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Kjenner du av og til på den herlige følelsen det er å få til 
noe i fellesskap? Når mange kommer med ulike bidrag, og 
så blir det en flott helhet av det? På dugnad med ungenes 
skolekorps, for eksempel. Eller med høstfesten i boretts-
laget. Eller kanskje på arbeidsplassen, hvor man skal 
igjennom en omstilling eller på andre måter gjøre en felles 
innsats.

Den enkelte leverer et unikt bidrag. Slett ikke alle bidrag 
er like store, eller er like viktige for sluttproduktet. Men alt 

samles, smått og stort, og så oppnår man målet. Og så kommer belønningen. 
Ikke nødvendigvis bare det at omstillingen var vellykket, gårdsplassen er ryddet 
eller bygget er reist, men den fine følelsen av at vi har gjort det sammen. At vi 
kan kaste fornøyde blikk på hverandre og si Yess! Dette klarte vi! Vi er i mål!

Hvorfor denne filosofiske betraktning om fellesskapet? Jo, fordi jeg under 
arbeidet med dette nummeret av «Tannstikka» begynte å tenke igjennom hvor 
mange som egentlig bidrar for at bladet skal komme ut, og for at det skal bli 
bra. Redaktøren har jo spalte og bilde i bladet og er synlig nok, men hva med de 
andre?

Hvordan kunne det faglige innholdet bli så bra, om ikke utrettelige Benthe 
Hansen stadig kom med innspill, tips og lenker til fagartikler? Og om ikke ar-
tikkelforfattere sa ja til publisering, intervjuobjekter velvillig stilte opp, og valgte 
redaksjonsmedlemmer ikke var villig til å svare på mine henvendelser?

Det ville blitt vanskelig å finansiere bladet om ikke Linda Lüdmann i adminis-
trasjonen tok vel vare på annonsørene, og ingen av dere ville fått bladet om ikke 
hun sørget for at medlemsregisteret var oppdatert og korrekt.  Mediegrafiker 
Cathrine Fuglei sørger for å trylle frem lekker layout av materiale som ikke all-
tid utgjør det perfekte underlag, og til slutt er NTpFs leder Hilde Aga en av flere 
som bidrar med korrektur. Trykkerne på Merkur legger siste hånd på verket.

Sluttresultatet av alles innsats er «Tannstikka». Jeg kjenner på tilfredsstillel-
sen hver gang jeg holder et ferskt eksemplar i hånden. Herved takk til alle som 
bidrar, fellesprosjekter er berikende, prøv du også!

Jeg ønsker alle God Jul og Godt Nytt År!

REDAKTØRENS SPALTEINNHOLD
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neSTleder

Det er en tradisjon i NTpF at nestleder 
får æren av å skrive lederen i siste 
nummer av fagbladet. Jeg synes ikke det 
var lenge siden jeg skrev noen tanker om 
det å være nyvalgt nestleder.  Tiden går 
fort, jeg har alt vært nestleder i over ett år 
og det  har vært et spennende, lærerikt og 
travelt år. Det er mange saker å sette seg 
inn i, men med god hjelp fra Delta, leder 
Hilde Aga og resten av styret har det 
føltes trygt å gi seg ut på nye utfordringer. 
Og dem har det vært mange av. I januar 
startet leder Hilda Aga og jeg  som 
studenter i praktisk lederutvikling på 
høyskolen i Buskerud og Vestfold, i regi 
av Delta. Vi ble ferdige med vel bestått 
eksamener i juni. Studiet har kommet 
godt med i min rolle som nestleder. 

I februar hadde vi årets lokal-

ledersamling på Raumergården i 
Gjerdrum.  Det var to travle dager 
med bl.a fokus på visjoner og satsinger 
for NTpF sentralt og lokalt med 
utgangspunkt i NTpFs  prinsipprogram. 
Det var flott å være med i gruppearbeid 
med så engasjerte lokalledere. Jeg tror vi 
alle dro hjem med ny giv og inpirasjon.  

