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Unik Pro-ArginTM Technology 

  Virker umiddelbart. I kontakt med saliva dannes et  
kalsiumrikt lag som forsegler og plugger igjen de 
åpne dentinkanalene

  Gir umiddelbar* og langvarig lindring av isende 
tannhalser 2,3

Har du pasienter som ikke kan 
nyte kaldt & varmt pga ising fra 
tannhalsene?
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I et nytt Patient Experience Program testet 556 pasienter med dentin hypersensitivitet  
COLGATE® SENSITIVE PRO-Relief™ tannpasta. Etter to ukers bruk , kunne mer enn 90%  
igjen nyte både varme og kalde favoritter.1

Helt unødvendig!

Colgate® gjør forskjellen
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For over 70 år siden, da hun var en ganske ung pike, fikk 
min mor blodforgiftning etter et sår i kneet. Sinte, røde stri-
per strakk seg oppover mot lysken. Men heldigvis, dette var 
like etter krigen, og den nye mirakelmedisinen, penicillin, 
var begynt å bli tilgjengelig også i Norge. Min mor fikk flere 
injeksjoner, og den livstruende infeksjonen ble slått tilbake. 
Jeg antar jeg i verste fall ikke ville sittet her nå, uten at «mi-
rakelmedisinen» var tilgjengelig…
Dette var i tidlige tider, da antibiotika var nytt, kostbart og 

revolusjonerende. Siden den tid har utviklingen gått rett til værs. Det er vel knapt 
noen av oss som ikke en eller flere ganger har fått foreskrevet antibiotika, slett 
ikke bare for svært alvorlige infeksjoner. Og prisen betaler vi nå. Overforbruk og 
et evig kappløp mot resistente bakterier gjør fremtiden usikker. Stadig kommer 
det nye, alarmerende meldinger om funn av multiresistente bakterier. «Mirakel-
medisinen» er på vei til å miste sin magiske kraft.
Dette er bakgrunnen for at norske helsemyndigheter er i gang med en storof-
fensiv for å få ned bruken av antibiotika. Virkemidlene er mange, noe som er 
helt nødvendig om den skal ha noen effekt. For legene kjemper med ryggen mot 
veggen mot kravstore pasienter og, ikke minst, engstelige foreldre som ønsker en 
kjapp og effektiv kur når barna er syke. Det skal sterk rygg og klare retningslinjer 
til for at kampen mot overforbruk skal lykkes. Også tannhelsepersonell er en del 
av denne kampen. Mange pasienter, trolig for mange, kommer ut fra tannlegen 
med en resept på bredspektret antibiotika. 
I fremtiden vil det bli enda viktigere å hindre at infeksjonene oppstår, at proses-
sen kommer så langt at antibiotika blir det eneste verktøyet i kassen. Dermed 
blir tannpleiernes funksjon som forebyggende helsearbeidere særdeles sentral. 
Jevnlig overvåking og intervensjon på et tidlig tidspunkt kan forhindre at anti-
biotikabruk blir nødvendig. Også myndighetene bør se dette når det nå i stor stil 
blåses til kamp mot overforbruk. Artiklene i dette nummer av Tannstikka bør 
være nyttig lesning og gi gode argumenter for hvorfor tannpleieren skal ha en 
sentral plass i det forebyggende og helsefremmede arbeidet.

Ha en god høst!
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LEDER

Nasjonal og internasjonal fellesskap
Tannpleierforeininga har merka seg en-
gasjement lokalt og sentralt når det gjeld 
høyringssvaret frå NTpF til Oppfølging 
av Primærhelsemeldingen og Oppgave-
meldingen. Foreininga såg viktigheita av 
å informera og engasjera både tillitsvalte 
og andre i svaret på ei melding som har 
innverknad på pasientane sine behov og 
tannpleiaren sitt virke. Det var viktig for 
foreininga å forankra NTpF sitt høy-
ringssvar i argumentasjon både frå den 
utøvande tannpleiaren sin ståstad og frå 
tillitsvalt apparatet. Foreininga lukkast i 
engasjement både i løpet av sommaren, 
under Arendalsuka og spesielt når det 

Nasjonalt og internasjonalt fellesskap

nærmar seg høyringsfrist.  NTpF såg det 
som naturleg å involvera fylkestannlege/
tannhelsesjef  og sendte notat om behov 
for lovfesting av tannpleiaryrket til dei 
offentlege tannpleiarane sine arbeidsgi-
varar. NTpF ønskjer at politikarane og  
departement vil sjå nytten av tannpleia-
ren blir ein naturlege kjernekompetanse i 
kommunen. Arbeidet med oppfølging av 
saka fortset vidare i styret og saman med 
tillitsvalte.

Når ei viktig sak som vedtak om  overfø-
ring av tannhelsetenesta til kommunen 
og lovfesting av kompetansekrav er oppe 
til debatt, visar det verdien av å ha eit 
fagleg felleskap nasjonalt som jobbar for 
fagfeltet og tar i vare yrkesgruppa sine 
interesser. 
Ved deltaking på internasjonale møter, 
blir verdien av  solidaritet og fellesskap 
spesielt synleg. Noreg står saman med 
andre europeiske land i arbeidet med 
erkjenning og utvikling av yrket, og om 
samarbeid om tannpleierutdanninga. 
Norsk Tannpleierforening er engasjert i 
internasjonalt arbeid gjennom  Interan-
tional Ferderation of Dental Hygienists, 
IFDH og den europeiske foreininga 
EDHF,- European Dental Hygienist 
Federation.  Gjennom internasjonalt 
arbeid utvidar alle nasjonane kontaktfla-
ter og i fellesskap utviklast ulike politiske 
standarar. NTpF har ansvar i arbeidet ved 
å  bidra med kunnskap til internasjonal 

utvikling på det tannpleiefaglege feltet. 
Tannpleierforeininga hentar også heim ny 
kunnskap som kan vera med på å løysa 
utfordringar nasjonalt. Utdanning er 
ikkje lenger eit nasjonalt prosjekt. Auka 
kontakt og samarbeid over landegren-
sene gjer at ulikskapen i utdanning blir 
redusert.  Som tannpleierforeninga sin 
internasjonale representant på møtet i 
EDHF nyleg, ser eg viktigheita av klare, 
felles definisjonar og ei standardisering 
av tannpleierprofesjonen og tannpleier-
utdanninga i Europa. Det er avgjerande 
for EDHF sitt arbeid mot EU. EDHF har 
utvikla felles målsetjing for foreininga og 
utviklar felles rammeverk for tannpleier-
utdanningane i Europa. Det er viktig å bli 
anerkjent i EU-direktivet som omhandlar 
yrkeskvalifikasjonar og godkjenning. 
EDHF jobbar kontinuerleg med å få ak-
sept for tannpleieryrket innanfor Europa, 
og det er godt å sjå at  yrkesgruppa etter 
kvart blir sett på som ein sjølvstendig og 
autorisert profesjon i fleire land.  Vidare 
er det viktig for EDHF å oppretta relasjo-
nar med andre, naturlege samarbeidspar-
ter for å styrkja oral helsepolitikk. 
Å satsa på å kompetanse som fremjar 
helsa er framtidsretta både på nasjonalt 
og internasjonalt nivå. 
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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.

40 år
Ingrid Beate Eikeland

50 år
Kari Anne Nisja 
Hilde Karin Nyborg60 år
Anne Westlie Vasland

De nyutdannede tannpleierne i festantrekk. Fotograf: Jørgen Barth

VIDEREUTDANNINGEN FOR 
TANNPLEIERE, 
NYTT STUDENTOPPTAK FRA 
HØSTEN 2017  
Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Vestfold 
bekrefter at det blir nytt studentopptak til 
Videreutdanningen i tannpleie og helse-
fremmende arbeid fra høsten 2017. 
Søknadsfrist er 15. april 2017. Mer informa-
sjon kommer i Tannstikka nr. 1  - 2017.

Hilde Aga fra NTpF.

AVSLUTNING FOR TANNPLEIER- OG 
TANNLEGEKANDIDATAR VED UNIVERSITETET I BERGEN
Fredag den 17. juni vart ein høgtidleg dag for nyutdanna tannpleiarar og tannlegar. Eit  
vakkert festarrangement med musikk og taler i Store auditorium ved Haukeland 
universitetssjukehus, der representantar for tannpleiar- og tannlegekandidatane heldt 
morosame taler og takka for studieåra ved universitetet. 

Instituttstyrar professor Anne N. Åstrøm helsa også avgangsstudentane, i lag med 
representant frå Tannlegeforeningen og leiar Hilde Aga frå Tannpleierforeningen. Der 
var også premiering av beste presentasjon av prosjektoppgåver, og utdeling av 
studentane sin pris til beste undervisar.

Takk til fakultetet for ein fin markering. Det var spesielt hyggjeleg at tannlege- og 
tannpleierforeningen var invitert til å vera med å markera overgang frå studenttilvære 
til arbeidsliv for yrkesgruppene. 
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AKTUELT

Ifølge en nylig publisert studie kan vin-
klede prismabriller og tilpasset arbeids-
stilling være løsningen på problemet.

Studien viser at prismabriller gir 
redusert belastning ved arbeide i 
munnhulen, færre slitasjesykdommer i 
nakke- og skulderregionen og signifikant 
reduksjon av arbeidsrelaterte smerter i 
nakken. Dessuten viser studien også en 
økt kvalitet og produktivitet over tid.

Resultatene fra studien viser at prisma-
briller og en individuelt tilpasset arbeids-
stilling ikke bare hjelper tannhelseperso-
nell som allerede har symptomer, men 
også forebygger arbeidsrelaterte nak-
kesmerter.

Studien ble gjennomført på 564 

tannleger, tannpleiere og ortodontiassis-
tenter innenfor den offentlige tannhelse-
tjenesten i Västra Götalandsregionen. 

Studien ble publisert i august 2016 i det 
vitenskaplige tidskriftet BMC Musculos-
keletal Disorders

(http://bmcmusculoskeletdisord.
biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12891-016-1145-1). 

Studien ble gjennomført og ledet av 
forskere ved Institutt for Stressmedisin i 
Gøteborg i nært samarbeide med forskere 
ved Avdeling for Arbeids-og miljømedi-
sin ved Universitetet i Lund.

Førsteamanuensis Agneta Lindegård, 
Dosent i folkehelsevitenskap ved det 
Sahlgrenske Akademiet, mener «at i 

Spis sunt, lev lenger 
En endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan gi en gevinst på anslagsvis to gode, ekstra leveår. 

Dette går frem av Helsedirektoratets helseøkonomiske analyse av konsekvenser av kostholdsrådene. Ved å gi gode leveår en 
økonomisk verdi blir det mulig å sammenligne verdien av liv og helse med faktiske kostnader til behandling, sykefravær og 
uførhet. 

