet, spesielt på
små steder hvor én bedrift sysselsetter mange, og dermed blir ekstra sårbar om
markedet svikter.
Hvorfor alt dette kommune- og reformsnakket i «Tannstikka»? Jo, fordi
tannhelsetjenesten er tenkt som en del av dette. Planen er at den skal
overføres fra fylket til kommunen. NTpF har engasjert seg sterkt i dette, og
det blir særdeles viktig å synliggjør tannpleieren og sikre yrkesgruppas plass i
oppbyggingen av den kommunale tannhelsetjenesten.
Reformer, endringer og omstruktureringer kommer, de tvinger seg fram,
enten man liker dem eller ikke. Alle samfunn må være dynamiske for å
overleve. Dette er et faktum, som like fullt går på tvers av at de fleste mennesker
foretrekker det stabile, kjente og forutsigbare. Endringer kan gjøre vondt og
være opprivende. Men de kan også by på muligheter, åpne dører og revitalisere,
både grupper, institusjoner og enkeltmennesker. Derfor er det neppe lurt å
trekke seg tilbake under dyna og håpe at det går over.
Årets fagkonferanse var en bekreftelse på at NTpF er klar for fremtiden.
Fagkurs og forelesninger som gikk rett inn i nåtidens og fremtidens
problemstillinger, samt synliggjøring av engasjement, kampvilje og kunnskap
om hvordan tannpleieren og NTpF skal møte de kommende endringer. Alt i alt,
en samling å bli glad og oppstemt av!
Jeg ønsker dere alle en god sommer!
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LEDER

Fagkonferansen 2016
NTpF sin fagkonferanse 2016 er over.
NTpF avd Telemark og NTpF kan gleda
seg over ein konferanse som har fått mange positive tilbakemeldingar vedrørande
fagleg innhald og ramma rundt. Det gledar styret og administrasjonen. Eg vil takka alle entusiastiske deltakarar, forelesarar
og utstillarar som var med å gjera konferansen til eit vellukka arrangement!
Det vart nokre utfordrande veker i
forkant. Streik i hotell- og restaurantbransjen gav NTpF ein stor utfordring. Som
arbeidstakarorganisasjon i Delta var det
ikkje aktuelt å ha arrangement på hotell i
streik. Kragerø Resort var eitt av hotella
som var berørt. Det var med tungt hjarte eg
veka før arrangementet og på vegne av
NTpF, måtte senda ut informasjon til alle
som var involvert om mogleg avlysing av
konferansen. Streiken vart avblåst, og gleda
over arrangementet vart ekstra stor i år!
Takk til NTpF avd Telemark som hadde
lagt ned eit stort arbeid i tillegg til det ekstra
logistikkarbeidet det medførte å leggja
arrangementet til hotell ved kysten. Til
telemarkkysten si perle, Kragerø kommune,
og til eit hotell som gav deltakarane det
inntrykk denne vakre naturen fortente.
Tusen takk til ein samarbeidsvillig og
strukturert komité!
Faglege vurderingar i NTpF, resultat av
innspel frå evaluering, gode forelesarar og
vakker ramme gav konferansen det innhald
og oppleving NTpF ønskte. Fagprogrammet
skal gjenspegla NTpF sin politikk og kva
foreininga vurderer som viktige områder
for etterutdanning. Tannpleiarar jobbar i
ulike arbeidssituasjonar, og det er viktig at
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fagkonferansen tar i vare denne ulikskapen,
slik at medlemmene kjenner igjen sine
behov i fagprogram som blir presentert
ulike år. Det var gode, vitenskaplege
foredragshaldarar som kjenner til
yrkesgruppa. Klinisk oppdatering av
kunnskap er nødvendig i den
fyrstelinjetenesta tannpleiaren har, og det
var med stor glede fagutviklar i NTpF og
fagansvarleg for konferansen, Benthe
Hansen introduserte tema og foredragshaldarane.
Ei stor og viktig sak det siste året er
overføring av tannhelsetenesta til store og
robuste kommunar. Høyringsnotata om
saka blir nærmare omtalt på annan stad i
Tannstikka.
Det var naturleg å invitera avdelingsdirektør i avdeling for tannhelse i Helse- og
omsorgsdepartementet, Kjell Røynesdal,
som ein av foredragshaldarane. Tittelen på
innlegget, «Den offentlige
tannhelsetjenesten frå driftsorganisasjon til
kunnskapsorganisasjon», var ein egna tittel.
Mange tannpleiarar opplever tannhelsetenesta som ein organisasjon der drift av
organisasjonen får mykje fokus.
Tannhelsetenesta har ikkje alltid følgt opp
sitt samfunnsoppdrag, ifølgje Røynesdal.
Tannpleiaren er den yrkesgruppa som har
tatt oppdraget og engasjert seg i
folkehelsearbeid. Fylkeskommunar der
tannhelsetenesta har prioritert folkehelse og
implementert det helsefremmande
perspektivet i tenesta, har lukkast og
dermed følgt opp politiske føringar på
området.
Det arbeidet NTpF har for å få på plass
etablering av vidareutdanning i tannpleie

og helsefremmende arbeid er viktig. NTpF
vil fortsetja å bruka ressursar på å tilby
medlemmene etterutdanning. Kompetanse
gir autoritet. Breiddekompetanse gir
perspektiv og fleksibilitet, og det blir
spesielt viktig i samband med ei overføring
av tannhelsetenesta til kommunen.
Kompetansesentra er viktige aktørar i
arbeidet med å tilby kunnskapsutvikling, og
eg ser fram til at tannpleiarane nyttar seg av
gode tilbod som blir tilbydd ved dei ulike
sentra.
Om litt er det ferie og late dagar, det har vi
behov for i vår elles så travle kvardag. God
ferie og god sommar!

på plakaten
Deltakerne på årets fagkurs samlet i Lakselv.

Fagkurs i Finnmark
Fagkurset ble i år arrangert i Lakselv den 9.-11.mai. Programmet for kurset var «en coachende væremåte – noe for en tannpleier» av Bodil
Høgstøyl og Ellis tenDam den 10.mai. Foreleserne tok seg den lange turen helt fra Ålesund til Lakselv, og leverte en meget godt kurs for
oss. En kjempemorsom og lærerik dag, og alle var fornøyde! Onsdag 11.mai hadde vi tema «Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
og tvangsvedtak» av Monica Hammari og Linda Lissner. Også et godt foredrag som ga en god innføring i temaet med bla. mye bruk av
eksempler og løsning av «case». Alt i alt et vellykket faglig kurs. I tillegg var det som alltid hyggelig å se igjen alle kjente og få tid til det
sosiale over god mat og vin. Bare gi beskjed om det er noe du savner!
Vennlig hilsen Pia Janssen, leder Finnmark tannpleierforening
Foreslå kandidatar til
Karl Evang-prisen 2016
Veit du om ein person eller ein organisasjon som
fortener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn
forslag til kandidatar er 29. august 2016.
Karl Evang-prisen for 2016 skal gå til ein person eller
organisasjon som har gjort ein særleg innsats for å fremje:
• folkehelsa og betre sosiale forhold
• 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.

JUBILANTER

40 år

Hanne Kringberg, Aurskog
Marte Myhr-Berghaug, Skogn
Kirsti Gunne, Ulsteinvik
Heidi -Ann Berg, Verdal
Karina Koi Ryeng, Kirkenes

50 år

Renate Maria Bergo-Krupica, Voss
Hilde V. Klareng, Elverum

60 år

Kirsti Helene Manger, Alversund
Heidi Kvalheim, Måløy

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.

5

AKTUELT

Høyringsnotat
- overføring av tannhelsetenesta
Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, har sendt ut på
høyring «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen
og Oppgavemeldingen». I dokumentet er forslag til
framtidig regulering av kommunen sitt ansvar for
tannhelsetenesta. Høyringsnotatet frå Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om lovendringar i samband
med gjennomføring av kommunereformen, er også på
høyring.
Av NTpFs ledar Hilde Aga

Høyringsnotata vart lagt ut når denne
utgåva av Tannstikka skulle i trykken. Eg
gir her eit kort resymé av høyringane og
med utgangspunkt i avdelingsdirektør
Kjell Røynesdal i HOD sin presentasjon
på Samfunnsodontologisk Forum på
Hamar.
I juni i 2015 sa fleirtalet på Stortinget at
«- ansvaret for tannhelsetjenesten bør
overføres til kommunen. Kommunene
står fritt til å organisere ansvaret enten i
egen regi, i samarbeid med private/ideelle
eller samarbeid med andre kommuner.»
Målsetjinga med reformen er «Gode og
likeverdige tjenester til innbyggerne,
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner og styrket lokaldemokrati.»
Utgangspunktet er ideologien til regjeringa om å byggja samfunnet nedanfrå
ved å gje meir makt til robuste kommunar.
Den vidare planen i dette arbeidet er
høyringsnotata, med høyringsfrist
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1. oktober, Lovproposisjonen skal til
Stortinget våren 2017, og oppgåver skal
overførast til kommunen i samband med
kommunesamanslåinga 2020.
Skal tannhelsetenesta intergrerast i den
øvrige helsetenesta, må det også vera
felles lovverk, ifølge HOD. Forebygging
skal fortsatt vera eit prioritert område.
Kommunen skal ha ansvar for dei
pasientgrupper fylkeskommunen har i
dag, og det er understreka tilbod til
personar som mottar helsetenester i
heimen, personer som er rusavhengige og
mottar ulike tilbod, og personar som er
innsett i fengsel. I lovverket er det
foreslått at foreldra si plikt til å medverka
til at barnet deltar i helsekontroll, også
skal utvidast til å gjelda tannhelseundersøkingar. Fylkeskommunen vil frå 2018 få
lovfesta at fylkeskommunen skal «- legge
til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke
og avverge vold og seksuelle overgrep.»
Yrkesgrupper som lege, sjukepleier,
fysioterapeut, jordmor, helsesøster,

Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal i HOD held
ein presentasjon på Samfunnsodontologisk
Forum på Hamar. (Foto: Anne L. Buvik)

psykolog, ergoterapeut og tannlege, er
foreslått som lovfesta yrkesgrupper i
kommunen. Når det gjelder overføring,
er det foreslått ein virksomhetsoverdragelse. Det betyr at kommunen er f.eks.
forplikta til å vera arbeidsgivar for antall
tannpleiarar som er tilsett i fylkeskommunen på dåverande tidspunkt.
Resultatet av Stortingsvalet i 2017 kan
vera avgjerande for tannhelsetenesta sin
plass i forvaltninga, ifølge Røynesdal.
NTpF har vore i fleire møter med HOD
og argumentert for at tannpleiaren går
inn som ei lovpålagt yrkesgruppe med
kjernekompetanse som trengst i kommunen. NTpF jobbar vidare med saka mot
høyringsfristen.

HVER DRÅPE ER KONSTRUERT FOR Å BIDRA TIL Å

REDUSERE KARIES
RISIKOFAKTORER
Listerine® Professional Fluoride Plus tar hånd om
risikofaktorene som er identifisert i Keyes-konseptet.1
Alkoholfrie Listerine® Professional Fluoride Plus bidrar
til å redusere risikoen for karies fordi det:
• Inneholder ekstra fluor (0,1 %) som styrker tennene
• Reduserer plakk
• Kontrollerer den bakterielle syreproduksjonen
Listerine® Professional Fluoride Plus gir
100 % økt beskyttelse for tennene
sammenlignet med fluortannkrem alene
(i laboratoriestudie2).