I år sendte fagkonferansen oss til 
den flotte hvalfangstbyen Sandefjord. 
Det er alltid hyggelig å komme til nye 
byer og få faglig oppdatering og en 
smakebit av lokal kultur og historie. 
Også Fagkonferansen 2015 ble et flott 
arrangement.  All ære til lokalavdelingene 
som får oss alle til å føle oss så velkomne 
og ivaretatt. Neste år treffes vi i Kragerø 
til ny faglig oppdatering. 

Videreutdanningen i tannpleie og 
helsefremmende arbeid er nå godkjent 
av høyskolestyret og igangsettes i uke 3, 
januar 2016. Det har vært en lang prosess 
for å få studiet på plass.  Dette er et viktig 
steg for videreutvikling av yrkesgruppen 
og fagfeltet tannpleie. 

Nye retningslinjer for NTpFs 
stipendordning er på plass. Så da er det 
bare å gå inn på NTpFs hjemmeside og 
sjekke hvilke kriterier som skal til for å 
få stipend. Forlag til kontrakt mellom 
samarbeidende tannlege og tannpleier i 
enkletmannsforetak blir i disse dager lagt 
ut på NTpFs nettside.

Vi har opprettet en arbeidsgruppe 
i styret som har jobbet med den nye 
nettsiden vår. De har jobbet godt, og vi 
kan med glede meddele at den snart er 
klar for publisering. Facebooksiden vår 
får mange nye likes, og det er flott at dere 

liker og kommenterer innleggene. Så må 
vi ikke glemme NTpFs publikumside,- 
Tannpleier.no. Her kan vi markedføre 
oss som yrkesgruppe. Så del gjerne siden 
med venner og bekjente.

Hovedtema i dette nummeret av 
Tannstikka er alvorlig, og handler om 
kreft i munnhulen. En viktig oppgave til 
NTpF er å bidra i referansegruppen for 
tobakkskampanjer i Helsedirektoratet. 
Tobakk og alkohol er de viktigste 
årsakene og har sannsynligvis en 
samvirkende effekt. Undersøkelser viser 
stort sett at snusing er mindre skadelig 
enn røyking. Det er likevel grunn til å ta 
snusrelaterte helseskader på alvor. 

Helsedirektoratet har på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 
utarbeidet en plan for et systematisk 
og kunnskapsbasert tilbud om 
tobakksavvenning.NTpF sitter i 
referansegruppen  for tobakkskampanjer 
i Helsedepartementet.  Vi ser svært 
alvorlig på den økte snusbruken blant de 
unge. Tannpleieren har en viktig rolle i 
dette helsefremmende og forebyggende 
tiltaket. Den offentlige tannhelsetjenesten 
ser ungdommene jevnlig, og er dermed 
den instansen som har størst mulighet 
for å påvirke og forebygge. Flott å se mye 
engasjement blant tannpleierene på den 
store sluttedagen 19.oktober. 

Vi i styret ser frem til et et nytt og 
spennende år der vi er klar for nye 
oppgaver.                       

 Jeg ønsker dere alle riktig god jul!

Trude Haugsdal, Nestleder

Et lærerikt år
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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.

JUBILANTER

40 år
Katrine Nordbø Stavland 
Barbro Holmgren  
Maniska 
Kristin J. Gillingsrød 
Arnesen  
Unni Merethe S. Evensen 
Trine Thomassen 
Lise Pletten

50 år
Anne Helen Karlsen 
Grete Iren Hallaråker 
Hilde Anita Pedersen 
Viviana Rodriguez

60 år
Inger-Margrete Andersen 
Randi Wiggen 
Rigmor Andersen 
Anne Kristine Skovseth 

Klar sammenheng mellom røyking og tanntap

Tyske forskere har påvist en klar sammenheng mellom røyking og tanntap. Menn som 
røyker 15 eller flere sigaretter pr. dag, har over tre ganger så høy risiko for å miste 
tenner enn menn som aldri har røykt. Kvinner som røyker et tilsvarende antall 
sigaretter, har en mer enn fordoblet risiko for å miste tenner. Undersøkelsen omfatter 
23.376 forsøkspersoner som deltok i en tysk kreftstudie, der man blant annet registrerte 
sammenhengen mellom røyking og kreftstatus. Forskernes konklusjon er at det er 
nødvendig å forebygge røyking og motivere til røykeslutt om tannhelsen skal forbedres.
Ifølge Dansk Tandplejerforenings leder Elisabeth Gregersen påvirker røyking tenner og 
tannkjøtt på flere måter.
- Misfarging er det minste problemet i forbindelse med tenner og tobakk, poengterer 
Elisabeth Gregersen. – Røyking får tannkjøttets blodkar til å trekke seg sammen og 
svekker blodtilførselen. Det gjør tannkjøttet mer sårbart overfor de bakteriene som 
sitter like under tannkjøttskanten og øker risikoen for infeksjoner, understreker hun. 

