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Hvorfor er det så vanskelig å gjøre de «riktige» tingene når 
vi vet at det er det beste valget for oss? Hvorfor er det noen 
ganger så uendelig langt mellom å vite det og virkelig gjen-
nomføre det? Hva er det egentlig som styrer vår evne til å 
omsette kunnskapen i praksis? Det handler om motivasjon. 
Og motivasjon springer som oftest ut fra kommunikasjon. 

Tannpleiere erfarer dette i møte med pasienter, og 
erfaring ene er overførbare til en lang rekke av livets 
områder. Vi vet det, men vi oppfatter det egentlig ikke, 

ikke i den grad at vi omsetter det i praksis for oss selv. Selvbestemmelsesteori 
og «health literacy» er sentrale begreper i moderne forskning på området. Her 
har norske tannpleiere gitt verdifulle bidrag. Det er en glede å konstatere at de 
to doktorandene Anne Elisabeth Münster Halvari og Linda Stein har bidratt 
med fagartikler i dette nummer av «Tannstikka». Emnene er ulike, men de er 
beslektede. Det handler om motivasjon og om kommunikasjon.

«Tannstikka» er et fagblad, og vi bringer fagartikler i alle utgaver. Det er 
mange ulike bidragsytere med ulikt ståsted. Men ingen kjenner tannpleierens 
hverdag bedre enn tannpleierne selv, derfor håper jeg at enda flere tannpleiere 
vil bidra aktivt inn til fagbladet i fremtiden. Det kan være med bachelor-
oppgaver, deling av egne praktiske erfaringer eller forskningsprosjekter. Alle 
bidrag mottas med takk!

Dette nummeret av bladet inneholder også en fyldig reportasje fra den 
internasjonale konferansen i Sveits i sommer. En stor norsk delegasjon var til 
stede og deltok både i forhandlinger, workshops og på forelesninger. Interessant 
å se at motivasjon og kommunikasjon var viktige tema også der! Dessuten er 
det viktig å møtes, samtale, mingle og hente impulser. Ingen ting kan erstatte 
direkte menneskelig kontakt, det er viktigere enn noensinne i en tid hvor svært 
mye kommunikasjon foregår digitalt.

Og selv om mange lar seg motivere av et «pling» fra en app når det gjelder 
å spise, mosjonere eller følge opp andre viktige og helsebringende aktiviteter, 
er ikke jeg en av dem. Jeg foretrekker direkte kommunikasjon med levende 
individer. Hjemme har jeg for eksempel et særdeles sterkt incitament til å 
mosjonere daglig, minst i en time eller to: Tre par bedende hundeøyne, og tre 
logrende haler. Det motiverer meg, hver dag, året rundt!

Ha en god høst!

redaktørens spalteINNHOLD
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leder

For tannpleiarforeininga er det ei priori-
tert oppgåve denne hausten å jobba for 
ei lovfesting av tannpleiaren som kjerne-
kompetanse i kommunen.

Regjeringa har som mål  å skapa pasien-
ten si helseteneste. Den målsetjinga skal 
bli nådd gjennom samhandlingsreformen 
sin intensjon om meir førebygging med 
tidleg innsats for å unngå sjukdom. Vidare 
må ei meir tverrfagleg og koordinert hel-
seteneste på plass om pasienten sine rettar 
skal bli tatt i vare. Her må tannhelsa få sin 
naturlega plass, iflg. regjeringa, og i juni 
2015 vedtok Stortinget å overføra det of-
fentlege ansvaret for tannhelsetenesta til 
kommunen. 

Tannpleiaren er ein ressurs og samar-
beidspart i det generelle helsefremjande 
og sjukdomsførebyggjande arbeidet.  Skal 
pasienten få tilbod om desse tenestene på 
individ- og samfunnsstrukturelt nivå, 
meinar tannpleierforeningen at tannpleia-
ren er ei nødvendig yrkesgruppe. Politika-
rane ser i dag viktigheita av å førebyggja 
og å fremja pasientens helse. Det har vore 
ein lang kamp over tid for dei yrkesprofe-
sjonar som har dette som sentrale oppgå-
ve, tannpleiarane inkludert.  

Tannhelsetenesta har grenseflater mot 
kommunale tenesteområder. I høyrings-
notatet «Oppfølging av Primærhelsemel-
dingen og Oppgavemeldingen mv,» står 
det: «…og det vil kunne gi god effekt å 
organisere og integrere allmenntannhel-
setjenester med det kommunale helse-

fremmende og forebyggende arbeid og 
med helse- og omsorgstjenesten i kom-
munen».

Tannhelsetenesta har i dag eit utvida 
samarbeid med kommunale tenester for å 
integrera tannhelsa på områder det er na-
turleg. Fleire tannpleiarar har koordine-
rande leiarfunksjon for å etablera og følgja 
opp samarbeidet. Tannpleiarar utøver det 
tverrfaglege arbeidet i praksis, og dei re-
presenterer tannhelsetenesta i ulike tverr-
faglege og tverrsektorielle team. Dette blir 
også understreka av Helse- og omsorgsde-
partementet, HOD, i departementet si 
vurdering i høyringsnotatet. Tannpleiaren 
utfører tannhelsekontrollar og jobbar hel-
sefremmande og forebyggjande overfor 
dei prioriterte gruppene. Ifølgje HOD er 
det god samfunnsøkonomi å satsa på 
tannpleiaren som ressurs i den komande 
kommunale tannhelsetenesta. 

Desse gode argumenta står i sterk kon-
trast til HOD sin konklusjon under «Lov-
festing av krav om tannlege og tannplei-
er», der det går fram at departementet 
ikkje ser det nødvendig å lovfesta tann-
pleiaren som yrkesgruppe.

Ei nedprioritering av det helsefremjande 
arbeidet kan gje svært uheldige konse-
kvensar for brukarane av tenesta. Ei god 
oral helse har stor innverknad på pasien-
ten si oppleving av eiga helse og det sparar 
samfunnet for store utgifter. Tannpleierfo-
reningen kan ikkje sjå korleis kommunen 
skal utøva sine plikter overfor pasienten 

som følgje av lova, utan at denne helsefag-
lege kompetansen er tilstades.

Norsk Tannpleierforening vil gjennom 
arbeidet med høyringsnotatet ha fokus på 
pasienten sine behov for helsefremjande 
tenester ved overføring til anna forval-
tingsnivå. Lovfesting av tannpleiar som 
kjernekompetanse vil vera eit sentralt 
innspel i høyringsnotatet.  

Tannpleiaren - ein ressurs i pasienten sin rett til 
førebyggjande- og helsefremmande tenester
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JUBILANTER

på plakaten

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

AnbefAler fortsAtt bruk 
Av tAnntråd

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har slått stort 
opp at amerikanske myndigheter har fjernet råd om 
bruk av tanntråd fra sine retningslinjer. NTF ser in-
gen grunn til at folk bør endre sine munnhelsevaner 
og fortsetter å anbefale folk å bruke tanntråd.

Amerikanske myndigheter har anbefalt daglig 
bruk av tanntråd siden 1979. I fjor etterspurte AP 
bakgrunnen for denne anbefalingen. Da retnings-
linjene ble publisert i år var anbefalingen fjernet. I 
USA er det nemlig lovpålagt at alt som anbefales fra 
myndighetene må være bevist av faglige studier. Ef-
fekten av tanntråd er vanskelig å bevise, både fordi 
studiene må gå over lang tid og dermed blir dyre, og 
fordi det er vanskelig å følge opp deltakerne med tanke på hvor ofte de bruker tanntråd 
og om den brukes riktig. Det er også viktig å skille mellom studier som ser på effekten 
tanntråd har på tannkjøttsproblemer og de som ser på utvikling av karies (hull i tennene).

nordentAl og ntfs lAndsmøte
I år arrangeres Tannlegeforeningens årsmøte og messen Nordental i Stavanger 3.-5.  
november. Informasjon om fagprogram og påmelding finnes på NTFs hjemmesider. 
Neste år er årsmøtet tilbake på Norges Varemesse på Lillestrøm, hvor det har vært arr-
angert de siste årene.

veiledAnde bestemmelser om lønns- og Arbeidsvilkår for 
tAnnpleiere
Hovudoppgjeret 2016 i offentleg sektor er avslutta med verknad frå 1. mai 2016. NTpF 
utarbeider veiledar for tannpleiarar tilsett i privat sektor der resultatet i offentleg sektor 
er førande. Veiledaren vil bli lagt ut til NTpF sine medlemmer på vår nettside, samt 
sendt ut til medlemmer som er privat tilsette pr. e-post.

enklere å endre 
juridisk kjønn 

Fra 1. juli kan man selv bestem-
me hvilket juridisk kjønn som 
skal framgå av folkeregisteret og 
person nummeret. 

Juridisk kjønn skal nå være ba-
sert på egen opplevelse av kjønn 
og kjønnsidentitet. Det skal ikke 
lenger stilles krav om en bestemt 
diagnose eller medisinsk behand-
ling for å få endret hvilket kjønn 
man er registrert med.

Vilkårene for endring av juridisk 
kjønn har fram til nå vært at man 
har gjennomgått diagnostisering 
og medisinsk behandling, samt 
sterilisering. Denne praksisen har 
vært gjeldende i flere tiår og har de 
senere årene høstet kritikk fra uli-
ke hold både i Norge og interna-
sjonalt.

For å endre juridisk kjønn i 
folke registeret må man nå sende 
søknad til skattemyndighetene 
(skatte etaten.no). Skattekontoret 
fatter vedtak om endring av juri-
disk kjønnsstatus og tildeler nytt 
fødselsnummer i Folkeregisteret.

Personer som har fylt 16 år kan 
selv søke om å få endre sitt juri-
diske kjønn. Barn og unge mellom 
6 og 16 år må søke sammen med 
sine foreldre.

Lov om endring av juridisk kjønn 
(lovdata.no) trer i kraft 1. juli 2016. 
Den nye loven er et resultat av en 
utredning av vilkår for endring av 
juridisk kjønn og organisering av 
helsetjenester for personer som 
opplever kjønnsinkongruens og 
kjønnsdysfori som ble gjennom-
ført av en ekspertgruppe nedsatt 
av Helsedirektoratet: Rett til rett 
kjønn – helse til alle kjønn (regje-
ringen.no).

Mer informasjon om endring av 
juridisk kjønn på helsenorge.no. 

40 år
Kirsten Iversen, Bøstad
Heidi Leirvik, Bardufoss
Åse Ragnhild Rasmussen, Hamar

50 år
Siw Bjerkeland, Bergen
Vivi Slåtterøy, Brønnøysund
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AKTUELT

Internasjonalt arbeid er eit av tannplei-
erforeininga sine satsingsområde. At 
land går i fellesskap om å fremja oral 
og generell helse, styrkjer fagområdet. 
Samtidig er det viktig at tannpleiarane 

IFDH SITT MØTE I SVEITS
- repreSenTanTSkap og SympoSium
dei internasjonale møta i regi av tannpleiarane sin internasjonale 
organisasjon, international federation of dental Hygienist (ifdH), 
er høgdepunktet i vårt verdsomspennande samarbeid. i år var det 
internasjonale møtet lagt til  Sveits dagane 19.-22. juni. 

Tekst: Hilde aga og anne-mai nilsen foto: ifdH/privat

har internasjonalt fellesskap som fremjar 
interessene for yrkesgruppa. 

