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Utdanning som døråpner?
Nå er den nye videreutdanningen for tannpleiere etablert,
og den starter i januar. Interessen er allerede stor, og det er
fortløpende inntak. Se omtale lenger bak i bladet.
For mange kan videreutdanning være nøkkelen til mye
muligheter. Tannpleieryrket i seg selv er givende og
spennende, og et fremtidsrettet yrke. Men tannpleieren har
flere muligheter. Mange tannpleiere er allerede etablert i
administrative roller, som folkehelsekoordinatorer eller
rådgivere i det offentlige, både i helse og stat. Andre leder institusjoner av ulike
slag.
Nye utfordringer kan ofte utløse latent potensial. Skifte av jobb, skifte av miljø,
skifte av arbeidsoppgaver – det kan være det puffet du trenger for å komme
videre. I disse tider er evne til omstilling noe som etterlyses av mange
arbeidsgivere. Hvordan takler man forandringer og nye utfordringer?
Mennesker er forskjellige. Mange misliker sterkt forandringer, og vil gjerne ha
alt ved «det gamle», år ut og år inn. Det kan kjennes trygt og behagelig. Andre
vil gjerne ha litt mer spenning, og ser på det å skifte jobb eller oppgaver som en
spennende mulighet man bør gripe. Personlig tilhører jeg den siste kategorien. I
min yrkeskarriere har jeg byttet jobb flere ganger, og alltid opplevd det som
positivt og utviklende. Faktisk ganske befriende – om man etablerer seg i et nytt
miljø, starter man med blanke ark, kollegene dine kjenner lite til deg, og er åpne
– de har ikke med seg gammel kunnskap eller sementerte oppfatninger av deg i
bagasjen. Det blir opp til deg å forme hvilket inntrykk du vil de skal få av deg,
og du vil selv få nye impulser som kan gjøre deg til en bedre yrkesutøver.
Nå er ikke alle jobbskifter solskinnshistorier, men det kan by på flere positive
overraskelser enn mange regner med. Jeg har hørt mange «dette skulle jeg gjort
for lenge siden» når noen omsider har tatt mot til seg og tatt beslutninger som
medførte endringer.
Så selv om du er fornøyd der du er – vær våken for nye muligheter. Og et
tilbud om videreutdanning, som det nyetablerte ved Høyskolen i Vestfold og
Buskerud, kan være et puff man trenger for å våkne av dvalen og utfordre seg
selv. Og ingen har noensinne blitt dummere av å lære mer!
Vi deler kunnskap også i dette nummeret av Tannstikka – takk til bidragsytere
for flotte fagartikler. Ha en god høst, nyt høstfargene!
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Leder

Primærhelsemeldinga
I «Fremtidens primærhelsetjeneste
- nærhet og helhet», St.m. 26, legg regjeringa fram plan for å skapa ei heilheit
i helse- og omsorgstenesta. I meldinga
blir det satsa på auka kompetanse, betre
leiing og organisering av team overfor
brukarane. Målet er høgare grad av
meistring hos brukarane, og redusera
kronisk sjukdomsutvikling gjennom
tidleg intervensjon, god samhandling og
pasientdeltaking. NTpF ser fram til at
samhandlingsreforma sin intensjon blir
følgt opp. I samhandlingsreforma er det
samarbeid mellom spesialisthelsteneste
og kommunen som er vektlagt. I primærhelsemeldinga blir samhandling utvida
til å gjelda samarbeid mellom dei ulike
fagmiljøa i kommunane.
Tannhelsetenesta er omtalt som ein del
av primærhelsetenesta. Norsk Tannpleierforening har gitt skriftleg notat til
meldinga, og NTpF var også med på
høyring i Stortinget. Dette er ei viktig
melding for vår yrkesgruppe, som
satsingsområda understrekar. I høyringa
gav NTpF uttrykk for at tannhelsetenesta
vil gi best teneste ved fortsatt å vera
fylkeskommunalt forankra.
I ei tid med fleire eldre og fleire
menneske med samansette lidingar, er
det heilt nødvendig at fleire av helse- og
omsorgstilboda blir tilbydd i kommunen.
Sjukehusa kan ikkje bli fylt med pasientar
som vil kunna få ei like god og billigare
behandling i kommunen. Eit større
kommunalt ansvar for helsehjelp krev eit
betre tverrfagleg samarbeid. I meldinga
blir det lagt opp til team som skal ha ein
heilheit i ansvaret for grupper av
pasientar. Det skal vera behov for hjelp
som skal styra tilbodet, ikkje diagnosen.
Dette arbeidet bør tannhelsetenesta vera
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ein del av, understrekar NTpF. Som kjent
er pasientar som i kortare eller lenger tid
har behov for oppfølging av primærhelsetenesta, spesielt utsett for å utvikla
sjukdom i munnen. Som det står i
meldinga, har tannhelsetenesta erfaring
over tid med å arbeida på tvers av
yrkesgrupper og forvaltingsnivå. Det er
tannpleiarane som har erfaring og sit
inne med kompetanse på dette området.
Difor vil tannpleiaren bli ein aktiv aktør i
den framtidige helse- og omsorgstenesta.
NTpF er einig med meldinga i at den
framtidige helsetenesta må ha rett
kompetanse. Skal vi oppnå ei heilheit i
tenesta, må kompetanse på samhandling
og helsefremjande- og førebyggjande
arbeid, vera til stades i tillegg til den
yrkesfaglege kompetansen.
Det er gledeleg at det i primærhelsemeldinga blir sett behov for vurdering av
folketrygda sin innretning. I dag blir
folketrygda utløyst først ved sjukdom.
Skal den framtidige helse- og omsorgstenesta få den profil som er tenkt, må der
vera økonomiske insentiv som fører
tenesta i ønskt retning. NTpF ser fram til
ei folketrygd med innretning på det
førebyggjande arbeidet.
25. september fekk vidareutdanninga i
Tannpleie og helsefremmende arbeid, si
endelege godkjenning til oppstart januar
2016 ved Høgskulen i Buskerud og
Vestfold. NTpF har nådd ein mile pel som
foreining. Det er mange å takka for
etablering av vidareutdanning for
tannpleiarane. Tusen takk for all velvilje
ved høgskulen og spesielt til instituttledar
Ingunn Stang, takk til kunnskapsrike og
idealistiske tannpleiarar og andre i NTpF
sitt nettverk som har hatt eit stor
engasjement i alt forarbeid til etablering

av dette tilbodet, og tusen takk Benthe,
fagutviklar i NTpF, for din viktige innsats
over tid!
Resultatet er strålande. Då står det igjen
for ledar av NTpF, og oppfordra tannpleiarar til å søkja eit spennande studie.
Studie understrekar den sjølvstendige
rolla som tannpleiaryrket og fagområdet
skal ha!

på plakaten

Velkommen til TAKO-dagene
19.-20. januar 2016
Thon Hotel Opera Oslo
Seminar om oral helse ved sjeldne diagnoser

Nye tannpleiere i Bergen
Dette er avgangskullet fra tannpleierstudiet
i Bergen våren 2015. De uteksaminerte
tannpleierne er Anette L. Husevåg, Tina I.
Hansen, Maria Evjen, Catrin del Rio
Honningsvåg, Marthe Langeland, Susan
Norman, Lena K Barstad, Minna V Sæter,
Michelle Knarvik, Maja G Mære, Kristiane
Opitz, Marit Elisabeth Råmunddal, Monica
Raa, Ragnhild Jensen, Linn Husøy, Livia
Thengs, Morten Nielsen, Lana Markotic,
Camilla Isaksen. Musukula Fahnbulleh og
Anne Lill Klungsøyr var ikke tilstede da
bildet ble tatt.
NTpF gratulerer og ønsker lykke til!

Hvilken betydning har det for
forebyggende behandling og
tannbehandling at en person har en
sjelden diagnose? Hvordan påvirkes
orofaciale funksjoner som
spising og tale? Og hva med sikling?
Målgrupper: Fagpersoner fra
tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pedagogisk tjeneste,
spesialisthelsetjenesten, barne- og
voksenhabiliteringen.
Påmeldingsfrist: 15. november 2015 til
MarianneLange.Hauge@tako.no
Total pris: kr 2000,- En dag: kr 1000,-.
Kaffe og lunsj er inkludert.
19. januar: Tverrfaglig tilnærming til
orale problemstillinger
•	Barrierer for helse - og
tannhelsetjenesten
•	Angst og vegring - hvorfor er det så

Utsatte barn i
tannhelsetjenestens søkelys
Kompetansenettverk vest om tannhelse,
omsorgssvikt og overgrep mot barn
arrangerer tverrfaglig konferanse med
fokus på tannhelsetjenesten sin
avdekking av omsorgssvikt. Konferansen
avholdes i Bergen 2. desember og
Stavanger 3.desember.
Målgruppen er tannhelsetjeneste
(offentlig og privat), barneverntjeneste,
helsepersonell, politi, kommunalt ansatte
som arbeider i nær tilknytning til barn
og studenter innen aktuelle fagfelt.
Du finner mer informasjon og link på
http://www.tannhelserogaland.no/
newsread/document.aspx?nodeid=5904

vanskelig noen ganger og hva kan vi gjøre?
•	Å snakke med barn og unge om deres egen
diagnose
•	Livskvalitet og utfordringer ved å leve med
et annerledes utseende eller en kronisk
tilstand
•	Vold og overgrep mot barn med
funksjonsnedsettelser
20. januar: Innføringskurs i orofacial
motorikk - undersøkelse og behandling
•	Innføring i grunnleggende orofacial
anatomi og fysiologi
•	Undersøkelse av orofacial sensorikk og
motorikk
•	Orofacial stimulering og oralmotoriske
øvelser - teoretisk gjennomgang med
praktiske øvelser

JUBILANTER

NTpF oppfordrar tannpleiarane til
å inngå avtale med Norsk Helsenett
Ca 75% av tannpleiarar har inngått avtale
med Helsenett. NTpF støttar HELFO sin
oppfordring at tannpleiarar som ikkje
sender refusjonskrav elektronisk, inngår
avtale med NHN for å kunna senda inn
refusjonskrav elektronisk. Elektronisk
innsending av refusjonskrav vil gi ein
enklare kvardag både for deg og for
HELFO. Sjå fagsida på www.tannpleier.no
for meir info og link.