Kilde: Dansk Tandplejerforening

Kommunereformen  - NTpF si bekymring 
presentert for helse- og omsorgsministeren

På Delta si samling for konserntillitsvalte i Spekter, 27. oktober, var helse- og 
omsorgsminister Bent Høie invitert. Hovudtema var Nasjonal helse- og 
sjukehusplan.  
NTpF kom med sitt syn på overføring av tannhelsetenesta til kommunen. Ledar 
vektla tre områder som det var ønskjeleg at helseministeren kunne kommentera: 
1.  Målretta satsing på helsefremjande- og førebyggjande arbeid i tannhelsetenesta 

der tannpleiaren har sitt hovudansvar, kan lett bli nedprioritert på bekostning av 
behandling når tannhelsetenesta blir overført til kommunar med avgrensa 
folketal og dårleg økonomi.

2.  Der er ikkje lagt føringar som sikrar eit minimum antal innbyggjarar i 
kommunen for overføring av tannhelsetenesta. 

3.  Likheit i tilbod og koordinering av det tannhelsefaglege arbeidet kan lett bli borte 
når det tannhelsefaglege som i utgangspunktet er eit lite miljø, blir splitta og 
overført til kommunen.

Helseministeren vektla i sitt svar bl.a. politiske føringar som understrekar at det 
helsefremjande og førebyggjande arbeidet skal prioriterast i kommunen. Det er 
viktig for regjeringa at munnen blir sett som ein del av kroppen, og for å oppnå det 
må helsetilbodet samlast på same forvaltningsnivå, sa han. Når det gjaldt 
kommunestørrelse, svarte ministeren at det er like usikkert for regjeringa som det 
er for tannhelsetenesta.  
NTpF ser at det var viktig å framføra overfor helseministeren foreininga si 
bekymring når det gjeld overføring av tenesta tilbake til kommunen.

Helseminister 
Bent Høie.
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AKTUELT

 Prisen for 2015 ble delt ut på den årlige 
Folkehelsekonferansen 27. oktober.

– Tannhelse er en viktig folkehelsetjeneste, 
og Rønneberg har satt undersøkelser av 
barn som avdekker omsorgssvikt i system, 
sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han viser 
til at prisvinneren har gjort en viktig innsats 
for å øke bevisstheten hos landets 
tannhelsepersonell.

– Gjennom dette arbeidet har Rønneberg 
bidratt til å sette omsorgssvikt på agendaen. 
På den måten har hun bidratt til å skape 
åpenhet blant tannhelsepersonell om en 
tabubelagt og vanskelig sak, sier Guldvog.

OM PRISVINNEREN
Anne Rønneberg var ferdig utdannet 
tannlege i 1988 og spesialist i pedodonti 
(barnetannlege) i 1997. Rønneberg har også 
i mange år vært leder av Norsk forening for 
pedodonti (NFP).

Rønneberg har veiledet to undersøkelser 
som viste underrapportering av 
bekymringsmeldinger til 
barneverntjenesten blant tannleger og 
tannpleiere. I arbeidet med å øke 
bevisstheten blant egne yrkesutøvere har 
hun vært opptatt av å få gode rutiner på 
plass for å følge opp barn der det er 
bekymring for oppvekstvilkår.

fikk karl evang-priSen for 
vikTig innSaTS for TannhelSen
anne rønneberg har blitt tildelt karl evang-prisen 2015 for sin 
mangeårige innsats for norsk tannhelse. gjennom sitt arbeid 
har prisvinneren bidratt til å få på plass bedre rutiner for å 
avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. 