Representantskapet i IFDH, HOD, 
møttes i Luzern i forkant av symposiet i 
Basel. 23 av 32 medlemsland var repre-

sentert med kvar sine to representantar i 
tillegg til IFDH sitt styre. Det var intens 
arbeid desse dagane. Ulike komitear som 
skal jobba med  målsetjingar for komande 
treårs periode vart sett ned, det vart 

Entusiastisk publikum på åpningsforedraget. 
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utarbeida politisk dokument, mange 
diskusjonar, valt nytt styre for komande 
treårs periode med meir. Til stades var 
også individuelle medlemmer og 
representantar frå ulike organisasjonar.

Presidenten JoAnn Gurenlian opna 
møtet i HOD ved å presentera video med 
bilde frå organisasjonen sin 30 års 
historie.  Videoen ligg på nettsida. Det 
var spesielt for oss å kjenna på stoltheita 
over at det var i Norge i 1986, med Inger 
Lise Bryhni som pådrivar, at IFDH vart 
etablert. Ein spesiell takk til NTpF sitt 
æresmedlem! Det var god stemning 
under desse møtedagane i Luzern, og det 
er flott å konstatera kor mange dyktige og 
reflekterte tannpleiarar som representerer 
sine respektive land.

MEIR PROFESJONALISERT
Styret for denne perioden med presi-
dent  JoAnn i spissen har gjort nyttige 
endringar i organisasjonen, også med 
profesjonell assistanse. På oppdrag av 
representantskapet er organisasjonen i 
denne perioden blitt registrert som ein 
ikkje-kommersiell organisasjon. IFDH 
har etablert rutinar for å oppnå betre 

økonomisk styring, etablert samarbeid 
med nye naturlege partar, og inngått avta-
ler med internasjonale firma. Presidenten 
refererer om aktiviteten i styret kvart 
kvartal i tannpleiaren sitt internasjonale 
tidsskrift «Journal of Dental Hygiene». 
Robyn Watson frå Australia vart valt 
til ny president, og nestleiar er Corrie 
Jongbloed-Zoet frå Nederland.

I forkant av møtet hadde NTpF fått 
utarbeida ein kortversjon av rapporten 
«Tannpleiefunksjon, oral helse og 
tannpleiefag mot 2025», og fått omsett 
den til engelsk. Rapporten har vore 
etterspurt, og det var nyttig for yrkes-
gruppa at rapporten no er internasjonalt 
tilgjengeleg.

IFDH har etablert partnership med 
organisasjonar som Alliance for a Cavity 
Free Future, Global Child Dental Fund 
and Social Responsibility Awards og 
Text2Floss Program, med felles mål-
setjing om å fremja oral helse og førebyg-
gja sjukdom. Desse samarbeidsfora er 
viktige for også å profilera  profesjonen. 

NORGE MED I ARBEIDSGRUPPER
Under møtet vart der sett ned seks 

arbeidsgrupper, og Norge er representert 
i IFDH Education and Research Com-
mittee og Increase membership benefits. 
Desse arbeidsgruppene samarbeider med 
tema mot neste møte i HOD i Sør-Korea i 
2019. Det politiske dokumentet som vart 
vedtatt under representantskapsmøtet 
uttrykkjer ein definisjon av kven tann-
pleiaren er som helsearbeider. Den skal 
representera alle medlemsland: 

The IFDH supports dental hygienists as 
health care professionals who are key 
providers of primary oral health care 
preventive and maintenance services. 
Dental hygienists may work autonomously 
and participate with interdisciplinary health 
care teams to provide total health care to the 
public across the life span.

Det var lange arbeidsdagar og hyggjelege 
sosiale kveldar der mykje av kommunika-
sjonen var fokusert på yrkesgruppa, samt 
ulike utfordringar og tankar for framtidige 
perspektiv. Her er mange utfordringar, 
samtidig som vi ser at tannpleiaren er blitt 
ein verdifull yrkesutøvar og samarbeids-
part i mange land, og fleire tannpleierut-
danningar er etablert.

Vi oppmodar tannpleiarar i Norge til å 

Åpningsforedraget ved Dr. Hans Rudolf Herren, ein internasjonal kapasitet på jordbruk, gjorde eit 
sterkt inntrykk. 

>>

AKTUELT

Avtroppande president JoAnn Gurenlian på  
talerstolen ved åpninga.
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bruka nettsida til 
IFDH, IFDH.org, meir 
aktivt. Her er det mykje aktuell 
informasjon som blir lagt ut. Det er bl.a. 
moglegheit å søkja IFDH om økonomisk 
stønad til forsking, og om tilskot til blant 
anna innkjøp av tannbørstar til aktuelt 
prosjektarbeid. Frå 22.-24. juni var omlag 
1700 tannpleiarar samla til symposium i 
Basel saman med over 60 utstillarar og 
mange posters. Det var spesielt hyggjeleg 
at Norge var representert med mange 
deltakarar i år. Målsetjinga for symposiet 
var «- to provide a forum for the 
understanding and discussion of issues 
pertaining to dental hygiene.»  

SPENNADE FAGPROGRAM
Det vart tre dagar med en vakker åp-
ningssermoni, spennande fagprogram, 
mange posters, møte med tannpleiarar 

og lærarar frå ulike 
deler av verda, og 

flotte sosiale arran-
gement. Åpningsfo-

redraget ved Dr. Hans Rudolf Herren, 
ein internasjonal kapasitet på jordbruk, 
gjorde eit sterkt inntrykk på oss med 
det overordna tema «Substainability - a 
constant challenge». La oss overlevera ein 
verden til vår neste generasjon som er i 
god eller betre tilstand enn tilfellet er i 
dag. Vi har kunnskap, men få vil endre. 
Det var spesielt matproduksjon som var 
Herren sitt område, og han var klar i si 
bekymring over at vi produserer, ufor-
ståeleg nok, dobbelt så mykje mat som 
vi treng. Herren si oppmoding var meir 
kvalitet framfor kvantitet og fornuftig 
bruk av vårt dyrebare jordsmonn. Kva 
du har på din tallerken er det som tel. 
Du og eg kan påverka, og du og eg må 

vera villig til å betala meir for maten for 
å oppnå eit bærekraftig jordbruk. Dette 
åpningsforedraget skapte høg forvent-
ning til standarden på fagprogrammet dei 
komande dagane. 

Det var eit mangfoldig program og 
parallelle sesjonar som gjorde det 
vanskeleg å prioritera. Sverige var 
representer med fleire foredragsholdarar, 
og svenske tannpleiarar med PhD grad 
bidrog med tannpleiefaglege forsking på 
ulike områder.  «Nye utfordringar i 
pasientmotivasjon» var tema som vart 
presentert av tannpleier og professor 
Kerstin Öhrn. 

Seoul i Sør-Korea vil vera vertskap for 
IFDH sitt representantskap og sympo-
sium i 2019. For ei oppleving det vil vera 
å delta i eit eksotisk land med ca. 60.000 
yrkesaktive tannpleiarar. Kanskje vi sjåast 
i Seoul om tre år!

Hilde Aga og 
Anne-Mai Nilsen 
under åpnings-
seremonien.

Frå dentalutstillinga.

Anne-Mai Nilsen i munter passiar på 
presidenten sin mottakelse.
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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:

• Inneholder ekstra fl uor (0,1 %) som styrker tennene
• Reduserer plakk
• Kontrollerer den bakterielle syreproduksjonen

Listerine® Professional Fluoride Plus gir 
100 % økt beskyttelse for tennene 
sammenlignet med fl uortannkrem 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)

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

Alkoholfrie Listerine® Professional Fluoride Plus bidrar 

Inneholder ekstra fl uor (0,1 %) som styrker tennene

Kontrollerer den bakterielle syreproduksjonen

Listerine_Fluride_210x260_Norway.indd   1 20/08/2014   15:22
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pasienten har en sykdom eller plage, må vi 
finne ut om han/hun forstår hva det betyr 
og hvilke konsekvenser det har. Vi må finne 
ut om pasienten er motivert for å ta imot 
informasjon. Når vi informerer, skal den 
viktigste informasjonen gis først. Han sam-
menlignet det å gi informasjon og forvente 
endringer, med et lite barn som skal lære 
seg å gå. Du setter ikke barnet på gulvet 
og sier GÅ, og blir oppgitt hvis de faller. 
Du oppmuntrer og forteller hvor flink det 
er når det tar et skritt, deiser overende og 
prøver på nytt. På samme måte er det med 
pasienter som skal lære nye vaner. Det er 
viktig å fortelle om hvilke fordeler det har 
å f.eks. å bruke flaskekoster daglig. Han var 
opptatt av self-efficacy som kan oversettes 
med tro på egen mestringsevne. Studier 
viser man ikke trenger å bruke tid på moti-
vering, men derimot planlegging sammen 
med pasienten. Be pasientene planlegge når, 
hvor og hvordan de tenker seg at de kan 
klare å bruke f.eks. flaskekoster. 

Dette er en veldig overfladisk gjengivelse 

av en interessant og sprudlende foreleser 
som var levende opptatt av faget sitt. Han 
avsluttet med noen praktiske råd, som han 
kalte:             

 Tim’s Top Tips:
1.  Think more than simply giving know-

ledge
2.  Enhance self-efficacy through 

a. Identifying previous success 
b. Creating small changes that accumulate

3. Encourage planning 
4. Use media to provide demonstrations

Neste foredragsholder var kjente og kjære 
professor Kerstin Öhrn fra Sverige. Hun er 
redaktør for International Journal of Dental 
Hygiene og viserektor på Dalarna Universi-
tet. Hennes forelesning het «Implementering 
av helseatferds-endingsintervensjoner i tann-
pleierpraksis». Hun har forsket på atferds-
endring sammen med blant andre Birgitta 
Jønsson, som er forsker ved Tannhelsetje-
nestens kompetansesenter i Nord Norge. 
Kerstin fulgte opp forelesningen til Newton, 

En formiddag valgte vi en sesjon som het 
«Nye utfordringer i pasientmotivasjon». 
Først ut var professor i psykologi Tim 
Newton fra King’s College, institutt for 
odontologi i London. Han har blant annet 
jobbet med atferd i forhold til tannhelse 
og tannbehandlingsangst i over 20 år.  
Emnet hans denne dagen var «Psykologi 
ved atferdsendring».

Han startet med å si at vi må endre måten 
vi informerer og motiverer unge mennesker 
på. I dag lærer de på YouTube og på andre 
elektroniske medier, og han stilte spørsmål 
om hvor flinke tannhelsepersonell er til å 
legge ut aktuell og interessant informasjon 
på disse plattformene? Unge finner den 
informasjonen de ønsker på pc, nettbrett 
eller telefon.

Tre faktorer som har betydning for 
atferdsendring er om pasienten har kapa-
sitet, motivasjon og mulighet til å foreta 
endringer. Dette må vi som tannhelseper-
sonell sjekke ut før vi begynner å informere 
om alt vi synes er viktig for pasienten. Hvis 

AKTUELT

nye uTfordringer i 
PASIENTMOTIVASJON
det er spennende å være på internasjonalt symposium og få 
inspirasjon fra foredragsholdere som kommer fra andre land og 
miljøer. ekstra moro er det å finne ut at det vi jobber med her 
hjemme, også er aktuelle tema i andre land. 