40 år
50 år
60 år

Anette Kristin Johannessen
Anita-Yvonne Wiik-Andersen

Anne-Lise Aase
Bodil Kristin Høgstøyl

Kristin Sørje Skogstad
Kjersti Carlsen
Åse Bjørkaas
Eli Helen Limstrand

Ønsker du ikke å stå oppført
i denne oversikten, er det
fint om du sender en
melding om dette til
ntpf@delta.no
– senest innen fristen for
bidrag til bladet.
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EDHF-møte
i Dublin
I år var det Irland som var
vertslandet for vår årlige
samling i EDHF, European
Dental Hygienists Federation.
Vi møttes i Dublin andre helgen i september. Først ble det
nordiske møtet avholdt. Det er
alltid inspirerende å høre hva
som er skjedd i våre naboland
i løpet av det siste året.
Av Anne- Mai Nilsen,
NTpFs internasjonale representant

I år var det spesielt rekruttering av
medlemmer til foreningen som stod i
fokus. Samtidig gikk diskusjonen rundt
det at det er så mange tannpleiere som
jobber i en delt stilling som tannpleier og
assistent.
Magasinet International Journal of
Dental Hygiene er tilgjengelig elektronisk
for alle medlemmene av den danske
Tannpleierforeningen. Det er en betydelig
kostnad for foreningen, og formann
Elisabeth Gregersen tok opp temaet i
forhold til hva vi gjør i de andre nordiske
land.
NTpF kunne dele nyheten om
videreutdanningen som skal starte i
januar 2016, og at det er planlagt
mulighet for et masterprogram i
helsefremmende arbeid. I tillegg
planlegger Sverige å lage en
videreutdanning innenfor spesifikke tema
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Representanter for de nordiske land samlet i Dublin under årets konferanse.

for tannpleiere, som for eksempel
eldretannpleie, periodonti og
barnetannpleie.
Vi snakket også om World Oral Health
Day som NTpF vurderer å markere i
samarbeid med lokalforeningene i årene
fremover. For første gang markerte Norsk
Tannpleierforening i år denne dagen, og
sammen med Tannlegeforeningen og
Diabetesforbundet. Den svenske
tandhygienistforeningen markerer dagen
årlig i samarbeid med den svenske
tannlegeforeningen.
Den finske tannhelsetjenesten sliter med
reduserte bevilgninger fra regjeringen.
Dette går ut over yrkesutøvere i offentlig
sektor og ikke minst pasientene. Finland
har et annet utdanningssystem enn de
andre nordiske land.
Den finske tannhygienistforeningen
planlegger en 60 poengs videreutdanning
som Health care spesialist.
Spesialiseringen kan blant annet omfatte

kariologi, periodonti, eldretannpleie eller
radiologi.
Lørdag møttes 14 av medlemslandene
til møte i EDHF. Der har
medlemslandene mange felles
utfordringer. Under møtet ble det
diskutert og besluttet en felles
kompetansebeskrivelse, common
professional profile, for tannpleiere i
Europa. Denne beslutningen medfører et
første skritt i retning av og en grunn for å
utarbeide et Common Education
Framework, CEF. Som dere vet, er også
EUs direktiver styrende for Norge. Det er
derfor viktig at EDHF i fellesskap beskriv
det faglige innholdet i
tannpleierutdanningen. Ett CEF direktiv
reguleres gjennom EU-direktiv og
målsettingen er et godkjent
yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Det er viktig
også for å kunne praktisere som
tannpleier i europeiske land.
NTpF kommer tilbake til denne saken.

SOFT-PICKS

NY

HE

®

faglig

T!

AVANSERT rengjøring mellom ALLE tennene!
ELASTOMER

Konisk
rengjøringsdel av Elastomer for
GUM® Soft-Picks®
Advanced
MAKSIMAL PLAKKFJERNING.
Latexfri.

FLEKSIBLE GUMMITIPPER
Fleksible gummitipper som tilpasser seg interdentale
mellomrom for MAKSIMAL RENGJØRING. Masserer
tannkjøttet, øker blodsirkulasjonen og gir ett SUNNERE
TANNKJØTT.

ERGONOMISK FORM
Tilpasset kjevens naturlige form for
LETTERE TILGANG i de bakre
approximale mellomrom.

FAST GREP

Langt skaft med fast grep for
ENKLERE TILGANG
og BEDRE TEKNIKK.
SOFT-PICKS ®
SOFT-PICKS ®
GUM® Soft-Picks® Advanced

Våre samarbeidspartnere:

Vare nr:
650M30

Sunstar | Tel 909 84154 | info.se@se.sunstar.com

BASIS Dental

>>
7

faglig

KRONISK MARGINAL PERIODONTITT
- HVORDAN OPPNÅ EN VELLYKKET
BEHANDLING?
I anledning NTpF sin fagkonferanse i Sandefjord var jeg og periodontist Nils Henrik Melin
foredragsholdere under emnet periodontitt. Jeg ble spurt om jeg kunne lage et innlegg i
«Tannstikka» rundt kriteriene for en vellykket behandling.
TEKST: Tannpleier Ragnar Håkstad, TkNN

Jeg ønsket å få frem to erfaringer med
behandlingen av tannfestesykdommen
periodontitt:
1: Sykdommen er i de fleste tilfeller ganske
enkel å få kontroll på og følge opp.
2: Det aller meste av denne behandlingen
kan og bør tannpleieren ta seg av.
Innledning
Tannpleieren kan lett forhindre
tannkjøttsykdom i å oppstå bare med
veiledning og rutinemessig forebyggende
behandling. Vi kan med tidlig diagnose
av marginal periodontitt gi en enkel
og billig behandling og oppfølging av
sykdommen.
Ubehandlet periodontitt derimot
svekker livskvalitet og truer allmennhelse.
Jo lenger den får skride fram, jo
vanskeligere er den å behandle og jo
dårligere blir prognosen. Både fra
samfunnsøkonomiske perspektiv og
folkehelseperspektiv er det viktig å bruke
de ressursene som tannpleierne står for.
Selv om periodontitt har flere
medvirkende årsaker ser vi at de aller
fleste pasientene blir friske og holder seg
sykdomsfrie med en enkel ikke-kirurgisk
behandling.
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Forutsetning for å lykkes er ofte basert på:
1: Organisering og oppfølging av
pasientene.
2: Plakkontroll - at pasienten
gjennomfører en god daglig
tannrengjøring.
3: Periodontal instrumentering der
tannstein og oral plakk biofilm
rutinemessig elimineres.
Organisering og oppfølging av
pasientene
Målsettingen er at befolkningen har
god tilgang til tannhelsetjenester og god
kunnskap til å kunne bevare sin tannhelse
og unngå sykdom.
Kronisk marginal periodontitt kalles
ofte for en snikende sykdom som ofte
ikke gir symptomer før den blir alvorlig
og behandlingskrevende. Ofte merker
ikke pasienten noe før tennene flytter på
seg og blir løse. Tannpleieren spiller en
nøkkelrolle i førstelinjetjenesten der de
rutinemessig undersøker, behandler og/
eller henviser for videre tannbehandling.
Behandlingen kan deles inn i tre faser.
Den første fasen innebærer kartlegging av
sykdommen, pasientinformasjon og
plakkontroll. Den andre fasen er

eliminering av plakk og tannstein og
retensjonsssteder for disse med nøye
depurasjon og oppfølging av hygiene.
Med kontroll etter innledende behandling
vil vi kartlegge pasientens evne til
plakkontroll og resultat etter depurasjon.
I visse progredierende tilfeller vil vi i
samråd med tannlege sette opp for
kirurgi, vurdere annen behandling eller
henvise til spesialist. I siste fase er det
vedlikeholdsfasen hvor vi følger opp med
jevnlige kontroller etter en individuell
vurdering av de faktorene som påvirker
pasientens periodontitt. Pasienter med
periodontitt vil alltid ha potensiale til å
erverve sykdommen igjen, så en
vedlikeholdsfase vil alltid være livslang.
En god rettesnor på et
gjennkallingsinterval for pasientene
finnes på http://www.perio-tools.com/
pra/en/index.asp.
Betydningen av plakkontroll
Sykdommen er multifaktoriell
der de sykdomsgivende faktorene
overdominerer de helsebringende
faktorene. Det er viktig å vite de
sykdomsgivende årsaker for å kunne
behandle sykdommen rett. Likevel er det
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noen faktorer som påvirker sykdommen i
større grad enn andre.
I de aller fleste tilfellene vet vi at om vi
oppnår plakkontroll og god mekanisk
tannrengjøring er det langt på vei nok til
å oppnå full sykdomskontroll for de fleste
med kronisk periodontitt. Spesielt der
sykdomsbilde er oppdaget tidlig og ikke
har fått utviklet seg til en alvorlig og
behandlingskomplisert tilstand.
Vi kan med gode holdepunkter se at de
pasientene som er i stand til å ha en
plakkontroll (PI) på 80% eller bedre
gjennom sin daglige tannhygiene så er
det mye lettere å få kontroll på
sykdommen.
Manuell tannbørste
Mønsterstudier gjort av tannpussevaner
viser at de fleste mennesker som pusser
tennene daglig bare klarer å rengjøre
halvparten av tannflatene.
Det er en stor utfordring for oss
tannpleiere i å få bedret den daglige
tannrengjøringen og at pasienten
gjennomfører innlærte rutiner over tid.
Om tennene står fint i tannbuen, har
fine gingivale nivåer og fine papiller og
det i tillegg ikke er periodontitt
approksimalt og plakkindeksen er lav kan
det være nok å pusse med manuell eller
elektrisk tannbørste. Elektrisk tannbørste
med oscillerende/roterende børstehode
virker å ha en 7% bedre effekt målt mot
manuell tannbørste (Deery C. et. al 2004).
Solobørste
For de aller fleste pasientene med
moderat og alvorlig periodontitt er det
nødvendig å bruke en solobørste i tillegg.
Solobørste kan med fordel introduseres
når pasienten ikke evner god plakkontroll
med manuell tannbørste. Spesielt i
molarområdene og i underkjevens
linguale front kan det være fordel med
solobørste. Spesielt med inverteringer,

retraksjoner og i risikoområder som
furkasjoner og konkaviteter kan
solobørsten gjøre plakkontroll lettere.
Individuell tilpasning og at pasienten
selv får øve med veiledning av behandler
er viktig under introduksjon av dette
hjelpemidlet. Fordelen med solobørste er at
med et konkavt og smalere børstehode når i
konkaviteter og at børstene når 2 millimeter
subgingivalt (Værhaug et. al 1975).

Approksimal rengjøring
Approksimale flater utgjør halvparten
av alle tannflatene og er avgjørende å
inkludere i et tilpasset hygieneregime
om det er festetap som rammer
approksimalrommene. Det er å anbefale at
tiltakene er individuelt tilpasset den enkelte
pasient der man tar i betraktning tidligere
erfaringer, tannstilling og anatomi og
størrelsen på approksimalrommene.

Tanntråd (tabell 1
Det er mange som er flink å bruke tanntråd daglig takket være at produktene har blitt
enklere å bruke og markedsføringen har vært god. Sammenfattende studier forteller oss at det faktisk kan virke som tanntråd har svært liten tilleggseffekt ved siden av
vanlig tannpuss (Periodontology 2000, 55, 2011). Det kan også virke som det er en
vanskelig atferd for pasienten å følge opp da den kan være krevende å beherske og
lære (Van der Weijden GA et al 2005). Er pasienten fortrolig med tanntråd og bruker
dette er det greit å motivere og forsterke denne vanen. Ved periodontal undersøkelse
og plakkundersøkelse kan vi nærmere se om det virker eller ikke for gjeldende pasient.
Om det ikke gir tilstrekkelig effekt og de approksimale forholdene ligger til rette kan
det være greit å anbefale en tykkere tanntråd som superfloss eller implantattanntråd.