Prisvinner Anne Rønneberg flankert av helsedirektør Bjørn 
Guldvog og Marie Rein Bore, medlem av komitéen og 
journalist i Stavanger Aftenblad. Foto: Helsedirektoratet

OM KARL EVANG-PRISEN
Karl Evang-prisen ble opprettet i 1981 som 
en honnør til den tidligere helsedirektøren 
for hans sosialmedisinske pionerinnsats. 
Målet med prisen er å stimulere interessen 
og arbeidet for barnevern, folkehelse og 
sosiale forhold.

Prisen er på kr 50 000.
Kriteriene for tildelingen er at prisen skal gå 
til en person eller organisasjon som har gjort 
en særlig innsats for å fremme: folkehelse og 
sosiale forhold som er viktig for denne retts-
sikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- 
og/eller sosialtjenesten opplysningsarbeid 
og medvirkning i samfunnsdebatten om 
viktige barnevern-, helse- eller sosialpoli-
tiske spørsmål

Bedømmelseskomitéen er ledet av 
professor ved Institutt for offentlig rett ved 
Universitetet i Oslo, Aslak Syse.
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FAGLIG

Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg

ORAL-B® PRO 6000 MED 
EN NY MILEPEL INNEN BØRSTETEKNOLOGI
Perfekt vinklede børstestrå med forskjellig lengde gir 22 % bedre 
fjerning av plakk og 35 % mindre gingival blødning.†
*sammenlignet med en vanlig manuell tannbørste og Sonicare® DiamondClean®
†sammenlignet med Sonicare DiamondClean etter 6 ukers bruk. 
Sonicare DiamondClean er et registrert varemerke hos Philips Oral Healthcare Inc.

VÅR MEST AVANSERTE BØRSTE HITTIL.

PERFEKT VINKLET 
FOR EN 
MEGET GOD 
RENGJØRING*

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

NY

16º  
 

vinkel
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Leger og sykepleiere viser mindre 
interesse for munnhulen enn for 
andre deler av kroppen til pasienter 
som behandles for kreft, ifølge 
en svensk doktorgradsstudie (1). 
Hensikten med denne artikkelen er å 
rette oppmerksomheten mot og øke 
interessen for orale komplikasjoner 
etter cytostatikabehandling og stråling. 
Orale symptomer og komplikasjoner kan 
kompromittere selve kreftbehandlingen, 
gi dårligere livskvalitet, føre til 
sosial dysfunksjon og innebære 
sosioøkonomiske problemer (2). Dette 
kan påvirke både remisjon av sykdom og 
overlevelse.

Sammenhengen mellom oral helse, 
generell helse og helserelatert livskvalitet 
fordrer et multidisiplinært samarbeid der 
tannhelsepersonell bør integreres i det 
onkologiske behandlingsteam. På den 
måten kan orale bivirkninger forebygges 
og/eller lindres, slik at kreftpasienters 
munnhulehelse og tannhelse bedres på 
kort og lang sikt. Kreftpasienter som 
evalueres og behandles av et team der 
tannhelsepersonell inngår, får redusert og 
i mange tilfeller eliminert 
behandlingsbegrensende toksisitet og oral 
behandlingsassosiert morbiditet (3).

MUNNHULEN – EN DEL AV KROPPEN
Det er ingen presis grense mellom 
munnhulen og resten av kroppen. 
Likevel finnes det et tradisjonelt skille 
mellom helse generelt og munnhule- og 
tannhelse. Helsevesenet i Norge er med 
på å opprettholde dette kunstige skillet 
ved at tannhelsetjenesten fortsatt i stor 
grad er skilt fra den generelle medisinske 

helsetjenesten. Dette er ikke minst 
uheldig for kreftpasienter.

Aggressiv cytostatikaterapi og 
strålebehandling induserer skade ikke 
bare på kreftceller, men også på normale 
celler. Munnhulen er spesielt sårbar for 
direkte og indirekte toksiske effekter av 
cytostatika og stråling. Den store risikoen 
for skade skyldes multiple faktorer som 
munnslimhinnens raske celleomsetning, 
kompleks mikroflora, spyttkjerteldys-
funksjon og traumatisering av bløtvev 
ved normal oral funksjon (4). De orale 
komplikasjonene kan være så alvorlige at 
kreftbehandlingsintensiteten må 
reduseres, i verste fall er pasienten ikke i 
stand til å fortsette behandlingen (2).