Beregningene bygger på Global Burden of Disease Study 2013 (GBD 2013). Sykdomsbyrden som GBD tilskriver usunt kosthold 
er brukt som mål på den samlede potensielle effekten en omlegging av norsk kosthold i henhold til kostrådene kan gi. 
De potensielle samfunnsgevinstene av at befolkningen følger kostrådene er totalt 154 milliarder kroner per år (anslag basert 
på data for 2013), og består av: 
•  Flere leveår og bedret helse med en anslått verdi på 136 milliarder kroner per år 
•  Reduserte helsetjenestekostnader på anslagvis 12 milliarder kroner per år 
•  Redusert produksjonstap (dvs. økte skatteinntekter pga. redusert sykefravær, uførhet og død) på anslagvis 6 milliarder kroner per år. 

Testing av prismebriller på fagkonferansen 
for et par år siden. Foto: Anne L. Buvik.

Prismabriller reduserer og 
forebygger nakkesmerter 
hos tannleger og tannpleiere
Studier viser at tannlege- og tannpleiere utsettes for ekstrem 
fremoverbøying av hodet, minst 45 grader, under ti prosent 
av arbeidstiden. Dette gir en doblet risiko for å få verk/smerter 
i nakken. 65-70 % av de samtlige ansatte innen tannhel-
setjenesten rapporterer om daglige smerter i nakke eller 
skuldre. Dette tallet er betydelig høyere enn i de fleste andre 
yrkesgrupper.

praksis innebærer resultatene av studien 
med at anvendelse av vinklede prisma-
briller bør anbefales som dentalergono-
misk tiltak både primært og sekundært 
for å forebygge arbeidsrelaterte nak-
kesmerter blant tannhelsepersonell.

Denne typen briller bør også testes av 
andre yrkeskategorier som arbeider med 
langvarig fremoverbøying og store 
synskrav til detaljarbeid, som for 
eksempel kirurgi- eller monteringsar-
beide.»



 7

AKTUELTBLOKKERER 92 % 
AV DENTINKANALENE
ETTER BARE 6 SKYLLINGER in vitro*1

Dette produktet skal ikke anbefales til pasienter med kjent nyresykdom, nyrestein eller malabsorpsjonssyndrom, eller til pasienter som 
har et høyt inntak av vitamin C (1000 mg eller mer per døgn).
1) Sharma D et al, ‘A novel potassium oxalate-containing tooth desensitizing mouthrinse: A comparative in vitro study’ Journal of 
Dentistry Vol 41 S4 2013 Pg S18-S27   2. Ved bruk 2 ganger daglig. 3. Relief of hypersensitivity DOF 4 – 2012, Combination Tubule Oc-
clusion, DOF 2 – 2012. *Basert på % hydraulisk konduktansreduksjon. NO/LI/13-0070a(1)

Alkoholfrie Listerine® Professional Sensitivity Therapy, 
et munnskyll til bruk to ganger daglig, bygger 
på kaliumoksalat-krystallteknologi:

• Kaliumoksalat bindes til kalsium i spyttet, og 
krystaller dannes.

• Krystallene lagres dypt inne i eksponerte 
dentinkanaler.

• Krystallene bygges opp ved hver skylling, noe 
som gir en dyp, stabil og heldekkende 
forsegling av dentinkanaler.

Listerine® Professional Sensitivity Therapy kan 
brukes separat for langvarig beskyttelse,2,3 
eller i kombinasjon med tannkrem mot 
sensitive tenner.

Profesjonell munnpleie hjemme

Listerine_Sensitive_210x260_Norway.indd   1 20/08/2014   15:25
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Av Tom Sundar
Artikkelen er tidligere publisert i «Utposten» og 
gjengis med tillatelse.

– Målet er at bruken av antibiotika i helsetje-
nesten skal reduseres med 30 prosent innen 
2020, sa helse- og omsorgsminister Bent 
Høie da han la frem handlingsplanen (1).

– De som av medisinske grunner trenger 
antibiotika skal få det. Men det skrives ut 
mer antibiotika enn det som er nødvendig. 
Det er også store forskjeller i forskrivning 
mellom ulike deler av landet og mellom 
kvinner og menn, påpekte statsråden (2).

MÅ DIMENSJONERES RIKTIG
Antibiotika har en nøkkelrolle i dagens 
pasientbehandling, men dersom anti-
biotika i fremtiden fortsatt skal være en 
effektiv behandling mot infeksjonssyk-
dommer, må bruken dimensjoneres riktig 
– og på en faglig forsvarlig måte: 

«Fortsetter dagens utvikling med 
økende antibiotikaresistens, kan vi om 
kort tid komme i en situasjon der 
infeksjonsrisikoen ved å gjennomføre 
standardoperasjoner som keisersnitt, 
hofteoperasjoner og hjertekirurgi blir for 
stor. En slik utvikling vil få store konse-
kvenser for nordmenns helse. Arbeidet 
mot antibiotikaresistens må derfor 
prioriteres høyere i helsetjenesten», slår 
handlingsplanen fast.

Dokumentet er lettlest og instruktivt og 
har en rekke referanser. Innledningsvis 
beskrives noen trender i antibiotikabru-

ken i Norge: Forbruket økte fra 2005 til 
2012, så kom en svak nedgang i 2013 og 
2014. Samtidig har det i løpet av tiårspe-
rioden vært en økning i bruken av 
bredspektrede  antibiotika.

Så mye som 80 prosent av all forskriv-
ning av antibiotika til human bruk skjer i 
allmennpraksis mens seks prosent av 
forskrivningen skjer i sykehjem. Sykehu-
sene står for ni prosent av forskrivningen 
mens tannlegene er ansvarlig for fem 
prosent. Høyt volum av antibiotika er det 
største problemet i allmennpraksis, mens 
bruken av bredspektrede antibiotika er 
den største utfordringen i sykehusene. I 
sykehjemmene er bruken av legemiddelet 
metenamin (Hiprex®) mot kroniske 
urinveisinfeksjoner hos kvinner en viktig 
bidragsyter til overforbruk av antibiotika.

BYGGER PÅ NASJONAL STRATEGI
Handlingsplanen er en videreføring av 
Nasjonal strategi mot antibiotikaresis-
tens (2015–2020) som ble lagt frem i fjor 
og som definerer mål og tiltak for det 
samlede arbeidet mot antibiotikaresis-
tens innenfor helsesektoren så vel som 
resistens knyttet til matproduserende 
landdyr og kjæledyr, fisk og klima og 
miljø. Denne strategien setter fem helse-
spesifikke mål som handlingsplanen også 
legger til grunn:
•  å redusere antibiotikabruken i befolk-

ningen med 30 prosent, målt i DDD 
(definerte døgndoser)/1000 innbyg-
gere/døgn sammenlignet med 2012

•  å medvirke til at Norge blir blant 
de tre landene i Europa som bruker 
minst antibiotika til mennesker, målt i 
DDD/1000 innbyggere/døgn

•  å redusere gjennomsnittlig forskriv-
ning av antibiotika fra dagens 450 
resepter til 250 resepter/1000 innbyg-
gere/år

•  å redusere forskrivningen av antibio-
tika ved luftveisinfeksjoner med 20 
prosent målt i DDD/1000 innbyggere/
døgn sammenliknet med 2012

•  å gjennomføre studier av sykdoms-
byrde ved antibiotikaresistens, konse-
kvenser av eventuelt for lav antibioti-
kabruk og effekt av smitteverntiltak

Med dette som utgangspunkt, presiserer 
handlingsplanen at en reduksjon i bruken 
av antibiotika ikke skal medføre negative 
helseeffekter for befolkningen. Tiltakene 
som planen foreslår hviler derfor på to 
forutsetninger: at det er mulig å forebyg-
ge tilstander som krever antibiotikabe-
handling og/eller at antibiotika blir brukt 
unødvendig eller på feil måte.
Handlingsplanen skisserer seks tiltaks-
områder med til sammen 20 konkrete 
tiltak:

TIL FELTS MOT 
ANTIBIOTIKARESISTENS
Dagens bruk av antibiotika er ikke bærekraftig og 
må reduseres. Regjeringens nye Handlingsplan mot 
antibiotiakaresistens i helsetjenesten foreslår en rekke 
tiltak for å snu utviklingen. Fastleger og legevaktsleger, 
spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og 
ikke minst befolkningen skal mobiliseres.

 Nasjonale faglige retningslinjer   for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
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Helsedirektoratet
Pb. 7000 St. Olavs plass 

0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050

Faks: 24 16 30 01
www.helsedirektoratet.no

Trykk: Andvord Grafisk AS. 2012/2013 
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rende barnevaksinasjonsprogrammet. Å 
beskytte risikogrupper mot influensa og 
pneumokokkinfeksjoner samt å hindre 
kikhoste hos voksne ved systematisk bruk 
av oppfriskningsdoser, vil være viktig 
for å redusere bruken av antibiotika. For 
eksempel antar man at 2–10 prosent av 
alle tilfeller av lungebetennelse hos eldre 
har sammenheng med influensa. Minst 
halvparten av disse kan sannsynligvis 
forebygges med vaksinering.
• Legemidlers pakninger og formulerin-
ger – gyldighetstid for resepter
Et annet befolkningsrettet tiltak er å initi-
ere et samarbeid mellom legemiddelmyn-
digheter og legemiddelprodusenter om 
bedre tilpassede pakningsstørrelser på 
antibiotika og bedre tilgang til relevante 
formuleringer av antibiotika. Videre skal 
Direktoratet for e-helse, Helsedirekto-
ratet og Statens legemiddelverk utrede 
hvordan gyldighetsperioden for resepter 
på antibiotika kan reduseres uten at dette 
kompromitterer behovene til pasienter 
som trenger langvarig antibiotikabehand-
ling.

FASTLEGER OG LEGEVAKTLEGER
• Kunnskapsbasert veiledning og inte-
grering av faglige retningslinjer i EPJ
Handlingsplanen peker på gode erfarin-
ger med kunnskapsbaserte oppdaterings-
visitter (KUPP) – en norsk versjon av un-
dervisningsmetoden Academic detailing. 
Metoden baserer seg på at fagpersoner 
utarbeider en sammenfatning av anbefalt 
behandling innen ett terapiområde, og 
gjennom én-til-én-samtaler får legen en 
oppdateringsvisitt i kontortiden. 
En annen veiledningsmetode er kollega-
basert terapiveiledning (KTV) – utvi-
klet ved Institutt for helse og samfunn 
ved Universitetet i Oslo. Metoden skal 
stimulere fastleger og legevaktleger til å 
forskrive antibiotika i tråd med faglige 
retningslinjer. For at metoden skal ha 
tilsiktet effekt, må mange nok fastleger 

innen 2020 – og som det er realistisk å 
implementere raskt. Under omtales tilta-
kene som angår befolkningen, fastleger, 
legevaktleger samt sykehjem.