Tekst: eva rydgren krona foto: ifdH
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og vektla at tannpleiere bør være gode 
coacher for pasientene. Det er viktig å ha 
oversikt over pasientens munn helse-status, 
skape en positiv atmosfære og undersøke 
hva pasienten kan fra før. Er det mangler i 
kunnskapen? Eller er det kapasitet, motiva-
sjon og mulighet som mangler?

Det er viktig å starte med noe som 
pasienten kan klare å gjennomføre, det hun 
kalte for en «action-plan for selfcare». Hun 
var også klar på at planlegging er viktig, og 
det å starte med noe som pasienten klarer å 
gjennomføre i en viss tidsperiode. I studier 
har de prøvd ut at pasientene førte en 
dagbok/skjema over når og hvor de gjorde 
anbefalte tiltak, som f.eks. å bruke tannstik-
ker. Da får pasienten selv oversikt over når 
og hvor det er gjennomførbart, men også i 
hvilke situasjoner det svikter. Da kan man 
sammen med pasienten analysere hvorfor 
det sviktet, og spørre om hva som kunne 
vært gjort annerledes. I disse situasjonene 
er det viktig at man venter og lar pasienten 
svare. Hun sammenlignet dette med politi-

kere som ble stilt ubehagelige spørsmål fra 
journalister, det er alltid intervjuobjektet 
som først bryter tausheten. Det som har vist 
seg i forsøk som er gjort, er at pasientene 
vil spørre om råd og veiledning. Det er dit 
vi vil, for da er det pasienten selv som er 
motivert for endring, og ikke bare vi som 
behandlere. Det kan være utfordrende å 
jobbe med atferdsendring, og det kreves 
trening for å lykkes. Kerstin anbefalte kol-
legaer å høre på hverandre, ev. ta opp film 
av samtale med pasient, for forbedre seg.

Sistemann i denne seansen var spesialist i 
periodonti Christoph Ramseier fra univer-
sitetet i Bern. Han tema var «Helsepersonells 
støttende rolle i atferdsendring». Han var 
opptatt av at helsepersonell må gå fra å være 
utøvere av en spesiell helsetjeneste til å bli 
profesjonelle helsearbeidere med et større 
ansvar for den totale helsen. De store ikke-
smittsomme sykdommene som cancer, 
diabetes og hjertesykdom rammer ulikt. 80 
% av tidlige dødsfall skjer i lav- eller mid-
delinntekstland. Det er også sånn at 80 % 

av alle kroniske sykdommer kan forebyg-
ges, og de viktigste faktorene er kosthold, 
fysisk aktivitet og tobakksbruk. Når vi vet 
at risikofaktorer for periodontitt kan være 
dårlig munnhygiene, tobakksbruk, diabetes, 
alkohol, dårlig kosthold pluss en rekke an-
dre helseskadelige faktorer, er det viktig at 
vi som helsepersonell lærer oss metoder for 
å støtte og oppmuntre pasienter og brukere 
til å ta helsefremmende valg, som også har 
effekt utover tenner og tannhelse.

Disse tre foredragsholderne som hadde 
pasientmotivasjon som tema, utfylte hver-
andre og var hver for seg dyktige og mor-
somme forelesere med faglig tyngde og god 
formidlingsevne. Pasientmotivasjon høres 
enkelt ut, men det å få mennesker til å ville 
endre atferd er en utfordring. Som Kerstin 
Øhrn siterte fra Blaise Pascal: Folk blir som 
regel lettere overbevist av grunner de selv 
har funnet, enn av dem andre har funnet.

Professor Kerstin Öhrn fra Sverige var 
en av foreleserne. Hun har tidligere 
forlest på den norske fagkonferansen.

AKTUELT
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Hva innebærer deT 

Å STYRKE 
PASIENTENS 
RESSURSER?

foTo: SHuTTerSToCk
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INNLEDNING 
Det helsefremmende arbeidet tar pri-
mært ikke utgangspunkt i sykdom eller 
risikofaktorer, men det helsefremmende 
arbeidet tar utgangspunkt i det som kan 
styrke ressursene for en god helse (Mæ-
land, 2010). For tannpleiere er det viktig 
å kunne vektlegge det helsefremmende 
arbeidet, men hva innebærer det egentlig 
å kunne styrke pasientens egne ressurser?  

 Mennesket har en naturlig selvstendig 
og aktiv motivasjon som fremmer 
menneskelig vekst og utvikling. Mennes-
kene er sårbare for å være passive og 
fremmedgjorte (Deci & Ryan 1985).

Ved å anvende motivasjonspsykologi 
kan vi styrke pasientens selvstendige 
motivasjon til å anvende egne ressurser 
mer hensiktsmessig for bedring av 
tannhelsen og egen helsefremmende 
atferd.

Tannpleieren kan støtte pasientenes 
helsefremmende ressurser ved å styrke 
deres motivasjon for å ta vare på egen 
tannhelse. I følge selvbestemmelsesteori 
gjøres dette ved å 1) skape en god relasjon 
under behandling, 2) utvikle kompetanse 
3) oppmuntre til selvbestemmelse 
(autonomi), og 4) redusere press og 
kontroll.

Stoff til denne artikkelen er hentet fra 
PhD arbeidet til Anne Elisabeth Münster 
Halvari (2011). «Motivation, Dental 
Behaviors, Well-being, and Oral Health: 
Cross-sectional and Experimental Studies 

Testing Self-Determination Theory».  
Her har jeg oversatt følgene artikkel fra 

engelsk og skissert en kortversjon: «oral 
helse og subjektiv tannhelse-velvære: 
testing av en teoretisk modell basert på 
selv-bestemmelsesteori». «Oral health 
and dental well-being: testing a self-
determination theory model”.  Publisert 
av : Anne E. Münster Halvari , Hallgeir 
Halvari , Gunnar Bjørnebekk  og Edward 
L. Deci.  Journal of Applied Social 
Psychology 2013, 43, (pp. 275–292).

SAMMENDRAG FRA ARTIKKELEN:
Denne studien testet en prosessmodell 
basert på selvbestemmelses teori (SDT) 
knyttet til oral helse og subjektiv tannhelse-
velvære. 

Resultatene viste at: 
(1)  pasientenes oppfatning av autonomi-

støttende tannhelsepersonell var 
signifikant positivt relatert til pasien-
tenes tilfredstillelse av grunnleggende 
psyko log iske behov under tannbe-
handling; 

(2)  tilfredstillelse av de psykologiske 
basisbehovene (kompetanse, autonomi 
og relasjon) var signifikant relatert til 
selv-vurdert tannhelsekompetanse 
(positiv), autonom motivasjon (positiv), 
og kontrollert motivasjon (negativ) for 
tannbehandling; 

(3)  selv-vurdert tannhelsekompetanse 
var signifikant positivt, og kontrollert 
motivasjon var signifikant negativt as-

Selvbestemmelsesteori (SdT), en motivasjonsteori av deci og 
ryan (1985) knyttet til helsefremmende arbeid. med referanse 
til tidligere SdT artikkel i Tannstikka: Tannstikka_4_14.

av førsteamanuensis anne elisabeth münster Halvari, ved uio, Tannpleierutdanningen
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sosiert med selv-vurdert oral helse og 
oral-helserelatert livskvalitet (forkor-
tet: OHRQL, eller OHRQoL); 

(4)  autonom motivasjon for tannbehand-
ling var signifikant positivt assosiert 
med indre verdsetting av fortsatt 
(fremtidig) tannbehandling; og 

(5)  de tre orale helserelaterte variablene 
ble alle signifikant (betydelig) positivt 
knyttet til subjektivt tannhelse-
velvære. En strukturell likningsmo-
dell (avsluttende utregning etter at 
alle målinger er foretatt) støttet SDT 
prosessmodellen (den foreløpige 
hypotesemodellen).

Å gi støtte til pasientens grunnleggende 
psykologiske behov for kompetanse og 
autonomi, samt å skape en god behand-
lingsatmosfære (skape en god relasjon til 
pasienten), viste seg å bedre pasientens 
tannhelse gjennom å styrke deres 

autonome motivasjon og kompetanse og 
samtidig redusere pasientens negative 
kontrollerte motivasjon (se fig.1)

I denne studien ble Selvbestemmelseste-
orien (SDT), en motivasjonsteori av Deci 
og Ryan, (1985) anvendt. En prosessmo-
dell ble skissert, (se fig. 1) hvor hypote-
sene ble formulert. Denne forløpige 
prosessmodellen ble testet ut i en 
tverrsnittsstudie. Studien tester ut 
hvordan pasientene oppfatter en autono-
mi-støttende kontekst, i forhold til en 
kontrollerende kontekst, gitt av en 
tannlege (91.3 % oppgav tannlege som 
siste behandler) eller tannpleier. 

Eksperimentelle studier utført av 
tannpleier har vist at de samme resulta-
tene ved bruk av SDT, som vist i denne 
studien: Det kan henvises til følgende 2 
artikler: 
1)  Halvari, Anne Elisabeth M. & Halvari, 

Hallgeir (2006). «Motivational pre-
dictors of change in oral health: An 
experimental test of self-determina-
tion theory». Motivation and Emoti-
on. ISSN 0146-7239.  30, s 295- 306 

2)  Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, 
Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, 
Edward L. (2012). Self-Determined 
Motivational Predictors of Increases 
in Dental Behaviors, Decreases in 
Dental Plaque, and Improvement in 
Oral Health: A Randomized Clinical 
Trial. Health Psychology.  ISSN 0278-
6133.  31(6), s 777- 788. doi: 10.1037/
a0027062

Vi starter med en autonomi-støttende 
klinikk kontekst og hvordan denne 
forbindes med påfølgende variabler. Vi 
fortsetter vi med tanke på tilfredstillelse 
av grunnleggende psykologiske behov 
(som kompetanse, autonomi og relasjon) 

Fig 1. Prosessmodell, hypotesemodell for SDT, 
selv-vurdert tannhelse, oral-helserelatert 
livskvalitet (OHRQL) og subjektivt velvære 
knyttet til tannhelse.

mål & HypoTeSer for STudien
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og dernest motivasjonsvariabler, og 
sluttfører litteraturgjennomgangen ved å 
beskrive en integrert SDT prosessmodell 
med hypoteser.