EPIDEMIOLOGI OG PATOGENESE
Hyppigheten av orale bivirkninger 
varierer med type kreftbehandling. 
National Cancer Institute i USA 
angir følgende estimater: 10% 
ved adjuvant kjemoterapi, 40% 
ved kurativ kjemoterapi, 80% ved 
beinmargstransplantasjon og 100% ved 
hode-og-hals-bestråling der munnhulen 
er involvert (4). Ifølge Kreftregisteret 
(www.kreftregisteret.no) oppdages 
det i Norge hvert år ca. 23 000 nye 
krefttilfeller, ca. 10 000 dør av kreft og 
mer enn 150 000 mennesker lever med en 
kreftdiagnose.

Stråling og cytostatika virker både 
direkte og indirekte toksisk på 
munnslimhinnen, spyttkjertler, tenner, 
kjevebein og tyggemuskler (5–7). Direkte 
toksisistet initieres via primær skade av 
oralt vev. Indirekte toksisitet er forårsaket 
av myelosuppresjon og/eller 

hvordan pÅvirkeS munnhulen 
av krefTbehandling?
av førsteamanuensis bente brokstad herlofson 
og tannlege kristine løken
artikkelen er tidligere gjengitt i Tannlege-
foreningens tidsskrift Tidende 4-2006. den er 
gjennomgått med tanke på oppdateringer av 
forfatteren, og gjengis med  
rettighetsinnehaverens tillatelse

Bakgrunn. Kreftbehandling med cytostatika og/eller stråling mot hode-hals-regionen kan gi akutte og 
kroniske bivirkninger i munnhulen.
Materiale og metode. Artikkelen er basert på relevante artikler funnet ved søk i Medline samt egne 
forskningsresultater og erfaringer.
Resultater. De viktigste orale komplikasjonene ved behandling med cytostatika og/eller stråling 
er mukositt, infeksjon, spyttkjerteldysfunksjon, smaksforstyrrelser, munntørrhet, smerte, karies, 
trismus, osteoradionekrose og osteonekrose. Osteonekrose i kjevene er nylig satt i sammenheng med 
bisfosfonatterapi i behandlingen av pasienter med skjelettmetastaser. Tenner og kjever bør saneres for 
patologiske tilstander før behandling med cytostatika, stråling og/eller bisfosfonater.
Fortolkning. Økt kunnskap og større interesse hos helsepersonell samt integrering av 
tannhelsepersonell i det onkologiske behandlingsteam er svært viktig for god profylakse og riktig 
håndtering av munnhulebivirkninger av kreftbehandling.

KREFT OG TANNPLEIE

om arTikkelen:



 CYTOSTATIKA STRÅLING

Komplikasjon/effekt Akutt Kronisk Akutt Kronisk
Mukositt + – ++ –
Infeksjon + – + +
Spyttkjerteldysfunksjon + ? ++ ++
Munntørrhet + ? ++ ++
Smaksforstyrrelser ++ – ++ +
Karies – + – ++
Periodontal sykdom – + – +
Blødning + – + –
Osteo(radio)nekrose1 – – – +
Smerte + – ++ ?
Trismus – – – +
Dentale og skeletale 
vekstforstyrrelser (barn) – + + ++
Ny primær kreftsykdom – – – +

Alle kreftpasienter bør få følgende orale forhold 
vurdert og/eller behandlet før kreftbehandling 
påbegynnes (4). Både klinisk og røntgenologisk 
undersøkelse er nødvendig 

•  Karies (mengde/alvorlighetsgrad)
• Tenner som krever endodontisk terapi
• Periodontal sykdom
•  Periapikal infeksjon og annen skade i kjevene
•  Sykdomstilstander relatert til visdomstenner 

(perikoronitt)
• Antall tenner som bør ekstraheres
•  Munnhygiene (instruksjon og oppfølging)
•  Spyttkjerteldysfunksjon (informasjon/tiltak)
• Slimhinnelidelser
•  Traumeinduserende tann- og fyllingskanter
• Temporomandibuær dysfunksjon
•  Nødvendig tid for stabilisering av oral 

sykdom (helst 2–3 uker)

immunsuppresjon, tap av vevsbaserte 
immunceller og tap av beskyttende 
bestanddeler i saliva (8).