TILTAK RETTET MOT BEFOLKNINGEN
• Kunnskapene om antibiotikabruk skal 
styrkes
Det skal blant annet skje gjennom infor-
masjonskampanjer som Helsedirektoratet 
får i oppdrag å initiere. Ifølge FHI kan 
slike kampanjer bidra til å redusere anti-
biotikabruken med fire til seks prosent.
• Vaksinasjonsdekningen skal økes
FHI skal jobbe målrettet for å øke vaksi-
nasjonsdekningen. Bedre vaksinasjons-
dekning vil redusere forekomsten av både 
resistente og ikke-resistente mikrober, 
redusere forekomsten av infeksjoner og 
derved smittefare – og indirekte føre til 
mindre forbruk av antibiotika. Dette er 
blant annet vist for pneumokokkvak-
sinen, som har gitt lavere forekomst av 
ørebetennelser og lungebetennelser hos 
barn som er vaksinerte, og som også har 
ført til redusert forekomst av alvorlig 
pneumokokksykdom hos eldre (flokkim-
munitet).

Handlingsplanen peker på at barnevak-
sinasjonsprogrammet i Norge sikrer mer 
enn 90 prosent dekning av alle vaksiner 
blant ni-åringer. Men dersom målet om 
30 prosent reduksjon i antibiotikabruk 
skal nås, må nivået opprettholdes eller 
helst økes.
• Utrede vaksinasjonsprogram for voksne
Regjeringen ber fagetatene om å utrede et 
vaksinasjonsprogram for voksne, tilsva-

1.  nasjonal organisering av arbeidet
2.  tiltak rettet mot den generelle  

befolkningen
3.  tiltak rettet mot fastleger og lege-

vaktsleger
4.  tiltak rettet mot spesialist- 

helsetjenesten
5.  tiltak rettet mot kommunale  

helseinstitusjoner
6.  tiltak rettet mot tannhelsetjenesten
Innholdet i planen er utarbeidet av Fol-
kehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med 
et bredt fagmiljø – og er tuftet på dagens 
kunnskap samt erfaringer fra andre land. 
Tiltakene som fremsettes er vurdert til å 
være de mest effektive for å nå målet om 
30 prosent reduksjon i antibiotikabruken 

Helseminister Bent Høie. Foto: 
Departementets pressetjeneste.
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1. Handlingsplan mot antibiotikaresistens 
i helsetjenesten – med det mål å redusere 
antibiotikabruken i befolkningen med 
30 prosent innen utløpet av 2020. Helse- 
og omsorgsdepartementet 2015. www.
regjeringen.no/contentassets/915655
269bc04a47928fce917e4b25f5/
handlingsplanantibiotikaresistens.
pdf (15.3.2016).
2. www.regjeringen.no/no/aktuelt/
mindre-antibiotikabruk-i-helsetjenesten/
id2469661/ (15.3.2916).

•  Fastleger og legevaktsleger skal få tilbud 
om å delta i grupper med kollegabasert 
gjennomgang av egen forskrivningspraksis 
av antibiotika. Antibiotikasenteret for 
primærmedisin styrkes med fire millioner 
kroner til denne oppgaven.

•  Fastleger, legevaktsleger og leger på 
sykehjem skal få tilbud om individuelle 
veiledningsbesøk om riktig antibiotikabruk. 
RELIS får en sentral rolle i dette arbeidet.

•  Fastlegenes elektroniske pasientjournal skal 
utformes slik at legene får hjelp til å ta riktige 
beslutninger om antibiotika. EPJ skal kobles 
mot faglige retningslinjer for antibiotikabruk.

•  Helsedirektoratet skal vurdere 
informasjonskampanjer mot befolkningen om 
antibiotikabrukog antibiotikaresistens.

•  Gyldighetstiden for resept for antibiotika skal 
reduseres. I dag er den på ett år, men mange 
resepter blir ikke hentet når de skal. Målet er å 
redusere gyldighetstiden i løpet av 2017.

•  De regionale helseforetakene får i oppdrag 
å innføre antibiotikastyringsprogrammer 
i sykehus, for å redusere bruken av 
bredspektrede antibiotika. Erfaringer fra 
Danmark og Sverige viser at slike programmer 
kan redusere bruken av visse bredspektrede 
antibiotika med 30–50 prosent i løpet av ett til 
to år.

•  Tannleger forskriver mer bredspektrede 
antibiotika enn tidligere. Tannlegeforeningen 
skal arbeide for at faglige retningslinjer 
for antibiotikabruk blir bedre kjent og 
implementert i tannhelsetjenesten.

få tilbud om å delta – og den enkelte lege 
må få tilbakemeldinger om egen antibio-
tikaforskrivning.
• Diagnosekoder på resept
Innføring av diagnosekoder på antibio-
tikaresepter skal gi helsemyndighetene 
et verktøy for å undersøke effekten av 
planlagte tiltak på antibiotikaområdet. 
Det foreligger et stortingsvedtak fra 2015 
i sakens anledning og Helsedirektoratet 
er i gang med å utrede hvorledes tiltaket 
kan gjennomføres i praksis, men tekniske 
utfordringer gjør at det vil ta tid. I mel-
lomtiden vil systemer for elektronisk be-
slutningsstøtte delvis ivareta intensjonene 
på dette tiltaksområdet.

TILTAK I SYKEHJEM
• Økt innsats for rasjonell antibiotika-
bruk i sykehjem
Dette forutsetter IKT- og EPJ-systemer 
som muliggjør bedre kontroll med 
antibiotikabruken som også kan gene-
rere sammenlignbar statistikk mellom 
sykehjem. I henhold til forskrift om 
smittevern i helsetjenesten § 3-1, skal de 
regionale helseforetakene bistå kom-
munale helseinstitusjoner i smittevernar-
beidet – inkludert smittevernrådgivning, 
overvåkning, kompetansehevende tiltak 
og oppklaring av utbrudd. Innsatsen på 
dette området må styrkes.

FHI anslår at økt bistand fra de 
regionale helseforetakene kan medføre en 
signifikant reduksjon av antibiotikabru-
ken i sykehjem, særlig når det gjelder 
antibiotika mot urinveisinfeksjoner. 
Redusert bruk av bredspektrede antibio-
tika antas å gi målbare effekter på kvalitet 
samt på frekvensen av innleggelser og 
reinnleggelser i sykehus. Helse- og 
omsorgsdepartementet har bedt de 
regionale helseforetakene om å styrke 
sine kompetansesentre for smittevern for 
blant annet å ivareta denne oppgaven.
• KUPP og terapiveiledning i sykehjem
Det må utredes hvordan kunnskapsba-

serte oppdateringsvisitter kan bidra inn 
mot leger i kommunale helseinstitusjo-
nene. Leger i sykehjem bør få tilbud om 
oppdateringsvisitt med en fagperson, som 
har utarbeidet et sammendrag av anbefalt 
behandling innen et terapiområde. Leger 
i sykehjem bør også få tilbud om å møte 
en «antibiotikakonsulent/veileder» i et-
terutdanningsgrupper hvor den enkelte 
bevisstgjøres om egen forskrivning gjen-
nom diskusjoner og gjennomgang av 
forskrivninger.

IMPLEMENTERING AV HANDLINGSPLANEN
Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehel-
seinstitutt, Statens legemiddelverk og Di-
rektoratet for e-helse skal sammen sørge 
for å implementere handlingsplanen. En 
nasjonal styringsgruppe skal opprettes av 
de fire etatene og ledes av Helsedirekto-
ratet. Styringsgruppens oppgave vil være 
å sikre at tiltakene i handlingsplanen 
blir implementert og forankret i pågå-
ende nasjonale helseprosjekter, herunder 
e-helseprosjekter og tiltak som oppfyller 
Stortingets vedtak om innføring av diag-
nosekoder på alle antibiotikaresepter.

Styringsgruppen skal støttes av en 
referansegruppe som skal sikre regional 
og faglig forankring av arbeidet med å 
implementere tiltakene i handlingspla-
nen. Referansegruppen vil ha representa-
sjon fra fylkesmennene, de regionale 
kompetansesentre for smittevern (RKS), 
KS/ kommunene, Den norske legefore-
ning, Den norske tannlegeforening, 
Antibiotikasenteret for primærhelsetje-
nesten (ASP), Kompetansetjenesten for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
og de regionale legemiddelinformasjons-
sentrene (RELIS).

Handlingsplanen påpeker at et redusert 
totalforbruk av antibiotika alene ikke er 
tilstrekkelig for å hindre videre utbredelse 
av resistens. De delene av den nasjonale 
strategien mot antibiotikaresistens som 
ikke dekkes av handlingsplanen, som 

SENTRALE TILTAK FOR Å  
REDUSERE ANTIBIOTIKABRUK

REFERANSER

styrking av det normative internasjonale 
samarbeidet, forskning og innovasjon 
samt diagnostikk, overvåkning og analyse 
vil bli fulgt opp på andre måter.
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Forskere har funnet en metode for å utvikle nye varianter av en 
av de mest brukte typene av antibiotika.

Antibiotika har spilt en avgjørende rolle for folkehelsen og 
kan ta æren for at vi mennesker ikke lenger dør av småsår og 
luftveisinfeksjoner. Men resistensen overfor medikamentene 
øker. Nå kan hjelpen være på vei.

Forskere har funnet en metode for å utvikle nye varianter av 
en av de mest brukte gruppene av antibiotika, såkalte makroli-
der. Studien er publisert i Nature.

En gruppe kjemikere har helt fra bunnen av bygget molekyler 
som minner om antibiotikumet erytromycin, som er et av de 
viktigste av makrolidene.

Ved å bruke denne metoden klarte de å lage mer enn 300 
variasjoner av erytromycin. Dette ville ikke vært mulig ved 
bare å forandre på det opprinnelige stoffet, som er den vanlige 
måten forskere bruker for å finne nye varianter av eksisterende 
antibiotika.

– De siste 60 årene har kjemikere vært imponerende oppfinn-
somme, men det er virkelig utfordrende å endre et molekyl som 
er så komplisert som erytromycin, sier Andrew Myers, som er 
professor i kjemi og kjemisk biologi ved Harvard University og 
medforfatter på studien, til nature.com.

Laboratorietester som forskerne gjorde, viste at mange av 
erytromycin-variantene som var utviklet med den nye me-
toden, kunne drepe bakterier som ellers er resistente overfor 
antibiotikumet.

De nye variantene av antibiotika er ikke blitt testet på dyr 
ennå, og ytterligere kjemiske justeringer kan være nødvendige 
for å forbedre stoffenes potensial og sikkerhet.

Men hvis det lykkes, kan den nye metoden bli et viktig våpen 
mot antibiotikaresistente infeksjoner og potensielt redde mil-
lioner av liv, håper forskerne.

Artikkelen er hentet fra www.forskning.no, med referanse til 
danske www.videnskap.dk.

Den europeiske 
antibiotikadagen

Ny metode for å utvikle  
effektiv antibiotika

Antibiotikaresistens er et 
av verdens mest presse-
rende helseproblemer. Den 
europeiske antibiotikadagen 
markeres den 18.november i 
de fleste land i Europa. 

Antibiotikaresistens er et alvorlig og stadig økende 
folkehelseproblem i Europa. I mange land er antibiotika-
resistensen mer enn fordoblet de siste fem årene. Økende 
antibiotikaresistens truer effekten av antibiotika nå og i 
fremtiden.

Antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day) 
er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) 
i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

REDUKSJON AV ANTIBIOTIKABRUK I NORGE – PROSJEKT 2015.
Folkehelseinstituttet i Norge har på oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet foretatt en kartlegging av 
antibiotikabruk i Norge. Det legges opp til en reduksjon 
på 20 - 30% innen 2020. Tannlegeforeningen har deltatt 
i dette arbeidet og bidratt med innspill til en veileder for 
redusert antibiotikabruk i tannhelsetjenesten. 
I Norge markeres det europeiske antibiotikadagen 18. 
november blant annet med en fagdag for helsepersonell 
om antibiotikabruk og resistens. Innleggene på fagdagen 
tar for seg trusselbeskrivelsen ved antibiotikaresistens og 
de tiltak man må iverksette både i primær- og spesialist-
helsetjenesten samt i matproduksjon.

KOMMUNISÉR PROBLEMET
Pasientkommunikasjon står sentralt i kampen mot 
antibiotikaresistens. Medisinske råd fra profesjonelle 
helsepersonell påvirker pasientenes oppfatninger og hold-
ningen til sin sykdom og opplevd behov for antibiotika.
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Har dine pasienter tannkjøttbetennelse?
Å skifte tannkrem er en god start!

• God smak

• Inneholder klorhexidin, CPC og Fluor (1450 ppm)

• Dobbeltvirkende antibakteriell effekt og kan brukes da-
glig over en lengre tid for de som trenger mer enn en vanlig 
tannkrem 

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

GUM® Paroex® 0,06% CHX TANNKREM

For pasienter som trenger 
mer enn en vanlig tannkrem!

1,2

1

0,7

0,5

0,2

GUM® Paroex® tannkrem Fluortannkrem

Baseline

6 uker

I en nylig gjennomført studie med gingivittpasienter, fikk en gruppe pusset 
tennene med GUM® Paroex® 0,06% tannkrem med 1450 ppm fluor i 6 uker, 
og en annen gruppe fikk pusset tennene med vanlig fluortannkrem (1450 
ppm).

RESULTAT: 
Effekt: Etter 6 uker fant man en signifikant gingivitt reduksjon (31%) hos 
pasienter som pusset tennene med GUM® Paroex® tannkrem. I den an-
dre gruppen kunne man ikke se noe forskjell i gingivitt hos pasientene som 
brukte vanlig fluortannkrem.
Bivirkninger: Ingen av pasientene i gruppene rappoterte om bivikrninger 
på misfarging av tenner eller smak.

Klinisk bevist effektiv mot tannkjøttsykdom*

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

GUM® Paroex 0,06 CHX tannkrem er den første antiseptiske 
tannkrem for langvarig bruk!

Nå endelig på

KJØPES PÅ DITT DEPO!

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

Tannstikka Paroex tannkrem  OKT 2016 med Boots.indd   1 2016-09-23   13:25
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Situasjonen i Norge er gunstigere enn i de 
fleste andre land. Økt antibiotikabruk, rei-
sevirksomhet, import av mat og spredning 
av resistente bakterier i matproduksjonen 
kan imidlertid endre bildet.

Nedenfor følger omtale av viktigste 
typene antibiotikaresistente bakterier.

METICILLIN-RESISTENTE GULE STAFYLO-
KOKKER (MRSA)
Gule stafylokokokker (Staphylococ-

DAGENS SITUASJON 
I NORGE OG UTVIKLING 
OVER TID
Utviklingen av multiresistente bakterier har særlig vært bekymringsfull hos tarmbakterier 
de siste årene, men også for andre typer bakterier øker resistensproblemet i Norge og  
internasjonalt.

En artikkel fra Folkehelseinstituttet

cus aureus) er bakterier som er vanlige 
på hud og slimhinner hos mennesker. 
Mellom 20 og 40 prosent av befolknin-
gen er langvarige, friske bærere, og de 
fleste av oss kommer i kontakt med gule 
stafylokokker i løpet av livet. Hos friske 
personer gir bakteriene sjelden sykdom, 
men på helseinstitusjoner er S. aureus en 
av bakterietypene som oftest påvises som 
årsak til infeksjon. 

Meticillinresistente S. aureus (MRSA) 

skiller seg ikke fra «vanlige» gule stafylo-
kokker når det gjelder smittefare eller evne 
til å gi sykdom. Men de er resistente mot 
alle antibiotika som er utviklet fra penicil-
lin, og resistensen gjør det vanskeligere å 
behandle infeksjoner som skyldes MRSA.

ØKNING I MELDTE  
TILFELLER FRA FASTLEGER
I alt ble det meldt om 1482 tilfeller 
(infeksjoner og bærerskap) med MRSA 
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Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Antibiotika-resistens, www.fhi.no/folkehelserapporten 

Antall meldte tilfeller av meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) per år, i 
perioden 1995 – 2013, fordelt på hvor pasientene ble undersøkt. 

Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Antibiotika-resistens, www.fhi.no/folkehelserapporten 

Antall meldte infeksjoner med Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) per år, i 
perioden 1996 – 2013, fordelt på utbrudd og sporadisk forekomst. 

TEMA: ANTIBIOTIKARESISTENS

Figur 1: Antall meldte tilfeller av meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) per år, i 
perioden 1995 – 2013, fordelt på hvor pasientene ble undersøkt. Kilde: Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (MSIS).  

Figur 2. Antall meldte infeksjoner med Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) per år, 
i perioden 1996 – 2013, fordelt på utbrudd og sporadisk forekomst. Kilde: Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (MSIS). 

i Norge i 2013, se figur 1. Figuren viser 
antall meldte MRSA-tilfeller per år, i 
perioden 1995 – 2013, fordelt på hvor 
pasientene ble undersøkt:
•  Det har kun vært en liten økning i antall 

tilfeller meldt fra norske sykehus.
•  Den største økningen ses i antall tilfeller 

meldt fra fastlege. Over 40 prosent var 
smittet i utlandet.
 

INTERNASJONALT: NORGE HAR  
LAV FOREKOMST AV MRSA
Norge har en av de lavest registrerte 
forekomster av MRSA i verden. Ved 
blodforgiftninger som skyldes gule stafy-
lokokker, er andelen som skyldes MRSA 
over 20 prosent i de fleste land i Europa, 
og ofte over 50 prosent i andre deler av 
verden. I Norge er andelen fortsatt under 
én prosent, men forekomsten er øken-
de (EARSS, 2012).

UTFORDRING Å HOLDE KONTROLL MED 
MRSA I SYKEHUS OG SYKEHJEM
Infeksjoner med MRSA er en særlig trussel 
for sykehuspasienter, personer med svekket 
immunforsvar, samt eldre. Disse gruppene 
er mer utsatte for alvorlige infeksjoner og 
er avhengige av riktig antibiotikabehand-
ling tidlig i infeksjonsforløpet. Dersom 
forekomsten av MRSA på helseinstitusjoner 
øker, kan behandlingen av stafylokokkin-
feksjoner bli mindre effektiv og betydelig 
dyrere.

Om økningen i samfunnet fortsetter og på 
sikt medfører en høy forekomst av MRSA i 
befolkningen, er dagens smitteverntiltak 
ikke hensiktsmessige og nye strategier må 
utvikles for å hindre at MRSA etablerer seg 
i sykehus og sykehjem.

ETT UTBRUDD AV MRSA I NORSK SVINE-
PRODUKSJON
En annen trussel er forekomsten av dyre-
assosiert MRSA (LA-MRSA=livestock 
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associated MRSA). I Danmark og andre 
europeiske land er dette et stort problem i 
svineproduksjonen. Det har vært ett utbrudd 
av LA-MRSA i norsk svineproduksjon. Store 
ressurser og nye overvåkingsprogrammer 
er satt inn for å hindre videre spredning og 
etablering av LA-MRSA i Norge.

VANKOMYCIN-RESISTENTE 
ENTEROKOKKER (VRE)
Enterokokker er bakterier som lever i 
tarmen. De er vanligvis ikke spesielt 
aggressive bakterier, men de kan gi alvor-
lige infeksjoner hos svekkede personer. 
Enterokokkene har naturlig resistens mot 
en rekke antibiotika. Dersom det oppstår 
en infeksjon med vankomycinresistente 
enterokokker (VRE), blir behandlingen 
vanskelig fordi det er få alternative lege-
midler.

FLERE STØRRE UTBRUDD MED VRE I 
SYKEHUS I NORGE
Figur 2 viser antall meldte tilfeller av VRE 
fra 1996 til 2013. Det var få meldte tilfel-
ler fram til 2010. Fra 2010 har Norge hatt 
flere større utbrudd med VRE i sykehus, 
og følgelig har det totale antallet VRE-til-
feller økte betydelig. I 2011 ble det meldt 
om hele 289 tilfeller. I 2013 ble det meldt 
om 117 tilfeller.

Holdes sykehus med utbrudd utenfor 
statistikken, er det en liten, men ikke 
sikker økning i meldte tilfeller av 
VRE-infeksjoner i Norge.

STRENGE SMITTEVERNTILTAK I SYKEHUS 
FORTSATT NØDVENDIG
Omfattende tiltak med smitteoppspo-
ring, screening og isolering gjøre at 
VRE-utbruddene i sykehus sannsynligvis 
kommer under kontroll. Om en kan 
opprettholde de strenge smitteverntilta-
kene og  fortsatt ha en restriktiv bruk av 
antibiotika, er det håp om at forekomsten 
kan holdes på dagens lave nivå.

BAKTERIER MED ESBL-RESISTENS
ESBL er forkortelse for extendert spek-
trum betalaktamaser, og er en resis-
tensmekanisme som inaktiverer noen 
av de viktigste antibiotikatypene vi har 
for behandling av infeksjoner, særlig 
infeksjoner som skyldes tarmbakterier 
som E.coli. Det finnes mange varianter av 
ESBL-resistensmekanismen.

ØKNING AV BLODFORGIFTNINGER SOM 
SKYLDES ESBL
Forekomsten av bakterieinfeksjoner som 
skyldes ESBL har økt dramatisk interna-
sjonalt og er også økende i Norge. For 
eksempel har andelen av E. coli med 
ESBL i blodforgiftninger de siste 10 årene 
tidoblet seg og var i 2013 steget til 5 
prosent av alle blodforgiftninger med 
E.coli i Norge. Dette er  alvorlig. De 
antibiotikatypene man vanligvis bruker 
til å behandle E.coli-infeksjoner, er ikke 
effektive mot ESBL-resistente E.coli. I 
tillegg vil de antibiotikatypene som man 
må bruke, medføre økt risiko for at enda 
mer resistente bakterier dukker opp.

Det er kun bakterier med en spesiell 
variant av ESBL, ESBLKARBA, som blir 
systematisk overvåket i Norge. Denne 
formen for ESBL-resistens er den mest 
omfattende og gir få eller ingen behand-
lingsmuligheter for rammede pasienter. 
Overvåkingen startet i 2012, og antall 
meldte infeksjonstilfeller er svært lavt. I 
2013 ble det påvist 24 infeksjoner med 
slike bakterier. I 2012 var tilsvarende tall 
30. Nesten alle var knyttet til pasienter 
som hadde fått behandling i utlandet.