TEORETISK OG FORSKNINGSBASERT 
HYPOTESEGENERERING
Forbedring av folks velvære er et sentralt 
mål for Verdens helseorganisasjon 
(WHO). «Menneskelig helse defineres 
ikke bare som fravær av sykdom, men 
som en ressurs som kan bli styrket ved 
sykdomsforebygging og helsefrem-
mende arbeid (WHO, 1986)». Målet med 
helsefremmende virksomhet er derfor å 
styrke de positive faktorer for helse på både 
individ- og samfunnsnivå. Dette inklu-
derer sosial- og kompetansestøtte, slik 
at enkeltpersoner og grupper vil kunne 
identifisere sine forventninger og mål, 
kunne tilfredsstille sine behov, utvikle 
sine kunnskaper, kompetanse og forstå-
else av helse, og være aktivt involvert i 
samarbeid med helsepersonell. På denne 
måten kan de være mer villige til å initi-
ere sunne og helsefremmende aktivite-
ter for sitt eget velvære (WHO, 1986).  
Halvari at al (2010) testet også ut en 
prosessmodell i en tidligere studie ved å 
bruke selvbestemmelses teori (SDT; Deci 
og Ryan, 2000). Der testet de ut SDT i 
relasjon til resultater som oral egenomsorg 
og besøk på tannklinikk (Halvari, Halvari, 
Bjørnebekk & Deci, 2010). Basert på 
interessante resultater fra dette studiet 
var målet med denne nye studien å teste 
ut om en lignende modell kan forklare 
oral helse og subjektiv tannhelse-velvære. 
I denne modellen, var pasientenes oppfat-
ning av autonomi-støttende tannleger 
(versus kontrollerende) forventet å være 
positivt assosiert med tilfredsstillelse av 
pasientenes grunnleggende psykologiske 
behov i behandling, som igjen var for-
ventet å være positivt relatert til autonom 

(selvstendig) motivasjon for tannbehand-
ling og selv-vurdert tannhelsekompetanse, 
og negativt relatert til kontrollert motiva-
sjon for tannbehandling. I sin tur, ble de 
tre motivasjonsvariablene sterkt forventet å 
være forbundet med spesifikke orale helse-
relaterte variabler, som igjen var forventet å 
være positivt koblet til subjektiv tannhelse-
velvære, som var et resultatmål i denne 
studien. (se Fig.1)

SUBJEKTIVT VELVæRE 
= SELVOPPLEVD VELVæRE
Subjektivt velvære er definert som det 
som gjør erfaringer og livet behagelig, i 
motsetning til ubehagelig (Kahneman, 
Diener, & Schwarz, 1999). Erfaring av 
positive følelser og fravær av misnøye er 
en hedonisk oppfatning av velvære og 
definert som et bestemt utfall (resultat) 
i forskning (Ryan, Huta, og Deci, 2008). 
I empirisk forskning, har den subjektive 
velvære indeksen blitt brukt. Denne 
indeksen gjenspeiler tilstedeværelse av 
positiv affekt og livstilfredshet og fraværet 
av negativ affekt (Diener & Lucas, 1999). I 
den foreliggende undersøkelse, brukte vi 
derfor subjektiv tannhelse-velvære som et 
utfalls-mål/resultat-mål.

Subjektiv tannhelse-velvære er ment å 
reflektere positive og negative tannhelse-
erfaringer og evalueringen eller vurderin-
gen av dem. I henhold til den definerte 
SDT modellen, var motivasjonsvariablene 
forventet å være indirekte knyttet til 
subjektiv tannhelse-velvære gjennom tre 
orale helserelaterte målinger, nemlig (1) 
selvvurdert oral helse; (2) oral-helserelatert 
livskvalitet (OHRQL); og (3) åindre 
verdsetting av fremtidig (fortsatt) 
tannbehandling. (se Fig 1).

1. Selv-vurdert oral helse (Self-rated 
oral health) Selv-vurdert oral helse skal 
reflektere de klinisk målte orale helsefak-

torene (Atchison et al, 1993;. Jamieson, 
Mejía, Slade, og Roberts-Thomson, 2009; 
Matthias, Atchison, Lubben, De Jong, 
og Schweitzer, 1995; Østberg, Eriksson, 
Lindblad, og Halling, 2003; Pattussi, 
Olinto, Hardy & Sheiham, 2007). 

Selv-vurdert oral helse er ikke bare 
tilfredstillelse av bestemte typer positiv 
og negativ innvirkning knyttet til 
tannhelsen, men også indikasjoner på 
andre typer trivsel eller manglende 
trivsel, som nød, depresjon, angst, 
hvordan livet fungerer, følelsesmessig 
stabilitet, og mental helse. 

Selv-vurdert oral helse har vært 
positivt relatert til psykisk velvære, 
livstilfredshet og selvtillit, (Benyamini, 
Leventhal & Leventhal, 2004; Locker, 
2009; Locker, Clarke, & Payne, 2000) 
mens livs-stress og depresjon er negativt 
knyttet til selvopplevd oral helse (Locker, 
2009). 

Orale- eller tannhelse-relaterte målinger 
av velvære som har vist seg å være 
positivt relatert til selv-vurdert oral helse 
er tilfredshet med oral helsestatus (Locker 
& Gibson, 2005), langtids endring i 
tilfredshet i forhold til dentalt utseende 
basert på «recovery»  fra orale helsepro-
blemer (Meng, Gilbert, og Litaker, 2008), 
og tilfredshet med tyggefunksjon (Meng 
& Gilbert, 2007). I tillegg har svekket 
selv-vurdert oral helse status vært 
assosiert med manglende stabilitet i 
selvtillit, affektive reaksjoner og sinne 
(Dumitrescu, Dogaru, og Dogaru, 2008).

2. ORAL HELSERELATERT LIVSKVALITET 
(OHRQL)  – (ORAL HEALTH RELATED QUA-
LITY OF LIFE)
OHRQL gjenspeiler folks oppfatning av 
den sosiale betydningen orale lidelser har 
på deres velvære (Slade, 1997). Denne 
konstruksjonen er også ansett som en 
viktig indikator på oral helse fordi dårlig 
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(høy) skår i OHRQL er vist å være assosi-
ert med manglende tenner, ubehandlet 
tannråte/karies, periodontalt festetap, og 
barriærer for å oppsøke tannbehandling 
(Jamieson et al, 2009;. Slade, 1997; 
Slade & Spencer, 1994). Et dentalt 
spesifikt mål på velvære er «happiness», 
(dvs fornøydhet), med dentalt- eller tann-
helse utseende, som har vist å være posi-
tivt relatert til OHRQL (Tsakos, Bernabé, 
O’Brien, Sheiham, og de Oliveira, 2008). 

Generelle indikatorer av velvære knyttet 
til OHRQL er subjektivt velvære, 
livstilfredshet, og mental helse (positiv) 
og depresjon (negativ) (Baker, Pankhurst 
& Robinson, 2007; Jensen, Saunders, 
Thierer & Friedman, 2008; Locker, 
Matear, Stephens, og Jokovic, 2002; 
Locker, Matear, Stephens, Lawrence, & 
Fayne, 2001; Masalu & Åstrøm, 2002). 

OHRQL har også vært positivt assosiert 
med positiv affekt og negativt assosiert 
med negativ affekt (Brennan, Singh, 
Spencer & Roberts-Thomson, 2006). En 
av OHRQL`s underfaktorer er dental/oral 
smerte, som har blitt positivt forbundet 
med affektiv lidelse og forstyrrelser i 
fungering i dagliglivet, manglende 
emosjonell stabilitet (Edwards et al., 1999; 
Goes, Watt, Hardy, og Sheiham, 2008; 
Yan, McMillan, Wong, Jun, og Lam, 
2007), til dental-spesifikk angst (Litt, 
1996; Oliveira & Colares, 2009) og til 
affektiv ustabilitet (Dumitrescu et al., 
2008).

3. INDRE VERDSETTING AV FREMTI-
DIG TANNBEHANDLING, Å VERDSETTE 
FORTSATT TANNBEHANDLING – INTRINSIc 
VALUE OF cONTINUED TREATMENT
Tannbehandling er i mange tilfeller ikke 
hyggelig eller egenmotivert (Halvari et al., 
2010), men ved støtte av pasientens egen frie 
vilje (autonomistøtte), til å kunne engasjere 
seg i egen tannhelseatferd kan tannbehand-

ling være verdsatt og autonomt motivert 
(Ryan et al., 2008). På grunn av dette, 
valgte vi å inkludere en tredje helsemessig 
konstruksjon i denne studien, definert som 
indre verdsetting av fremtidig tannbe-
handling.

oppfølging av en slik helsefremmende 
atferd har vist seg konsekvent å være 
positivt assosiert med subjektivt 
velvære (kasser & ryan, 2001; van-
steenkiste, lens, og deci, 2006; van-
steenkiste, simons, lens, sheldon, og 
deci, 2004). 

Pasientenes positive verdier og overbevis-
ninger overfor tannleger og oral behand-
ling har vist seg å være positivt forbundet 
med spesifikk tilfredsstillelse av tannbe-
handling og besøk hos tannlegen (noe 
som vil gjelde for tannpleiere også) 
(Chaffin, Chaffin, Mangelsdorff, og 
Finstuen, 2007; Skaret, Berg, Raadal, og 
Kvale, 2005). På andre felt, har positive 
behandlings holdninger (dvs. verdier og 
forventninger) vært robuste i å forutsi 
intensjoner om å søke behandling 
(Elhai, Voorhees, Ford, Sam Min, og 
Frueh, 2009), som kan være et første skritt 
mot bedre subjektiv tannhelse-velvære. 
Dette kan være tilfellet fordi mer positive 
behandlings verdier eller holdninger, og 
en sterk behandlings allianse (inkludert 
sosial støtte) mellom pasienter og leger 
(gjelder også tannpleiere), har i langtids-
forskning vært assosiert med økt 
oppfølging av anbefalt medisinering, 
tilhørighet og påfølgende forbedringer i 
helse, som for eksempel redusert 
depresjon, samt bedret fungering i 
samfunnet (Mohamed et al, 2009; Strauss 
& Johnson, 2006; Wenzel, Jeglic, Levy-
Mack, Beck & Brown, 2008).

Basert på ovennevnte litteraturgjen-
nomgang og klinisk erfaring, viser dette 
at pasienter uttrykker et bredt spekter av 
forskjellige positive og negative affekter 

og vurdering av subjektivt velvære og 
fornøydhet i forhold til egen tannhelse. 
Kliniske eksempler er pasienter som føler 
seg stolte av sine tenner, bestemte og 
aktive i forhold til munnhygiene, og de 
som vurderer sine tenner som friske og 
fine. På den annen side, folk som 
opplever oral/dental smerte, ubehandlet 
tannråte (karies), tannkjøttbetennelse 
(periodontitt), unngåelse og vegring av 
oral/dental behandling eller andre 
tannproblemer, vil ofte uttrykke negativ 
affekt som å være fortvilet (Edwards et al, 
1999;. Yan et al., 2007), opprørt (Bae, 
Kim, Paik, og Kim, 2006), engstelig eller 
redd (Chanpong, Haas, og Locker, 2005; 
Jamieson et al,. 2009), irritabel, gretten 
eller i dårlig humør (Bae et al, 2006.; Pau, 
Croucher, og Marcenes, 2008), sinne 
(Dumitrescu et al., 2008), ha skyld- og 
skamfølelse (Trulsson, Engstrand, 
Berggren, Nannmark, og Brånemark, 
2002), ha angst og nervøsitet (Jamieson et 
al, 2009;. Oliveira & Colares, 2009; Skaret, 
Berg, Kvale & Raadal, 2007). Dermed 
synes orale erfaringer å være relatert til 
nesten alle negative affekter, slik de er 
definert i de positive og negative målin-
gene i en affektskala: «PANAS – positive 
and negative affect scale» av Watson, 
Clark, & Tellegen, 1988.

Basert på SDT`s prosessmodell (Deci & 
Ryan, 2000; Ryan og Deci, 2000), som er 
beskrevet ov og illustrert her over (Fig 1.), 
vil vi nå gjennomgå litteratur knyttet til 
sekvensene av variablene i modellen som 
fører til de definerte avhengige helserela-
terte variablene og avslutningsvis 
effektvariabelen, nemlig subjektiv 
tannhelse-velvære variablen. 