ORALE KOMPLIKASJONER
Tabell 1 viser akutte og kroniske orale 
komplikasjoner relatert til behandling 
med cytostatika eller stråling mot hode-

hals-regionen. En optimal tann- og 
munnhelse uten skade i tenner, kjever, 
slimhinner og spyttkjertler forebygger 
og reduserer alvorlighetsgraden til flere 
av de nevnte komplikasjonene. Alle 
kreftpasienter som skal behandles med 
cytostatika eller stråling mot hode-
hals-regionen, bør før behandlingsstart 

undersøkes, vurderes og eventuelt 
behandles for patologiske forhold i 
munnhulen (Ramme 1).

Det er velkjent at strålebehandling mot 
kreft i hode-hals-regionen gir orale 
komplikasjoner både på kort og på lang 
sikt (Figur 1). Foreløpig er det ingen 
konsensus når det gjelder langtidseffekter 
etter cytostatikabehandling. Litteraturen 
på området er sparsom, men det er 
hevdet at salivas kvalitet og kvantitet kan 
være påvirket i lang tid etter endt 
cytostatikaterapi (9).

Strålebehandling mot spyttkjertler og 
munnhule utløser betinget pliktmessig 
stønad til tannbehandling etter 
folketrygdloven § 5-6. Andre 
kreftpasienter med økt 
tannbehandlingsbehov etter behandling 
med cytostatika har hittil i liten grad fått 
støtte fra trygden. Rikstrygdeverket har 
nå, etter påtrykk fra odontologiske 
fagmiljøer, gitt mulighet for bidrag til 
tannbehandling ifølge § 5-22b for 
pasienter med munntørrhet og 
infeksjoner i munnhulen relatert til 
cytostatikabehandling mot kreft.

Systematiske munnpleieprotokoller 
anbefales for å opprettholde adekvat 
munnhelse og for å redusere orale 

Figur 1. Stråleindusert alvorlig karies i samtlige gjenværende tenner i et neglisjert tannsett trekvart  
år etter endt stråling til 70 Gy.

KREFT OG TANNPLEIE

Tabell 1.  Ramme 1
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komplikasjoner på kort og på lang sikt 
(10). Mangel på kunnskap hos 
helsepersonell og mangel på 
tannhelsepersonell tilknyttet onkologiske 
avdelinger er viktige barrierer for 
implementering av orale helsestandarder, 
og dette kan være årsak til dårlig 
informasjon til kreftpasienter og deres 
pleiere og pårørende (11). Helsepersonell 
som er med i behandlingen av 
kreftpasienter, bør i utdanningen få 
trening i munnhuleundersøkelse og få 
innprentet betydningen av å opprettholde 
en optimal munnhelse under og etter 
kreftbehandling.

ORAL MUKOSITT
Mukositt er en av de viktigste orale 
komplikasjoner ved kreftbehandling og 
defineres som en inflammasjonsliknende 
prosess i oral mucosa forårsaket av 
cytostatika og ioniserende stråling (4). 
Andre begreper som ofte benyttes, er 
epitelitt og stomatitt. Epitelitt er ifølge 
nyere forståelse misvisende, da det 
er økende dokumentasjon for at alle 
celler og lag i oral mucosa bidrar til 
prosessen. Stomatitt refererer til enhver 
inflammatorisk tilstand i mucosa, 
betegnelsen er ikke årsaksspesifikk.

Frekvens og alvorlighetsgrad varierer 
med cytostatikaregime og strålefelt og 
stråledose. Henholdvis 14–40% og 
90–100% av disse pasientene utvikler 
mukositt (5, 12). Smerter i munnhulen 
gir dårligere livskvalitet for pasienten, og 
vedkommende kan få problemer med å 
spise, svelge og snakke og er disponert for 
alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis.