ESBL ER IKKE UNDER KONTROLL  
INTERNASJONALT
På verdensbasis er det en dramatisk økning 
i forekomsten av ESBL, og situasjonen er ute 
av kontroll. Det er stor risiko for å bli bærer 
av disse mikrobene ved reiser i Sørøst-Asia 
og Afrika, men også i Sør-Europa.

Reisevirksomhet er antakelig en viktig 
årsak til spredningen av disse bakteriene 
globalt. Det er særlig fryktet at bakterier 
som har resistensmekanismen ESBL-
KARBA spres til norsk helsevesen. Disse 
infeksjonene er meget vanskelige å 
behandle siden vi ikke har effektive 
antibiotika. Det er rapportert om stadig 
flere utbrudd med slike infeksjoner 
internasjonalt. Dødeligheten er høy 
(Souli, 2010). Figur 3 viser forekomsten 
av resistens mot 3. generasjons cefalospo-
riner i ulike land i Europa. Resistensen er 
i hovedsak forårsaket av ESBL.

ANDRE TYPER ANTIBIOTIKARESISTENS
Multiresistent tuberkulose (MDR-TB): 
I Norge har vi de siste årene behandlet 
mellom 5 og 8 tilfeller av multiresistent 
tuberkulose årlig. Ingen tilfeller med 
multiresistent tuberkulose har så langt 
oppstått under behandling i Norge.

Internasjonalt er multiresistent 
tuberkulose et stort og økende problem. 
Spesielt er problemet stort i land som 
tidligere var en del av det tidligere 
Sovjetunionen.  

For å hindre at tuberkulosebakterien 
utvikler resistens, er det viktig å behandle 
pasienten med minst tre medikamenter 
samtidig. I tillegg må medikamentene tas 
i en tilstrekkelig lang periode, det vil si 
6-12 måneder. WHO anbefaler at 
tuberkulosemedisiner tas som direkte 
observert behandling (DOT). Det 
innebærer at helsepersonell følger opp 
pasienten gjennom hele behandlingsfor-
løpet, og ser på at pasienten tar medisi-
nen sin hver dag. Norge slutter seg til 
denne anbefalingen, med noen tilpasnin-
ger til den enkelte pasient.

Resistens ved gonoré: Forekomsten av 
gonoré er økende i Norge. I 2013 ble det 
diagnostisert 506 tilfeller (Folkehelsein-
stituttet, 2014a).  

Bakterien som forårsaker gonoré, 
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TEMA: ANTIBIOTIKARESISTENS

Neisseria gonorrhoeae, har vist en 
forbløffende evne til å utvikle resistens. 
Det er nå bare noen få behandlingsalter-
nativer tilgjengelige som bakterien ikke er 
resistent mot eller har nedsatt følsomhet 
for. I Norge må gonoré i dag behandles 
med intramuskulær injeksjon med 
antibiotika.

VIRUSRESISTENS
Bare midler mot bakterier går under 
betegnelsen antibiotika. Men man ser 
samme type resistensproblemer overfor 
legemidler mot andre mikrober, slik som 
midler mot virus (antivirale midler). Det 
oppstår stammer som er motstandsdyk-
tige eller resistente mot disse legemid-
lene. Dersom resistente virus sprer seg i 
befolkningen, innebærer det at virusin-
feksjoner kan bli vanskeligere å behandle 
enn de er i dag.

Eksempler på resistens hos virus er 
resistens mot influensamiddelet oseltamivir, 
mot hiv-midler og mot midler som 
benyttes ved leverbetennelse (virushepatitt).

ØKNING I ANTIBIOTIKARESISTENS INTER-
NASJONALT  
Internasjonalt har det vært økende rap-
portering av tilfeller der pasienter har en 
infeksjon med bakterier som er mot-
standsdyktige mot alle tilgjengelige anti-
biotika. Dette gjelder også i Europa. Det 
fryktes at slike bakterier skal få fotfeste, 
særlig i helsetjenesten.

Selv om det har vært en økning i 
infeksjoner med antibiotika-resistente 
bakterier i Norge de siste årene, er 
problemet foreløpig betydelig mindre enn 
i de fleste andre land, se tall ovenfor 
under avsnittene om MRSA, VRE og 
ESBL.

Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Antibiotika-resistens, www.fhi.no/folkehelserapporten 

Forekomsten av resistens mot 3. generasjons cefalosporiner i 
E.coli fra blodkulturer i ulike europeiske land i perioden 
2009-2012. Slik resistens er i hovedsak forårsaket av ESBL. 

Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Antibiotika-resistens, www.fhi.no/folkehelserapporten 

Forekomsten av resistens mot 3. generasjons cefalosporiner i 
E.coli fra blodkulturer i ulike europeiske land i perioden 
2009-2012. Slik resistens er i hovedsak forårsaket av ESBL. 

Figur 3. Forekomsten av 
resistens mot 3. generasjons 
cefalosporiner  i E.coli fra 
blodkulturer i ulike 
europeiske land i perioden 
2009-2012. Slik resistens er i 
hovedsak forårsaket av 
ESBL. Kilde: EARS-Net. 

Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Antibiotika-resistens, www.fhi.no/folkehelserapporten 

Bruk av antibakterielle midler i Norge i perioden 1999-2013 målt i 
definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere per døgn. 
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AKTUELT

NY VESTLANDSREGION VIL HA ANSVARFOR TANNHELSETJENESTEN
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ble i september enige om å etablere et nytt vestlandsfylke fra 2020. Ett av kriteriene 
er at de får ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten.

Intensjonsavtalen er altså ferdig forhandlet, men er ikke signert og alt er ennå ikke sikkert, melder NRK Sogn- og Fjordane. 
Navnet på det nye fylket er Vestlandsregionen, og Bergen skal være administrativt og politisk senter.

Avtalen inneholder også noen krav til staten. Blant disse er at stillingene som statens fylkesrådmenn skal slås sammen til en 
«regionmann», og at den nye regionen får tildelt ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. (Fra NTFs hjemmeside)

Tekst: Benthe Hansen

Den 21. september i år var det offisiell 
åpning av TkØ, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst, i nye og moderne 
lokaler i Oslo. Direktør i TkØ, Hilde Vogt 
Toven ønsket innbudte gjester og ansatte 
velkommen til åpningen. Det ble holdt 
hilsener fra fylkesordfører i Oppland, 
Even Aleksander Hagen og fylkesordfører 
i Hedmark, Dag Rønning.

Per David Clee Søhoel, direktør for 
tannhelsetjenesten i Østfold, orienterte 
om prosessen ved etablering av TKØ og 
avdelingsdirektør Kjell Røynesdal fra 
Helse- og omsorgsdepartementet kom 
inn på den politiske prosessen ved selve 
etableringen av de regionale odontolo-
giske kompetansesentrene i Norge. 

Etter hilsener fra NTpF, NTF og Norsk 
Tannvern fortsatte programmet med 
presentasjon av TkØs forskningsaktivite-

ter ved Vibeke Ansteinsson. Pedodontis-
ter ved TkØs spesialisttannklinikk; 
Reidun Agnalt og Andreas Schmalfuss, 
presenterte klinisk pedodonti med 
hovedfokus på unge pasienter med ekstra 
utfordringer og viktigheten av samarbeid 
med tannpleiere og tannleger i tannhelse-
tjenesten.

NTpF ønsker TKØ lykke til videre, og 
ser frem til et godt samarbeid! 

OFFISIELL ÅPNING AV TKØ

Direktør Hilde Vogt Tover flankert av fylkesordfører 
i Oppland, Even Aleksander Hagen og fylkestann-
lege i Oppland, Bjørn Ellingsæter. Foto: TKØ
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FAGLIG

>>

Av Eva Langeland, psykiatrisk sykepleier, Dr.polit 
og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. 
Artikkelen er tidligere trykket i Sykepleien  
Forskning. Gjengis med forfatterens tillatelse.

Forebygging og behandling ved helse-
fremming er sentralt (12). Teori er en 
referanseramme som er av stor betydning 
i forsknings- og evalueringsprogrammer. 
En god praksis er avhengig av en grundig 
teoretisk forståelse fordi en skjønnsom 
anvendelse av teoretisk referanseramme 
kan kaste lys over områder som ellers 
ikke kunne blitt synliggjort (13) og kan 
dermed bidra til en kreativ nyskapning 
ved å begrepsfeste virkeligheten på en ny 
måte (1, 14). 

Teorien om salutogenese (15) er et 
eksempel på en slik teori. Nye spørsmål 
skaper ny kunnskap ved å synliggjøre at 

hvordan man opplever virkeligheten i 
form av begripelighet, håndterbarhet og 
mening (sense of coherence, forkortet 
SOC) bidrar til grad av helse og velvære. 
Etterspørsel og behovet for mer kunnskap 
om salutogenese i forhold til behandling 
av PHP er imidlertid stort (16,17). 
Kvaliteten på sosial støtte er for eksempel 
definert som en avgjørende mestringsres-
surs for en positiv utvikling av SOC 
(10,15). Imidlertid vet en lite om hvilke 
komponenter av sosial støtte som er 
viktigst for en styrking av SOC hos 
personer med PHP (18). I tillegg viser 
oversikter at SOC har en relativt høy evne 
til å predikere helse og livskvalitet både i 
et kort- og langtidsperspektiv (16,17). I 
forhold til personer med PHP vet vi 
imidlertid lite om dette (5). 

BETYDNINGEN  
AV EN SALUTOGEN 
TILNÆRMING FOR Å 
FREMME PSYKISK 
HELSE
Forskning dokumenter betydningen av en salutogen 
tilnærming i behandling av ulike helseproblemer (1-
3) inkludert ulike psykiske helseproblemer (PHP) (4-6), 
schizofreni (7-9) og depresjon (10,11). Målet med en slik 
tilnærming er ikke bare å behandle symptomer, men også  
å gjøre folk i stand til å leve optimalt med sine PHP. 
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FAGLIG

Videre er salutogene terapiprinsipper 
ikke tidligere blitt beskrevet i litteraturen 
(19) og følgelig er ikke effekten av en slik 
tilnærming blitt testet ut. I doktorgrads-
arbeidet (5) og forskning i etterkant av 
denne (18) var søkelyset på å øke 
kunnskapen på disse foran skisserte 
kunnskapshull.  

TEORETISK RAMMEVERK
Hovedteorien for denne studien er den 
tverrfaglige, positive helseteorien om sa-
lutogenese. Teorien har fokus på grunn-
leggende antakelser om helse og sentrale 
begreper som SOC og motstandsressurser 
med vekt på sosial støtte og livskvalitet. 

Teorien om salutogenese definerer helse 
som et kontinuum (grader av helse) og 
søker etter faktorer som skaper en høyere 
grad av helse (et positivt helsebegrep). 
Det motsatte er å klassifisere mennesker 
som syke eller friske hvor man defineres 
som frisk og ved god helse ved fravær av 
sykdom (et negativt helsebegrep). Videre 
fokuserer salutogenese heller på perso-
nens historie enn på diagnosen og 
vektlegger mestringsevnen i historien. 
Person er definert som et åpent system i 
aktivt samspill med omgivelsene (både 
indre og ytre forhold). Den forstår 
spenning og belastning som potensielt 
helsefremmende. Teorien understreker 
bruken av potensielle og/eller eksiste-
rende motstandsressurser, og fokuserer 
dermed ikke bare på å minimalisere 
risikofaktorer. Sist, men ikke minst 
vektlegger den aktiv adaptasjon (skred-
dersying) som idealet i behandling (15).