Profesjonell munnpleie hjemme

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)
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Herlig mingleområde
utendørs på Kragerø Resort.

FAGKONFERANSEN 2016

Benthe Hansen var en lykkelig og overrasket vinner av Oral B-prisen.

Konferanse
i tolvte time

Årets fagkonferanse hadde et spenningsmoment i forkant: Ville streiken i hotell- og
restaurantbransjen stoppe den, eller ville den la seg arrangere i siste øyeblikk?

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Deltakere, forelesere og utstillere vred seg
i hendene og håpet det beste, og inne på
NTpFs kontorer hersket endeløs spenning. Men løsningen kom i siste øyeblikk,
og dermed var det duket for en vellykket

konferanse i flotte omgivelser.
Ca. 220 tannpleiere var påmeldt til årets
konferanse, som ble arrangert på Kragerø
Resort i Telemark. Litt kronglete reisevei
stoppet ikke kunnskapstørste tannpleiere, og en rekke utstillere, både gamle og
trofaste og nye og spente, fant veien til det
spektakulære anlegget. For det viste seg

å være reisen verd – med flotte rom og
leiligheter, SPA-anlegg og vakre omgivelser
var det absolutt ingen som snakket mer om
veien når de først var kommet fram.
Konferansen ble åpnet av leder for arrangementskomiteen Lisbeth Johansen, og
etter et kulturelt innslag med hardingfele og
sang, orienterte fagansvarlig i NTpF Benthe
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NTpFs kontorleder Linda Lüdmann hadde som vanlig alt under kontroll
– her bistår hun første foredragsholder, Kjell Røynesdal.

Hansen både om konferanseprogrammet,
etterutdanningskursene og etterutdanningen ved Høgskolen Sør-Øst.
Fra drift til kunnskap
Den første forelesningen ble gitt av avdelingsdirektør Kjell Røynesdal fra Helse- og
Omsorgsdepartementet, og tema var «Den
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Utstillerkoret, ledet av Torbjørn Wilhelmsen, er et fast innslag på
festmiddagen.

offentlige tannhelsetjenesten; fra driftsorganisasjon til kunnskapsorganisasjon».
Røynesdal tok oss igjennom de viktigste
utviklingstrekk i den norske tannhelsetjenesten de siste tiår, og påpekte blant annet
fravær av institusjonell karakter som en av
årsakene til at tannhelsetjenesten ofte havner i bakgrunnen. Kun de Odontologiske
fakulteter i Oslo og Bergen har hatt en viss
status som institusjoner.
– Hvor lang tid tar det å gå fra en
driftsenhet til et kunnskapssenter? Jeg vil
anslå ca. 25 år, sa Røynesdal. Han trakk
fram 2002 som et godt år for tannhelsetjenestene i Norge. Man ga tilskudd til
opprettelsen av kompetansesenter for
tannhelsetjenester i de ulike landsdeler
(vedtatt i 1998), det kom tilskuddsordning
for periodontitt-behandling, og det ble
opprettet tannlegeutdanning i Tromsø.
Videre fikk de offentlige tjenester et videre
samfunnsspekter, blant annet i forbindelse
med rus, tannhelseteam på sykehus og
TOO-team.
Opprettelsen av kompetansesentrene vil

også gi tannpleierne store muligheter, og
han oppfordret tannpleierne til å:
• Søke videreutdanning
• Søke masterutdanning
• Søke stillinger på kompetansesentrene
• Melde seg når kompetansesentrene
inviterer til forskningssamarbeid
• Formulere forskningsprosjekter
• Søke PhD
Røynesdal var også innom kommunereformen og eventuelle sammenslåinger, samt
vedtaket om å overføre tannhelsetjenestene
fra fylket til kommunen. Han understreket
at dette vedtaket forutsatte at det skulle
være «store og robuste» kommuner, og
at dette i øyeblikket henger noe i luften.
Helseministeren har imidlertid forutsatt at
kompetansesentrene skal være fullt utbygget før det er aktuelt med en virksomhetsoverdragelse til kommunene.
Om kommunene overtar tannhelsetjenesten, vil de by på noen utfordringer og
muligheter for tannpleierne. Hva vet
kommunene? Kjenner de yrkesgruppen?
Kompetanse gjennom utdanning er

FAGKONFERANSEN 2016

nødvendig for å ha autoritet som
yrkesutøver. Derfor er både
etter- og videreutdanning
sentralt.
Men med tannpleierensviktige funksjon i det
forebyggende arbeid, så
Røynesdal en lang
rekke muligheter.
Blant annet nevnte
han:
• Tannpleieren deltar
i oppsøkende
hjemmebesøk
• Kommunen må se
tannhelsebehov hos
eldre som mottar
hjemmesykepleie
• Tannhelse og øvrig helse
– integrert samarbeid i
folkehelsesammenheng
Røynesdal fremhevet tydelig
tannpleiernes mange muligheter i
fremtidens folkehelsearbeid med vekt på
forebygging og helsefremmende arbeid.
Etter hans foredrag orienterte rådgivende
overtannlege Frode Neergaard fra Helfo kort
om endringer i takster og innslagspunkter.
Oral medisin
Deretter var det klart for etterutdannings i
oral medisin. To virkelig store kapasiteter
på området, førsteamanuensis og spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Bente
Brokstad Herlofson, og universitetslektor,
spesialist i oral kiriurgi og oral medisin,
Hanne Kleven Ingstad, begge fra Institutt
for klinisk odontologi fra Universitetet i
Oslo, foreleste i ca. tre timer. Se sammendrag av forelesningene i egen sak.
Det faglige programmet første dag ble
avsluttet med to parallell-foredrag, ett om
ergonomi ved Ulrika Starkenberg og ett om
bruk av piezon og perio-flow ved Linda
Kjølstadmyr. Se egne saker, tannpleierne
fordelte seg ganske jevnt på disse to
forelesningene.
Pris til Benthe Hansen
Etter dagens faglige program var det tid for

Hilde Aga hadde nylig fylt 60, og ble feiret
med sang og «prinsessekrone».

det sosiale, først ved mingling og sommerdrikke på det flotte utendørsanlegget,
hvor man kunne nyte både sommervær,
musikk og godt selskap. Så var det tid for
festmiddag, som vanlig med høy stemning
og god mat. NTpFs leder Hilde Aga fikk
en forsinket feiring av sin 60 års-dag med
sang og «gullkrone», det var underholdning med revyartist og det tradisjonelle
«utstillerkoret», men aller mest jubel ble det
under utdeling av Oral B-prisen til «Årets
Tannpleier».
Prisen i år gikk til en usedvanlig velfortjent kandidat, NTpFs fagutvikler Benthe
Hansen. Hun har i mange år vært en
utrettelig pådriver for utvikling og
synliggjøring av faget, og hun er hovedarkitekten bak videreutdanningen som nylig er
etablert ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Prisen var utrolig populær etter reaksjonene å dømme, og vinneren selv var både
takknemlig og rørt.

NTpF og Delta
Dag to av konferansen ble innledet
av NTpFs leder Hilde Aga. Hun
snakket om videreutdanningen
som hadde oppstart i år, og
oppfordret tannpleierne til å
søke. Hun snakket også om
den vedtatte overføringen
av tannhelsetjenesten
til kommunene, og uttrykte bekymring for om
kommunene vil satse
på forebyggende arbeid.
Hun redegjorde også for
nytten ved internasjonalt
samarbeid. Rapporten
om «Tannpleierfunksjon,
oral helse og tannpleiefag
mot 2025» som ble utarbeidet i 2013 skal nå oversettes til
engelsk i en kortversjon. Årets internasjonale symposium går i Sveits,
og åtte norske tannpleiere er påmeldt, i
tillegg til Hilde Aga og Anne-Mai Nilsen.
Deretter overtok Deltas andre nestleder
Trond Ellefsen, som orienterte om Deltas
virksomhet og strategier, og om fremtidsperspektiver.
Engasjerende forelesning
Så var det klart for etterutdanning i eldretannpleie ved professor Gunhild Vesterhus
Strand ved Universitetet i Bergen. Hun er
en utrolig underholdende foreleser, og selv
om temaet og eksemplene hun viste, tidvis
var både tankevekkende og sjokkerende,
var formidlingen både engasjerende, inspirerende og innimellom riktig så munter.
Vesterhus Stand foreleste også om dagens
siste emne, «Dentale erosjoner, en folkesykdom?». De viktigste punktene i hennes
forelesninger finnes som egne artikler.
Dermed var konferansen over for denne
gang. Forberedelsene til de neste er allerede
i gang. 31. mai og 1. juni 2016 blir det
konferanse på Hamar, og ifølge presentasjonen som ble vist, er det bare å begynne å
glede seg. Konferansen 2017 vil bli holdt på
Fornebu i Oslo når NTpF feirer 50
årsjubileum.

>>
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Sissel Nesse
Bentsen fra
Dental Sør med
en «vindunk»
med Flux munnskyllevann.

Dette er hjul til
behandlingsstoler på
barneklinikker. Søte
og interessevekkende
for de minste.

Ragnhild Lossius viser et utvalg instrumenter
som er ergonomisk tilpasset.

12
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Nina Sundgård fra Health Workers viste
fram arbeidstøy, og firmaet kommer også
på besøk på klinikker om det er ønskelig.

Dentalutstilling

med gamle og nye utstillere
Utstillerne er et fast innslag på NTpFs fagkonferanse. Så også i år – et tyvetalls utstillere var
på plass begge dager, og en vandring rundt på de ulike stands gav et godt innblikk i nye
produkter og oppgraderte «gamle». Av bygningsmessige årsaker måtet standene fordeles på
to etasjer, men tannpleierne var flinke til å bruke trappene og fikk med seg alt, og utstillerne i
begge etasjer var fornøyde med besøket.
Sissel Nesse Bentsen fra Dental Sør kunne
vise frem en «vindunk» med Flux munnskyllevann, kanskje ikke det man vil ha i
glasset ved en festlig anledning, men en veldig hendig innpakning for en klinikk. Bentsen kunne fortelle at «dunken» vakte både
munterhet og interesse!
Nina Sundgård fra Health Workers kunne
vise frem det siste i arbeidstøy, fargerikt
eller nøytralt, alt etter behov, men med god
passform. Nytt av året var fireveis stretch,

som gjorde at tøyet både satt godt og var
behagelig å arbeide i. Health Workers
kommer også på besøk på klinikker etter
avtale for å vise fram produktene for de
som måtte ønske det.
Ragnhild Lossius fra PlanDent trakk fram
ulike nyheter innen tannbleking blant det
som vakte størst interesse. Ellers spesialiserer firmaet seg på ergonomi, og har stadig
forbedringer innen instrumentutforming
og tilpassede stoler å vise fram.

En erfaren utstiller er «Dr. Barmann’s
Superbrush» - Merete Barmann var på plass
og representerte firmaet som markedsfører
«vinkeltannbørsten» som består av to hoder
som står på hverandre i 90 graders vinkel.
- Vi har hatt dette produktet i mange år,
og vi er alltid til stede på tannpleiernes
konferanse. Her treffer vi absolutt vår
målgruppe, understreket Barmann.