De mange skåringssystemer for 
mukositt har gjort det vanskelige å 
sammenlikne ulike studier relatert til 
tiltak og forebygging av tilstanden. Det er 
nylig utviklet kunnskapsbaserte 
retningslinjer for forebygging, evaluering 
og behandling av oral og gastrointestinal 
mukositt assosiert med kreftbehandling 
(10). Disse skal revideres hvert tredje år. 
Få intervensjoner har vist seg effektive i 
forebygging av mukositt, og det finnes 

foreløpig ingen internasjonal akseptert 
behandling. En spesifikk vekstfaktor, 
rekombinant human 
keratinocyttvekstfaktor, synes i dag å 
være det mest lovende agens (5).

INFEKSJONER
Det er antatt at munnhulens mikroflora 
består av ca. 800 bakteriearter. 
Forandringer i denne mikrofloraen 
ved kreftbehandling kan føre til 
lokale og systemiske infeksjoner. 
Cytostatikabehandling og lokal 
stråling ødelegger munnslimhinnens 
forsvarsmekanisme ved å indusere 
epitelial atrofi, ulcerasjoner, redusert 
salivasekresjon og granulocytopeni. 
Redusert barrierefunksjon og 
tilhelingsevne fører til proliferasjon av 
mikrobiell biofilm på mucosa, invasjon 
av mikroorganismer og økt risiko for 
systemiske infeksjoner, som kan være 
livstruende (13).

Sopp (Candida albicans), bakterier 
(gramnegative anaerober) og virus 
(herpes simplex-virus type 1) kan være 
primær årsak til slimhinneulcerasjoner 
eller kan sekundært invadere en allerede 
ikke-infeksiøs slimhinneforandring. 
Forandringer i den orale mikroflora kan i 
tillegg fremme oppvekst av spesielt 
kariogene organismer, blant annet 
Streptococcus mutans, som er ansett å 
være den viktigste mikroorganismen 
involvert i utviklingen av karies (9). 
Forebygging omfatter blant annet 
eliminasjon av traumeinduserende 
agenser, reduksjon i patologisk overvekst 
av mikroorganismer og normalisering av 
den orale mikroflora.

SPYTTKJERTELDYSFUNSKJON
Dette er et problem hos kreftpasienter 
som blir behandlet med cytostatika 
og/eller stråling der spyttkjertlene er 
med i strålefeltet. Både salivas volum 
og sekresjonshastighet (kvantitet) og 
salivas sammensetning (kvalitet) kan bli 
påvirket. Over 250 medikamenter, blant 
dem cytostatika, kan gi spyttkjerteldys-

funksjon. Medikamentelt indusert 
spyttkjerteldysfunksjon er vanligvis 
reversibel, men det er uklart om 
enkelte cytostatika kan gi irreversible 
spyttkjertelforandringer som påvirker 
ikke bare salivas kvantitet, men også 
kvalitet (9).

Munntørrhet innbefatter to nærstående 
medisinske begreper: xerostomi og 
hyposalivasjon. Xerostomi er den 
subjektive følelsen av munntørrhet, 
hyposalivasjon er en objektiv reduksjon i 
salivasekresjon som følge av 
spyttkjerteldysfunksjon. Det kan påvises 
ved sialometri, der salivasekresjonen 
måles i hvile og i stimulert tilstand (14). I 
hviletilstand står 
submandibulariskjertlene, som er av 
blandet, men hovedsakelig serøs type, for 
to tredeler av salivavolumet. 
Sublingualiskjertlene, som hovedsakelig 
er av mukøs type, står for noen få prosent 
av salivaproduksjonen. Parotiskjertlene er 
av serøs type og står for mer enn to 
tredeler av salivavolumet i stimulert 
tilstand. De små spyttkjertlene finnes 
flere steder i oral mucosa og produserer 
ca. 10% av den totale salivamengden. 
Sekresjonen er kontinuerlig og mucinrik 
og har stor betydning for smøring og 
beskyttelse av munnslimhinnene (9).

Stråling i tumoricide doser der 
spyttkjertler inngår i strålefeltet, gir 
irreversible skader som påvirker både 
salivas kvantitet og kvalitet, avhengig av 
hvilke spyttkjertler som affiseres. 
Permanent xerostomi er den viktigste 
langtidseffekt hos strålebehandlede 
pasienter med hode-hals-kreft. Det gir 
redusert livskvalitet (15).