Tabell 1
Descriptive overview over the results of the dental floss and tootbrush group compared to the toothbrush only group (Bechier et. al)
Reference
Plaque score
Gingival score Bleeding score
Finkelstein et.al. (45)
0
0		 0
Gjermo et.al. (53)
+
x		 x
Hague & Carr et.al. (54)
?
0		 x
Hague et.al. (55)
0
0		 x
Hill et.al. (58)
0
0		 x
Jared et.al. (67)
+
0		 0
Kiger et.al. (74)
+
0		 x
Schiff et.al. (110)
0
0		 x
Vogel et.al. (133)
0
0		 x
Walsh et.al. (137)
0
x		 +
Zimmer et.al. (149)
0
x		 0
+ significant difference in favor of tooth brush plus floss group, 0 no significant
difference, x no data available, ? unknown.
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Tannstikker (tabell 2)
Tannstikker kan ha en effekt i at den kan
dytte bort gingiva og rengjøre noe
subgingivalt. Forskning gir ingen klare
svar på at det er effektivt og om den gir en
tilleggseffekt sammen med tannbørsten.
Mellomromsbørste (tabell 3)
Det er en mye sikrere evidens på at
mellomromsbørsten fungerer. Hele åtte
store studier viser at den gir

plakkreduksjon og to studier viser at bruk
av mellomromsbørster også førte til
reduksjon av lommedybder
(Periodontology 2000, 55, 2011). Fordelen
med mellomromsbørste er dens evne til å
kunne nå 3 millimeter under tannkjøttet
og å børste i konkaviteter. Hos pasienter
uten stor papillareduksjon og normalt
gingivalt nivå skal man unngå å
introdusere mellomromsbørsten for ikke å
påføre en gingival retraksjon.

Tabell 2
Descriptive overview of the results for woodsticks compared to other interventions (Adapted from Hoenderdos et.al)
Reference
Plaque score
Bleeding score
Gingival score
Comparison
Barton (16)
x
+
x
Toothbrush only
Bassiouny & Grant (17)
0
x
x
Toothbrush only
Caton et.al (30)
x
+
x
Toothbrush only
Finkelstein & Grossman (44)
0
+
0
Toothbrush only
Gjermo & Fløtra (53) part I
0
x
x
Toothbrush only
Bergenholtz & Brithon (22)
x
x
x
Dental floss
Finkelstein & Grossman (44)
0
?
0
Dental floss
Gjermo & Fløtra (53) part I
0
x
x
Dental floss
Gjermo & Fløtra (53) part 3
0
x
x
Dental floss
Wolfe (145)
0
x
x
Dental floss
Bassiouny & Grant (17)
?
x
x
Interdental brush
Gjermo & Fløtra (53) part 3
x
x
x
Interdental brush
+ significant difference in favour of test group, 0 no significant difference, x no data available, ? unknown.

Tabell 3
Descriptive overview of the results for interdental brushes and other interventions (Adapted from Slot et.al)
Reference
Plaque score Gingival score Bleeding score Pocket depth
Comparison
Bassiouny & Grant (17)
?
x
x
x
Toothbr. only
Jared et.al (67)
+
+
0
x
Toothbr. only
Kiger et.al (74)
+
0
x
x
Toothbr. only
Christou et.al(32)
+
x
0
+
Dental floss
Gjermo & Fløtra (53)
+
x
x
x
Dental floss
Ishak & Watts (65)
0
x
0
0
Dental floss
Jackson et.al. (67)
+
x
0
+
Dental floss
Jared et.al (67)
0
0
0
x
Dental floss
Kiger et.al (74)
+
0
x
x
Dental floss
Røsing et.al. (101)
+
x
x
x
Dental floss
Yost et.al. (148)
0
0
0
x
Dental floss
Bassiouny & Grant (17)
?
x
x
x
Woodstick
Gjermo & Fløtra (53)
+
x
x
x
Woodstick
+ significant difference in favour of test group, 0 no significant difference, x no data available, ? unknown.
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Individuelt tilpasning av hygienetiltak er viktig. Mellomromsbørsten og
solobørsten virker ofte perfekt sammen. Der børstene til solobørsten ikke
virker, tar mellomromsbørsten over.

Plakkinnfarging
Plakk biofilm har ofte lignende farge
som tennene og kan være vanskelig å
kartlegge. Plakkinnfarging kan være
et godt hjelpemiddel for å få en klinisk
oversikt over menge og lokasjon og for å
visualisere dette for pasienten.
Pasientkommunikasjon
Erfaringer fra klinikere og helsearbeidere
som driver med atferdsendring viser at
det ofte ikke er lett å starte med et nytt
gjøremål som for eksempel solobørste
eller slutte en vane som eksempelvis
røyking.
Mye tyder på at måten vi kommuniserer
og involverer pasientene våre på er
avgjørende for om de virkelig evner å
gjennomføre de hygienetiltakene vi
ønsker. Pasienten evner bedre å
gjennomføre atferdsendring når de selv
kan sette ord på og utdype sine problemer
og selv finne løsninger på hva som skal til
for å få sykdomskontroll. Klarer vi å lede
pasientene våre til en slik selverkjennelse
og innsikt så har vi også laget veien for at
pasienten jobber mer effektivt sammen
for å oppnå sykdomskontroll. Pasienten
har da en indre overbevisning om
gjennomføring av plakkontroll og
behandling og mye av suksesskriteriet er
da lagt.
For best mulig å lykkes er vi ofte
avhengig av hvordan vi som behandlere
har klart å forstå pasientens problemer
ved å involvere de i alt fra anamnese til
behandlingsplan med oppfølging i hver
seanse. Her inngår også å vise empati og å

Plakk biofilm kan være vanskelig å oppdage. Ved hjelp av en innfargingsindikator kan man se plakket lettere, vise for pasienten og pasienten kan
også prøve å pusse det vekk å se effekten av egen tannpuss og finne ut selv
hva som skal til.

ivareta pasientenes autonomi i møtene
med oss på klinikken.
En kommunikasjonsmetode som viser
gode resultater fra klinisk forskning er
motiverende intervju (Jönsson et al
2009).
Med bakgrunn i metodikk der
klinikeren benytter åpne spørsmål,
fremme affirmasjon (selvtillit og tro),
reflektere det pasienten forteller og
avslutningsvis oppsummere kort det man
har snakket om.
Periodontal instrumentering
Selv med pasienter som utfører god
tannrengjøring og gjør sin jobb med en
PI lavere enn 80 % er det vanskelig å se
for seg at vi får kontroll på periodontitt
uten grundig å fjerne tannstein og å
fjerne plakk biofilm.

Presisjon, taktilitet, innsyn, tilgjengelighet og ergonomi er fundamentene bak
periodontal instrumentering.
Om vi skal velge to viktige faktorer for å
oppnå en vellykket depurasjon så er det å
jobbe innenfor idealvinkel og å ha skarpe
nok instrumenter essensielt.
Idealvinkel
Idealvinkel menes vinkelen mellom
arbeidsdelens ansikt og tannflaten.
Om man jobber innenfor en vinkel på
45 - 90 grader klarer man fint å få en god
effekt av instrumentet. Best tar
instrumentet når du oppnår en vinkel på
mellom 60-80 grader. Dette er
idealvinkelen der det du får mest effekt av
instrumentet. (Se bilde som illustrerer
idealvinkel)

Punkt 3 i slipeprosedyren. Slip sekvensielt.
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Sliping
Uten skarpe depurasjonsintrument så er
det vanskelig å få fjernet tannstein. Med
sløve instrumenti risikerer vi å ikke ta
bort tannsteinen, men heller glatte den
til og maskere den. Vi ender opp med å
måtte bruke mer krefter mot tannen og
på det viset kan seansen bli mer belastende for pasienten. Vi taper presisjon og
taktilitet og vi risikerer at det går ut over
ergonomi og at vi overbelaster musklene
og skjelettet vårt. Vi vil i tillegg jobbe
mindre effektivt og heller bruke lengre tid
enn om vi hadde et skarpt instrument.
Vi bør derfor slipe ofte og lite. Instrumentene våre forbruker stål når de brukes
og blir sløve.
Sliper man sjeldnere og skal sette opp
instrumenter som er veldig sløve må vi
slipe bort mer metall og holde på lengre.
Dette fører også til at man kan forbruke
relativt mye av instrumentet på en
slipeseanse og gjøre at prosessen er mer
tidkrevende. Sliper man ofte er det bare få
drag over steinen som gjelder og
instrumentet er klar til bruk.
Målet med slipingen er å se til at vi får en
skarp egg på instrumentet og at vi bevarer
den opprinnelige konstruksjonen. Det er
derfor det er viktig å slipe over hele den
skjærende eggen og rundt tåa på
kyrettene og spissen på sigdene. Feilsliping fører til at kyrettene mister sin
opprinnelige karakter og egenskap og
gjør dermed at instrumentene ikke fungerer til det de er tiltenkt. Det er vanskelig å
adaptere dem, vanskelig å bevare skjerpen
og taktilitet og presisjon svekkes. Ved
sliping sponer vi av ytterste metalllag for
å få en kvass egg mellom ansiktet og
sideflatene til instrumentenes arbeidsdel.
Etter hvert som instrumentene brukes og
slipes forbrukes metallet og arbeidsdelen
blir tynnere. Om arbeidsdelen blir for
tynn og slitasjen for stor kan instrumentene gjøre skade på pasientene og
frakturere under bruk. Derfor er det
viktig å ha gode kliniske rutiner på å
inspisere instrumenten jevnlig og gjerne
før sliping.
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Testing av instrumentet på en teststav av plast.

Når vi skal sjekke om instrumentet er
skarpt eller ikke så er det letteste å bruke
en teststav av plast. Vi tilpasser instrumentet slik vi ville gjort om teststaven var
en tannflate, vi søker å få en idealvinkel
presis som man ville gjort ved et depurasjonsdrag. Med et lett trykk mot plaststaven sponer eller kutter man inn i
teststaven om eggen er skarp. Om eggen
bare glir over teststaven må det slipes.
Man kan også sjekke om eggen er skarp
ved å se på eggen under godt lys. På et
skarpt instrument har delingsflaten
mellom sideflaten og ansiktet ingen
bredde å vil fremstå som en tynn strek.
Om den er slitt vil denne kanten oppnå
en bredde som vil reflektere lyset. Der
instrumentet er sløvt vil det da være en
hvit bredere strek som lett kan observeres
under god belysning.
Maskindrevne slipesteiner kan være
nyttige i at de er effektive og kan være
lette å tilpasse rett vinkel. Ulempen er
gjerne at instrumentene må gjennom
sterilisering, gjerne autoklave etter at man
har maskinslipt. Et annet moment er at
ved lengre seanser må man gjerne sette
opp instrumentet med pasienten i stolen
og da er maskinliping uaktuelt i henhold
til hygieneprinsippene våre.
I så måte er også slipesteiner av
naturstein, type arkansassteinen, ikke å
anbefale da disse bør smøres med olje og
ikke lar seg gjøre å ha sterilt tilgjengelig
under arbeidet. Syntetiske slipesteiner
som man fukter med vann er lettere å
benytte når man sliper med stolen. Det er

sideflatene på instrumetet man sliper for
å oppnå skarphet. Mens vinklene på
halsen i forhold til arbeidsdelen er ulik
mellom instrumenttypene er stort sett
forholdet mellom ansiktet og sideflatene
omtrent den samme på alle instrumentene. Alle depurasjonsintrumenter (med
unntak av haker og excavatorer) har en
vinkel på omtrent 70 grader mellom
sideflaten og ansiktet. Det er denne
vinkelen vi ønsker å bevare når vi sliper.
Legger vi arbeidsdelen ned med sideflaten mot steinen vil vi kunne se en vinkel
mellom steinen og ansiktet. Om denne
vinkelen er ca 110 grader har vi oppnådd
en korrekt tilpasning.
• Slip sekvensielt og over tåa eller spissen.
• Bevege stein eller instrument.
• Guide.
• Sjekk kvasshet og slip til det er skarpt.
Oversikt over henvisningslitteratur kan fås
hos artikkelforfatteren.
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TEMA: SJELDNE DIAGNOSER OG INTERDISIPLINÆRT SAMARBED

Interdisiplinært samarbeid:

Behandling av en ung pasient med
multiple agenesier og mikrodonti
Av Roy Samuelsson og Bjørn Zachrisson
Artikkelen er hentet fra Tannlegetidende 7/2010
og er gjengitt med rettighetsinnehavernes
tillatelse.