>>
13
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Ergonomi:
«La tanna komme til deg»
Hvordan jobbe på en måte som gjør at
du unngår unødig slitasje, og avlaster
nakke, skuldre og rygg? Det var tema da
fysioterapeut Ulrika Starkenberg hadde
foredrag om «Hvordan sikre en smertefri
hverdag». Og hovedbudskapet var at du
selv først skal finne den minst belastende
arbeidsstilling – deretter skal «tanna
komme til deg».
Starkenberg påpekte at hun aldri hadde
sett en tannpleier som hadde en optimal
arbeidsstilling. De fleste belaster nakke,
rygg og håndledd, og mange har ikke god
plass til beina, slik at blodsirkulasjonen
blir dårlig. Gode lysforhold er viktig, og
lyset må være slik at det letter arbeidsstillingen. Du vi alltid tilpasse arbeidsstillingen inn mot de optimale lysforhold.
Godt lys og godt syn er nødvendig for
en tannpleier. Når tiden er kommet for å
få briller (om man ikke har synsfeil fra
ung alder), er det viktig å kommunisere
til optikere hva man jobber med.
Tannpleiere ser nedover, og har behov for
briller som er utformet for dette. Man bør
undersøke øynene regelmessig, og ikke
bruke progressive briller under arbeidet.
Lupebriller kan være en utmerket hjelp
når man skal jobbe med små detaljer,
men ikke bruk større forstørrelse enn
nødvendig. Kjempestor forstørrelse gir
store utslag på små bevegelser, og man
låser stillingen sin enda mer. Prismebriller kan være en god hjelp for å få løftet
hodet under arbeid.
Et stort problem er at mange sitter for
langt unna pasienten når de jobber. De
fleste tannpleiere begynner behandlingen
med en viss avstand fra pasienten, gjerne
ca. 1,2 meter. Men synet krever at man
ganske fort må bevege seg inn pasientens
14

La tanna komme til deg, oppfordret Ulrika Starkenberg.

intimsone på ca. 0,4 meter. Dette kjennes
ubehagelig og invaderende, men er
nødvendig. En framoverbøyd arbeidsstilling øker risikoen for belastningsskader
som fører til sykmelding ganske dramatisk!
– I stedet for å tenke «der er tanna – jeg
må innrette meg etter den» bør man
tenke: «Her sitter jeg bra – tanna må
komme til meg», understreket Ulrika
Starkenberg, og hadde tre konkrete råd å
komme med:
• Ha pasienten så høyt at hans/hennes
nese er i din brysthøyde. Det kjennes
ubehagelig nært til å begynne med, men
er en stor hjelp. Bruk nakkestøtten og
ha pasientens hode bakover. Da får du
en «mye større munn» å jobbe i.
• Ha en åpen arbeidsstilling, og jobb
rundt pasienten. Om mulig, skift på å

sitte og stå. Om du har uniten så høyt
som anbefalt, har du også god plass for
beina.
• Avlast på pasienten. Legg ned håndledd
og albuer. Det betyr enormt mye for å
unngå spenninger i nakke og skuldre.
Når det gjelder trening i forebyggende
hensikt, oppfordret Ulrika Starkenberg til
å tenke igjennom hva man har behov for,
hva som er et fornuftig supplement til de
bevegelsene du gjør i ditt daglige arbeid.
Har man behov for å løfte hendene over
hodet og strekke på skuldrene, er kanskje
ikke sykling den beste aktiviteten!
Det var mange nyttige tips å ta med seg
videre, og temaet ergonomi kommer vi
tilbake til i «Tannstikka» ved en senere
anledning.
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Dentale erosjoner,

en folkesykdom?
Professor Gunhild Strand, Universitetet i Bergen, gav oss med entusiasme og faglig tyngde en
oppfriskende forelesning om erosjoner med mange flotte bilder til illustrasjon.

Tekst: Sonni McKenzie

Ytre faktorer til erosjoner er brus, juice,
sure slikkerier og ulike saftis-typer. Svømmere (på grunn av bassengvannet) og
vinsmakere er kjent for å være utsatt for
erosjoner. Det er viktig å huske på bufferkapasitet, produkter som er potensielt surere enn pH-verdi tilsier. Som et
eksempel vil appelsinjuice og eplejuice ta
lengre tid å nøytralisere i munnhulen enn
det cola gjør.
Norge ligger på brustoppen i Europa
med sine 119 liter pr. person pr. år mot
Frankrike, som er på bunnen med 42 liter
pr. person pr. år. Det er tankevekkende at
brus er billigere pr. liter enn melk. Hvis
man avslutter måltidet med melk eller ost,

vil syren fra måltidet nøytraliseres fortere.
Kritisk grense for erosjoner oppstår ved
PH-verdi på 4,5. Skade på emaljen starter
ved pH-verdi på 5,5. Ved indre faktorer vil
magesyre ved bulemi og reflux skade
tennene.
I vår tid må tannpleiere være spesielt
oppmerksomme på eldre som «lever det søte
liv». Felles for disse er at de i lengre perioder
oppholder seg i sydlige strøk. Flittig bruk av
badebasseng, store mengder leskedrikker,
økt inntak av vin, svekket salivaproduksjon
pga. medisinering og dehydrering og
redusert oralmotorikk har ført til at flere
eldre får tydelige erosjonsskader.
Avslutningsvis snakket professor
Gunhild Strand om nyere studier om
erosjoner som i større grad legger vekt på

den multifunksjonelle årsak. De ytre
faktorer har ikke like stor betydning som
tidligere antatt. Genetikk kan være
avgjørende for sårbarhet for erosjoner. I et
studiesamarbeid mellom Norge og USA
blir det konkludert med at noen er født
med et gen der polymorphisme i emaljeprismene fører til risiko for alvorlige
erosjoner. Er det dermed riktig å oppfordre alle til å være forsiktig med ytre
faktorer som kan gi erosjoner? Kanskje
man heller skal bruke større ressurser på å
gjenkjenne risikogruppen og følge denne
opp tettere? Det er spesielt viktig å sette i
gang tiltak for forebygging tidlig i det
permanente tannsettet. Moralen er å se
etter de tidlige tegnene - det blir så fort
«for sent».

15
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Bente Brokstad Herlofson
(t.h.) og Hanne Kleven Ingstad
holdt et spennende kurs i oral
medisin og diagnostikk.

Etterutdanning i oral medisin
og oral diagnostikk
Spesialister i oral kirurgi og
oral medisin, Bente Brokstad
Herlofson og Hanne Kleven Ingstad, hadde en systematisk
gjennomgang av oralmedisinske tilstander og diagnostikk.
Tekst: Liv Tveit Eigeland og Benthe Hansen
Foto: Anne L. Buvik

En oralmedisinsk undersøkelse starter
alltid med en god anamnese. Generell
sykehistorie, oral sykehistorie, medikamentbruk og allergier er det viktig å få
informasjon om. En god oralmedisinsk
undersøkelse består både av en ekstraoral undersøkelse (hode/hals/hud) og
intraoral undersøkelse (alle fysiske funn
i munnhulen). Herlofson understreket
viktigheten med å se etter hvite og røde
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forandringer, ulcerasjoner, vesikler og
bullae, eventuelt vevsnydannelser og
utvekster, fissurer, pigmenteringer og
hevelser. Dette kan være tegn på svulster,
maligne forandringer, infeksjoner, slimhinnelidelser, lichenoide forandringer,
kjevebensnekrose, eventuelt orale funn
ved systemiske sykdommer.
Herlofson uttrykte viktigheten av å ta
salivatester når det er behov for dette.
Viktig å skille
Videre ble det forelest om ulike tilstander
i munnhulen. Som tannhelsepersonell er
det viktig å skille det farlige fra det ufarlige. Oral cancer er økende med alderen.
Mer enn 90 % av munnhulekreft er plateepitelkarsinom, hvor tidlig diagnostikk
er viktig. Menn er mer utsatt for cancer
i svelg og på tungebasis. Jo tidligere man
får diagnose, dess bedre er prognosen.
Dersom sår og knudrete utvekster ikke
forsvinner etter 2- 3 uker, bør alarmen

gå hos oss tannhelsepersonell. Alarmsymptomer er utvekster, sår som ikke
forsvinner, parestesier, kuler, hevelser,
forstørrede lymfeknuter, blødning, mobile tenner. Husk at smerter ofte kommer
sent i forløpet til cancer. Det er viktig å ta
pasientens symptomer på alvor. En tidlig
diagnose gir bedre prognose. Tannpleier
og tannlege kommuniserer omkring
kliniske funn i munnhulen.
Hanne Kleven Ingstad presenterte blant
annet ulike kasuistikker hvor aftøs
stomatitt er den vanligste intraorale
lidelsen. Ca 60 % av befolkning har hatt
aftøse sår. Hun anbefalte å skrive
sårdagbok. Stress, bakterier, virus, arv,
hormoner, ulike matvarer og medikamenter kan være årsak.
Det kan være bakenforliggende
sykdommer i forbindelse med orale
ulcerasjoner som Bechet’s syndrom,
cøliaki, Mb Crohn, matintoleranse,
ulcerøs kolitt og vitaminmangel. Behand-
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ling er å unngå såpestoff (SLS), skylle
med mildt skyllevann og bruke lokale
steroider. I enkelte tilfeller brukes
Tetracyklin skylling eller systemiske
steroider.
Orale herpesinfeksjoner forårsaket av
Herpes simplex type 1 forekommer på
utsiden og i munnen. Munnsår er
vanligst. Som hovedregel bør man vente
med behandling til det er skorpe på
herpesmunnåret. Herpetisk gingivostomatitt sees hos små barn og er forbundet
med smerte. Både vannkopper (Varicella zoster) og helvetesild (Herpes zoster)
forårsakes av herpesvirus. Behandling er
å få i seg nok væske og smertestillende.
Rense med Klorhexidin på Q tips og
eventuelt Xylocain gel.
Medisinske risikopasienter
Pasienter med endokardittrisiko skal ha
antibiotikaprofylakse, AB. Dette gjelder
blant annet nyretransplanterte. Vent 6
måneder med behandling dersom pasienten har hatt hjerteinfarkt. Pasienter
med hjerterytmeforstyrrelser skal ikke
ha så mye adrenalin. Angina pasienter
trenger nitroglyserin. Det kan være
lurt at pasienter med diabetes sjekker
blodsukkeret før en lang behandling skal
foregå på tannklinikken.
Hvordan håndtere pasienter som behandles
med antiresorptive medikamenter?
Antiresorptive medikamenter brukes
for å øke beintettheten ved osteoporose
eller metastaser i skjelettet. Dette
medikamentet øker faren for osteonekrose i kjevene. Kreftpasienter får høy
dose med medikamentet mens osteoporosepasienter får en lavere dose. De mest
vanlige legemidlene er Bisfosfonater og
Denosumab. Bisfosfonater forblir i
kroppen 10 år etter avsluttet behandling
mens Denosumab forsvinner ut av
kroppen etter 6 måneder. For disse
pasientene anbefales scaling kun
supragingivalt. Husk at kreftpasienter
går under innslagspunkt 4 HELFO,
infeksjonsforebyggende behandling.