SENTRALE BEGREPER
Sense of Coherence 
En god SOC er kjennetegnet av at 
personen forstår livssituasjonen (forstå-
elighet), har tro på at hun/han har de 
nødvendige ressurser tilgjengelig til å 
finne løsninger (håndterbarhet) og 
opplever utfordringer som motiverende 
(mening). Mening er følelses- og 

motivasjonskomponenten og er identifi-
sert som den viktigste (15). 

GENERELLE MOTSTANDSRESSURSER: 
SOSIAL STØTTE – EN AVGJØRENDE MOT-
STANDSRESSURS
Teorien om salutogenese identifiserer 
ulike individuelle og kollektive generelle 
motstandsressurser (GMR) som kan 
fremme effektiv mestring av spenning i 
krevende situasjoner. Jo høyere grad av 
motstandsressurser en person og 
omgivelsene opplever å ha potensielt 
tilgjengelig og kan anvende, jo bedre SOC 
og høyere grad av helse vil personen 
oppleve (15). Kvaliteten på sosial støtte 
som nære emosjonelle bånd er definert 
som særs viktig (15). Antonovsky 
definerte ikke dette mer eksplisitt. Senere 
er begrepet «emotional closeness» 
foreslått tilknyttet SOC-begrepet. Dette 
refererer til i hvilken grad personen 
opplever emosjonelle bånd og erfarer 
sosial integrasjon i ulike grupper (20). 
Weiss´ sosiale støtteteori (21) identifise-
rer og beskriver seks kategorier, hver 
forbundet med en unik kvalitet i gode 
sosiale relasjoner, hvor flere kvaliteter kan 
oppleves i relasjon til samme person 
(jamfør beskrivelse av instrumenter). 

Livskvalitet 
Livskvalitet defineres i denne studien 
som: «a broad range of human experi-
ences related to one’s overall subjective 
wellbeing» (22, s. 888, 23). Definisjonen 
inkluderer domener (Jamfør beskrivelse 
under instrumenter) som er viktige i en 
persons liv og er holistisk fundert (24). 
Antonovsky anvendte også begrepet 
«subjective well-being», han definerte det 
ikke nærmere, men knytter velvære til 
evnen til å fungere optimalt ved bruk av 
ulike motstandsressurser (17).

HENSIKT
Hensikten med denne artikkelen er å 
kaste lys over og drøfte følgende aspekter 

i sammenheng med hverandre: 
1) Å beskrive hvilke kvaliteter i sosial 

støtte som bidrar mest til en positiv 
utvikling av SOC. 

2) Å se på SOC’s evne til å predikere 
forandring i livskvalitet i løpet av ett år. 

3) Å vise grunnlaget for utvikling av 
salutogene terapiprinsipper. 

4) Å belyse effekten av salutogene 
terapiprinsipper i samtalegrupper. 

DESIGN
Metode 
Studien består av følgende metoder: 
•  To prospektive ett års oppfølgingsstu-

dier hvor baseline data og data fra 
tredje måling anvendes. (Studie I og II) 

•  En randomisert kontrollert studie med 
tre målinger i løpet av ett år (Studie III)

Utvalg
Utvalget består av 107 hjemmeboende 
personer med PHP. De ble inkludert hvis 
de i tillegg oppfylte følgende kriterier: 
Alder: 18–80 år, har tilknytning til psy-
kiatritjenesten, pleie og omsorg og/eller 
dagsenter, er klar og orientert, behersker 
det norske språk, kan føre en samtale, har 
ikke rusproblemer og kan klare å delta i 
en gruppe over et halvt år. 107 personer 
(svarprosent 92) svarte på spørreskjema 
på baseline, 98 (84 prosent) på andre 
måling og 92 (78 prosent) etter ett år. For 
mer informasjon om rekrutteringsprose-
dyre og flytdiagram henvises til Lange-
land m.fl. (25).

Instrumenter 
Spørreskjemaet SOC-29 måler SOC 
med subkomponentene: 1) begripelig-
het, 2) håndterbarhet og 3) mening 
(15). Livskvalitet kartlegges ved bruk av 
Quality of Life Scale (24) og inkluderer 
de tre subdomenene 1) relasjoner og 
materielt velvære, 2) helse og funksjon og 
3) personlig, sosial og samfunnsengasje-
ment. Social Provisions Scale (21) måler 
kvaliteten på sosial støtte og inkluderer 

>>
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de seks provisjonene: 1) tilknytning, 2) 
sosial integrasjon, 3) å ha noen å få råd og 
veiledning hos, 4) bekreftelse på egen-
verdi, 5) mulighet til å gi omsorg, og 6) 
å ha noen å stole på. Symptom Check-
list–90 (SCL-90) (26) kartlegger deltaker-
nes mentale symptomer og er delt inn i 
de ni dimensjonene 1) somatisering, 2) 
tvangssymptomer/atferd, 3) interperson-
lig sensitivitet, 4) depresjon, 5) angst, 6) 
fiendlighet, 7) fobisk angst, 8) paranoide 
ideer,  9) psykotisisme. For en utfyllende 
beskrivelse av instrumentene henvises 
til Langeland (5, s. 38, 28, s. 833). Alle 

instrumentene er testet for validitet 
og reliabilitet og viser tilfredsstillende 
resultater (5, 18). I tillegg fylte deltakerne 
i samtalegruppen ut et semistrukturert 
evalueringsskjema (5).

STATISTISKE ANALYSER 
Data ble analysert ved anvendelse av 
SPSS versjon 14 (SPSS Inc., Chicago IL). 
Multippel lineær regresjonsanalyse ble 
anvendt for å undersøke sosial støttes 
påvirkning på SOC og for å teste SOC’s 
evne til å predikere endring i livskvalitet 
i løpet av ett år. Stegvis regresjonsanalyse 

ble anvendt for å undersøke hvilke av de 
sosiale støttedimensjonene som bidro 
mest til endring av SOC og univariat 
kovariansanalyse var brukt for å teste 
effekten av intervensjonen. Studien er 
godkjent av regional komité for medi-
sinsk forskningsetikk i helseregion Sør-
Norge og Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (REK. Sør nr. S 01187).

HOVEDRESULTATER
Psykiske helseproblemer 
Over 80 prosent av utvalget rapporterte 
symptomer i antall og intensitet som 
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virket belastende, slik at de kunne bli 
hindret i eller vanskeliggjorde hverdags-
lige aktiviteter. Mellom 66 og 79 prosent 
rapporterte problemer innen hver av de 
ni subdimensjonene (se beskrivelse av 
SCL-90). De fleste av deltakerne hadde 
slitt med psykiske helseproblemer i over 
fem år (25).

Innvirkningen av sosial støtte på SOC 
 På baseline viser resultatene at personer 

som opplevde høyere grad av sosial støtte 
også hadde en tendens til å skåre høyere 
på SOC (r = 0,59, p= < 0,001) og lavere 
på symptombelastning (r = –0,59, p= < 
0,001). I den multiple lineære regresjons-

analysen, hvor en sammenlignet den 
prediktive evne mellom sosial støtte og 
symptombelastning på forandring av 
SOC, var standardisert beta koeffisient 
0,32, p=0,016 for sosial støtte og for 
symptomer – 0,07, p=0,621. I denne 
modellen ble 12 prosent av variansen 
forklart. I den stegvise regresjonsanaly-
sen, hvor den prediktive evnen til de ulike 
sosiale provisjonene (se beskrivelse av 
instrumentet) ble undersøkt, viser 
resultatene fra modell 1 at spesielt 
relasjoner hvor en har mulighet til å gi 
omsorg (standardisert beta koeffisient 
0,24, p=. 019) og oppleve sosial integra-
sjon (standardisert beta koeffisient 0,26, 
p=. 024) potensielt predikerer endring i 
SOC. I modell 2, etter inkludering av den 
mest signifikante provisjonen som var 
mulighet til å gi omsorg, ble effekten av 
sosial integrasjon redusert fra 0,26 til 0,21 
og var ikke lenger signifikant, p=0,067. Se 
tabell 3. I denne modellen ble 13 prosent 
av variansen forklart. 

SOC PREDIKERER ENDRING 
I LIVSKVALITET 
Resultatene indikerer at de som oppga en 
høyere SOC også opplevde en høyere livs-
kvalitet (r = 0,70, p= < 0,001) og mindre 
symptombelastning (r = – 0,65, p= < 
0,001) på baseline. Funnene viser videre 
at SOC predikerer forandring i livskvali-
tet (standardisert beta koeffisient – 0,61, p 
= < 0,001) etter ett år, mens symptombe-
lastning ikke var en signifikant prediktor 
(standardisert beta koeffisient 0,00, p = 
0,99) Meningsdimensjonen i SOC bidro 
mest til prediksjonen (standardisert beta 
koeffisient 0,34, p = 0.01). Personlig, 
sosial og samfunnsengasjement subdi-
mensjonen i livskvalitet var mest sensitiv 
for SOC (standardisert beta koeffisient = 
0,53, p < 0.001) (27).

Å FREMME MESTRING: SALUTOGENESE 
BLANT PERSONER MED PSYKISKE HELSE-
PROBLEMER 
Denne studien illustrerer hvordan teorien 

om salutogenese er blitt operasjonalisert. 
Hovedmålet for intervensjonen var å øke 
deltakernes bevissthet om deres potensial, 
deres indre og ytre ressurser (for 
eksempel personlige kvaliteter, mest-
ringsevne og sosial støtte) og muligheten 
til å bruke dem, og således styrke deres 
SOC. Et sentralt fokus i intervensjonen er 
således personens samspill med omgivel-
sene med bevisstgjøring av selvregulering 
og passende utfordringer og dermed best 
mulig tilrettelegging for gode mestrings-
opplevelser. Det investeres i avgjørende 
livssfærer i menneskers liv som indre 
følelser, sosiale relasjoner, hovedaktivite-
ter og eksistensielle spørsmål for å skape 
mening og ressurser over tid (15). 
Langeland m.fl. (28) gir en detaljert 
beskrivelse av innholdet i intervensjonen 
ved å vise hvordan teorien om salutoge-
nese (se teoretisk referanseramme) og 
støtteteorier er operasjonalisert til 
salutogene terapiprinsipper og et 
intervensjonsprogram på 16 møter for å 
styrke SOC. 

EFFEKTEN AV SALUTOGENE  
TERAPIPRINSIPPER PÅ MESTRING AV 
PSYKISKE HELSEPROBLEMER 
Samtalegrupper basert på salutogene 
terapiprinsipper resulterte i en signifikant 
forbedring av SOC med åtte poengs 
forskjell mellom eksperiment og kontroll-
gruppe (p = 0,03). Se tabell 4. 69 prosent av 
dem som deltok i samtalegruppene bedret 
sin SOC. I tillegg viser deltakerens egen 
evaluering av intervensjonen at mellom 70 
og 95 prosent opplevde samtalegruppen 
som svært nyttig eller nyttig for deres 
psykiske helse i hverdagen (25).