Pasienter med multiple agenesier har
ofte behov for protetisk behandling på
et tidlig tidspunkt. Omfattende protetisk
restaurering i ung alder er vanligvis ikke
et førstevalg, men i enkelte tilfeller kan det
være vanskelig for pasienten å akseptere
midlertidige løsninger. I slike situasjoner
er det nødvendig med en inngående
vurdering av de langsiktige konsekvensene
av ulike behandlingsalternativer.
Preparasjon for konvensjonelt sementert
protetikk medfører store inngrep i de
naturlige tannvevene. På unge pasienter er
det vanligvis få og små skader på tenner
og støttevev slik at man normalt ikke

velger slik behandling unntatt i tilfeller der
det er helt nødvendig og at alternative
løsninger ikke finnes. Inngrepet ved en
konvensjonell behandling vil gi
permanente forandringer, og i et
langtidsperspektiv vil dette øke sjansen for
alvorlige biologiske komplikasjoner i
fremtiden. Dersom det alternativt blir
benyttet såkalt bondet porselen vil man
derimot trenge lite eller minimal
preparering. Det er heller ikke nødvendig
å legge preparasjons-avslutningen
subgingivalt slik at veldig lite av de
naturlige vevene blir forstyrret i
behandlingen. Dette gir minimal risiko for
fremtidige biologiske skader tilknyttet
behandlingen. Det estetiske resultatet ved
å benytte bondet porselen vil ofte også
være langt bedre sammenlignet med

konvensjonell sementert protetikk.
Denne artikkelen beskriver den
interdisiplinære behandlingen av en ung
pasient som manglet anlegg for sju
permanente tenner (i tillegg til
visdomstenner), og de tennene som var til
stede, var små og mer eller mindre
atypiske (Figur 1 og 2). Behandlingsplanen
innebar en kombinasjon av
kjeveortopedisk behandling for optimal
plassering av tennene, etterfulgt av
omforming av alle tenner (bortsett fra
første molarer i underkjeven) med
ultratynne bondede
porselenskonstruksjoner for å oppnå
optimal morfologi og størrelse. Ved
avsluttet vekst vil behandlingen bli fullført
ved at fem implantatforankrede kroner
innsettes i posteriore regioner.

Figur 1. Fotos (a,b) samt ortopantomogram (c) før behandling av en ni år gammel pasient med multiple agenesier og mikrodonti.
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Figur 2. Fortannsbitt (a) og røntgenbilder (b,c) før behandling.

Figur 3. Okklusale foto av overkjeven ved ulike stadier av den kjeveortopediske behandlingen.

Kjeveortopedisk behandling
De mange manglende tennene og den
reduserte størrelsen på de tennene som
var til stede, tilsa at det ikke var mulig å
lukke lukene kjeveortopedisk. Selv om
dette i teorien kunne vært gjennomført
ved å benytte mini-implantater som
forankring, ville tannbuene blitt for små
og korte. Derfor ble de eksisterende
mellomrom justert, og det ble åpnet
luker slik at implantater senere kan
innsettes i optimal posisjon. En
simulering av det ønskede sluttresultatet
ble på forhånd fremstilt i voks på en
modell med tennene i optimal posisjon
og med normal form og størrelse.
Denne modellen ble senere benyttet i
kommunikasjonen mellom behandlerne
og med tannteknikeren.
En kjeveortopedisk to-fase behandling
ble påbegynt i oktober 1994 da pasienten
var ni år og to måneder. Den første fasen
innebar mesialføring av underkjevens

laterale incisiver for å tillate mesial
erupsjon av hjørnetennene. Fordi det tok
lang tid før flere av de øvrige permanente
tenner brøt frem, varte fase to av den
kjeveortopediske behandlingen helt til
februar 2001 da pasienten var blitt 15 år og
seks måneder. Hele behandlingen hadde
da pågått i seks år og fire måneder.
I begge kjevers front ble lukene lukket
og/eller omfordelt for å gi plass for
protetiske konstruksjoner. I
premolarområdene ble det åpnet plass for
ett entannsimplantat i regio 25 (Figur 3C)
og for implantater i regio 36, 34, 44 og 46.
Selv om det var agenesi av overkjevens
venstre lateral, ble alle lukene i fronten
lukket. En stor luke ble åpnet mellom
første og andre premolar på venstre side
(Figur 3B,C). I underkjeven ble laterale
incisiver, hjørnetenner og første
premolarer ført mot midtlinjen (Figur 4).
Store luker ble åpnet mellom første og
andre premolar og mellom andre premolar

og første molar for å gi plass for
implantater senere (Figur 4B). Det ble limt
linguale retainere over 6 tenner i begge
kjever (Figur 4B, 13B).
Protetisk behandling
Den diagnostiske modellen av planlagt
resultat var utført slik at alle tenner hadde
optimal form og størrelse. Denne planen
innebar at alle tenner ble gjort større
bortsett fra underkjevens første molarer
som ble vurdert til å være store nok.
Bondede porselenskonstruksjoner (1, 2)
ble benyttet i den protetiske behandlingen.
Siden det ikke var grunn til å tro de ville
bli utsatt for store okklusale krefter og
fordi estetiske hensyn var viktige for
pasienten og foreldrene, ble det anvendt
feltspatporselen (Colorlogic, Dentsply
Ceramco 570, West College Avenue, PA
17404, USA) i alle enhetene.
Fordi pasienten viste lite overkjevetenner med avslappede lepper (3),
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Figur 4. Okklusale foto av underkjeven ved ulike stadier av den kjeveortopediske behandlingen.

var det indisert å forlenge fortennene. En
diagnostisk intraoral oppbygging ble
gjort ved hjelp av kompositt uten at
tennene var blitt etset først, for å
bestemme riktig lengde. På denne måten
kunne pasienten få et inntrykk av
hvordan sluttresultatet ville bli.
Prepareringen av fortennene besto å rue
opp emaljen samt å runde av skarpe
kanter. Dette er nødvendig for å oppnå
optimal bonding samt god indre
passform. Undersnitt måtte fjernes slik at
alle konstruksjoner kunne sementeres
med et tynt sementsjikt. Posteriore
regioner og underkjevens front er vist før
og etter preparering i henholdsvis Figur
8A,B og Figur 8C,D. Alle tenner ble
forstørret og bygd ut til kontakt med
nabotennene. Samtidig bidro den økte
tannstørrelsen til å øke kjevenes vertikale
dimensjon. Alle tannflater ble ikke dekket
av konstruksjonene, noe som førte til
ytterligere besparelse av tannsubstans, da
antall flater med undersnitt ble redusert.
Tilsvarende viser C og D underkjevens
front før og etter preparering.
Siden behandlingen var omfattende, ble
den gjennomført segmentvis.
Behandlingen ble påbegynt i overkjevens
frontsegment, og behandlingen av
overkjeven ble fullført før behandlingen
startet i underkjeven. Avslutningen på
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prepareringene ble plassert subgingivalt
bare når det var nødvendig for å oppnå
optimal kontur på porselenskonstruksjonen. Dette gjaldt særlig
approksimalområdet i lateralsegmentene
hvor tennene måtte gjøres vesentlig
bredere for å oppnå nabotannkontakt.
Som vist i Figur 9 var keramene svært
tynne i enkelte områder, mens de var
relativt tykke i de områdene der tennene
ble forstørret. Før sementering er
konstruksjonene skjøre og må derfor
behandles med forsiktighet under
innprøving. Sementering (Figur 10) ble
utført ved bruk av kofferdam for kontroll
av arbeidsfeltet. Det er avgjørende for
kvaliteten på konstruksjonene at de ikke
blir kontaminert av saliva og gingivalt
eksudat under bonding og sementering
(4). Et 4. generasjon bondingmateriale
(All-Bond 2, Bisco inc., 1100 W. Irwing
Park Rd., Schamburg, IL) ble brukt, og
det ble nøye kontrollert at spalten for
sementen (Variolink II, Ivoclar Vivadent
AG, Benderstrasse 29494, Lichtenstein)
var tynn for å unngå kontraksjonskrefter
under polymeriseringen (Figur 10A).
Dette kunne ha ført til spenninger i
porselenet og manglende bonding i
enkelte områder med mikrolekkasje og
svekket styrke som konsekvens (5).
Sluttresultatet med keramene på plass i

juni 2001 fremgår av Figur 11, og det må
ses som bemerkelsesverdig at en
permanent protetisk løsning var på plass i
en alder av 15 år og 10 måneder.
Pasienten var godt fornøyd med det
utseendemessige resultatet og aksepterte
å måtte bruke en avtagbar plate i
overkjeven og ha en limt retainer i noen
år fremover. Dette var nødvendig for å
opprettholde lukene som var blitt åpnet
opp for innsetting av implantater ved
avsluttet vekst.
Langtidsresultat: Figur 12 og 13 viser
pasienten 24 år og 2 måneder gammel,
nesten 9 år etter behandlingsavslutningen.
Tiden var da inne til implantatbehandling
i de posteriore regioner. Der var blitt
noen mindre misfarginger, men pasienten
opplevde dem ikke som noe problem, og
om ønskelig kan de pusses bort.
Overkjevens venstre sentrale incisiv
frakturerte fem år tidligere på grunn av et
traume og ble reparert ved bondet
sementering av en ny liten bit porselen til
den originale konstruksjonen (innsirklet
på Figur 12 B). Gingivale retraksjoner
samt defekter cervikalt ses tydelig på
mange av tennene ved oppfølging. Et
samlingsnavn for dette i internasjonal
litteratur er NCCL (Non caries cervical
lesions) og om dette er børsteskader eller
såkalte abfraksjoner (6) er vanskelig å si
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Figur 8. Overkjevens høyre sidesegment før (A) og etter (B) preparering.

Figur 7. Overkjevens fortenner
etter preparering for
keramer.