3

på fagkonferanse
«Tannstikka» tok en prat med tre av deltakerne på årets fagkonferanse, og stilte
dem følgende spørsmål:

Har du vært på konferanse tidligere?
Hva synes du om årets konferanse?
Skal du delta igjen?
Mona Karlsen Lie, Kristiansand
Jeg har vært på noen konferanser tidligere, det er vel blitt 3-4.
Årets konferanse har vært helt super, jeg synes man er blitt
flinke til å ta opp tema som både private og offentlig ansatte
har nytte av. Det er et lurt trekk å ha parallelle seminar den ene
dagen. Dessuten er det veldig hyggelig å treffe kolleger fra hele
landet.
Ja, planen er å delta neste år også.

Margrethe G. Larsen, Arendal
Dette er min første konferanse. Jeg var nyutdannet i fjor vår.
Det har vært kjempeflott! Man har fått tak i flinke foredragsholdere og det har vært veldig interessante kurs. Det er også moro
å treffe mange andre. Jeg synes også det hele har vært velarrangert, med flott festmiddag og utmerket mat.
Ja, jeg håper å gjøre fagkonferansen til et fast årlig innslag, og
gleder meg til neste år!

Kirsti Slatasaatten, Gjøvik
Jeg har vært på mange konferanser, det er 38 år siden jeg ble
utdannet, jeg gikk på det første kullet i Bergen!
Årets konferanse har vært helt topp. Temaene har vært spennende og interessante, jeg gledet meg spesielt til å høre Gunhild
Vesterhus Strand, og jeg ble ikke skuffet – utrolig bra! Eldretannpleie er jo et viktig tema. Dessuten har stedet og innkvarteringen vært helt fantastisk, noe utenom det vanlige!
Jeg blir med på konferansene også i fremtiden – vi trenger påfyll. Det blir jo kort vei til Hamar neste år, og jeg er sikker på at
det blir to fine dager!

>>
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Etterutdanning

i eldretannpleie
«Tannpleiar og eldretannpleie, kliniske utfordringar ved tannklinikk, sjukeheim og i
heimesjukepleie» var tittelen på føredraget ved professor Gunhild Vesterhus Strand, Institutt
for klinisk odontologi Universitetet i Bergen heldt på årets fagkonferanse.
Tekst: Britt Sønnesyn Foto: Anne L. Buvik
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Gunnhild Vesterhus Strand var ein svært underhandlane førelesar, og stundom var det nærmast skodespelekunst som ble vist på podiet.

Gunhild Vesterhus Strand heldt eit forrykande føredrag kor ho la vekt på tannpleiaren sin
viktige funksjon i eldretannpleien ved tannklinikk, i sjukeheim og i heimesjukepleien. Eldre
menneske må få lov å eldast med verdigheit,
og få den hjelp dei har krav på. Ho la vekt på
at tannhelse har med stell/munnhygiene, og
ikkje med alder å gjere. Både tannpleiar og
tannlege må ta eldretannpleie på alvor, hjelpe
dei eldre, gå i dialog og veileda pleiepersonell,
og ikkje prioritera bort dette viktige arbeidet.
Strand orienterte om ulike sjukdommar eldre
har, og igjen viktigheita med førebyggjande
arbeid.
Strand stilte følgande spørsmål:
Lov om tannhelseteneste. Fylkeskommunen,
Den offentlege tannhelsetenesta skal fremje
tannhelse i befolkninga og ved sin teneste
sørgje for behandling og nødvendig førebygging og behandling.
Får alle eldre i sjukeheim og heimesjukepleie
det munn- og tannstell som er nødvendig?
Kva førebyggingstiltak blir sett i verk?
Har vi system som sikrar kvaliteten på
dette arbeidet?
Viktige emne:
Kvalitetsindikator – dette manglar ofte

• Dokumentasjon i pleie- og omsorgssektoren manglar ein ofte dokumentasjon på
tann og munnstell
• i den offentlege tannhelsetenesta. Ikkje
alltid godt nok.
• i journal at det er gjeve informasjon, og kva
slags informasjon som er gjeve? Dette blir
eit rettsleg dokument dersom det blir kravd
innsyn
• Munnstell-kort skal vere eit verktøy for
tannhelsetenesta (dokumentasjon), og difor
må dette dokumenterast i journal.
(munnstell-korta er evidensbasert)
Lov om pasientrettigheit kap. 4A
Helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp
• Strand kom inn på omgrepet: Informert
samtykke.
• Eit av hovudmåla i pleiesektoren er å styrke
pasienten sin eigenomsorg. Dette kan hjå
«ikkje sjølvhjelpne» føre til neglisjering av
basale pleiebehov fordi eigenomsorga og
respekt for å bestemma sjølv blir vekta
tyngre enn dei helsefaglege måla som
tannhelsetenesta ønskjer å legge vekt på.
• Overgrep eller omsorgssvikt? Mangel på
tann- og munnstell blir ofte eit etisk
dilemma: Det å unnlate å gjennomføre

tann- og munnstell, vil vere omsorgssvikt.
Å presse seg på vedkommande med tvang,
kan oppfattast som overgrep.
•M
 en i enkelte tilfelle kan tvungen helsehjelp vera nødvendig, sjå Pasient- og brukerettighetslova kapittel 4A: «Vedtak om
somatisk helsehjelp til pasient uten
samtykkekompetanse som motsetter seg
helsehjelpen.
•H
 ensynet bak bestemmelsen: Pasienter uten
samtykkekompetanse har ikke alltid fått den
hjelp de etter en faglig vurdering har hatt
behov for. Styrking av rettssikkerheten til en
gruppe mennesker som ikke ser konsekvensene av ikke å motta hjelp.»
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Farhat Kazmi (t.h.) og Iris Sigurjonsdottir har skrevet bachelor-oppgave, og presenterer et sammendrag her i «Tannstikka».
Foto: Anne L. Buvik.

Oral helse

hos pasienter på sykehus
Dette er et sammendrag av Bacheloroppgave skrevet av Farhat Kazmi og Iris Sigurjonsdottir.
Dårlig oral helse hos sykehus innlagte
pasienter kan øke risiko for utvikling av
sykehuservervet infeksjoner og systemiske infeksjoner. Velorganisert tannhelsetjeneste for sykehusinnlagte pasienter
for kan forebygge dette.
Problemstilling: Hvordan kan tannpleier
forebygge dårlig oral helse hos pasienter
på sykehus?
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Hensikten med vår bacheloroppgave er
å finne ut mer om oral helseproblemer
hos innlagte pasienter og forebygging og
behandlingstilbud ved norske sykehus.
Dessuten ville vi også finne ut om hvordan
tannpleiere kan forebygge dårlig oral helse.
Vår bacheloroppgave er basert på litteraturstudie med oppbygning av pensumlitteratur, selvvalgtlitteratur, kvantitativ
forskning og personlige erfaringer fra

praksis og besøk på Vestre Viken HF
Drammen sykehus.
Ifølge Stortings melding nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Fremtidas tannhelsetjenester kommer det
frem at oral helse for innlagte pasienter
på sykehus i Norge er mangelfull og at det
er et stort behov for kunnskapsbygging
i dette området (Helse- og omsorgsde-
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Figur 1 illustrerer hvordan en sykdomsfri tann, tannkjøtt, støttevev og alveolarbein ser ut. Her
ses ingen ansamling av biofilm. Figur 2 illustrerer ansamling av biofilm og tannstein nede i
tannkjøttlomme, betennelse i tannkjøttet, skade av støttevev og tap av alveolarbein som kan føre til
at friske tenner løsne og falle av som følge av Periodontitt. Brukt med tillatelse av Norsk Tannvern.

partementet, 2006). Forskningsartikler
vi har funnet viser at manglende fokus
på munnstell kan føre til dårlig oral helse
som igjen kan forårsake bakteriell inflammasjon i munnhulen. Ifølge Coker, Ploeg
og Kaasalainen (2014) systemiske review
artikkel kan soppinfeksjon og periodontale sykdommer i munnhulen kan øke
risikoen for å utvikle alvorlige systemiske
komplikasjoner som kan bli livstruende.
Ifølge Gjerde og Fiehn (2015) kan periodontale, apikale og pericoronale infeksjon
føre til utvikling av systemiske komplikasjoner. Disse infeksjonene fra munnhulen
kan spre seg lokalt eller via blodet. På
grunn av kort vei til hjerne, hjerte, lunge
og aorta kan bakterielle infeksjoner i tenner og kjeven bli livstruende. Bakterier
fra munnhulen kan spre seg via blodbanen og feste seg til blodkar og forårsake
åreforkalkning, også kalt aterosklerose.
Klinge og Gustafsson (2012) skriver at
50% av dødsfallene i USA og Vest-Europa
er forårsaket av blodpropp og hjerteinfarkt som er knyttet til aterosklerose.
Nyere forskning viser sammenheng
mellom dårlig oral helse og livstruende
sykdommer, så vi mener det er viktig å
prioritere å forebygge at slike komplikasjoner oppstår.

I en systemisk review artikkel skrevet av
Terezakis et al., (2011) fant forfatterne
at orale helse ble forverret hos pasienter
innlagt på sykehus. De fant at det var
en 70% økning av biofilm dannelse i
løpet av 10 dagers periode hos pasienter
innlagt ved sykehus. To av studiene nevnt
i denne review artikkelen viste signifikant økning av betennelser i gingiva. I
løpet av 14 dagers tid hadde gingiva gått
fra å være rosa og fast til å bli rødt og
hovent (Terezakis et al., 2011). De fleste
studiene tatt med i review artikkelen
inkluderte pasienter innlagt på intensiv
avdeling. Det er velkjent at bemanning
per pasient på sengepost er ikke like god
som på en intensiv avdeling. Derfor tror
vi at resultater og funnene om oral helse
problemer hadde vært enda dårligere
om de hadde inkludert pasienter fra
vanlig sengepost avdeling. Oral hygiene
har vært rapportert av Terezakis et al.,
(2011) til å være fra moderat til dårlig hos
81% av lang-tids inneliggende pasienter
ved sykehus. Deres systematiske review
artikkel belyser konsekvensene av dårlig
oral helse. Den påpeker også at dårlig
oral helse vil forårsake økning i sykehus
ervervet systemiske infeksjoner. I en
tverrsnittstudie fra Konradsen et al.,
(2012) ble pasienter innlagt på et sykehus

i Danmark med akutte medisinske
tilstander undersøkt for å se om de hadde
noen problemer med den orale helsen.
Revised Oral Assessment Guide (ROAG)
ble brukt til å vurdere pasientenes oral
helse. Over en fem ukers periode ble 161
pasienter, over 16 års alder undersøkt.
Det viste seg at 91% av pasientene hadde
ett eller flere problemer med den orale
helsen. Disse problemene kunne være alt
fra å ha biofilm til mer alvorlige tilstander, som smerter og vanskeligheter med
å svelge mat. Eldre pasienter hadde oftere
problemer enn yngre, men de fant i ingen
forskjell mellom menn og kvinner ifølge
Konradsen et al, (2012).
Ifølge Spesialisthelsetjenesteloven (1999)
har sykehuset ansvaret for å motvirke
sykdom og fremme folkehelse. Ved
å prioritere forebyggende arbeid kan
sykehuset spare store kostnader. Folkehelseinstituttet ga nylig ut rapport
Sykdomsbyrden i Norge. I rapporten
finnes en oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og
hva de dør av. Rapporten sier at tann- og
munnsykdommer er en av de ti vanligste
årsakene til helsetap i Norge (Folkehelseinstituttet, 2016).
Vi har et inntrykk av at den oral helsen
ikke har blitt sett på som en del av kroppen og derfor blitt forsømt hos pasienter
innlagt på sykehus. Det er svært viktig at
den orale helsen og resterende kropp ikke
blir skilt fra hverandre. Våre synpunkter
er i samsvar med Coker et al., (2014) sine
funn at dårlig oral helsen på sykehus må
forebygges på samme måte som det gjøres
med liggesår. Imidlertid ser vi at enkelte
sykehus i Norge har tiltak på gang. For
eksempel samarbeid med tannhelsetjenesten og avtale om tilsyn av pasienter
med oral hygiene problemer av tannpleiere. Andre sykehus har ansatt tannpleiere
for å håndtere oral helse hos innlagte
pasienter.
Sykehus kan ha sosioøkonomisk fordel