AUTONOMI STØTTE (I FORHOLD TIL EN  
KONTROLLERENDE STIL), BEHOVSTILFREDS-
STILLELSE, MOTIVASJON, HELSE OG VELVæRE
Autonomi-støttende kontekster er definert 
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som «der signifikante andre (f.eks. leger, 
tannleger, tannpleiere og lærere) tilbyr 
valg, formidler meningsfulle «rationa-
ler» eller hensiktsmessige forklaringer, 
reduserer kontroll og press, og erkjenner 
og støtter den enkelte pasientens mål, 
følelser og perspektiver» (Williams, 
Grow, Freedman, Ryan & Deci, 1996, s. 
117). Ifølge SDT (Ryan & Deci, 2000), er 
autonomi støtte antatt å gi støtte til eller 
tilfredstillelse og styrking av grunnleg-
gende psykologiske behov, noe som er 
forventet å være viktig for menneskelig ut-
vikling, helsemessig funksjon, og psykisk 
velvære. Flere studier viser at en autonomi 
støttende behandlingskontekst øker til-
fredstillelse av de grunnleggende psykolo-
giske behov og øker autonom motivasjon 
og velvære blant studenter (Downie et 
al, 2007;. Kasser, Ryan, Zax, og Sameroff, 
1995; Williams, Cox, Hedberg & Deci, 
2000) og blandt unge voksne i tannbe-
handling (Halvari, Halvari, Bjørnebekk, og 
Deci, 2012). I tillegg viste en intervensjon, 
(dvs et eksperiment), at en autonomi-støt-
tende kompetanseutviklende informasjons 
klinikk (Halvari & Halvari, 2006) økte 
pasientenes oppfatning av selv-vurdert 
tannhelse kompetanse, autonom motiva-
sjon for tannbehandling, samt forbedret 
tannhelsen over en sjumåneders periode. 
Dette resulterte i mer positiv affekt ved 
slutten av tidsperioden, som kan sees på 
som en indikator på subjektivt velvære. 

Motsatt viser en tverrsnitt-studie 
(Halvari et al., 2012) at en oppfattet 
kontrollerende eller pressende stil, i 
forhold til en autonomi-støttende stil (gitt 
av tannleger) har vært forbundet med lav 
tilfredstillelse av grunnleggende psykolo-
giske behov som autonomi, kompetanse 
og sosial relasjon i behandling, lav skår på 
selv-vurdert tannhelse kompetanse og 
autonom motivasjon for oral egenom-
sorg, og lav skår på selvvurdert tannhelse, 
som i denne studien er fremstilt for å 
forklare subjektiv tannhelse-velvære.

TILFREDSTILLELSE AV GRUNNLEGGENDE 
PSYKOLOGISKE BEHOV, MOTIVASJON, 
HELSE OG SUBJEKTIVT VELVæRE
Tre grunnleggende psykologiske behov 
er antatt å være viktige for menneskelig 
utvikling og sunn helsefremmende funk-
sjon: behovene for kompetanse, autonomi 
og sosial relasjon (Deci & Ryan, 2000; 
Ryan & Deci, 2000). Autonomistøttende 
kontekster og sammenhenger er teoreti-
sert å tilfredsstille disse behovene, og gi 
næring til utvikling av mer selvstendig 
motivasjon gjennom internalisering og 
integrering. Tilfredsstillelse av behovet 
for kompetanse er et resultat av effek-
tiv atferd som fører til utfall/resultater 
(resultater) (f.eks White, 1959); tilfreds-
stillelse av behovet for autonomi følger 
av erfaringer av valg og oppfatning av 
selvinitiering (f.eks de Charms, 1968); 
og tilfredsstillelse av behovet for sosiale 
relasjoner er fremmet ved oppfatnin-
ger av å være godt knyttet til og forstått 
av andre (Baumeister & Leary, 1995). 
Flere studier har gitt støtte for en direkte 
positiv kobling mellom tilfredstillelse av 
grunnleggende psykologiske behov og 
diverse mentale og fysiske indikasjoner 
innen helse blant ansatte i organisasjoner 
(Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci et al., 
2001), blant unge idrettsutøvere (Rein-
both, Duda, og Ntoumanis, 2004), og 
blant studenter (Sheldon og Elliot, 1999; 
Sheldon & Niemiec, 2006, Reis, Sheldon, 
Gable, Roscoe, og Ryan, 2000). En nyere 
oral helse studie indikerte at tilfredstillel-
se av grunnleggende psykologiske behov 
blant pasienter var knyttet til høy oppfat-
tet selv-vurdert tannhelse kompetanse, 
autonom motivasjon for oral egenpleie, 
og høy score på selv-vurdert tannhelse 
(Halvari et al., 2012). 

MOTIVASJON FOR BEHANDLING, ORAL 
HELSE, OG SUBJEKTIVT VELVæRE
Ifølge SDT (Deci & Ryan, 2000), er folk 
autonomt motivert når de opplever en 

følelse av valg og vilje i reguleringen av 
deres atferd, og de føler som om atferden 
kommer innenfra og fra dem selv. I den 
psykologiske tradisjonen med attribu-
sjons teori, sies det at atferd inneholder 
en intern oppfattet årsakssammenheng, 
også kalt «locus», dvs indre plassering 
av kontroll (de Charms, 1968), dette vil 
dermed si en indre plassert årsak til 
handling. I motsetning til dette, når en 
person styres, presses eller kontrolleres 
i sin motivasjon, tanker eller atferd, så 
opplever folk at de blir «tvunget» eller 
forført (manipulert) av mellommen-
neskelige (andre mennesker) eller av 
egne indre psykiske krefter. Derfor, når en 
atferd er oppfattet som initiert av en ytre 
årsak, kalles dette en ekstern plassering 
av årsak, eller ytre «locus», dvs plassering 
av kontroll. Her vil det si at kontrollen 
ligger utenfor deres egen selvfølelse, kan 
vi si at det er en ytre plassert årsak til at 
adferden gjennomføres.. En samling av 
studier har indikert at autonom motiva-
sjon er positivt korrelert med velvære 
blant studenter (Huta & Ryan, 2006) og 
toppidrettsutøvere (Solberg & Halvari, 
2009). Studenter har vist fremgang på mål 
og økt velvære når disse er forbundet 
med mer selvstendig eller autonom moti-
vasjon, i forhold til når mål er forbundet 
mer kontrollert motivasjon (Sheldon & 
Kasser, 1998). På linje med denne studien 
har virkningene av relativ autonom 
motivasjon vist seg å kunne forklare både 
samtidige og langtidsendringer i økt 
velvære (Sheldon, Ryan, Deci & Kasser, 
2004). Andre studier har bekreftet lang-
tidseffekten og viktigheten av autonome 
typer motivasjon knyttet til endringer i 
velvære blant studenter (Sheldon og Elliot, 
1999) og i den generelle befolkningen (Ra-
telle, Vallerand, Chantal, og Provencher, 
2004). Når det gjelder egenverdi av en 
aktivitet (f.eks. tannbehandling), har fors-
kningen konsekvent bekreftet sine positive 
forbindelser med både autonom motiva-
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sjon og velvære (Chaffin et al, 2007;. Van-
steenkiste et al, 2004, 2006). Dermed var 
autonom motivasjon for tannbehandling 
forventet å være positivt forbundet med 
indre verdsetting av fortsatt (fremtidig) 
tannbehandling, som igjen var forventet å 
være positivt koblet til subjektiv tannhelse-
velvære. Begrunnelsen for disse forvent-
ningene (hypotesene) er forskning som 
viser at velvære og trivsel er best fremmet 
når verdsatt atferd er sammenfallende 
med relativ autonom motivasjon (Sheldon 
& Elliot, 1999). 

Autonom motivasjon er videre preget av 
positive tiltak for å kunne løse problemer 
og velvære søkende atferd blant pasienter 
(Marqués, Ibáñez, Ruipérez, Moya, og 
Ortet, 2005), noe som kan bli reflektert 
med indre verdsetting av fremtidig 
tannbehandling, nettopp fordi de kan 
«finne fordeler» i dette, dvs. de har skapt 
et eget hensiktsmessig rationale – et 
helsefremmende rationale. 

Denne helsefremmende type selvregu-
lering har vist seg å være negativt 
forbundet med sårbarhet overfor å 
utvikle sykdom blant friske mennesker, 
og har prospektivt blitt koblet til reduk-
sjon i dødsfall blant pasienter med kreft, 
hjertesykdom og andre sykdommer 
(Grossarth Maticek & Eysenck, 1995). 

Når det gjelder indikasjoner på velvære, 
har autonom atferd vært assosiert med 
reduksjon av ulike typer av angst, 
fremmedgjøring, fysisk utmattelse, 
depresjons tendenser, og personlighets-
trekk knyttet til sinne (Grossarth-Maticek 
& Eysenck, 1995). 

KONTROLLERT MOTIVASJON
Angående kontrollert motivasjon, har vi 
ikke oppdaget noen studier i forhold til 
verdsettelse av tannbehandling. Imid-
lertid innebærer kontrollert motivasjon 
både tilnærming og unngåelsesatferd. 
Eksempler er pasienter som føler at de 

må gå til tannlegen for å føle seg bra 
(tilnærming), eller gjør det for å unngå 
skyldfølelse og skam (unngåelse). Ifølge 
Updegraff et al. (2004), synes unngåelses 
motivasjon å være knyttet til velvære 
gjennom direkte emosjonell reaksjon 
på negative hendelser (f.eks. opplevelse 
av oral smerte). Både skyld og skam er 
positivt relatert til oral smerte og andre 
indikasjoner på dårlig OHRQL, og dår-
lig tannstatus (Trulsson et al., 2002). 
Dermed kan kontrollert motivasjon for 
tannbehandling være indirekte negativt 
relatert til subjektiv tannhelse-velvære 
gjennom selv-vurdert oral helse og 
OHRQL. 

Videre har indikatorer for ekstern 
kontroll av tannhelseadferd vært positivt 
knyttet til tannhelseproblemer og 
tannkjøttbetennelse (Borkowska, Watts, 
og Weinman, 1998) og dentalt plakk (dvs. 
Bakterier; Wolfe, Stewart, og Hartz, 
1991). Andre studier har vist at når 
motivasjonen er mer kontrollert enn 
autonom så forklarer dette reduksjon i 
velvære (Sheldon & Kasser, 1998;. 
Sheldon et al, 2004). Disse studiene kan 
derfor støtte hypoteser knyttet til negative 
sammenhenger mellom kontrollert 
motivasjon og henholdsvis OHRQL, 
selv-vurdert oral helse og subjektiv 
tannhelse-velvære. 

SDTs motivasjonsvariabel, kalt selv-
vurdert kompetanse, har vært sterkt 
positivt assosiert med selv-vurdert oral 
helse (Dumitrescu, Toma, og Lascu, 2009; 
Halvari et al,. 2012). En studie blant 
studenter har vist at et skolebasert tannhelse 
og kompetanseutviklende utdanningspro-
gram, kan redusere dentalt plakk og 
forbedre oral helse (Luís et al., 2008). 

selv-vurdert kompetanse er teoretisk 
beskrevet som opplevelse og følelse av 
tillit knyttet til mestring av utførelsen 
av aktiviteter rettet mot å nå egne mål 
(deci & ryan, 2000). 