Figur 9. Foto viser keramene for de ulike tennene ferdig fremstilt.

bestemt. Man så dette tydelig allerede
etter 5 år, og pasienten viste da klare tegn
til parafunksjoner. Hun ble da anmodet
om å benytte nattskinne, og etter dette
har det ikke skjedd noen merkbar
forverring. Alveolarbenet i de områdene
der det var åpnet luker under den
kjeveortopediske behandlingen, viste
ingen tegn til resorpsjon og hadde
optimal høyde og bredde for innsetting av
implantater (Figur 13 b og 14).
Diskusjon
Ved alle former for tannbehandling
vil det etter hvert skje intraorale

forandringer. Gingivalranden vil vanligvis
trekke seg tilbake og dermed eksponere
kroneavslutninger, selv om de er plassert
subgingivalt under sementering. I det
foreliggende kasus ble det ikke gjort noe
forsøk på å legge prepareringsavslutningen
subgingivalt unntatt når hensynet til
konstruksjonens gingivale kontur gjorde
dette nødvendig. Estetisk vil tynne
porselenskonstruksjoner lettere «smelte
sammen» med naturlig tannsubstans.
For å unngå fremtidige ukontrollerbare
effekter (7) besluttet vi å ikke benytte
implantatforankrede kroner i det estetisk
viktige fortannsområdet i begge kjever.

Figur 10. Keramene sementeres en av gangen
under kofferdam.
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Figur 13. Ansiktsfoto (A) og panoramarøntgen
(B) ni år etter behandling. Bemerk tilstrekkelig alveolar benhøyde der det skal settes inn
implantater og hvor benaugmentasjon har
skjedd som et resultat av den kjeveortopediske
forflytningen av tennene.

Figur 11. Intraorale foto av konstruksjonene på plass på alle tenner unntatt underkjevens første
molarer.

Figur 12. Intraorale foto ni år etter behandling. Merk fraktur av laminat på venstre sentrale incisiv
som skjedde på grunn av traume etter fem år (B) og som ble reparert med et porselensfragment
(sirkel).
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Det ble i stedet åpnet opp luker posteriort
for fremtidige implantatforankrede kroner.
Alveolært ben i implantatområdet ble
indusert som et resultat av den
kjeveortopediske tannforflytningen ved at
det på tannens strekkside ble bygd opp
ben. Dette er et forutsigbart resultat ved
forsiktig parallellforskyvning av tennene i
tannbuen (8–10). Ben som på denne
måten er etablert gjennom kjeveortopedisk
behandling er forbausende stabilt. Det vil
bare i begrenset grad bli resorbert eller
redusert i høyde etter fire til seks år (8), i
motsetning til det markerte bentapet som
skjer etter ekstraksjon av tenner (11).
Den behandling denne pasienten har fått,
kan betegnes som komplisert, tidkrevende,
teknikkfølsom, og den krever høy
kompetanse innenfor det interdisiplinære
teamet. Konvensjonelle broer ville kanskje
vært et raskere og mindre kostbart
alternativ, men en slik behandling ville ha
resultert i fjernelse av langt mer
tannsubstans (12). Man fjerner også i en
slik behandling førstelinjeforsvaret mot
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mikroflora, og det stilles høye krav til
sementen for å kunne motvirke innvekst
av mikrober (13), noe som over tid kan
vise seg vanskelig. Det estetiske resultatet
på lang sikt kan man videre sette
spørsmålstegn ved (14) og hvis det oppstår
komplikasjoner, kan de biologiske
konsekvensene i fremtiden i verste fall bli
katastrofale, noe som sjelden blir diskutert
i oppfølgingsstudier (15–17). Dette er
faktorer som må veie tungt i en
sammenligning av forskjellige
behandlingsalternativer (18). Fremtidige
tekniske komplikasjoner, som man
dessverre må regne med vil med den
valgte formen for protetisk behandling i
stedet kunne behandles med relativt små
innsatser og vil med stor sannsynlighet
kun involvere porselenet og ikke
biologiske vev.

Figur 14. Cone-beam ct opptak ved underkjevens første molar som viser dimensjonene til
alveolarbenet. Forholdene ligger godt til rette for innsetting av fiksturer (sammenlign med Figur 13B).
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Tannpleier Zahra Shafiee jobber ved sykehustannklinikken på TAKO-senteret. Begge foto: TAKO-senteret, LDS Brynhild Foshaug

TAKO-senteret
– hva og hvorfor?

TAKO-senteret står for TAnnhelse-KOmpetansesenteret. Senteret ligger på Lovisenberg
Diakonale sykehus i Oslo og er dermed en del av spesialisthelsetjenesten.
TAKO-senteret har to avdelinger.
1. 	Nasjonal kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne diagnoser
2. Sykehustannklinikken.
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1. Nasjonal kompetansetjeneste for oral
helse ved sjeldne diagnoser
Den nasjonale tjenesten ble etablert i 1994,
og er fra 2014 del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
NKSD består av en fellesenhet som ligger
ved Oslo Universitetssykehus, samt 9 ulike
sentra som jobber med sjeldne diagnoser.
TAKO-senteret er ett av disse senterne,
og er det eneste av disse som jobber med
munnhuleproblematikk. Oppgavene til
en nasjonal kompetansetjeneste er gitt av
Helse og omsorgsdepartementet, og er:
• Bygge opp og formidle kompetanse
•	Overvåke og formidle behandlingsresultater
•	Delta i forskning og etablering av
forskernettverk
•	Bidra i relevant undervisning
•	Sørge for veiledning, kunnskaps- og
kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig
tilgang til nasjonale kompetansetjenester
• Bidra til implementering av nasjonale
retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
•	Etablere faglige referansegrupper
•	Rapportere årlig til departementet eller
til det organ departementet bestemmer
Det understrekes at hensikten med
nasjonale kompetansetjenester ikke er å
sentralisere behandling, men heller å sørge
for at det finnes kompetanse lokalt. Det er
viktig at så mange som mulig, også de med
sjeldne diagnoser, kan få sin behandling
lokalt. Ved TAKO-senteret konsulterer vi
likevel mange pasienter med ulike sjeldne
diagnoser. Det gjør vi for å bygge kunnskap om munnhuleproblemer knyttet
til de ulike diagnosene. I noen tilfeller
behandler vi også pasienter, da også med
tanke på å bygge kompetanse. Behandling
som det kan forventes at man gjør lokalt
skal ikke utføres på TAKO-senteret. Vi
skal konsentrere oss om pasienter med
behov for vår tverrfaglige ekspertise, og
i enkelte tilfeller gjør vi også noe utprøvende behandling. Utprøvende behandling gjøres oftest i samarbeid med andre
relevante fagmiljø.

Tverrfaglig tilnærming til
pasientene:
TAKO-senteret har en utpreget tverrfaglig
tilnærming til munnhulen. Ved senteret
jobber det tannpleiere, allmenntannleger
og tannlegespesialister sammen med logopeder og fysioterapeut med spesiell kunnskap om muskler i hode og ansikt. Mange
sjeldne diagnoser påvirker anatomi,
muskel- og nervefunksjon, også i og rundt
munnen. Vi ser derfor på en frisk munn
som mer enn friske tenner og friske slimhinner. Vi må også ha en god funksjon,
og derfor er logopeder og fysioterapeuter
svært viktige i vårt team. Eksempelvis kan
dårlig muskelfunksjon i og rundt munnen påvirker utvikling av kjever og bitt,
og en vurdering av slike forhold vil være
en viktig faktor i planlegging av eventuell
kjeveortopedisk behandling. Noen ganger
vil en avvikende muskelfunksjon kunne
føre til at kjeveortopedisk behandling ikke
lykkes. Heldigvis er det slik at musklene i
hode og ansikt kan trenes, og med riktig
og nok trening kan man få et bedre og mer
varig kjeveortopedisk behandlingsresultat.
Logopedene og fysioterapeuten ved
TAKO-senteret kan også mye om
sensorikk og tilnærming, og de er viktige i
arbeidet med tilvenning til berøring,
undersøkelser og eventuelt behandling av
munnen hos mennesker med ulike
utfordringer. Barn som ikke spiser med
munnen, men får maten via sonde i
magen, blir for eksempel ofte svært
sensitive for berøring i munnhulen. I slike
tilfeller kan man benytte systematiske
tilnærmingsprogram for å tilvenne barnet
til både tannpuss og undersøkelser. Vi har
opplevd at man ved å venne barnet til
berøring oppnår at det begynner å vise
større interesse for mat, noe som illustrerer
viktigheten av slikt arbeid.
Selv om det jobber ulike fagprofesjoner
på TAKO-senteret er vi avhengig av
utstrakt samarbeid med fagpersoner
utenfor senteret. Vi har mange viktige
samarbeidspartnere i Tannhelsetjenesten
og ved De odontologiske fakultetene,
spesielt fakultetet i Oslo. Lokalt finnes
dyktige og dedikerte tannpleiere og
tannleger som tar seg av pasienten til

vanlig, men det kan samtidig være behov
for topp ekspertise som finnes hos oss og
våre nære samarbeidspartnere, som Det
odontologiske fakultet. Periodontal
behandling av mennesker med immunsvikt, røntgenundersøkelser av mennesker
med store anatomiske avvik og barn som
har behov for implantater er eksempler på
problemstillinger der vi samarbeider med
fakultetet.
Ved TAKO-senteret samarbeider vi også
tett med andre i helse- og omsorgstjenesten. Innenfor spesialisthelsetjenesten har
vi utstrakt samarbeid med øre-nese-halsleger, genetikere, leger som jobber i
habiliteringtjenesten og en rekke andre. Vi
får henvist mange pasienter fra leger som
ønsker vurdering av munnhulefunn i
forbindelse med diagnostisk utredning. I
mange tilfeller kan vi også bidra til å stille
en diagnose. Karakteristiske munnhulefunn er hyppig ved sjeldne diagnoser. Både
antall tenner, tennenes og røttenes
morfologi, rotsement, periodontale
forhold, slimhinne-forandringer, okklusjonsforhold, leppe-, kjeve og ganespalter,
tannslitasje og mye mer kan bidra til å
legge en bit i det store diagnosepuslespillet.
Fagpersoner fra TAKO-senteret deltar
hvert år på et stort syndromdiagnostikkmøte der leger og tannleger samles for å
diskutere sjeldne syndromer og presentere
kasus. Dette er lærerikt for oss, men også
for leger som i utgangspunktet ikke kan
veldig mye om tenner og munnhulen. På
slike møter er vi virkelig med på å «flytte
munnen inn i kroppen».
Tannlege og logoped fra TAKO-senteret
deltar også et Craniofacialt team ved Oslo
Universitetssykehus. Craniofacialt team er
en nasjonal behandlingstjeneste som
vurderer, diagnostiserer og behandler
mennesker med craniofaciale utviklingsforstyrrelser. Mange av disse vurderes for
større kirurgiske behandlinger. For å
kunne gi en helhetlig tilnærming er det
viktig at flere enn kirurgene er involverte i
planlegging og omsorg for hver enkelt
pasient. I Craniofacialt team finnes det
mennesker med mange ulike fagprofesjoner, kirurger, øyelege, øre-nese-halslege,
genetiker, sosionom, kjeveortoped,
21

TEMA: SJELDNE DIAGNOSER OG INTERDISIPLINÆRT SAMARBED

Klinikksjef Hilde Nordgarden ved TAKOsenteret.