>>
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ved å satse på forebygging av dårlig oral
helse hos innlagte pasienter. Kostnadene
knyttet til lokale og systemiske komplikasjoner relatert til dårlig oral helse kan
være svært høye. Det er blitt rapportert
av Konradsen et al., (2012) at behandling
av orale sykdommer er den fjerde mest
kostbare behandlingen i industrialiserte land. Eksempelvis er det mindre
kostbart å satse på god oral hygiene for
å forebygge enn å behandle sykehuservervet lungebetennelse. For å forhindre
systemiske komplikasjoner forårsaket av
dårlig oral helse, mener vi det er svært
viktig at den orale hygienen blir prioritert
i det daglige stellet på sykehuset. Pasientog brukerrettighetsloven (1999) sier også
at pasienter har rett til å få nødvendig
helsehjelp under langvarig behandling fra
spesialisthelsetjenesten dersom pasienten
kan ha forventet nytte av helsehjelpen
og kostnadene står i rimelig forhold til
tiltakets effekt.
En årsak til dårlig oppfølging av oral
helse hos sykehuspasienter kan være
travle hverdager for helsepersonell.
Mangelfull bemanning og flere oppgaver
per helse personell i en sykehusavdeling
kan muligens bidra til nedprioritering av
forbyggende arbeid som oral hygiene hos
innlagte pasienter.
Flere av innlagte pasienter er avhengig
av hjelp til det daglige munnstellet, men
dessverre er ikke alle ansatte på sykehus
like flinke til å prioritere pasienters orale
helse.
Vi tror at for å få til en endring av rutiner
på sykehuset slik at oral helse blir mer
prioritert uten motstand er våre synspunkter i samsvar med Stensrud (2007).
Hun konkluderer med at for å få til
endring er involvering og kommunikasjon med ansatte svært viktig. Dette fører
til mer villighet og reduserer motstand til
endring.
For å forebygge dårlig oral helse er det
essensielt at munnstell blir utført daglig.
Munnstell blir ofte nedprioritert på grunn
av en travel hverdag og lite kunnskap om
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oral helse hos helsepersonell på sykehus.
For å forebygge dårlig oral helse må vi
komme med tiltak som gjør det enklere
for pleiepersonellet å kunne utføre munnstell på pasienter. Derfor vil vi inn på
bruk av munnstellkort og munnstellprodukter i lys av egenerfaring fra praksis og
forskning.
Coker, Ploeg, Kaasalainen og Fisher
(2013) skriver i sin artikkel at munnstell
innebærer å tilnærme seg pasienten på
hans premisser, undersøkelse og rengjøring av munnhulen, fjerning av biofilm,
dekontaminasjon av munnhulen, fluorbehandling og vedlikehold av fuktighet i
munnen.
Det er forskjellige hjelpemidler tannpleiere kan bruke for å forbedre den orale
helsen til pasienter på sykehus. Det kan
være svært nyttig å bruke munnstellkort
ifølge Samson, Berven & Strand i (2009).
Universitetet i Bergen har laget seks
forskjellige munnstellkort som kan være
en stor hjelp for personellet når de skal
utføre munnstell på pasienter som trenger hjelp. Det finnes kort for pasienter
med egne tenner, delproteser, helproteser
og sengeliggende pasienter. På kortene
er det bilder av alt som skal gjøre, tekst
som forklarer det, i tillegg til at man kan
skrive ekstra kommenterer om det er noe
mer. Munnstellkortene kan gjenbrukes
om de blir plastbelagte og det skrives på
de med penn som kan vaskes bort.
I studien utført av Samson et al., (2009)
ble kortene hengt opp på veggen inne
på badet til pasientene så de skulle være
lett tilgjengelige. I observasjonspraksis
på sykehjem og i bofellesskap har vi sett
at på noen steder er de hengt opp inne i
skapet ved vasken som pasienten bruker.
Munnstellkort brukes for at hvem som
helst skal kunne utføre munnstell på
pasienten, bare ved å se hva som står på
kortet. Det skal ikke spille noen rolle
om personen har erfaring med å utføre
munnstell, eller om han ikke har truffet
pasienten før. Vi mener at det viktigste

er at munnstellkortene blir hengt opp på
et sted hvor de ansatte lett har tilgang til
de når munnstell skal utføres, så de alltid
blir brukt.
Vi har sett kortene bli brukt på sykehjem
og på bofellesskap i observasjonspraksis. De ansatte vi snakket med sa at de
var fornøyde med munnstellkortene og
syntes det gjorte jobben med munnstell
lettere. Det var spesielt der det var mange
pasienter på en avdeling at kortene var
til stor hjelp. Det er ikke alltid personellet husker tannstatusen hos hver enkelt
pasient og hvilken produkter som skal
brukes. Når de har munnstellkort slipper
de å begynne med å spørre eller undersøke om pasienten har egne tenner eller
proteser. De bare ser på kortet med en
gang og finner frem produktene som skal
brukes. Munnstellkortene var også til stor
hjelp når nye ansatte eller vikarer skulle
hjelpe pasientene. De slapp da å måtte
spørre om disse tingene hver gang de var
inne hos en ny pasient.
Det nødvendig med bedre tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleiere og pleiepersonell på sykehus for å fokusere på forebygging av dårlig oral helse
på sykehus Erfaringen vår tilsier at når
undervisningen finner sted er det lurt at
tannpleier også har en samtale med pleiepersonellet for å finne ut hva de synes er
vanskelig og hvilken utfordringer de har
når det kommer til oral helse på avdelingen. Da kan tannpleier justere undervisningen litt i forhold til det personellet
trenger å lære. Stensrud (2009) skriver i
sin masteroppgave at en av grunnene til
at folk kan vise motstand til endringer
er at de føler at noen prøver å styre de.
Vi tror at om de ansatte får være med på
samtale om det som skal gjøres vil de føle
seg mer inkludert. Vi mener at dette kan
føre til bedre samarbeid. Dette skal være
tverrfaglig samarbeid hvor tannpleier og
pleiepersonell jobber mot å forebygge
dårlig oral helse. Vi tror ikke samarbeidet
kommer til å gå så bra om tannpleier bare
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kommer på avdelingen og forteller de ansatte hva de skal gjøre, uten å høre på det
de har å si. Det kan være store forskjeller
fra avdeling til avdeling. De som allerede
jobber der er kjent med pasientgruppen
og eksisterende rutiner. Det er derfor
svært viktig å ta hensyn til det de har å si
for at samarbeidet skal kunne fungere. I
tillegg til bra tverrprofesjonelt samarbeid
bør det settes inn nye tiltak for å forbedre
den orale helsen hos inneliggende pasienter. Derfor vil vi i neste kapittel ta for oss
forslag til mulige fremtidige tiltak
Vi mener at det kan gjøres noe lignende
på andre sykehus og avdelinger. Om
tannpleier kommer regelmessig tror
vi vil være til stor hjelp for avdelingen.
Dette kan gjøres for eksempel en gang
i uka eller hver 14. dag. Vi mener også
at om pleiepersonellet får opplæring i å
undersøke munnhulen til pasientene vil
de kunne gjøre det på alle når de blir innlagt. Da vil de kunne vurdere hvem som
trenger ekstra hjelp og hvem tannpleier
burde se nærmere på, slik det gjøres på
Drammen sykehus. Tannpleier kan også
gi pasientene råd angående deres orale
helse og munnstell.
Vi mener at i begynnelsen, når de ansatte
fortsatt ikke er helt trygge på rutinene
og hvordan munnstell skal utføres, kan
det være lurt at tannpleier kommer
oftere. Det er ikke alltid det er så lett å
starte noe nytt når personellet er vant
til andre rutiner. I studien til Wee et al.,
(2013) hadde de problemer med å få de
ansatte på avdelingen til å fokusere mer
på munnstell og oral hygiene, selv om de
hadde hatt undervisning for de om hvor
viktig det er. Prosjektlederne begynte da
å selv jobbe inne på avdelingen for å få
satt i gang tiltakene. De jobbet sammen
med sykepleierne og kunne da hjelpe og
veilede når det var noe de var usikre på.
Da sykepleierne fikk denne støttet følte de
seg tryggere med munnstellet og begynte
å ha mer fokus på det. Ved å være bra
rollemodeller hadde prosjektlederne klart
å motivere og øke interessen for oral helse
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hos resten av de ansatte (Wee et al., 2013).
Vi mener at om tannpleier kommer på
avdelingen oftere i begynnelsen vil det
hjelpe til med å motivere de ansatte der
til å gjøre det samme. For at det skal
være mulig å sette inn nye oralhelse tiltak
på sykehus er det nødvendig med bra
samarbeid mellom sykehus og tannhelsetjenesten. Vi vil derfor beskrive hvordan
tannpleiere og pleiepersonell på sykehus
kan jobbe sammen ved opprettelse av
oralhelse-kontakt.
I en rapport av helsedirektoratet er ulike
tiltak på sykehus beskrevet. For eksempel
ved Oslo universitet sykehus, Rikshospitalet, får pr i dag kun innlagte kreftpasienter tilbud om behandling av ulike
orale problemer. Rikshospitalet og Ullevål
sykehus er godt i gang med tannhelseteam, inkludert tannpleier. Dette som
et ledd i forsøksordningen med orale
helsetjenester på sykehus. Ved Haukeland
sykehus tar forskjellige avdelinger kontakt
med tannpleier om pasienter har orale
problemer. Akershus universitetssykehus
foretar kun nødvendig tannbehandling til
pasienter med akutt behandlingsbehov,
ellers har de ingen fast tilbud om å ivareta
orale helse hos inneliggende pasienter
(Nordgarden, 2014).
Ifølge helsedirektoratets rapport fra 2014
har St. Olav hospitalet i Trondheim et fast
tannpleietilbud for inneliggende pasienter. Også ved Universitetssykehuset i
Nord Norge finnes det et samarbeid mellom tannhelsetjenesten om undervisning
av ansatte, pasienter og pårørende og
behandling av pasienter med tannhelse
problemer. Av små sykehus beskrevet
i rapporten er det kun ved Drammen
sykehus hvor det eksisterer samarbeid
mellom tannpleietjeneste og barne- og
ungdomsseksjon med å oppmøte hver 14.
dag (Nordgarden, 2014).
Vi har ved egen telefonundersøkelse
bekreftet at det ikke har blitt gjort noen
store endringer i de overfor nevnte tilbu-