Derfor kan selv-vurdert tannhelse 
kompetanse involvere det å oppfatte å 
inneha kontroll over ubehagelige eller 
negativt opplevde behandlings-seanser, 
som videre har vist seg å påvirke nivået av 
akutt smerte opplevd under stressende 
kliniske prosedyrer (Gedney & Logan, 
2007), men også tannpineerfaringer 
(Dumitrescu et al., 2009) som er tenkt som 
en OHRQL underfaktor. Selv-vurderte 
kompetansemessige konstruksjoner har 
også negativt predikert manglende 
oppfølging i langsiktig periodontal 
behandling (Kakudate et al., 2010) og 
positivt predikert pasientens fullføring av 
periodontal behandling (Kakudate, Morita, 
og Kawanami, 2008), som er antatt å være 
assosiert med indre verdsetting av 
fremtidig tannbehandling.

Dermed er det forskningsbaserte grunner 
til å forvente at selv-vurdert kompetanse 
både kan være positivt knyttet til selvopp-
levd oral helse, OHRQL, og indre verdset-
ting av fremtidig tannbehandling. 
Kontrollert motivasjon er forventet å være 
negativt koblet til de to helse evalueringene 
som selv-vurdert oral helse og OHRQL, 
mens autonom motivasjon er forventet å 
være positivt assosiert med indre verdset-
ting av fortsatt (fremtidig) tannbehandling.

SDT PROSESSMODELL FOR ORAL HELSE 
OG SUBJEKTIVT VELVæRE
For å illustrere forskning i prosessmo-
dellen med SDT, oral helse og velvære, 
presenterer vi noen studier med anvendt 
autonomi støtte, autonom motivasjon og 
selv-vurdert kompetanse knyttet til forbe-
dringer i ulik helseatferd og diverse utfall/
resultater (se Fig.1). Selv om velvære ikke 
alltid er studert direkte i disse forsknings-
prosjektene, er aktiviteter utført av auto-
nome årsaker konsekvent vist seg å føre 
til psykisk velvære og har vist fremgang 
på mål (Sheldon og Elliot, 1999; Sheldon 
& Kasser, 1998; Sheldon et al., 2004). 
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forskning som har belyst betydningen 
av autonomi-støttende pasientbehand-
ling innen andre studier: 
(1)  økt autonom motivasjon for å delta og 

økt selv-vurdert kompetanse knyttet 
til vekt-reduksjon, viste til bedre opp-
møte og påfølgende langsiktig opp-
rettholdt vekttap i et vekt-reduksjons 
program (Williams et al., 1996 ); 

(2)  økt autonom motivasjon forbedret 
medisinbruken, som i sin tur førte til 
bedring av pasientenes egen oppføl-
ging av hensiktsmessig medisinering 
(Williams, Rodin, Ryan, Grolnick & 
Deci, 1998); og 

(3)  økt autonom motivasjon og selv-vur-
dert kompetanse for «selv-ledelse» av 
diabetesprosedyrer førte til forbedret 
glykemisk kontroll hos pasienter med 
type 2-diabetes (Williams, McGregor, 
Zeldman, Freedman, og Deci, 2004). 

I tillegg, som allerede er beskrevet 
ovenfor, har en fersk undersøkelse innen 
tannhelsefeltet gitt støtte til SDT prosess-
modellen for endring i motivasjon, atferd 
og helse (Halvari & Halvari, 2006).

i denne studien, basert på litteratur 
vist her, brukte vi sdt prosessmodell 
(deci & ryan, 2000; ryan & deci, 2000) 
og testet følgende hypoteser: 
(1)  pasientenes oppfatning av autonomi-

støttende (i forhold til  kontrollerende) 
tannleger var forventet å bli positivt as-
sosiert med tilfredstillelse av psykologis-
ke behov blant pasienter i behandling; 

(2)  tilfredstillelse av psykologiske 
grunnleggende behov var forventet å 
være positivt relatert til selv-vurdert 
tannhelse kompetanse og autonom 
motivasjon for tannbehandling, og 
negativt relatert til kontrollert motiva-
sjon for tannbehandling; 

(3)  selv-vurdert tannhelse kompetanse 
var forventet å være positivt forbun-
det med de tre tannhelse variablene 
som er: 1) selv-vurdert oral helse, 2) 
oHrQl- oral helserealtert livs-
kvalitet, og 3) indre verdsetting av 
fremtidig tannbehandling; 

(4)  Kontrollert (dvs presset eller styrt) 
motivasjon var forventet å være 
negativt assosiert med selv-vurdert 
tannhelse (oral helse) og OHRQL; 

(5)  autonom motivasjon for tannbehand-
ling var forventet å være positivt rela-
tert til indre verdsetting av fremtidig 
tannbehandling; 

(6)  de tre tannhelse variablene ble forven-
tet å være positivt forbundet med re-
sultatet subjektiv tannhelse-velvære, og 
til slutt, som en teoretisk konsekvens; 

(7)  motivasjonsvariablene (mellomlig-
gende variabler) var forventet å være 

Fig 2: Resultatmodell; Stimodell, Halvari et al (2013) fra artikkelen, «oral health and dental well-being: testing a self-determination theory model”. 
Standardiserte regresjons-koeffisienter som viser relasjonene i SDT Prosessmodellen for tannhelse-velvære. LISREL- Analyse med en kombinasjon av åtte lat-
ente variabler og en observert variabel [X2 (df = 196, N = 208) = 467.62, p < .001; SRMR = .078; CFI = .95; IFI = .95; RMSEA = .082]. * p < .05; *** p < .001. 
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indirekte relatert til subjektiv tann-
helse-velvære via tannhelserelaterte 
variabler. Den syvende hypotesen var 
basert på arbeid av Ryan et al. (2008), 
som omfattet subjektivt velvære som 
en resultat variabel, og som ble støttet 
av mange studier i innledningen til 
denne artikkelen.

METODE
357 spørreskjemaer ble delt ut blandt 
studenter på Universitetet i Oslo og ved 
Politihøyskolen. 208 skjemaer ble retur-
nert (58.3%). Deltakernes alder var mel-
lom 20 – 36 år (M=Gjennomsnitt = 25.4, 
SD = Standard avvik = 3.5). Flere kvinner 
responderte (76.9 %), noe som er vanlig i 
helseundersøkelser. 

Deltakernes svar på flere spørsmål 
knyttet til tannhelse-historie og oppmøte 
på klinikk indikerte at de var relativt 
sunne (Anamnese og helseskjema viste 
dette). Selvrapporterte svar på spørsmål 
om fyllinger i tennene var lav (total M = 
3.13, SD = 4,06), null fyllinger blir 
rapportert av 32.3%, 1-4 fyllinger hos 
47,6%, og 5-22 fyllinger hos 20,1% av 
deltakerne. Av deltakerne, 68,3 % 
rapporterte at de hadde vært ved tannkli-
nikken i løpet av det siste året og 89,9 % av 
de siste 2-3 årene. Deltakerne ble bedt om 
å huske deres siste besøk hos tannhelse-
personell og de rapportere om denne 
personen var en tannpleier eller en 
tannlege. Av deltakere, gikk 91,3% sist 
til tannlege. 

Mer informasjon og data kan hentes fra 
artikkelen: «motivation and anxiety for 
dental treatment: testing a self-deter-
mination theory model of oral self-care 
behaviour and dental clinic attendance 
(2010)”. Anne E. Münster Halvari,  
Hallgeir Halvari, Gunnar Bjørnebekk, 
Edward L. Deci.

resultater fra testing av sdt prosess-
modellen som vises i fig 2. (se under)

(1)  Pasientens oppfatning av autonomi-
støttende (versus kontrollerende) tann-
helse personell predikerte signifikant 
positivt pasientens tilfredstillelse av 
grunnleggende psykologiske behov 
(kompetanse, autonomi og relasjon) 
i en behandlingssituasjon. Tilfredstil-
lelse av de grunnleggende psykolo-
giske behovene var signifikant positivt 
relatert til selv-vurdert tannhelsekom-
petanse og autonom motivasjon for 
behandling, og signifikant negativt 
relatert til kontrollert motivasjon. 
Selv-vurdert tannhelse kompetanse 
var signifikant positivt, og kontrollert 
motivasjon var signifikant negativt as-
sosiert med selv-vurdert oral helsere-
latert livskvalitet, OHRQL. 

(2)  Autonom motivasjon for tannbehand-
ling var signifikant positivt assosiert 
med indre verdsetting av fremtidig 
tannbehandling. 

(3)  De tre orale-helserelaterte variablene 
var alle signifikant positivt knyttet til 
subjektivt tannhelse-velvære. 

(4)  En strukturell likningsmodell (SEM) 
ga støtte til SDT modellen. 

GOOGLE ARTIKKELEN FOR VIDERE LESNING!
Det kan anbefales å Google denne artik-
kelen for eventuell videre lesning. Her 
kan det henvises til en mer omfattende 
metodedel (s 279), scalaer (spørreskjema-
er) og målinger som er anvendt eksplisitt 
i denne tverrsnittsundersøkelsen, i tillegg 
finnes en mer omfattende beskrivelse av 
resultatdelen, beskrivende statistikk og 
reliabilitet, faktor analyse, korrelasjons-
tabell, strukturell likningsmodell (vist 
her), analyse av indirekte assosiasjoner, 
diskusjonsdel, og avslutningsvis styrke og 
begrensninger knyttet til utførte tverr-
snittsstudie,  samt fullstendig referanse-
liste.

oppfølgingsartikkel kommer i et  
sen ere nummer av «tannstikka».
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Har du opplevd at enkelte pasienter ikke 
følger opp til tross for at du har forklart 
hva de bør gjøre og hvorfor dette er 
viktig? Virker det som om informasjonen 
har gått inn det ene øret og rett ut det 
andre? Kanskje er de ikke motiverte, eller 
de synes ikke det er viktig nok. Men - det 
kan faktisk hende at informasjonen ikke 
engang gikk inn det første øret fordi 
måten den ble gitt på ikke samsvarte med 
pasientens forutsetninger for å forstå. 

HEALTH LITERAcY
En omfattende EU-studie fra 2012 viste 
at nesten annenhver voksne europeer 
hadde vanskeligheter med helseinforma-
sjon – de hadde lav health literacy. Health 
literacy dreier seg om folks kunnskap, 
motivasjon og kompetanse til å få tak i, 
forstå, tolke og bruke helseinformasjon 
for å ta avgjørelser i hverdagslivet om 
helsefremming, forebygging av sykdom 

ORAL HEALTH LITERAcY  
- en kommunikaSjonS-uTfordring  
for Tannpleier og paSienT
linda Stein, Tannpleier, mSc, phd
førsteamanuensis, institutt for klinisk odontologi, uiT norges arktiske universitet

og bruk av helsetjenester(1). Hvilket nivå 
man har av health literacy påvirker helsen 
til både barn og voksne, og forskere har 
i systematiske oversiktsartikler funnet 
sammenheng mellom nivå av health 
literacy og en rekke sykdommer og 
tilstander. De som har lav health literacy 
har dårligere kunnskap om egen helse og 
egne barns helse, blir oftere innlagt på 
sykehus, har gjerne én eller flere kroniske 
sykdommer, viser liten forståelse for 
forebygging, har vanskeligere for å delta i 
helsebeslutninger, og har problemer med 
å følge anbefalt helseatferd(2, 3). Forekom-
sten av lav health literacy er større i noen 
grupper av befolkningen, og undersøkel-
ser viser at eldre, innvandrere, personer 
med økonomiske utfordringer, samt de 
som ikke har fullført videregående skole 
oftere har lav health literacy (4). 