barnetannlege og logoped. Alle kan ha
viktige innspill til diagnostikk og behandlingsplan for pasienter med store kraniofaciale avvik. Tannpleierens rolle er viktig,
da spesielt med tanke på å vurdere og følge
opp risiko for munnhulekomplikasjoner
av behandling. For eksempel kan det være
behov for kjevelås etter enkelte kirurgiske
inngrep, og dersom oral hygiene ikke er
god nok kan dette komplisere forløpet.
For eksempler på diagnoser som har et
tilbud i Craniofacial team, se www.tako.no
eller på www.sjeldnediagnoser.no
Ved TAKO-senteret jobber vi også mye
med problemstillinger det ikke finnes
veldig stor kunnskap om i det øvrige
helsevesenet. Et godt eksempel er sikling.
Sikling er ufrivillig tap av saliva fra
munnen på grunn av manglende evne til å
kontrollere spyttet, et problem som kan ha
mange årsaker. Sikling er normalt hos
spedbarn og små barn, men anses som
patologi etter 4 års alder. Sikling påvirker
både helsen og har sosiale konsekvenser.
For noen er det et alvorlig problem at det
lekker saliva bakover i luftveiene, noe som
kan gi problemer med lungeinflammasjon.
PÅ TAKO-senteret samarbeider vi med
både leger, fysioterapeuter og logopeder
når vi forsøker å løse et sikleproblem. Det
kan være bakenforliggende tilstander som
dårlig kontrollert epilepsi eller dårlig
sittestilling som man kan ta tak i først.
Kanskje er det medisiner som påvirker den
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oralmotoriske funksjonen eller mengde
saliva som dannes. Noen har så store
anatomiske avvik at de har problemer med
å lukke munnen og det kan også bidra til
et sikleproblem. Forstørrede halsmandler
kan føre til munnpusting og ytterligere
større problem. Problemet har altså mange
årsaker og må utredes og behandles i
tverrfaglig team. Det finnes mer informasjon om oralmotoriske problemstillinger
og behandling på TAKO-senterets
hjemmesider www.tako.no
Forskning:
Forskning er en viktig del av TAKO-senterets virksomhet. Opp gjennom årene har
tre tannleger på TAKO-senteret tatt sin
ph.d på munnhelse ved sjeldne diagnoser:
Hilde Nordgarden (2004) skrev om
ektodermale dysplasier og spyttkjertelfunksjon
Stefan Axelsson (2005) skrev om munnhelse- og bittforhold ved Williams
syndrom
Rønnaug Sæves (2012) skrev om oral helse
ved Prader Willi syndrom
For tiden holder en av våre tannpleiere,
Solfrid Saltnes, på med et ph.d arbeid om
livskvalitet ved oligodonti (mangel av seks
eller flere tenner) og/eller ektodermal
dysplasi. Dette prosjektet gjennomføres i
samarbeid med Det odontologiske fakultet
i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.
En artikkel er allerede publisert og den
viser at mennesker med oligodonti/ED har
mer angst og redusert mental livskvalitet
sammenlignet med andre som har
diagnoser som påvirker hode/kjever
(Geirdal et al, 2015). Det kan se ut som at
det å mangle tenner påvirker hvordan man
har det. Vi vet ikke hvorfor det er slik, og
det vil Solfrid undersøke nærmere.
De senere årene har vi på TAKO-senteret
også gjennomført en del forskningsprosjekter som ikke har ført frem til ph.d,
men som likevel gir signifikante bidrag til
fagfeltet. Et større prosjekt har tatt for seg
Treacher Collins syndrom, en svært
sjelden craniofacial misdannelse. Vi har
undersøkt denne gruppen i samarbeid

med genetikere, øre-nese-halsleger og
radiologer, og vi har funnet at personer
med diagnosen ofte har obstruktiv
søvnapne og trenger utredning for dette
(Akre et al, 2012). Viktig for tannpleiere er
det å vite at vi fant tegn til spyttkjertelpatologi i form av dysplasi og hypoplasi hos
nesten halvparten av de vi undersøkte
(Østerhus et al, 2012). Dette kan være med
å forklare at vi i klinikken har sett mye
karies i denne gruppen, spesielt hos de
minste barna. Også orofacial funksjon,
som pusting, spising, mimikk og tale er
påvirket (Åsten et al, 2013).
Down syndrom er ikke en sjelden
diagnose og er ikke et syndrom som har et
tilbud ved TAKO-senteret. Likevel det
interessante problemstillinger knyttet til
diagnosen, og vi har derfor vært involvert i
et større forskningsprosjekt om Down syndrom de siste årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med øre-nese-halsleger. Åtteåringer med Down syndrom ble
inkludert. Disse barna har også behov for
søvnundersøkelser (Austeng et al, 2014).
Og vi bekreftet at de fleste med Down
syndrom har agenesier, oftest bilateralt
(Andersson et al, 2013).
Et annet større prosjekt vi har gjennomført de senere årene har handlet om den
sjeldne diagnosen kjerubisme. Studiene er
gjennomført i samarbeid med kjeve-og
ansiktsradiologer, genetikere og livskvalitetsforsker. Kjerubisme er en medfødt
genetisk tilstand som rammer kjevene og
som hos noen fører til et veldig annerledes
utseende. Sykdommen rammer barn og
ungdom og brenner hos de fleste ut i
voksen alder. Voksne med diagnosen har
uttalte tannkomplikasjoner i form av
manglende tenner, og både avtakbar og
faste protetiske løsninger er vanlig. Til
tross for dette er livskvaliteten god
(Prescott et al, 2013). I dette prosjektet ble
også de radiologiske funn ved diagnosen
undersøkt, og slike funn er hyppige og
svært heterogene (Redfors et al, 2013).
Undervisning og hospitering:
Som nasjonal kompetansetjeneste er en
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viktig oppgave å drive undervisning. Vi
underviser både for studenter, helsepersonell og pasienter/brukere. I løpet av 2015
gir ansatte ved TAKO-senteret ca. 200 undervisningstimer om oral helse ved ulike
sjeldne diagnoser. En annen måte å spre
kunnskap på er å ta imot hospitanter som
kommer og ser hvordan vi jobber. Det er
en del fagpersoner, spesielt fra tannhelsetjenesten, som forespør om hospitering. Vi
ønsker at personer som hospiterer hos oss
skal få så mye ut av det som mulig, og derfor pleier vi å legge inn noen forelesinger
og presentasjoner. Dette er noe ressurskrevende og derfor ønsker vi gjerne å samle
opp forespørsler om hospitering, og få flere
til å komme samtidig. Vi kan kontaktes per
epost: tako@tako.no.

2.	Sykehustannklinikken
Rus- og psykiatri
Sykehustannklinikken ved TAKO-senteret
og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
har eksistert siden 2006. Det startet som
et treårig prosjekt og ble gjort permanent
i 2009. Klinikken gir et tilbud til pasienter
med rus- og psykiatriproblematikk i Helse
Sør-Øst. Henviste pasienter skal være i en
eller annen form for rehabilitering og ikke
klare å nyttiggjøre seg andre tannhelsetilbud for å få et tilbud. Antall henvisninger
til sykehustannklinikken har økt jevnt og
trutt etterhvert som klinikken har blitt

bedre kjent og forankret i sykehuset. Det
er helt tydelig at dette er et tilbud det er behov for. Dette er også vist i en artikkel som
utgår fra klinikken (Haugbo et al, 2010).
Haugbo viser at disse pasientene i gjennomsnitt ikke hadde vært hos tannlege/tannpleier på 5 år. Veldig mange (62%) oppga at
de var munntørre, femti prosent skrev at de
måtte drikke for å svelge tørr mat. Objektivt
målt ble det funnet hyposalivasjon (under
0,1 ml/min, ustimulert) hos tretti prosent.
Tannforholdene var dårlige og spesielt
forekomst av karies var høy. I gjennomsnitt
hadde aldersgruppen over 50 år 9 manglende tenner. Aldersgruppen 30-39 år hadde
flest kariøse tenner, 7,55 i gjennomsnitt. For
å kunne behandle alle er det nyttig å benytte
lystgass eller annen form sedasjon. Enkelte
lar seg ikke behandle uten generell anestesi.
Forsøksordning med orale helsetjenester
i sykehus:
Fra 2014 har sykehustannklinikken vært
en del av forsøksordningen med orale
helsetjenester i sykehus. Dette er en
forsøksordning som skal gå over minst
fem år. Lovisenberg Diakonale sykehus er
det første lokalsykehuset som er inkludert
i ordningen. De andre sykehusene som er
med er Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus, og Oslo Universitetssykehus
Hensikten med ordningen er å bygge ny
kunnskap om blant annet:

• B
 ehovet for tjenesten og hvilke
pasienter som kan nyttiggjøre seg et
slikt tilbud
•	Type og omfang av behandling i
tverrfaglig miljø i sykehus
•	Behovet for opplæring og veiledning,
forebyggende tjenester mv
•	Systematisk samarbeid med fagmiljøer
utenfor sykehus
•	Økonomiske og administrative
konsekvenser som kan gi grunnlag for
å vurdere eventuelle lovendringer når
det gjelder rettigheter til spesialiserte
orale helsetjenester ved sykehus
•	Hvordan tilbudet påvirker helsetilstanden hos de som får et tilbud
Ansatte ved sykehustannklinikken bidrar
ofte til undervisning av tannlegestudenter
og ansatte i sykehus om oral helse,
tilnærming og forebyggende behandling
hos pasienter med sammensatte og
kompliserte lidelser og som har behov for
å få tannhelsetjenester i sykehus.
Oppsummering:
Ved TAKO-senteret drives meget allsidig
og tverrfaglig klinisk arbeid, forskning og
undervisning. Vi har et godt nettverk vi
kan benytte ved behov. Ved behov for å
henvise pasienter finnes det informasjon
og henvisningsskjema på vår hjemmeside
www.tako.no.
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Åsten P, Skogedal N, Nordgarden H, Axelsson S, Akre H, Sjögreen L (2013). Orofacial functions and oral health associated with Treacher Collins syndrome. Acta
Odontol Scand 71:616-25.

23

FAGLIG

Lokalene er moderne og fargerike.