DISKUSJON
Selv om denne studien har relativt strikte 
inklusjonskriterier og andre populasjoner 
og settinger kan være annerledes enn 
foreliggende studies utvalg, anses det som 
sannsynlig at funnene kan generaliseres 
til hjemmeboende personer med ulike, 
stabile PHP. Forskningen som er presen-
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tert her dokumenterer betydningen av 
en salutogen tilnærming med fokus på 
styrking av SOC i rehabiliteringsproses-
sen for hjemmeboende personer med 
ulike PHP. Betydningen underbygges for 
det første ved at kvaliteten på sosial støtte, 
og spesielt muligheten til å gi omsorg og 
oppleve sosial integrasjon, styrker SOC. 
For det andre ved at SOC predikerer 
endring i livskvalitet. For det tredje ved 
å vise rationalet for hvordan teorien om 
salutogenese kan operasjonaliseres til 
salutogene terapiprinsipper. Og for det 
fjerde at en implementering av disse prin-
sipper i samtalegrupper resulterer i en 
økning av SOC til forskjell fra kontroll-
gruppen. Disse resultater støttes, utfyller 
og underbygges av teorier og modeller 
som for eksempel positiv psykologi (29), 
psykisk helse som «flourishing» (30), 
bedringsprosesser (31), empowerment 
(32) og mestringsforventning (33). I til-
legg dokumenterer forskning at rehabi-
literingstjenester bør inkludere mål som 
fokuserer på en styrking av en persons 
SOC (6, 8). 

Foreliggende studie viser at sosial støtte, 
og spesielt evne til å gi omsorg og oppleve 
sosial integrasjon, bidrar til en gunstig 
utvikling av SOC. Muligheten til å gi 
omsorg er kjennetegnet av at personen er 
giveren heller enn mottakeren av støtte 
og omsorg. Denne dimensjon er forskjel-
lig fra de andre sosial støttedimensjonene 
fordi personen mottar sosial støtte ved å 
gi. Kvaliteten man oppnår og opplever 
ved på denne måten å investere i sosiale 
relasjoner kan være viktig for selvbildet, 
mening i livet og velvære (30,34). Denne 
kvaliteten har også betydning i terapirela-
sjoner. Forskning viser at avgjørende 
vendepunkt i bedringsprosesser er når 
det utvikles en mer gjensidig hjelpende 
relasjon og at fagpersoner går ut over sin 
rolle av det som tradisjonelt forventes av 
dem (35). Gjensidighet synes viktig. Dette 
inkluderer å sikre at personen har 
mulighet for å gi omsorg, men også å 
anerkjenne felles styrke, svakheter og 
muligheter og begrensninger hos begge 
parter (35,36). I tillegg indikerer denne 
studien også at det kan være viktig å øke 

kvaliteten på sosial integrasjon for å 
fremme en sterkere SOC. Ifølge Weiss’ 
teori (21) består sosial integrasjon av et 
nettverk av relasjoner hvor personer deler 
felles interesser og forbindelser. Det kan 
derfor være viktig å øke aktiviteter eller 
involvering i lokalsamfunnet for å 
fremme sosial integrasjon og inkludering 
av personer med MHP. Således styrkes 
SOC og velvære (20,30). Videre støtter 
studien forskning som konkluderer med 
at SOC har en relativt høy evne til å 
predikere livskvalitet (17). Symptombe-
lastning derimot, viser ingen evne til 
prediksjon. SOC kan være en sterkere 
prediktor for livskvalitet og helse enn 
symptombelastning. Dette på grunn av 
dets brede salutogene konstitusjon og 
dets spesielle kombinasjon av kognitive, 
handlings- og motivasjonskomponenter, 
som er unik. Fravær av symptomer 
behøver ikke å bety et tilfredsstillende liv, 
mens tilstedeværelse av symptomer betyr 
ikke nødvendigvis et ulykkelig liv (30, 
37). Det er kanskje derfor symptombe-
lastning ikke er en signifikant prediktor. 
Det er nødvendig å oppleve tilstedeværel-
sen av salutogene faktorer for å oppnå 
trivsel og livskvalitet. Symptomer 
forårsaker ikke alltid problemer fordi 
relasjonen mellom disse to variabler er 
moderert av andre psykologiske faktorer. 
Disse faktorene kan være mestringsstrate-
gier (33) og «flourishing» som emosjo-
nelt, psykologisk og sosialt velvære (30). 
Studien avdekker altså at deltakerne, til 
tross for høy symptombelastning, er i 
stand til å finne mening i å mestre 
symptomer og dagliglivets utfordringer. 
Dermed kan de stimulere en gunstig 
utvikling av livskvalitet. 

Personlig, sosial og samfunnsengasje-
mentdimensjonen i livskvalitet var mest 
sensitiv for SOC’s evne til prediksjon. 
Dette indikerer at en høyere SOC 
stimulerer til økt sosial deltakelse. 
Studien indikerer og støtter således at 
relasjonen mellom GMR og SOC er en 
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type feedback loop. GMR, som for 
eksempel sosial støtte, leder til en styrket 
SOC. Men det er SOC som gjør en 
person i stand til å mobilisere og gjøre 
bruk av tilgjengelige ressurser og som for 
eksempel kan lede til økt deltakelse på 
ulike arenaer og dermed økt livskvalitet. 
En slik kumulativ effekt kan derfor bli 
større over tid (9). Salutogenesen 
fokuserer på å søke etter positive mønstre 
for helsefremming (1) og denne type 
feedback loop kaster lys over et slikt 
mønster. Samtalegrupper representerer 
en arena hvor sosial integrasjon, og 
muligheten til å gi omsorg ved for 
eksempel ekte positiv tilbakemelding til 
andre, er sentralt. Denne studien viser at 
samtalegrupper basert på en salutogen 
tilnærming, gir en signifikant effekt på 
SOC til forskjell fra kontrollgruppen. 
Dette resultat ble støttet av samtalegrup-
pedeltakerens egen evaluering (25). 
Andre intervensjonsstudier viser også at 
SOC kan endres (38,39). I tillegg viser 
empiriske studier at SOC også kan endres 
ved store endringer i livserfaringer 
(40-42). Basert på teoretisk resonnement 
hevdet Antonovsky (43) at SOC er en 
indre erfaring som gradvis utvikler seg 
gjennom ungdommen til en relativt varig 
og stabil kvalitet etter 30 år. Et annet 
synspunkt er at SOC’s styrke kontinuerlig 
blir påvirket av ytre hendelser og interne 
reaksjoner til disse. Dette støttes av nyere 
forskning som viser at SOC utvikles 
gjennom hele livssyklusen (17). 

Ettersom vi beveger oss videre, vekk fra 
barndommen gjennom livssyklusen, blir 
tidlige erfaringer mindre viktige for 
innvirkningen på SOC (44-46). Et slikt 
teoretisk resonnement, resultatene fra 
foreliggende studie og andre studier, 
underbygger at potensialet for å endre 
SOC er mer optimistisk enn det An-
tonovsky hypotetisk hevdet. Salutogenese 
inkludert SOCbegrepet er basert på et 
mer positivt velvære og helsebegrep. 
Tilgjengeligheten av salutogene faktorer 

inkludert sosial støtte (10) fremmer en 
sterk SOC (15) og inkluderer utfordring 
og engasjement som en naturlig del av 
livet. Målingen av symptomer er basert 
på en negativ begrepsfestelse av velvære 
og helse. Fravær av symptomer indikerer 
god psykisk helse. Således representer 
disse mål ulike aspekter og måter å 
definere velvære og helse på. Et ensidig 
fokus på det negative helsebegrep kan 
skape mismot og sykeliggjøring. Keyes 
(30) studier viser empirisk belegg for en 
todelt kontinuamodell. Modellen bygger 
både på det negative og det positive 
helsebegrepet. Her kartlegger man 
symptomer og ressurser som emosjonelt, 
psykologisk og sosialt velvære. An-
tonovsky (15) hevder at salutogenese og 
patogenese skal være et komplementært 
forhold. Men man kan forstå mye av det 
han skriver som at salutogenese overgår 
og overskrider patogenesen. Salutogene-
sen inkluderer på en måte patogenesen, 
slik at vi får en bevegelse fra patogenese 
(reduksjonisme) til salutogenese (ho-
lisme) (4,47). 

Foreliggende studier viser at selv om 
SOC og sosial støtte korrelerer sterkt med 
symptomer på baseline, så er det sosial 
støtte og SOC (spesielt meningskompo-
nenten) som predikerer endring i 
henholdsvis SOC og livskvalitet. Sympto-
mer viser ikke evne til prediksjon. 
Resultatene viser altså at det er sosial 
støtte og SOC som er avgjørende for 
utviklingen og gir således støtte til en 
todelt kontinuamodell samtidig som 
salutogenesen overskrider patogenesen 
ved at det er nivået på sosial støtte og 
SOC som er avgjørende for utvikling av 
tilfredshet med livet. Teori, modeller og 
forskning om salutogenese har potensial 
til å revitalisere kunnskapsgrunnlaget i 
psykisk helsefremming og rehabilitering. 
Dette kan skje  ved at politikere, forskere 
og klinikere tenker nytt om hvordan vi 
begrepsfester helse og anvender et utvidet 
kunnskapsgrunnlag som inkluderer den 

positive helseteorien. Keyes fremhever 
revitaliseringen på følgende måte: 
«Mental health is nothing less than 
flourishing. Pathogenic approach is the 
only game in town. Salutogenic healt-
hcare is the new kid on the block» (48).

KONKLUSJON:
Studiene understreker betydningen av 
salutogen tilnærming i bedringsprosesser 
innen psykisk helse. Terapeutrollen i det 
salutogene perspektiv går ut på å være en 
samtalepartner med en kombinasjon av 
kvaliteter som positiv, ubetinget aksept, 
empati og ekthet (49). Dette innebærer 
en balanse mellom å lytte til problemer 
og oppmerksomhet til styrke og ressurser 
(50). Kunnskapsgrunnlaget indikerer at 
en må skreddersy (tayloring) behand-
lingsopplegg som både skal fokusere på å 
redusere hindringer og styrke eksterne og 
interne ressurser, samt fremme en positiv 
selvforståelse og SOC, og dermed gi en 
høyest mulig emosjonell, psykologisk og 
sosial funksjon og velvære. Vi trenger 
mer forskning for å øke kunnskapsgrunn-
laget om salutogenese, positiv psykisk 
helse og beslektede teorier og begreper. 
Dette inkluderer kvalitative studier, for 
å kaste lys over salutogene prosesser og 
dermed videre utvikling av teori og inter-
vensjonsprogrammer. Og det inkluderer 
kvantitative studier, for å kunne teste ut 
effekten av intervensjonsprogrammer 
på SOC, psykisk helse, livskvalitet og 
velvære.