ORAL HEALTH LITERAcY
Til tross for den store mengden fors-
kning på health literacy innen medisin, 
er det først nylig kommet oppmerksom-
het rundt dette i odontologien. Man har 
erkjent at evnen til å forstå informasjon 
ikke bare varierer etter hva den handler 
om, men at også konteksten personen 
befinner seg i er avgjørende.  Både 
medisinsk og odontologisk informasjon 
er utfordrende for folk flest å forstå, men 
konteksten på tannklinikken skiller seg 
vesentlig fra for eksempel et besøk hos 

fastlegen, der man kan gå ut av døra med 
en resept etter få minutter uten å ha tatt 
av ytterjakka. Våre pasienter ligger mens 
vi sitter, vi har på munnbind og hansker, 
vi putter spyttsuger og bomullsruller i 
munnen deres, og i tillegg er det mange 
som føler ubehag ved å være på tannkli-
nikken. Det sier seg selv at ikke det er den 
beste konteksten for å ta til seg ny infor-
masjon. Med bakgrunn i disse forholdene 
har oral health literacy vokst frem som 
et eget forskningsfelt fordi konteksten 
er annerledes, ikke fordi vi vil holde tann-
helse borte fra resten av kroppen. Oral 
health literacy omhandler i hvilken grad 
individer har kapasitet til å tolke og forstå 
tannhelseinformasjon og tannhelsetje-
nester som er nødvendige for å ta riktige 
valg vedrørende helsen(5). Eksempler på 
utfordringer som krever at pasienten har 
ferdigheter innen oral health literacy er å 
forstå informasjonen på innkallingskor-
tet, tolke hvordan de skal ta et legemid-
del, skjønne en brosjyre om erosjoner, 
delta i valg mellom ulike erstatninger 
for en tapt tann, tolke innholdsforteg-
nelsen på matvarer eller fluorinnholdet 
på tannkremtuben som barnet vil kjøpe. 
Ny forskning har vist sammenheng 
mellom lav oral health literacy og dårlig 
tannhelsekunnskap(6), sjeldne tannhelse-
kontroller(7), uteblivelse fra timeavtaler(8), 
verre oral helserelatert livskvalitet(9), 
mer alvorlig periodontitt(10) og dårligere 

TEMA: MOTIVASJON OG KOMMUNIKASJON

Tannpleier
Linda Stein.
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En pasient med lav health literacy opplever det 
utfordrende å forholde seg til medisinbruk og 

informasjon om sin helsetilstand, og synes det 
stilles store krav til helseatferd i forbindelse med 
forebygging og behandling av ulike sykdommer i 

kropp og munnhule. Foto: Colourbox
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selvrapportert tannhelse (11). Man har 
også funnet at barn av mødre med høy 
health literacy har bedre tannhelse og 
tannhelsevaner enn barn av mødre med 
lav oral health literacy (12). Internasjonalt 
har interessen for oral health literacy økt 
på bakgrunn av utfordringene med sosial 
ulikhet i tannhelse, og Verdens helseorga-
nisasjon vurderer health literacy å ha en 
sterkere innvirkning på individers helse 
enn faktorer som inntekt, utdannings-
nivå, arbeidssituasjon og etnisitet (13).

MEDVIRKNING OG INFORMASJON
Historisk har den biomedisinske helse-
modellen, som fokuserer på rent fysiske 
sider ved sykdom, vært dominerende 
i tannhelsetjenesten(14).  I vestlige land 
har man de siste tiårene sett en gradvis 
endring der man i stadig større grad 
vektlegger den biospykososiale helsemo-
dellen, hvor også sosiale, psykologiske 
og atferdsmessige sider ved sykdom blir 
vektlagt(15). Mens man tidligere drev 
tannhelsetjenesten paternalistisk, og det 
var vanlig at pasientene satte sin til-
lit til at tannhelsepersonell vet best, ser 
man nå en endring(16). Helsesektoren 

blir stadig mer pasientsentrert, og det 
forventes at pasientene skal være en aktiv 
deltaker i stedet for en passiv mottaker 
av helsehjelp(17). I Pasient- og brukerret-
tighetsloven er det et helt kapittel viet rett 
til informasjon og medvirkning, og der 
står det at pasientene har rett til å delta i 
beslutninger om aktuelle undersøkelses- 
og behandlingsmetoder(18). For å være i 
stand til å delta i slike beslutninger og ta 
ansvar for egen helse og barns helse, er 
det dermed avgjørende at pasientene for-
står helseinformasjonen. I loven står det 
også at pasienten har rett til informasjon 
om helsetilstanden, og at medvirkning 
skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og 
motta informasjon(18). Helsepersonell må 
med andre ord tilpasse informasjonen pa-
sientens forutsetning for å forstå - den må 
tilpasses pasientens health literacy. 

PASIENTKOMMUNIKASJON
Nylig har det blitt fokus på at den beste 
måten å møte utfordringene med lav 
health literacy er å forbedre pasientkom-
munikasjonen(19). For optimal kommuni-
kasjon trenger både pasient og tannpleier 
kommunikasjonsferdigheter. Det er 

 

-  unngå odontologiske faguttrykk
-  bruk visuelle hjelpemidler som bilder, 

modeller og røntgen
-  Sjekk om pasienten har forstått ved å få 

pasienten til å oppsummere det viktigste 
med egne ord

-  Sjekk om pasienten mestrer hygiene ved 
å vise hvordan de bruker for eksempel 
flaskekoste

-  Hjelp pasienten til å få svar på spørsmål 
ved å unngå ja/nei-fraser når du spør

-  gi gjerne skriftlig informasjon som  
pasienten kan ta med hjem – et resymé  
av felles muntlig oppsummering

- Skriv korte punkter
- Skriv det viktigste først
-fokusere på pasientens hovedutfordring - 
hva som bør gjøres og hvorfor dette er viktig.
-  ikke gi mer informasjon enn det som 

strengt tatt er nødvendig (i første omgang)

muntlig informasjon:

Skriftlig informasjon:
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mange faktorer som er med på å avgjøre 
hvor god man er til å kommunisere, 
blant annet personlighet, språkferdig-
het, lytteegenskap og formuleringsevne. 
Det er ikke så mye vi som tannpleiere 
kan gjøre på tannklinikken for å endre 
kommunikasjonsevnene til pasienten, men 
oss selv kan vi justere, og vi kan tilpasse oss 
pasienten. Hovedmålet til tannpleieren er 
å bidra til at pasienten kan forbedre eller 
opprettholde tannhelsetilstanden sin, og 
forholdet mellom pasient og behandler 
er derfor avgjørende for at dette skal bli 
vellykket(20). Pasienter er ulike på så mange 
måter, og health literacy varierer også mel-
lom individer. Dersom pasienten har lav 
health literacy nytter det ikke å ha samme 
fremgangsmåte som for en pasient med høy 
health literacy. Tannpleieren må kunne luke 
ut de pasientene som strever med å forstå, 
og i en klinisk setting gjøres dette best ved 
rett og slett snakke med pasienten. Dersom 
man får til en toveiskommunikasjon, vil 
man kunne få frem mer informasjon om 
pasientens forutsetninger for å forstå. Som 
tannpleier må man individtilpasse kom-
munikasjonen med pasienten. Det finnes 
ingen «one size fits all».
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Denne boka er skrevet av en av landets 
fremste spesialister innen demens-
sykdom. Her vil pårørende og helse-
personell med daglig omsorg for slike 
pasienter, endelig finne samlet og lett 
tilgjengelig informasjon om demens. 
Det er også et håp at noen pasienter selv 
vil ha utbytte av den.

Det er mye som kan gjøres for at de-
menssyke skal bli tryggere og få bedre 
liv, og ikke bare når det gjelder stell og 
pleie. Mange med demens har stor gle-
de av turer ut i naturen, av berøring, 
musikk og sang, av planter og av gjen-
syn med gjenstander, lukter og smaker 
som forbindes med tidligere liv.  

 Så langt råd er, forsøker boka å ivareta 
et innenfraperspektiv. En bedre forstå-
else av hvordan sykdommen oppleves 
av den syke selv – mange opplever for 
eksempel betydelig angst og depresjon 
– kan i seg selv bidra til at man gir 
bedre omsorg. Men man skal ikke bare 
ta vare på den syke. Boka oppfordrer de 
pårørende til også å ta vare på seg selv.

 
Boka forteller enkelt og kortfattet om 

hvordan alzheimer og de andre de-
menssykdommene arter seg i de ulike 
stadiene, hva som er symptomene og 
hvordan det hele oppleves både av om-

ny bok om demenS 
Hva skjer egentlig i hjernen og i kroppen når man 
får demens? Hvordan oppleves det for den syke 
selv? Hvordan kommer sykdommen til uttrykk og 
hvordan kan de rundt hjelpe best mulig? 

givelsene og av den syke. Forfatteren 
forteller hvordan utredning og diag-
nostisering foregår og hva som finnes 
av behandling, helsetilbud og rettighe-
ter. Man kan også lese om hvor mange 
som får demens, om arv og andre 
risiko faktorer og om hva man selv kan 
gjøre for å forebygge. 

Knut Engedal er lege, psykiater og professor emeritus. Han har vært fag-  og forskningssjef 
ved nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse,  professor i psykogeriatri ved  
universitetet i oslo og seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken ved oslo universitets-
sykehus, ullevaal. engedal har utgitt lærebøker om demens og alderspsykiatri og er også  
en flittig benyttet foredragsholder.
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8 spørsmål til lokallagsledere
monica granlund, oppland

1   Fortell litt om deg selv og din 
bakgrunn som tannpleier.

Jeg er 39 år og bor på Roa med samboer 
og tre barn. Opprinnelig kommer jeg fra 
Nittedal. Jeg ble utdannet tannpleier i Oslo 
og var ferdig i 2001, og har siden jobbet i 
den offentlige tannhelsetjenesten i Opp-
land, på det som nå heter Tannklinikken 
Hadeland. Opprinnelig var vi tre offentlige 
tannklinikker som fusjonerte, så jeg har 
vært med på omorganiseringen og å bygge 
opp den nye, det var veldig interessant. Tid-
ligere jobbet jeg hundre prosent, nå har jeg 
80 prosents stilling. Jeg har også videreut-
dannet meg som studentveileder sammen 
med en kollega, og vi har studenter her fire 
ganger i året, seks uker hver gang. Det er 
utviklende og gir en variert arbeidsdag. Jeg 
trives veldig godt og har gode kolleger.

2  Når og hvorfor meldte du deg inn i 
NTpF?
Jeg ble medlem i 2001, da jeg var ferdig ut-
dannet og begynte å jobbe. Jeg hadde ikke 
så mye kjennskap til NTpF, men forsto at 
en fagforening var nyttig å ha, både som 
støtte i arbeidstakersituasjonen og som 
pådriver for den faglige utviklingen.

3  Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg hadde hjulpet til litt i foreningen tidli-
gere, blant annet som kasserer, og for to år 
siden ble jeg valgt som leder. Det bare ble 
slik, min kollega som var leder før meg, 
fikk noen helsemessige utfordringer, og 
det ble naturlig for meg å ta over. Jeg vis-
ste nok ikke helt hva jeg gikk til, men det 
har vært spennende og utviklende å være 
leder.