Videreutdanning i tannpleie
og helsefremmende arbeid
Fortløpende opptak til
Videreutdanning i tannpleie
og helsefremmende arbeid
foregår nå, endelig søknadsfrist 11. desember 2015. 25
tannpleiere tas opp til
deltidsstudiet.
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Velkomsthilsen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold
V/ Instituttleder Ingun Stang, Institutt for
helsefremmende arbeid
Foto: HBV

Det nyetablerte studiet Videreutdanning i
tannpleie og helsefremmende arbeid tilbys
ved Institutt for helsefremmende arbeid,
Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen
i Buskerud og Vestfold, nærmere bestemt
studiested eller campus Vestfold.
Campus Vestfold kalles også
Bakkenteigen og ligger i Horten
kommune, med omtrent lik avstand til
sentrum av Horten og Tønsberg. Det er

gode bussforbindelser til både Tønsberg
og Horten, og relativ kort avstand til Torp
flyplass, Sandefjord. For studenter som
har lang reisevei og trenger overnatting
på samlingene, finnes det relativt rimelige
overnattingstilbud både i Tønsberg og
Horten.
Om studiet
Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid har som fokus å øke
tannpleiernes kompetanse innen klinisk
tannpleie og tannpleierens forståelse av
sin rolle i samfunnet. Siden tannpleiere

FAGLIG

Campus Vestfold holder til i nye, flotte lokaler like utenfor Horten.

er tiltenkt en sentral rolle i folkehelsearbeidet (St.meld. 35 – 2006-2007), er studiets intensjon samtidig å øke tannpleieres
kompetanse innen folkehelse med spesielt
fokus på det helsefremmende perspektivet. Sykdomsforebyggende arbeid har hatt
og har en sentral plass i tannpleie. Utvidelse av tannpleiernes faglige kompetanse
gjennom inkludering av det helsefremmende perspektivet, vil gjøre tannpleiernes kompetanse mer helhetlig og innrettet
etter samfunnets behov.
Videreutdanningen vil bidra til en økt
andel tannpleiere med spesialkompetanse
i privat og offentlig tannhelsetjeneste, ved
utdanningsinstitusjonene, i kommunene
og i spesialisthelsetjenesten, inkludert
sykehustannpleie/-tjeneste.
Videreutdanning med fokus på det
kliniske tannpleiefaget, tannpleierens
rolle/funksjon og det helsefremmende
arbeidet/folkehelsearbeidet som rettes
spesifikt mot samfunnsmessige
utfordringer, vil bidra til ytterligere
systematisk og kunnskapsbasert praksis
innen tannpleie, i tannhelsetjenesten, i
den øvrig helsetjenesten og i samfunnet.
Videreutdanningen er et samlingsbasert
deltidsstudium på 60 studiepoeng som

Flott utemiljø hvor studentene kan ha sosialt samvær.

går over to år. Studiet er inndelt i
følgende fire emner: 1) Teori og
verdigrunnlag i helsefremmende arbeid,
2) Helsefremmende arbeid i settinger, 3)
Klinisk tannpleie, og 4) Tannpleierens
rolle i samfunnet.
Videreutdanningen vil gi tannpleiere
kompetanseheving på masternivå, og for
tannpleiere som gjennomfører
videreutdanningen, gis også muligheten
til å kvalifisere seg for et studieløp på
Master i helsefremmende arbeid (Institutt
for helsefremmende arbeid) – et
masterløp som da blir avkortet i forhold
til normert tid fordi studiepoeng fra
videreutdanningen gir fritak i
masterløpet, dvs. 45 av totalt 120
studiepoeng.
Vi ser fram til oppstart av Videreutdanning
i tannpleie og helsefremmende arbeid 19.
januar 2016 og gleder oss til å ta imot
studenter til den første videreutdanningen i
tannpleie i Norge. Vi håper at mange lar seg
friste til å gjennomføre kompetanseheving
innenfor et viktig fagområde – tannpleie
med et spesielt fokus på helsefremmende
arbeid, og søker på studieplass. Vi gleder oss
til å starte dette spennende studiet sammen
med dere!

Fakta om studiet:
HBV, Campus Vestfold –
Samlingsbasert
• uke 3: 19. – 20. januar 2016
• uke 7: 15. - 19. februar. 2016
• uke 15: 11. – 15.april 2016
Studieplaner
Studieplanen gir deg en fullstendig
oversikt over studiet.
Opptakskrav
1. Bachelor i tannpleie 180
studiepoeng, eller
2. Søkere med ett- eller toårig
tannpleieutdanning som ikke
fyller kravet om 180 studiepoeng,
og som har minimum tre år med
relevant yrkespraksis, kan bli
individuelt vurdert på bakgrunn av
realkompetanse.
Faglig kontaktperson: Ingun Stang
Administrativ kontaktperson: Hanne
Kristin Solberg
Søknadsskjema med søknadsfrist 11.
desember 2015, se lenke på www.hvb.no
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Bronto er en god hjelper
på helsestasjonene.

«Puss fra
første tann»
godt i gang
Prosjektet «Puss fra første tann», rettet mot tannhelsen
til småbarn i enkelte deler av Oslo, ble påbegynt i 2014.
Prosjektleder Grete Brudeseth og tannpleierne Lisa Brændø og
Slavica Pejic Djurasovic kan rapportere om fin fremdrift så langt.
Tekst: Anne L. Buvik
Foto: Privat

Prosjektleder Grete Brudeseth med
informasjonsmateriell.
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I enkelte bydeler i Oslo er tannhelsen blant
småbarn betydelig dårligere enn i andre.
Oslo som by har både den beste og den
verste statistikken i Norge når det gjelder
forekomsten av karies hos femåringer. Den
varierer fra 92 % kariesfrie på det beste
ned til 43 % blant de dårligste.
Det er i områder med stor andel
innvandrere blant befolkningen at
tannhelsen er dårligst. Derfor har Bystyret
i Oslo kommune vedtatt at Helseetaten Tannhelsetjenesten skal sette inn tiltak for
å bedre tannhelsen til småbarn i Oslo.
Prosjektet skal vare i fire år og har et
budsjett på seks millioner kroner. Det
overordnede mål er å få flere kariesfrie
femåringer. Det er bydelene Grorud
(Romsås tannklinikk) og Gamle Oslo
(Tøyen tannklinikk) som har dårligst
tannhelse blant småbarn, og det er her
tiltak er igangsatt.
Midlene brukes til å lønne to tannpleiere,
og til materiell, kurs og andre tiltak.
Arbeidet kom for alvor i gang i fjor høst.

Det er bygget på et godt og nært
samarbeid med helsestasjoner, hvor det er
lett å komme i kontakt med
småbarnsforeldre.
- Det er et godt tilknytningspunkt, og vi
fanger opp mødrene når det kommer for å
vaksinere barna. Vi har en samtale på ca.
20 minutter i etterkant av vaksinasjonen
hvor vi informerer om tannstell. Vi jobber
motiverende, deler ut mapper med
informasjon, og tannbørster.
Informasjonen er på norsk, men vi har
tilgjengelig på andre språk om det skulle
være aktuelt, forteller tannpleier Lisa
Brændø.
Første del av gjennomføringen er nå
ferdig. Fra august 2014 til august 2015 har
vi kalt inn foreldre med 6- 8 måneders
barn i grupper til helsestasjon. Det er i alt
640 barn som har fått standard opplegg,
med informasjon, spørreskjema og
startpakke.
Nå er vi godt i gang med fase 2, barna
har nå blitt 18 måneder gamle. Vi har godt
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samarbeid med helsesøster, som ordner
med innkalling. Foreldre får informasjon
om tannpuss og kosthold, vi registrer
belegg og nytt spørreskjema blir utfylt. Vi
gir ut tannbørste og tannkrem til alle som
deltar.
Tilbakemeldingen fra foreldre når de
kommer tilbake er at de synes det er viktig
å ha fått informasjon så tidlig som når
barna er 6 måneders gamle.
Den første kontakten tas når barna er så
små som 6-8 mnd. Så følges disse opp
jevnlig. Kontakten med den første
gruppen fant sted i fjor høst. Nå blir disse
innkalt på nytt, til oppfølging og kontroll.
Bruk av spyttprøver og beleggskjema er
viktige redskaper, samt spørreskjema til
foreldrene. Budskapet man ønsker å
formidle, handler om forbyggende tiltak
som riktig kost og tidlig tannpuss. Som en
bonus kan man regne med mindre fedme
og mindre diabetes blant de voksne.
Spesielt innvandrerkvinner er sterkt
overrepresentert på diabetesstatistikken.
– Vi får også kontakt med mange som
ikke møtte første gang, og håper at de er
motiverte nå. Vi ønsker å kartlegge enda
flere ting, som bruk av fluor. Det er viktig å
komme i kontakt med så mange som
mulig, og gi et tilbud alle har anledning til
å ta imot. Derfor har vi også opprettet
kveldsgrupper, slik at vi kan møte dem
som vi ikke treffer på helsestasjonen, og
har et tilbud også utenfor vanlig
arbeidstid, sier tannpleierne.
Det har også vært viktig å komme inn i
barnehagene. Den utfordringen har man
tatt gjennom å ta kontakt med
barnehagene og delta på foreldremøter,
men også i direkte kontakt med barna
gjennom skuespill og besøk av den
populære figuren «Bronto».
– Vi har også jobbet for tannpuss i
barnehagen, og har sponset barnehagen
«Tiurleiken» i Groruddalen med
tannbørster og tannkrem. Barnehagen
setter opp hyller og glass, resten har vi
besørget, sier Djurasovic.
Rosenhoff skole, hvor mye av

Lisa Brændø (t.v.) og Slavica Pejic Djurasovic sammen med en ung og litt spent klient.

språkopplæringen for innvandrere i Oslo
foregår, har også vært en viktig arena.
– Det er viktig å informere om hva
tannhelse er, om kosthold og tannpleie, og
at det er tilbud om gratis tannhelsetjenester for alle under 18 år i Norge.
Vi har fått mye respons og mange spørsmål
fra elevene, sier Brændø, som også kan glede
seg over gode oppslag i media, både fra NRK
lokalt og NRK Super. «Fantorangen» får
hjelp til tannpuss på barnetv….
Andre kilder til å promotere budskapet
har vært Facebook med mange følgere for
prosjektets egen side, samt leskurkampanjen på buss- og trikkeholdeplasser
som Oslo kommune sponser i uke 25 og
44. På helsestasjonene har de også fått satt
opp undervisningsskjermer på venterommene med bilder og med videosnutter
som forklarer pusseteknikk. Videofilmer
er utarbeidet i samarbeid med Norsk
Tannvern.
Prosjektet ble belønnet med årets
Zendium-pris under Samfunnsodontologisk Forum i sommer.
– Det var selvfølgelig stor stas,
understreker prosjektleder Grete

Brudeseth. – Det er hyggelig at prosjektet
høster anerkjennelse, og prispengene skal
komme prosjektet til gode. Vi bruker dem
(65.000 kroner) til å kjøpe inn tannbørster
og tannkrem (startpakker)til 6 måneders
gamle barn, der tannhelsen er dårligst.
Utdelingen vil helsesøstre stå for. Utdeling
av tannhelsemapper kan brukes så lenge
det er et forsøk på å endre atferd i
befolkningen, og at selve «Puss fra første
tann» er et intervensjonsprosjekt. Ellers vil
jeg gjerne trekke frem at vi har hatt et godt
samarbeid med Tannhelsetjenestens
Kompetansesenter Øst (TKØ) i prosjektets
første del. Alt materiale vi har fått inn,
behandles i deres statistikkprogram. Det
vil gi oss en mulighet til å evaluere
prosjektet skikkelig, understreker hun.
«Puss fra første tann» avsluttes ved nyttår
2017. Prosjektet er organisert med en
styringsgruppe som har ansvar for
igangsetting og oppfølging, en
prosjektgruppe som skal stå for den
praktiske gjennomføringen og
evalueringen, og en referansegruppe som
skal komme med innspill, tilbakemeldinger og støtte.
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Mange unge ønsker å slutte med snus
Tre av fire unge snusere
har vurdert å slutte. Over
halvparten av dem tror det
blir lett å slutte dersom de
bare bestemmer seg for det.
Men snus kan være vanskelig å slutte med hvis man
først har blitt avhengig.
Unge blir lettere avhengig av nikotin enn
voksne, og mange unge undervurderer
risikoen for å bli avhengig når de begynner
med snus. Helsedirektoratets nye kommunikasjonssatsning på snus vektlegger derfor
nikotinavhengighet og helserisiko knyttet
til bruk av snus for å få færre unge til å
snuse.
- Man kan bli avhengig selv om man bare
snuser av og til, og nikotinavhengighet kan
være vanskelig å bli kvitt. Vi ønsker ikke at
barn og unge begynner å snuse, og at en ny
generasjon blir avhengig av nikotin, sier
divisjonsdirektør Linda Granlund.
Vet at det er avhengighetsskapende
Hele tre av fire unge snusere har vurdert
å slutte, viser en undersøkelse Opinion
har gjennomført for Helsedirektoratet
blant 1000 unge i alderen 16-24 år. Undersøkelsen viser også at så mange som
ni av ti mener snus kan være avhengighetsskapende.
- Det er bra at så mange har vurdert å
slutte helt med snus. Dessverre er det