Alle referanser finnes på
https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/
files/documents/forsknings/299456.pdf

REFERANSER
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 Undersøkelsen Respons Analyse har gjort 
for Helsedirektoratet viser også at rundt 
60 prosent vurderer å slutte å røyke. 
Helsedirektoratet starter denne uken en 
kampanje om helserisiko ved røyking, 
med særlig fokus på lungekreft. 
3 019 personer fikk lungekreft i Norge i 
2014, og 8 av 10 tilfeller skyldes røyking. 
Dette er det høyeste antallet tilfeller 
Kreftregisteret noen gang har registrert. 
Lungekreft er den kreftformen flest dør 
av i Norge. 

– Over 2 000 dør av lungekreft hvert år. 
Det er altfor mange. Hoste kan være et 
symptom på lungesykdom, og kronisk 
hoste bør derfor utredes. Det anbefales å 

undersøke lungefunksjon med spirome-
tri/blåseprøve (en medisinsk undersø-
kelse av lungefunksjon) hvis man røyker, 
har slike symptomer og er over 40 år, sier 
helsedirektør Bjørn Guldvog.

ALDRI FOR SENT MED RØYKESLUTT
Tidligere tall fra Folkehelseinstituttet har 
vist at blant dem som røyker over 20 siga-
retter per dag, dør 26 prosent av kvinner 
og 41 prosent av menn før fylte 70 år. Til-
svarende tall for personer som aldri hadde 
røykt var 9 og 14 prosent.

– Den gode nyheten er at det aldri er 
for sent å slutte. Uansett hvor lenge, eller 
hvor mye du har røykt, vil du allerede i 

løpet av noen uker få en helsegevinst ved 
å slutte, sier Guldvog.

– En del vil nok synes at den nye kam-
panjen er skremmende. Det har vi forstå-
else for. Men det filmen viser, er dessverre 
virkelighet for altfor mange. Målet med 
filmen er å motivere til å slutte, vise at det 
finnes hjelp til å slutte og dermed spare 
mange mennesker for unødig lidelse og 
en altfor tidlig død, påpeker helsedirek-
tøren.

– Vi ønsker selvsagt ikke å legge sten 
til byrden for dem som har lungekreft 
og deres pårørende. Men dersom antall 
lungekrefttilfeller skal synke raskt, haster 
det med røykeslutt for enda flere av dem 

AKTUELT

OVER HALVPARTEN VURDERER 
Å SLUTTE Å RØYKE 

Hver femte person som røyker 
kjenner ikke til de vanligste 
symptomene på lungekreft. Like 
mange mener at helserisikoen 
ved røyking er kraftig over-
drevet. Det viser en ny under-
søkelse blant 600 røykere. 
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STILLING LEDIG

Skaper resultater gjennom samhandlingwww.bfk.no

Klinikken ved havet 
søker tannpleier
Vi er en moderne klinikk i Harstad med tre tannleger og 
tre sekretærer. Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø med 
mye latter og humor (gjerne den nord-norske typen), 
i tillegg til god service og oppdatert faglig kunnskap. 
Grunnet stor pågang av pasienter ønsker vi oss så inderlig 
en dyktig, humoristisk tannpleier med glimt i øyet og en 
smittende latter.
Norsk autorisasjon forutsettes.

Mulighet for snarlig tiltredelse. 
Lønn og arbeidstid etter nærmere avtale.
Søknad med vedlegg kan sendes:
Epost: eliann@klinikkenvedhavet.no

KONTAKTINFO:
Telefon: 77505222 evt. 95889531
Kontaktperson:
Tannlege Eliann Jensvoll

Hver femte person som røyker kjenner ikke til de vanligste 
symptomene på lungekreft
•  60 prosent vurderer å slutte å røyke 
•  60 prosent av dem som røyker, bekymrer seg for hvordan røykingen 

påvirker helsen. 
•  Hver femte røyker mener at helserisikoen ved røyking er kraftig 

overdrevet.
•  Én av tre har forsøkt å slutte to–tre ganger. 40 prosent brukte ikke 

hjelpemidler.
•  Nærmere én av tre hadde ikke planlagt slutteforsøket, de bare sluttet. 
•  83 prosent kjenner til reseptfrie nikotinlegemidler for røykeslutt, 

mens 79 prosent kjenner til e-sigaretter. 58 prosent kjenner til 
Sluttatelefonen (tidligere Røyketelefonen) og én av tre kjenner til 
Slutta-appen og slutta.no / Slutta på Facebook.

Symptomer på lungekreft 
Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig 
av svulstens beliggenhet og størrelse. De vanligste symptomene er:
•  Hoste
•  Kortpustethet
•  Blod i spyttet
•  Gjentagende luftveisinfeksjoner
•  Smerter i brystet
•  Smerter mellom skulderbladene
•  Røykere har ofte røykhoste og tror dette er normalt. Det er det ikke. 

Tvert imot er det et tegn på irritasjon i luftveiene, og man skal være 
spesielt oppmerksom på endringer i hostemønsteret. Man skal også 
merke seg nyoppstått hoste som vedvarer over 2–3 uker og som ikke 
relateres til forkjølelse.

 Hovedfunn fra undersøkelsen

som har passert 40, 50 og 60 år. Derfor er vi nå så tydelige i 
budskapet, sier Guldvog. 

Han understreker at helsevesenet alltid vil gjøre sitt beste og 
hjelpe dem som er syke. For pasienter med visse typer kreft, 
kan det å slutte å røyke når de får diagnosen redusere risikoen 
for å dø og gi dem bedre effekt av behandlingen. For men-
nesker som allerede har fått kreft, reduserer røykeslutt også 
risikoen for ny kreft.

LURT Å BRUKE HJELPEMIDLER!
Den nye undersøkelsen blant røykere viser at én av tre tenker å 
slutte på egen hånd, uten hjelpemidler. Like mange vurderer å 
bruke nikotinlegemidler (tyggegummi, plaster o.l) eller e-siga-
retter. Nikotinlegemidler og e-sigaretter kommer øverst på lis-
ten over hjelpemidler for å slutte å røyke de spurte kjenner til. 
– Selv om mange klarer å slutte på egen hånd, er det større 
sjanse for å lykkes dersom man bruker hjelpemidler. Under-
søkelsen viser at vi har en jobb å gjøre for å spre kunnskap om 
hjelpemidlene som finnes, både våre egne tilbud gjennom på 
slutta.no og det som tilbys gjennom helsetjenesten og frisklivs-
sentralene, sier Guldvog. (HELSEDIREKTORATET)
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8 spørsmål til lokallagsledere
Fi Emilie Långsjø, Vestfold

LOKALAVDELINGENE

1  Fortell litt om deg og din bakgrunn 
som tannpleier.
Jeg er 29 år og bosatt i Sandefjord. Jeg er 
utdannet i Oslo, og var ferdig i 2010. Siden 
har jeg jobber som selvstendig næringsdri-
vende tre dager i uka, og i den offentlige 
tannhelsetjenesten to dager i uka, begge 
deler i Stokke. Det er en kombinasjon jeg 
er veldig fornøyd med, og hvor jeg føler at 
jeg får brukt alle sider av utdannelsen min.

2  Når og hvorfor meldte du deg inn i 
NTpF?
Jeg meldte meg inn da representanter fra 
NTpF kom og besøkte oss på utdanningen. 
For meg er det viktig å være organisert og 
ha en fagforening i ryggen. Ønsker man 
å endre på noe, må man engasjere seg og 
være med og påvirke. Ting skjer ikke av 
seg selv.

3  Hvorfor ble du tillitsvalgt?
Jeg ble medlem av lokalavdelingen ett år 
etter at jeg var ferdig utdannet. Jeg lot meg 
velge inn i styret, og på første styremøte 
ble jeg bedt om å overta som leder! Jeg sa 
«ja» uten helt å vite hva jeg gikk til, men 
jeg fikk mye hjelp av de øvrige styremed-
lemmene, og jeg har også fått mye støtte 
av foreningen sentralt og har lært mye på 
ledersamlingene. Så det har gått helt greit. 

4  Fortell litt om samarbeid og aktivitet i 
din lokalavdeling.
Vi er fire i styret, og vi har styremøter 
3-4 ganger i året. Det er ca. 32 medlem-
mer i Vestfold, og vi satser på tre årlige 
medlemsmøter. Da har vi enten et faglig 

program, eller et rent sosialt treff. Begge 
deler er viktige. I 2015 sto vi som arrangør 
av fagkonferansen, og da var det selvsagt 
stor aktivitet i forkant. Det var mange som 
gjerne ville hjelpe til, vi var faktisk ti med-
lemmer i arrangementskomiteen, men det 
var jo bare positivt. 

5  Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Det viktigste er å holde foreningen i gang 
og aktiv. Det er viktig med interessante 
kurs og tilbud til medlemmene, både de 
som jobber offentlig og de som jobber 
privat. Vi forsøker å ha en god dialog med 
medlemmene og lytte til innspillene vi får.

6  Hva er de største utfordringene?
Vel, i Vestfold kan vi ikke klage på avstan-
dene eller påstå at vi har geografiske utfor-
dringer! Vi kunne ønsket større interesse 
og mer initiativ fra medlemmene og flere 
som møter opp på arrangementene våre. 
Det er gjerne slik at de samme er aktive 
hele tiden. Dessuten er det ikke så lett å få 
medlemmer til å ta på seg verv i styret. På 
kommende årsmøte er det nødvendig å få 
inn noen nye, ettersom det er flere som av 
ulike grunner takker av.

7  Hva kan NTpF og Delta sentralt bidra 
med i lokallagsarbeidet?
Samarbeidet er veldig bra og nyttig som 
det er. Det erfarte vi spesielt under arbei-
det med fagkonferansen, hvor vi fikk raske 
og gode tilbakemeldinger, og mye praktisk 
hjelp. Det er viktig at det jobbes målrettet 
med det faglige. NTpFs årlige fagkonfe-
ranse er et veldig godt tilbud som også 

avdelingene nyter godt av. Konferansene 
er viktige for samholdet, i tillegg til det 
rent faglige. Når det gjelder Delta, har de 
sin stipendordning som man kan søke på, 
slik at flere kan få lederutdanning og etter 
hvert også stillinger som ledere på ulike 
nivåer.

8  Hvordan ser du for deg utviklingen 
innen faget de neste ti år?
Det er viktig at tannpleieren blir enda mer 
synlig og kjent. Jeg blir fortsatt spurt om 
hva jeg egentlig jobber med og hva slags 
utdannelse jeg har. Vi må bevisstgjøre 
publikum, ikke minst med tanke på vår 
rolle i det forebyggende og helsefrem-
mende arbeidet, noe som bare blir mer og 
mer viktig. 
Videre ønsker jeg meg at vi kan få benytte 
flere HELFO-takster enn i dag, og jeg 
ønsker meg enda mer etterutdanning, også 
på det rent kliniske. Jeg håper dessuten at 
flere tannpleiere vil etablere egne klinikker, 
slik at vi blir enda tydeligere som yrkes-
gruppe.
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