dene om tannhelsetjeneste for innlagte
pasienter på sykehus, sammenlignet
med Helsedirektoratets rapport fra 2014.
Det ser ut som Universitetssykehuset i
Nord-Norge og Drammen sykehus har
velfungerende tilbud med mest fokus på
barn og unge. Konradsen et al., (2012)
beskriver i sin tverrsnittstudie at eldre
pasienter på sykehus hadde oftere problemer med oral helse enn yngre pasienter.
Derfor mener vi det hadde vært ideelt
om tilbudet hadde blitt utvidet til å også
inkludere voksene og eldre pasienter.
Det ser ut som orale tilbud per i dag er
avhengig av hvilke sykehus og avdeling
pasienter blir innlagt på og enkelte avdelinger prioriteres mer enn andre.
Vi mener at eksisterende oralhelse tjenestetilbud for inneliggende pasienter ved
Norske sykehus avdelinger ikke er i tråd
med Spesialisthelsetjenesteloven (1999)
som sier at spesialisthelsetjenesten har
ansvaret å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning for å fremme
folkehelse. Loven sier klart at sykehus har
ansvar for det og for forskning, pasientbehandling og utdanning av pasienter,
pårørende og helsepersonell. Vi mener
også at gjeldende praksis ikke er kunnskapsbasert og ikke tar konsekvens av
den tilgjengelige beste vitenskapelig bevis
om utredning, forebygging og behandling
av oral helse hos innlagte pasienter.
Konklusjon: Mange pasienter som blir
innlagt på sykehus på grunn av alvorlige
sykdomstilstander har allerede problemer med oral helse. Dårlig oppfølging og
manglede tilbud av oral helse hos sykehus
pasienter kan ytterligere forverre oral
helse hos slike pasienter. Ved prioritering
av oral helse på sykehus kan systemiske
komplikasjoner og sykehuservervede
infeksjoner forebygges og livskvaliteten
forbedres. Forskning viser at det er samfunnsøkonomisk besparende å forebygge
dårlig oral helse som kan føre til nedsatt
helse som igjen kan føre til belastning
for samfunnet. Ved å styrke et tverrfaglig
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samarbeid med helsepersonell ved ulike
avdelinger på sykehus, mener vi at tannpleier kan bidra med å forebygge dårlig
oral helse. Enkle forebyggende tiltak som
for eksempel opplæring av helsepersonell,
informasjon til pasient og tannpleiebehandling kan utføres gjennom etablering
av et fast tannpleiertjeneste på norske
sykehus. Vi anbefaler regelmessig besøk
av tannpleier på avdelinger og etablering
av fast oralhelse-kontakt på alle sykehus
i Norge. Det bør være likhet tilbud på
oral helse uavhengig av hvilke sykehus og
avdeling pasienter er innlagt på.
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Aktuelt

Årets tannpleier 2016:

Mild i form, sterk i sak
Det er vel ingen i hele Norge som brenner like intenst og engasjert for tannpleie og
tannpleierfag som fagutvikleren på NTpFs kontor i Oslo, Benthe Hansen. På fagkonferansen i
Kragerø ble hun tildelt Oral-B-prisen som «Årets tannpleier».

Tekst og foto: Anne L. Buvik

– Jeg ble veldig glad og overrasket. Jeg
hadde faktisk ingen anelse!
Som en av tre ansatte på tannpleierforeningens kontor, har Benthe vanligvis full
oversikt over det meste. Foreningsleder
Hilde Aga hadde faktisk forberedt et
«luresvar» hvis Benthe skulle komme til å
spørre om hvem som skulle få prisen i
forkant av konferansen i Kragerø, men
hun fikk ikke bruk for det. Forberedelsene til konferansen og usikkerheten
omkring hotellstreiken holdt den
fagansvarlige opptatt med andre ting.
Så hemmeligheten ble bevart til
prisvinneren ble ropt opp av Oral Bs
Ellen Grøgaard, som for øvrig gikk på
samme kull som Benthe Hansen i sin tid.
Applausen runget i salen, «alle» tannpleiere i Norge kjenner Benthe, og vet at
yrkesgruppen har mye å takke henne for,
ikke minst på utdanningssiden.
Interessert i biologi
Et par uker etter er det tid for å oppsummere Benthe Hansens yrkes- og organisasjonsliv, og høre noen refleksjoner og
synspunkter omkring faget hun brenner
så sterkt for.
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«Årets tannpleier» kan være ivrig og intens som
en jakthund når hun jobber med sak, men det
skjer uten knurring og glefsing!

Hun begynte på tannpleierutdanningen
som 20-åring, rett fra videregående skole,
valget var inspirert av interessen for
basalfag, kanskje først og fremst biologi.
– Vi var 17 på kullet. Flere av dem
hadde jobbet som tannhelsesekretærer
før de begynte. Vi var 4-5 som kom direkte fra videregående skole uten yrkeserfaring. Det var en sammensetning som
skapte fin dynamikk i gruppa, og jeg ble
virkelig tent på faget. Samholdet var godt,

vi er fortsatt mange aktive, på konferansen i Kragerø hadde vi kull-bord med sju
av de opprinnelige 17, forteller Benthe.
Etter endt utdanning begynte hun å
jobbe først ved en stor privat tannklinikk
i Oslo, som også hadde mange spesialister
og som bød på god læring. I Skedsmo
kommune jobbet hun i skoletannpleien
hvor tannundersøkelser med veiledning
av barn, ungdom og foresatte var
hovedoppgaven, og hvor hun deltok i
utadrettet tjeneste. Men ganske raskt
skulle hun ta spranget fra behandlingsrommet til skrivebordet.
Til Helsedirektoratet
– Jeg ble anbefalt å søke en stilling i Helsedirektoratet, og jobbet der fra 1981 til
1987, som konsulent på tannhelsefeltet.
Det var nokså nytt å tilsette en tannpleier
i en slik stilling, og jeg jobbet med saker
som forebyggende arbeid, søknader
om tilskudd, offentlig godkjenning av
tannpleiere og tilsetting av tannleger i

Med Akerselva som nærmeste nabo til NTpFs
kontorer, får både Benthe og andre ansatte
nærkontakt med mange ulike miljøer, og har
god utsikt til samfunnets skyggesider.
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Jeg ble
veldig glad
og overrasket. Jeg
hadde faktisk ingen
anelse!
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folketannrøkta. Det skjedde mye i denne
tiden, skoletannpleien og folketannrøkta
ble samlet til den offentlige tannhelsetjenesten, og Tannhelseloven kom i 1984.
Jeg fikk også bidra i dette arbeidet som
ansatt, sier hun entusiastisk.
Benthe ble mor til to gutter, og valgte å
prioritere dem i noen år, samtidig som
hun videreutdannet seg innen grunnfag i
helse- og sosialadministrasjon.
I 1989 ble det lyst ut en stilling som leder
for Tannpleierutdanningen i Oslo. Benthe
søkte, og ble foretrukket foran andre
kandidater med tannlegeutdanning. Hun
ble den første tannpleier i en slik stilling,
og hadde den i nærmere 20 år.
Treårig utdannelse
– Det var travelt og mange utfordringer,
men veldig spennende og interessant. Vi
hadde et ønske om å gjøre utdannelsen
treårig, slik at man kunne ta bachelor i
tannpleie. Det ble en tøff kamp med sterk
motstand, men vi gav oss ikke. Etter hvert
fikk vi gjennomslag gjennom Kvalitetsreformen. Tannpleierutdanningene i
Oslo og Bergen først, så kom Tromsø
etter. Professor Dorthe Holst, som var
fagrådsleder ved utdanningen i Oslo,
sto veldig på for å få det til, det samme
gjorde vi ansatte ved Tannpleierutdanningen. De første studenter med bachelor
ble uteksaminert i 2006. Erfaringene fra
påbygningsstudiet i tannpleie dro vi med
oss videre i oppbyggingen av treårig studium. Det året hadde vi hele 84 studenter
i systemet, og var veldig stolte og glade
over det vi hadde fått til, sier Benthe, og
gleder seg tydelig over minnet.
Benthe Hansen fremstår som en
vennlig, inkluderende og interessert
samtalepartner. Hun er mild i formen,
uttalelsene virket gjennomtenkte, hun er
nøye med ikke å tråkke noen på tærne.
Men ved nærmere ettersyn er hun sterk i
sak. Hun gir seg definitivt ikke ved første
tegn til motstand, og er utvilsomt en som
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Benthe Hansen er mild i formen, og en interessant og behagelig samtalepartner.

lar tid, kunnskap og de gode argumenter
jobbe for seg når hun vil oppnå noe for
tannpleierne. Ivrig og påståelig som en
terrier, men uten knurring og glefsing.
Slikt blir det resultater av, uten at for mye
går tapt underveis.
Lederutdanning og master
Hun liker tydeligvis også å ha noe å gjøre.
Ved siden av å være leder for Tannpleierutdanningen i Oslo, tok Benthe lederutdanning ved BI i perioden 1998-2000.
Hun trivdes med å være deltidsstudent,
og startet et masterløp i kunnskapsledelse
i 2006-2008 med støtte fra Universitetet i
Oslo og Det odontologisk Fakultet.
– Studiet foregikk ved Handelshøyskolen i København, og det gav meg mye.
Det var et tverrfaglig studie med god
dynamikk mellom studentene, og jeg
skrev oppgaven med tannpleie som tema
– selvfølgelig, forsikrer hun.

En mastergrad er «ferskvare», fikk hun
beskjed om – så veien gikk i 2009 videre
til en prosjektstilling i Helsedirektoratet.
Oppgaven var et anmodningsvedtak fra
Stortinget om å utrede behovet for:
Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep
og/eller har odontofobi. Vurdering av
omfang og behov samt forslag til
tannhelsetiltak (Rapport IS- 1855)
– Dette er et uhyre viktig område hvor
tannpleieren bør ha en sentral rolle. Vi
har en humanistisk samfunnsorientering
som en svært viktig i samspill med
sårbare grupper, understreker Benthe.
Det er lett å konstatere at sårbare
grupper opptar henne sterkt. NTpF har
kontorer i Lakkegata på Grønland, et
område med synlige sosiale problemer,
og hvor man jevnlig møter enkeltmennesker på gaten som er i en vanskelig
situasjon.
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– Det gjør inntrykk på meg, og kan
være vondt å se på, innrømmer Benthe
Hansen, som også er svært opptatt av
flykningers situasjon, både i Norge og
internasjonalt.
Viktig rapport
Siden 2012 har hun hatt NTpFs administrasjon som sin arbeidsplass, og har
fortsatt sitt utrettelige engasjement for
tannpleieren også her. Rapporten hun
utarbeidet i 2012-2013 sammen med
førsteamanuensis Kari Elisabeth Dahl
og førsteamanuensis Anne E. Münster
Halvari, «Tannpleierfunksjon, oral helse og
tannpleiefag mot 2025», er en milepæl for
NTpF, og har vakt interesse også utenfor
Norges grenser.
I begrunnelsen for utmerkelsen «Årets
tannpleier» ble det også vektlagt at hun har
vært pådriveren for opprettelsen av
Videreutdanningen i tannpleie og
helsefremmende arbeid som ble etablert
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det første
kullet påbegynte studiet i januar i år. Og
det er nok av oppgaver fremover; Holde
kontakt med medlemmer, besvare
henvendelser, NTpF deltar på møter i
Storting, Helsedirektorat og andre steder
hvor beslutninger fattes, det skal svares på
høringer og yrkesgruppens plass HelseNorge skal synliggjøres og endog forsvares.
- Tannpleieren har sin plass i det
helsefremmede arbeidet og i klinisk
tannpleie. Det er viktig at tannleger og
tannpleiere supplerer hverandre, ikke
overlapper i alt for stor grad. Tannpleierne
skal ikke bare speiles av tannlegene i
teamarbeidet. Det er viktig at alle parter
erkjenner tannpleiernes selvstendige
yrkesfunksjon, sier Benthe bestemt.
For øyeblikket er et av de viktigste
målene at tannpleierne skal sikres plass
som lovfestet yrkesgruppe i kommunene,
på lik linje med andre helsearbeidere.
Oppfølging av primærhelsetjenestemel-