mange som opplever at det kan være
vanskelig å slutte selv om de ønsker det.
Derfor er det spesielt viktig å unngå at flere
unge begynner å snuse, sier Granlund.
Undersøkelsen viser også at tre av fire
ungdommer kjenner til Helsedirektoratets
Slutta-app (helsenorge.no).
- Vi er glad for at appen er så godt kjent i
målgruppen. Den har et eget opplegg for
snusslutt, og har hjulpet mange til å slutte,
sier Granlund.
Bruker ruccola og hermetikk
Gjennom en serie småfilmer hvor vi
møter Ruccola-avhengige Trond og
Hermetikk-avhengige Carl og Eva, er
målet å synligjøre de uheldige sidene ved
å være avhengig av snus og samtidig øke
kunnskapen om helseskader ved snusing.
- Før var snus en måte å slutte å røyke på,
nå er det inngangsporten til tobakk blant
unge. Vi er i ferd med å få en ny ungdomsgenerasjon som er nikotinavhengige. Når vi
nå henvender oss mot unge om temaet
snus, har vi lagt vekt på baksidene ved å bli
avhengig av snus, sier Granlund.
Helserisiko godt kjent
Det er fortsatt mye man ikke vet om
helserisikoen ved snus. Men vi vet at
snus gjør ungdom nikotinavhengig, gir
forandringer i munnen og øker risikoen
for å få kreft.
- Hvilken langtidseffekt den kraftige
økningen i snusbruk blant unge vil ha på
sikt er vanskelig å si. Men vi vil ikke at våre
ungdommer skal være prøvekaniner mens
vi venter på mer kunnskap, sier Granlund.

Hovedfunn fra undersøkelsen
• Over halvparten av de i alderen 16 til 24 år har prøvd snus
• 3 av 4 i alderen 16 til 24 år støtter forbud mot snusing i skoletiden
•	Over halvparten av skoleelevene mener imidlertid at forbudet i liten grad overholdes på deres skole
•	Over 9 av 10 mener snus kan være avhengighetsskapende, men bare 74 prosent tror det er
helseskadelig
• 3 av 4 snusere har vurdert å slutte med snus
•	4 av 5 av de som noen gang har prøvd snus i aldersgruppen 16-24 år kjenner til Helsedirektoratet
sin slutte-app
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Man vet også at snusing i svangerskapet
gir like høy risiko for redusert fødselsvekt,
for tidlig fødsel og dødfødsel, som ved
røyking
- Den sterkt økende bruken blant unge
kvinner øker også risikoen for at enda flere
gravide vil bruke snus i årene som kommer.
Det er bekymringsfullt, påpeker Granlund
Undersøkelsen viser at helsekonsekvensene ved snusing er godt kjent blant unge.
74 prosent tror snus er helseskadelig og 91
prosent tror at snus gir skader i tann og
munnhulen. Likevel snuser 18 prosent av
ungdommen daglig.
Les mer om snus på helsenorge.no.

Nikotinavhengighet
•	18 prosent av unge i alderen 16-24 år
bruker snus daglig. Vi er bekymret for hvilke
helsekonsekvenser den kraftige økningen i
snusbruk blant unge kan få på sikt. De unge
som snuser, har ikke byttet ut røyk med snus.
De har gått rett til snusen.
•	Nikotin er et avhengighetsskapende stoff som
finnes naturlig i tobakk. Når snus legges inn
under leppen, tas nikotinet opp gjennom
slimhinnene i munnen og fraktes med blodet
til hjernen. Niktotinopptaket fra snus når en
topp etter om lag en halvtime.
•	Snus gir like mye eller mer nikotin enn
sigaretter.
•	Snusbrukere har snus i munnen i
gjennomsnitt 11–14 timer per døgn.
•	Avhengighet av nikotin merkes først og
fremst når man ikke snuser eller på annen
måte tilfører nikotin. Da vil man kunne
oppleve abstinenssymptomer. Vanlige
abstinenssymptomer er svimmelhet,
konsentrasjonsproblemer, kroppslig ubehag,
hodepine, svette og sterkt sug etter nikotin.
•	Unge blir lettere avhengig av nikotin enn
voksne. Mange unge undervurderer risikoen
for å bli avhengig. Man kan bli avhengig selv
om man bare røyker og snuser av og til.

LOKALAVDELINGENE
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Tekst: Anne Buvik Foto: Privat

spørsmål til fylkeslederne
Bente Bakke, Bergen og Hordaland

1 Fortell litt om deg og din bakgrunn
som tannpleier?
Jeg er 58 år, er fra Bergen og bor i Bergen.
Jeg ble ferdig utdannet i 1983, yrkesvalget
var ikke tilfeldig, jeg synes det var
spennende og interessant og bestemte
meg for å bli tannpleier da jeg ikke ble
tannlege. Det var ikke noe stort
arbeidsmarked for tannpleiere på den
tiden, men det løste seg etter hvert. I 1986
begynte jeg å jobbe ved tannklinikken på
Os, ca. 25 km fra Bergen, og der trivdes
jeg så godt at jeg fortsatt jobber der i 60 %
stilling. Så jobber jeg 40 % ved Nesttun
Tannklinikk. I ti år jobbet jeg også for
Norsk Dentaldepot i Bergen.
2 Når og hvorfor meldte du deg inn i
NTpF?
For lenge siden! Jeg kan egentlig ikke
huske når. Men jeg meldte meg inn fordi
jeg mente det var viktig å være organisert
og ha en fagforening i ryggen, både når
det gjaldt faglige spørsmål så vel som
arbeids- og lønnsforhold.
3 Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg ble spurt om å være sekretær i
lokalavdelingen for mange, mange år
siden. Jeg kan ikke huske helt når det var,
heller. Etter hvert ble jeg spurt om å bli
leder, og takket ja til det. Jeg har nok
sittet som leder i minst 15 år. Og fortsatt
synes jeg det er en spennende og
utviklende oppgave. Det er lærerikt og
nyttig, og kjekt å holde på med.

4 Fortell litt om samarbeid og aktivitet
i din lokalavdeling.
Vi er sju i styret, og har ca. 70
medlemmer i lokallaget. Vi forsøker å ha

medlemsmøter 1-2 ganger i året, samt ett
éndagskurs. Vi har også hatt et godt
samarbeid med Delta lokalt, og har
enkelte ganger hatt felles medlemsmøter
med andre yrkesorganisasjoner. Dessuten
har vi selvsagt årsmøter og styremøter.

5 Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Å holde kontakt med medlemmene
lokalt, og gi dem et tilbud om å bli faglig
oppdatert også gjennom lokallaget. Vi
jobber også med å verve nye medlemmer,
og opplyse om at det finnes gode tilbud
til tannpleierne også lokalt.
6 Hva er de største utfordringene?
Det kan være vanskelig å få respons fra
medlemmene, og å få dem med på
aktiviteter og tilbud. Dette gjelder i stor
grad de som jobber privat, selv om vi
anstrenger oss for å ha tema på møtene
som skal kunne være nyttig for alle. Vi
har jo også, som så mange andre steder i
Norge, noen geografiske utfordringer
med lange avstander og kronglete reisevei
for de som er bosatt utenfor Bergen. Det
blir jo gjerne til at det meste av
aktivitetene foregår i Bergen, og jeg har
forståelse for at det kan være langt å reise
fra Hardanger til Bergen for noen timers
møte.
7 Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra
med i lokallagsarbeidet?
Jeg er veldig fornøyd med kontakten med
NTpF. Vi får raskt svar på alle
forespørsler, de tar godt vare på oss,
jobber for våre rettigheter og ser oss
lokalledere. Det er betryggende og
inspirerende. Når det gjelder Delta
sentralt, har jeg ikke selv hatt behov for

kontakt, men det er fint å kunne henvise
dit når noen har spørsmål om lønn eller
arbeidsforhold.

8 Hvordan ser du for deg utviklingen
innen faget de neste ti år?
Jeg er optimist! Jeg er veldig glad for
videreutdanningen som er kommet nå,
det er en skikkelig milepæl som vil styrke
vår kompetanse. Den vil føre til flere
tannpleiere i lederstillinger og bidra til å
markedsføre og synliggjøre yrket vårt. Vi
tannpleiere blir viktige i
folkehelsearbeidet, og jeg tror vi vil få en
naturlig plass i fremtidens helseteam. Så
jeg slutter meg til dem som spår en lys
fremtid for tannpleierne!
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Er du den rette?
Vi er 3 tannleger, 1 tannpleier og
7 andre dyktige og sympatiske
medarbeidere som tenker likt og
fungerer godt sammen.

Vi satser på individuell behandling og
setter av nok tid til å prate, informere
og behandle hver pasient på en
skikkelig måte.

Vi elsker jobben vår, fordi vi hver dag
treffer kjente og kjære mennesker!
For oss er det mennesker som
står i fokus - både pasienter og
arbeidskolleger.
Et trygt og avslappende miljø er
viktig og gir de beste resultatene.

Vi ønsker oss en

TANNPLEIER
Vi vektlegger miljø og sikker hygiene.
Vår oppgave er å sørge for den
best mulige og mest behagelige
behandling.

Det er viktig for oss at vårt personale
til enhver tid er faglig oppdatert og
serviceinnstilt og vi har investert
i et gjennomført og avansert
behandlingstilbud.
Søknad sendes snarest til
post@knivsbergklinikken.no
Ta kontakt med Johan Knivsberg
for en uforpliktende og konfidensiell
samtale: johan@knivsberg.no

Knivsberg klinikken
Børehaugen 1, Postboks 758, 4004 Stavanger. Tlf: 51 85 86 86 post@knivsberg.no www.knivsberg.no

STILLING LEDIG

TANNPLEIER 20% STILLING
Heimdal er en bydel i vekst, og vi ser behov for en tannpleiers
kompetanse i teamet vårt.
Heimdal Tannlegesenter AS består av tre tannleger og fire
tannhelsesekretærer. Vi driver en moderne tannklinikk i hyggelige omgivelser og trivelige lokaler i Heimdal sentrum.
Her leveres varierte tannhelsetjenester, deriblant implantatog periobehandling. Opus, digital røntgen og scaler på alle
stoler. Direkte oppgjør med HELFO.

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

LEDIGE
STILLINGER

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

I en oppstartsfase tilbyr vi en 20% stilling og muligheter for å
utvide tilbudet på sikt.
Det er en fordel om du er selvstendig næringsdrivende.
Du vil samarbeide tett med hele teamet i et positivt arbeidsmiljø.
Søknadsfrist: 16. november. Tiltredelse: Snarest
Søknad og CV sendes til: post@heimdaltannlegesenter.no
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 72 84 64 00
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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)

32