4  Fortell litt om samarbeid og aktivitet i 
din lokalavdeling.

Vi er seks i styret, leder, nestleder, sekre-

tær og kasserer, samt to varamedlemmer. 
Kontakten oss imellom går mest på mail 
og Facebook-side. Det er viktig å lytte til 
medlemmenes ønsker og behov. Vi har 
ett stort arrangement i året, en fagkonfe-
ranse, som vi legger i forbindelse med års-
møtet. Konferansen arrangeres på Gjøvik, 
som er det naturlige samlingspunktet for 
medlemmene i dette store fylket. På kon-
feransen forsøker vi å få tak i så gode fore-
dragsholdere som mulig, og ta opp temaer 
som er viktig for flest mulig, og som kan gi 
oss faglig oppdatering. Det sosiale er også 
veldig viktig, vi jobber for å skape gode 
sosiale nettverk, og vi forsøker å ivareta 
dette på best mulig måte. Vi har hatt en 
viss vekst i avdelingen, nå er vi 21 med-
lemmer og får stadig nye. Vi er flinke til å 
forsøke å rekruttere inn nye, og inviterer 
dem til fagkonferansen.

5  Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Å være synlige. Vi har sørget for å mar-
kere oss på diverse merkedager, som ver-
dens tobakksfrie dag og verdens vanndag. 
I forbindelse med diabetesdagen i fjor fikk 
vi oppslag i lokalavisa omkring sammen-
hengen mellom diabetes og perio. Ellers 
er vi opptatt av å motivere til videre- og 
etterutdanning. Vi ønsker også å møte og 
ha kontakt med relevante yrkesgrupper og 
samarbeidspartene innen skole, hjemme-
sykepleie og andre, slik at de kan bli kjent 
med oss og vite hva vi jobber med.

6  Hva er de største utfordringene?
Tiden! Med jobb og familie er det ikke 
alltid så lett å finne tid til foreningsarbeid. 
En annen utfordring er avstandene, vi er 
et stort fylke med medlemmene spredt ut-
over, og reiseveien kan bli lang. Vi prøvde 
også å ha et vårmøte, men fikk tilbakemel-
ding fra medlemmene om at ett, stort ar-
rangement i året var tilstrekkelig.

7  Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra 
med i lokallagsarbeidet?

Lønn er et viktig område for medlem-
mene, og nær kontakt med Deltas hoved-
tillitsvalgte er viktig. Mange medlemmer 
ønsker hjelp til å fremme lønnskrav. El-
lers er både Delta og NTpF viktige når det 
gjelder å fremme viktige saker politisk, og 
i vareta yrkesgruppens rettigheter. Kon-
takten er god, NTpFs forbundskontor gir 
rask tilbakemelding på henvendelser, og 
det er bra.

8  Hvordan ser du for deg utviklingen 
innen faget de neste ti år?

Vi vil jo etter hvert trolig bli lagt under 
kommunene, og det tror jeg kan by på 
mange muligheter, men også noen store 
utfordringer. Jeg ser for meg mer samar-
beid med andre tjenesteytere, mer jobbing 
i team, og forhåpentligvis også større inn-
flytelse på administrasjons- og planleg-
gingssiden. Tannpleierne vil bli mer synli-
ge som yrkesgruppe, og mer involverte på 
alle plan. Det er i hvert fall håpet. Men det 
er også mye usikkerhet knyttet til en even-
tuell overføring til kommunen, og i verste 
fall blir vi prioritert ned eller mister ar-
beidsoppgaver. Vi får se hva som skjer. Jeg 
har også et ønske for fremtiden om at ut-
danning gjøres enda mer tilgjengelig, og at 
det blir gitt tilbud om videreutdanning for 
tannpleiere også andre steder i landet. Vi 
bør få flere arbeidsoppgaver i fremtiden, 
blant annet på sykehus og i utdanningen 
av helsepersonell, så jeg tror yrkesgruppen 
vår blir stadig viktigere ettersom årene går.

Tekst: anne buvik   foto: privatLOKALAVDELINGENE
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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

13414_zendium_Dental_ann_216x266_NO.indd   1 27/01/16   13.15
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AKTUELT

Fordi den patologiske prosessen med 
avleiring av amyloide plakk i hjernen 
ved Alzheimer kan starte flere tiår før de 
kliniske symptomene, kan det være klokt 
å satse på umiddelbare tiltak.
I de komplekse mikrobesamfunn som 
oral biofilm/plakk huser, er det påvist 
over 700 bakteriearter. Her er bakterier 
og andre mikrober skjermet mot vertens 
forsvarsmekanismer og farmakoterapi. 
Om lag 90 prosent av våre mikrober 
huses i biofilm/plakk.
Oral biofilm/plakk er utgangspunktet for 
lokale sykdommer som marginal og api-
kal periodontitt. Munnhulens mikrober 
kan imidlertid også spre seg systemisk 
og bidra til avleiring av plakk og inflam-
matoriske vevsskader, som kan føre til 
sykdommer som hjerte- og karlidelser, 
leddgikt og demens. Best fastslått er sam-
menhengen ved kardiovaskulære lidelser, 
men dokumentasjonen er økende ved for 
eksempel Alzheimers sykdom.

MEDVIRKENDE ÅRSAK
To nyere publikasjoner (1, 2) beskriver 
periodontitt som en medvirkende årsak til 
sykdommen: I den ene studien (Miklossy 
J) ble det funnet en signifikant assosiasjon 
mellom Alzheimers sykdom og ulike typer 
av spiroketer (inkludert periodontale pato-
gene spiroketer og Borrelia burgdorferi) – 
og patogener som Chlamydia pneumoniae 
og Herpes simplex virus type-1. Kronisk 
cerebral spiroket infeksjon kan forårsake 
sakte progressiv demens, kortikal atrofi og 
amyloide avleiringer.

I den andre studien (Cerajewska TL et al.) 
er rollen til periodontitt som en risikofaktor 
for flere systemiske sykdommer, allment 
akseptert. Det er økende bevis for assosia-
sjon mellom periodontitt og sporadisk sent 
debuterende Alzheimer. Nyere epidemiolo-
giske, mikrobiologiske og inflammatoriske 
funn styrker sammenhengen.

RISIKOFAKTOR
Fordi kronisk periodontitt er en infek-
sjon som kan forebygges og behandles, 
er dette en modifiserbar risikofaktor. 
Fjerning eller forebygging av dannelse 
av orale plakk kan redusere dannelsen 
av biofilm/plakk i hjerte, hjerne, ledd og 
andre organer.
Vi opplever alle bakteriemi ved daglige 
hendelser som tannpuss og tygging av 
mat. Hos en frisk person er immunsyste-
met godt rustet til å håndtere forbigående 
bakteriemi. Dersom immunsystemet er 
hemmet, kan bakteriemi resultere i alvor-
lige systemiske infeksjoner. Dette gjelder 
for eksempel pasienter med borreliose 
og/eller andre kroniske infeksjoner, samt 
pasienter på immunsuppressiv farmako-
terapi.

SAMSPILL OM PASIENTEN
For personer med slike lidelser bør deres 
lege, tannlege og tannpleier samarbeide 
og begge informere om betydningen av å 
ha en ren og sykdomsfri munn.
Blant tannlegens/tannpleierens gjøremål 
inngår opplæring av pasienten i daglig 
munnrenhold, samt når det er berettiget, 

profesjonelle behandlinger som subgingi-
val depurasjon av pasientens tenner. 
Viktigst er det å eliminere patogen 
biofilm/plakk - gjennom regelmessig me-
kanisk tannrengjøring. Antiseptika, som 
klorheksidin, kan i visse situasjoner være 
et supplerende hjelpemiddel.

SNIKENDE SYKDOM
 Periodontitt er en snikende sykdom som 
rammer mange. Kronisk marginal perio-
dontitt rammer i varierende grad de fleste 
voksne mennesker. Sykdommen er sjel-
den før 30–35 års alder, og gir vanligvis 
svake eller ingen subjektive symptomer.
Fordi sykdommen oftest utvikler seg 
uten kliniske symptomer som pasientene 
oppdager, er det viktig at tannhelseperso-
nell regelmessig undersøker voksne med 
fokus på tidlige tegn på periodontitt.

FOREBYGGING
 Som i andre sammenhenger vil forebyg-
ging og tidlig behandling være enklere, 
rimeligere og gi et bedre resultat. Det å 
ha en frisk munnhule er ikke bare viktig 
for vår daglige velvære, men kan redusere 
avleiringen av plakk og inflammatoriske 
skader mange steder i kroppen. Derved 
bedres vår generelle livskvalitet.
Det er en god ide – for de aller fleste –  
å skjerpe den daglige mekaniske ren-
gjøringen av tennene og munnhulen, og 
ha en regelmessig dialog med tannlege/
tannpleier om eventuelle supplerende 
forbyggende tiltak.

alzHeimerS Sykdom: 

DÅRLIG MUNNHYGIENE 
en medvirkende årSak

periodontitt er en snikende sykdom som rammer mange, og nyere forskning  
beskriver periodontitt som en medvirkende årsak til alzheimers sykdom.

av per løkken, professor emeritus i farmakologi
først publisert på nettstedet «dagens medisin». gjengis med forfatterens tillatelse.
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AIR-FLOW MASTER PIEZON® AIR-FLOW MASTER®

AIR-FLOW® PLUS PULVER FJERNER BIOFILM SKÅNSOMT I KRITISKE OMRÅDER LANGS GINGIVALRANDEN, 
APROXIMALT, FURKASJONER, SUBGINGIVALT OG I FISSURER. STEDER HVOR TRADISJONELL PUSS IKKE ER MULIG.

AIR-FLOW® HÅNDSTYKKE AIR-FLOW® PERIO HÅND-
STYKKE MED MARKERING AV 
LOMMEDYBDE PÅ SPISSEN

} Peri-implantitt er implantatpasientenes periodontitt

} Biofilm og plakk forårsaker mucositt som kan føre   

    til bentap og peri-implantitt

} Regelmessig behandling med AIR-FLOW® og 

    PERIO-FLOW® forebygger peri-implantitt

Bentap rundt et implantat 
(peri-implantitt)

Foto Prof. Dr. Stefan Renvert, 
Kristianstad University, Sweden

ORIGINAL PLUS PULVER DET STORE PLUS 
I SUB- OG SUPRAGINGIVAL PROFYLAKSE
FORDELER MED PLUS PULVERET: 
} Raskt og effektivt 

} Behandler sub og supragingivalt på samme tid

} Smertefritt og ingen irritasjon på gingiva/             

    slimhinner

} Ingen slitasje på emalje, rotoverflate eller 

     implantat

BYE-BYE  B IOF I LM

1. 2. 3. 

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

PROFYLAKSEBEHANDLING MED ORIGINAL 
AIR-FLOW®  OG PERIO-FLOW®

AIR-FLOW®

SUPRAGINGIVALT
AIR-FLOW®

SUB- OG 
SUPRAGINGIVALT

AIR-FLOW®

SUBGINGIVALT

WWW.BYEBYEBIOFILM.COM

Behandler 
mucositt og 
forebygger 
peri-implantitt
> 4 mm

4. 
AIR-FLOW®

SUBGINGIVALT
VED IMPLANTAT

AIR-FLOW® MED DET NYE PLUS PULVERET 
FJERNER BIOFILM SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT!

Kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier Linda Kjølstadmyr, 
t: 40053691 eller lk@whnordic.no for mer informasjon.

Over 
emalje-
sement 
grensen

Emalje-
sement 
grensen 
< 4 mm

Emalje-
sement 
grensen 
> 4 mm

AIR-FLOW® PULVER PLUS

Erythritol 
14 µm 