dingen og oppgavemeldingen i forbindelse
med kommunereformen er nettopp
kommet på høring. Tannhelsetjenesten
skal overføres fra fylket til kommunene,
hva vil egentlig det bety for tannpleierne?
Mye arbeid venter, og samarbeidet med
Delta, NTF, Parat og Fellesforbundet er
viktig for NTpF for å sikre at yrkesgruppenes rettigheter og ansvar blir tatt hensyn til
og inkludert. Det er videre viktig å være i
dialog med myndighetene.
Ta handlingrommet!
Benthe Hansen er en ivrig talskvinne for
at tannpleierne skal ta handlingsrommet
selv, rette ryggen, feste blikket fremover, og
være stolte av og bevisste på sin profesjon
og yrkesutøvelse.
– Tannpleieren tenker helse, er i
førstelinjen i helsetjenesten og tannhelsetjenesten, har et selvstendig ansvar,
refusjonsrett og samarbeider med andre
yrkesgrupper. Det skal vi være bevisste på.
Samtidig har vi også et ansvar for å
videreutvikle oss faglig og holde oss
oppdaterte. Det forventes av alle yrkesgrupper som jobber klinisk, påpeker hun,
helt klar over at det er dem som syns NTpF
«maser» vel mye om etter- og videreutdanning.
- Har du savnet å jobbe klinisk?
- Til å begynne med, men ikke nå lenger.
Men jeg har fulgt såpass med at jeg kan
svare når naboen og venner ber om råd
med et tannproblem, smiler Benthe.
- Og når du ikke tenker tannpleie?
- Da er jeg bestemor, til Nora på tre år
og Olav på tre måneder. Og jeg har vært
gift med Knut i 37 år. Vi deler gleden med
tur og friluftsliv, og har seter på Hjerkinn
og gård på Dovre hvor vi holder kulturlandskapet i hevd, og har ettersyn av ti
bygninger. Så jeg vet alltid hva jeg skal
gjøre i sommerferien, understreker hun.
Benthe Hansen har vært på hugget for
tannpleierne i nærmere 40 år. Før eller

siden må noen andre overta, men Benthe
vil ikke si noe om når det blir.
– Etter hvert, smiler hun lurt. – Jeg
holder nok på en stund til.
Og dermed er det nok mange som
trekker et lettelsens sukk. «Årets tannpleier 2016» er en ressurs og en støttespiller for så mange. Redaktøren av «Tannstikka» inkludert.

Juryens begrunnelse
Dette var juryens begrunnelse for å
tildele Benthe Hansen Oral B-prisen
for 2016. Prisen består av et diplom
og 10.000 kroner.
Årets vinner er engasjert, energifull,
kunnskapsrik, nysgjerrig og
sprudlende. Hun er sikker i sitt virke
som tannpleier, og i den funksjonen
hun har i dag.
Vi kjenner henne som en som har vist
stort engasjement for yrket i alle år
siden hun ble ferdig utdannet.
Hun har hele tiden vært en pådriver
for og hatt ideer om videreutvikling
av tannpleieryrket, og ideen ble en
virkelighet i år.
Benthe Hansen har:
• vært leder av tannpleierutdanningen
i Oslo
• vært en viktig pådriver til
etablering av Bachelor i tannpleie
• vært sekretær i hovedforeningen i
mange år
• er fagansvarlig i Norsk
Tannpleierforening og i
“Tannstikka”
• vært en sterk pådriver på vegne av
Norsk Tannpleierforenig , og fikk
etablert videreutdanning i Tannpleie
og helsefremmende arbeid ved
Høgskolen i Sørøst-Norge
• vært prosjektleder av utarbeidingen
av rapporten Tannpleierfunksjon,
Oral helse og tannpleiefag mot 2025
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Erfaring
for livet
Det var en svært lydhør forsamling som var samlet i store
auditorium på Det odontologiske faktultet i Oslo da seks
tannpleierstudenter holdt
foredrag om sine opplevelser
i praksis i Tanzania. Dette
er de første tannpleierstudentene som har reist ned,
og entusiasmen var stor da
de skulle fortelle om hva de
hadde lært og opplevd.
De seks var Farah El-Mahjoubi, Atdhedona Idrizi, Jovana Culibrk, Carl-Magnus
Kjølstadmyr, Songül Kilinc og Kaja Aas
Lindberg.
Å reise til Tanzania var en overveldende
opplevelse, og studentene understreket at
det viktigste man måtte lære seg, var at
man ikke må sammenligne Norge og
Tanzania.
– Vi må rett og slett akseptere de store
kontrastene, og at verden er urettferdig,
understreket de. Men når det første
sjokket hadde gitt seg, er opplevelsen av å
reise hit en fantastisk mulighet, både
faglig og menneskelig, var den samstemte
konklusjonen fra alle studentene.
Tanga i Tanzania
Destinasjonen for utvekslingen var Tanga
i Tanzania. Studentene var invitert ned av
Tanga International Competence Center
(TICC ), en norskeid stiftelse som jobber
lokalt med utdannelse og helse. TICC
hadde registret at mange barn hadde
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De norske studentene på plass i Tanga.

mye tannsmerter relatert til det man
mistenkte var karies, og ønsket derfor
at tannpleierstudenter fra Norge kunne
bidra til å kartlegge kariesproblemtikken
blant barna. Studentene valgte å lage et
undervisningsopplegg som kunne brukes
i forebyggelsen av karies blant barna her.
Arbeidet med å kartlegge kariesutbredelsen blant barna skjedde gjennom HAMA,
en underorganisasjon av TICC, som
arbeider med ulike helseprogrammer
rettet mot barn.
Travel første uke
Den første uken ble hektisk for tannpleierstudentene, og inneholdt alt fra

Swahilikurs til introduksjon i kultur og
helseprogrammene ved TICC. Allerede
første dag, da de var med ut til en lokal
skole, egentlig bare for å observere, ble
tannpleierstudentene kastet inn i klinisk
praksis, ved at flere barn hadde en
forventning om å bli undersøkt, noe de
da ble. Da studentene igjen skulle ut på
skolebesøk, hadde de en god formening
om hva som ventet dem.
Helseprogram
Et av helseprogrammene som HAMA
driver, handler om at en gruppe sykepleierstudenter drar ut på skoler sammen
med tolk og veileder for få finne ut hvilke
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opplevelse å undersøke barna i Tanga.
Tannpleierstudentene erfarte at mange
barn hadde mye karies, men også andre
problemer som for eksempel melketannrester, overflødige tenner og betennelser.
Det var også flere barn som oppga at
de hadde orale smerter. Selv om det var
mange barn som hadde karies, var det
også noen barn som hadde friske forhold.
Ved hjelp av en tolk fikk tannpleierstudentene altså gjort grundige undersøkelser, og henvist barna videre til tannlege
der det var nødvendig.
Studentene kartla også hvor mange
barn som hadde tannbørste. Det var
forøvrig litt uklart hvor mange barn som
faktisk hadde tannbørste, da
noen barn trodde at de
ikke vil få utdelt en
tannbørste dersom
de svarte at de
hadde en.

Utdeling av
tannbørster var
populært.

barn som trenger helsehjelp. Målgruppen er barn mellom 4 og 14 år. Tannpleierstudentene fra Norge ble med på et
slikt skolebesøk. Studentene satte opp en
provisorisk tannklinikk med plaststoler
og engangsutstyr og utførte en enkel
undersøkelse av over 100 barn.
En annen klinisk virkelighet
For norske studenter, som er vant med å
undersøke norske barn, var det en unik

Søt mat og
drikke
Mye av
grunnen til
at det var så
mye karies,
kan skyldes at veldig
mange barn
hadde tilgang
på mye søt mat og,
ikke minst, søt drikke.
En viktig inntektskilde for
fattige mødre var nemlig at de
solgte små billige saftposer ved skolene.
Da dette jo er en viktig inntektskilde for
mange, og dermed noe som offentlige
myndigheter ikke ønsker å regulere, fører
denne konstante tilgangen til den søte
drikken til høy kariesforekomst hos skolebarn og tannsmerter. Behandlingstilbudet hos tannlege var svært begrenset.
Undervising - varig verdi
Selv om det var svært lærerikt å undersø-

ke alle disse barna klinisk, og ikke minst
hjelpe og henvise de av dem som trengte
det, var det viktigste tannpleierstudentene fikk gjøre mens de var i praksis, å
undervise i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Målgruppen for
undervisningen var mødre som besøkte
Ngamiani Health centre, skolebarn og
ansatte ved TICC.
Ved å etterlate kunnskap hos de
menneskene som skal fortsette å arbeide
opp mot barna etter at studentene har
reist, har utvekslingsoppholdet ført til
noe av varig verdi. Det vil få betydning
for flere enn de 100 barna som tannpleierstudentene undersøkte.
De seks studentene tar med seg en
erfaring for livet, når det nå er tilbake til
studiehverdagen i Oslo. Praksisen i
Tanzania skal nå danne utgangspunkt for
seks bacheloroppgaver. På spørsmål om
hva de ville ha gjort annerledes dersom
de hadde de fått mulighet til å dra ned en
gang til, ville de bl.a. hatt med seg
kyretter, slik at de også kunne ha fjernet
tannstein hos de barna som hadde mye av
dette.
Trenger norske veiledere i Tanga
For å fortsette dette viktige praksistudiet
i Tanga, er man avhengig av å ha gode
veiledere, forklarer seksjonssjef Kristin
Beathe Hansen ved avdeling for tannpleierutdanning.
- Vi er derfor på utkikk etter frivillige
tannpleiere som både er interessert i
bistandsarbeid i sør og i studentveiledning. Vi dekker alle kostnader knyttet til
reise og opphold for frivillige, og håper at
en slik mulighet kan friste flere, sier
Hansen
Skulle dette være av interesse, ta kontakt
snarest med seksjonssjef Kristin Beathe
Hansen, k.b.hansen@odont.uio.no Tlf.
22852083 eller universitetslektor Anne
Eikeland, anne.eikeland@odont.uio.no
Tlf. 22852295.
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Fare for lavt jodinntak
blant gravide og unge kvinner
En rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viser at jodinntaket i deler av
befolkningen er urovekkende lavt. Jodmangel før og under svangerskapet kan ha negative
konsekvenser for barnets utvikling.

svangerskapet. Disse fikk i seg for
lite melk og fisk og brukte heller
ikke tilskudd med jod. Dette
er særlig bekymringsfullt
fordi forskning indikerer
at selv mild og moderat
jodmangel før og under
svangerskapet kan ha
negative konsekvenser for
barnets utvikling. Voksne
menn har et tilnærmet
tilstrekkelig
jodinntak,
mens barn og ungdom
stort sett får i seg nok jod så
lenge kosten inkluderer nok
melk og meieriprodukter.

Fagrådet for ernæring har akkurat
levert sin rapport «Risiko
for jodmangel i Norge»
til Helsedirektoratet.
Rapportens formål
er å identifisere
risikogrupper,
beskrive hva vi vet
om jodinntaket i
befolkningen og foreslå
tiltak.
– Dette er et
viktig innspill til
oss som utvikler
kostholdsanbefalingene,
sier Linda Granlund,
divisjonsdirektør Folkehelse
i Helsedirektoratet. Vi vil sette
oss ned og se grundig på tiltakene
de foreslår sammen med Fagrådet og
andre relevante fagmiljøer.
Anbefalt inntak av jod og kilder
Jod er et næringsstoff som er
avgjørende for normal produksjon av
skjoldbruskhormonene tyroksin og
trijodtyronin. Disse hormonene er
sentrale for energiomsetningen og for
utviklingen av hjernen og nervesystemet.
De viktigste kildene for jod er melk,
surmelk og yoghurt, mager fisk, brunost
og egg.
– Melkeinntaket i Norge har gått en del
ned de siste årene. Samtidig er det mange
som ikke spiser tilstrekkelig med fisk.
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Ett av tiltakene kan være å berike salt med jod.
Foto: Shutterstock.

Dette er bekymringsverdig med tanke på
inntaket av jod, og vi må vurdere om det
bør gjøres egne tiltak for å møte denne
utfordringen, sier Granlund.
Unge kvinner og gravide
Det er særlig unge kvinner og gravide
som kan få i seg for lite jod. Om lag
halvparten i Den norske mor og barnundersøkelsen hadde for lavt inntak i

Forslag til tiltak
Nasjonalt råd for ernæring støtter
seg blant annet på anbefalinger fra
Verdens helseorganisasjon. De foreslår
følgende tiltak:
• Gi kostanbefalinger om et totalt daglig
inntak av melk/surmelk/yoghurt og
fremme mager fisk som en viktig
jodkilde.
• At kosttilskudd med jod anbefales til
personer med lavt inntak av melk.
Dette gjelder særlig kvinner i fruktbar
alder, gravide, ammende og barn.
• At myndighetene overvåker jodinntaket
i ulike grupper av befolkningen, blant
annet bør mengden jod i matvarer
på det norske markedet analyseres
regelmessig.

Tekst: Anne Buvik Foto: Privat
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LOKALAVDELINGENE

spørsmål til lokallagsledere
Silje Kristin Hansen, Troms

1 Fortell litt om deg og din bakgrunn
som tannpleier.
Jeg er 28 år, og ble utdannet fra Universitetet i Tromsø i 2013. Jeg bor og jobber
på Storslett i Nord-Troms, hvor jeg jobber
som tannpleier på Sonjatun Tannklinikk.
De første årene etter utdanningen jobbet
jeg i ulike vikariater i Nord-Troms, men
nå har jeg fått fast jobb. Jeg har også hatt
litt samarbeid med en kjeveortoped fra
Tromsø som besøker klinikken jevnlig.
Tidligere var jeg også en del av undersøkelsesteamet under den store undersøkelsen Tromstannen.

2 Når og hvorfor meldte du deg inn i
NTpF?
Jeg meldte meg inn i studietiden da
Hilde Aga kom på besøk for å orientere
om NTpF. Jeg synes det er viktig å være
organisert, både med tanke på lønns- og
arbeidsrettigheter og for å utvikle faget.

3 Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg ble spurt om å gå inn i styret som
kasserer i fjor, og i år ble jeg spurt om jeg
ville ta på meg ledervervet. Det var en utfordring jeg var villig til å ta, det er nyttig
og lærerikt å være tillitsvalgt.
4 Fortell litt om samarbeid og aktivitet i
din lokalavdeling.
Vi har ca. 30 medlemmer i avdelingen.
Aktiviteten i styret er lav for øyeblikket,
det er ikke mange som har hatt tid til å
prioritere styreverv. Men vi håper å få litt
mer sving på det utover. Avdelingen ar-

rangerer årlige fagdager, vi forsøker å spre
kurskomiteen for disse rundt i fylket. I år
er det tannpleiere i Harstad-området som
skal arrangere, og de vil foregå i Tromsø
på høstparten. Da skal vi ha årsmøte
samtidig.

5 Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Å få litt mer fart på avdelingen, og å
utarbeide en handlingsplan. Videre er
det viktig å synliggjøre tannpleierne som
yrkesgruppe.

6 Hva er de største utfordringene?
Vi har slitt med å rekruttere folk til styret,
det må vi få til så raskt som mulig. Ellers
er jo lederen ganske så fersk! Og Troms er
et stort og vidt fylke, medlemmene våre er
spredt utover i flere regioner.
7 Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra
med i lokallagsarbeidet?
Fagkonferansen er et flott tiltak, og jeg
hadde også stort utbytte av å delta på
ledersamlingen i mars. Det var veldig inspirerende å få snakke med andre og høre
hvordan de jobbet. Delta har jeg personlig
hatt stor nytte av, de hjalp meg til å få fast
jobb etter tre år i vikariater. Vi har også
hatt besøk av Delta på fagdagene våre med
mye nyttig informasjon.

8 Hvordan ser du for deg utviklingen
innen faget de neste ti år?
Det er vanskelig å spå, men fokuset på
forebyggende og helsefremmende arbeid
blir stadig større, og det er jo bra for yrkesgruppa. Befolkningen blir eldre, mange

får implantater, og periodontitt er et
voksende problem. Det konstaterte vi
under Tromstannen-prosjektet, hvor
spesielt mange menn fikk påvist periodontitt. Det er jo også stadig flere tannpleiere som forsker, Linda Stein tok sin
doktorgrad her i Nord-Norge i fjor, og
det er inspirerende. Men det er viktig at
vi markedsfører vår yrkesgruppe og vår
kompetanse. Da tror jeg tannpleierne
har en lys fremtid!
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Aktuelt

Snusing under graviditeten
kan skade fosteret

Raskere og enklere vei
til autorisasjon

Bruk av snus i svangerskapet gir risiko for lav fødselsvekt, for
tidlig fødsel og dødfødsel. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet i en ny kampanje går tydelig ut med informasjon om
risikoen for fosteret ved snusing under graviditeten.
Nesten halvparten av befolkningen i alderen 16–45 er usikre
på, eller vet ikke, om mors snusbruk under graviditeten fører til
økt risiko for dødfødsel og for tidlig fødsel. Det viser en spørreundersøkelse Opinion har gjort for Helsedirektoratet blant et
landsrepresentativt utvalg på 1 000 kvinner og menn i alderen
16–45 år. – Resultatene tyder på at det er stor usikkerhet og
lite kunnskap om skadevirkningene av snusbruk i svangerskapet. Derfor retter vi nå oppmerksomheten mot risikoen for
fosteret ved snusing under graviditeten, og går ut med tydelig
informasjon både til befolkningen og helsepersonell, sier Linda
Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Det har vært en
sterk økning i snusbruk blant unge kvinner de siste ti årene. 13
prosent av kvinner i alderen 16–24 år bruker snus daglig, og i
tillegg bruker 5 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen snus
av og til. – Økningen i snusbruk blant unge kvinner er bekymringsfull, fordi det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i
årene som kommer. For mange vil det være vanskelig å slutte
med snus når man blir gravid. Derfor er det beste å slutte før
man blir gravid, eller aller helst ikke begynne, sier Granlund.
Kunnskapen om skadevirkningene av alkohol er tydelig større
enn om snus. Mens de aller fleste vet at alkoholinntak i svangerskapet øker risikoen for fosterskader, er det stor usikkerhet
rundt hvorvidt bruk av snus i svangerskapet kan føre til redusert
fødselsvekt eller prematur fødsel og dødfødsel.
Gravide snakker først og fremst med helsepersonell om alkoholbruk og røyking, ikke så mye om snusbruk i svangerskapet.
Helsedirektoratet har også gjort en spørreundersøkelse blant
leger (i primærhelsetjenesten) og jordmødre for å kartlegge behov for kompetanse om snus og helseskader under graviditeten.
Nesten tre av fire har tro på at det å ta opp temaet med pasienter
vil bidra til at flere slutter med snus.
– Legene og jordmødrene er også spurt om hva de gravide selv
opplever som det største hinderet for å slutte. De svarer at avhengighet, stress, motivasjon og manglende kunnskap er grunner for at det er vanskelig å slutte for den gravide, sier Granlund.
Granlund påpeker at det er gledelig at undersøkelsen tyder
på at bruk av snus i stor grad følges opp i de tilfeller der den
gravide opplyser om snusbruk, og at nesten ingen av legene eller
jordmødrene tror en samtale om snus og helseskader vil føre til
at de får en dårligere relasjon til den gravide. Granlund er også
glad for at det nå med nytt helsekort for gravide blir spurt om
snusbruk. Det vil på sikt gjøre det mulig å kartlegge hvor mange
gravide som faktisk snuser.

Fra 6. juni 2016 tilbyr Helsedirektoratet en ny løsning for å gi
autorisasjon til helsepersonell gjennom Altinn. Læresteder og
fylkeskommuner kan nå laste opp lister over sine godkjente
kandidater direkte i Altinn, og prosessen videre til autorisasjon
og lisens vil være helt automatisk. Studentene og elevene vil
med en gang få melding fra Altinn om å betale gebyr. Gebyret
skal betales direkte i en betalingsløsning i Altinn, og når det
er registrert vil de kunne få autorisasjon som helsepersonell
og bli registrert i HPR i løpet av få minutter. Sakene vil bare
gå til manuell behandling dersom det finnes forhold som er til
hinder for å gi autorisasjon. Løsningen kan benyttes gjennom
hele året uavhengig av hvor mange kandidater som blir meldt
inn og når fagprøven eller utdanningen er bestått. Tidligere
brukte Helsedirektoratet 4-6 uker på å behandle en søknad fra
helsepersonell utdannet i Norge, men med den nye løsningen
kan kandidaten være autorisert samme dag som lista er lastet
opp av fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner.
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Har du pasienter som ikke kan
nyte kaldt & varmt pga ising fra
tannhalsene?

Helt unødvendig!
I et nytt Patient Experience Program testet 556 pasienter med dentin hypersensitivitet
COLGATE® SENSITIVE PRO-Relief™ tannpasta. Etter to ukers bruk , kunne mer enn 90%
igjen nyte både varme og kalde favoritter.1

 Virker umiddelbart. I kontakt med saliva dannes et
kalsiumrikt lag som forsegler og plugger igjen de
åpne dentinkanalene
 Gir umiddelbar* og langvarig lindring av isende
tannhalser 2,3

Colgate® gjør forskjellen
www.colgateprofessional.no

1) Patient Experience Program, EU2015, IPSOS. Et produkt med identisk formel ble testet i dette programmet 2) Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123 –130. 3) Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec
Iss): 10 –16.* Når tannpasta blir applisert direkte på hver enkelt følsomme tann i 60 sekunder.

Unik Pro-ArginTM Technology