Munntørrhet ble i en pilotstudie 
rapportert hos 53 av 62 kreftpasienter 
(uten hode-hals-kreft) som ble behandlet 
med cytostatika (Herlofson og 
medarbeidere. Oral morbidity in cancer 
patients. A pilot study. 7th Biennal 
Congress European Association of Oral 
Medicine, Berlin, 2004). Pasientene 
rangerte munntørrhet som sitt største 
problem uken før registreringen på en 
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visuell analog skala (Edmonton symptom 
assessment system; ESAS) (16) – over 
smerter totalt, slapphet, kvalme, 
obstipasjon, matlyst, angst, uro og 
depresjon.

Spyttkjerteldysfunksjon kan gi 
munntørrhet, tørre og sprukne lepper, 
svie og brenning i slimhinnene, angulær 
cheilitt, proteseproblemer, 
smaksforstyrrelser, vanskeligheter med å 
tygge, svelge og snakke, karies (Figur 1), 
progrediering av periodontal sykdom og 
infeksjoner, spesielt candidiasis (9). 
Spyttkjerteldysfunksjon kan forverre og 
forlenge prosessen ved mukositt og 
redusere munnhulens bufferkapasitet, 
noe som igjen øker risikoen for karies og 
progrediering av periodontal sykdom. 
Mangel på antimikrobielle proteiner som 
normalt skal finnes i saliva, fører også til 
ytterligere risiko for utvikling av karies (8).

OSTEORADIONEKROSE
Osteoradionekrose er en fryktet 
komplikasjon etter strålebehandling. 
På grunn av skade i cellulær aktivitet 
og kollagendanning blir beinvevet 
hypoksisk, hypocellulært og 
hypovaskularisert (6). Mandibelen er 
spesielt utsatt. Prevalensen varierer 
mellom 2,6% og 44%, avhengig av 
stråledose, type behandling (med eller 
uten brakyterapi) og pasientseleksjon. 
Osteoradionekrose defineres som 
radiologisk bekreftet beinnekrose i 
strålefeltet, tumorresidiv er ekskludert 
(17). Dårlig munnhygiene og patologiske 
tilstander i tenner, slimhinner og kjever 
synes å være de viktigste risikofaktorer i å 
trigge utviklingen av osteoradionekrose – 
ved siden av stråledosen selv.

Behandling (konserverende, 
hyperbaroksygenering) av 
osteoradionekrose er basert på flere 
faktorer, slik som utbredelse, 
alvorlighetsgrad og smerte. Da de fleste 
tilfeller av intraoral osteoradionekrose er 
assosiert med dental sykdom og 
ekstraksjon av tenner etter endt 
strålebehandling, er initial eliminering av 

Figur 2. Osteonekrose i mandibelen etter ekstraksjon av tann 46 hos brystkreftpasient med 
skjelettmetastaser under behandling med bisfosfonatpreparat.

potensielle patologiske foci i tenner og 
kjever basis for forebygging (Ramme 1). 
Til tross for slike forebyggende tiltak kan 
man forvente en insidens av spontan eller 
idiopatisk osteoradionekrose på ca. 3%.

Nyere studier indikerer en assosiasjon 
mellom mikroorganismer, spesielt 
stavbakterier, og osteoradionekrose (18, 
19). Flere arter er funnet i dype 
beinprøver, ikke bare som 
overflatekontaminanter. Det forslås en 
revisjon av tidligere antatt patofysiologi 
ved osteoradionekrose som også omfatter 
muligheten av infeksiøs etiologi.

OSTEONEKROSE
Det er velkjent at bisfosfonater er 
meget effektive i å redusere symptomer 
og komplikasjoner ved metastatisk 
beinsykdom hos pasienter med brystkreft, 
prostatakreft og multiple myelomer 
(20). Imidlertid er det i den senere 
tid rapportert osteonekrose i kjevene 
(avaskulær beinnekrose) som mulig 
komplikasjon/bivirkning i forbindelse 
med slik bisfosfonatterapi (21, 22). De 
fleste rapporterte tilfeller er assosiert 

med de høypotente bisfosfonatene 
pamidronsyre og zoledronsyre og 
ekstraksjon av tenner under slik 
behandling (Figur 2). Av 36 tilfeller av 
osteonekrose var 28 (78%) initiert av 
tannekstraksjoner (21). Av de resterende 
«spontane» beineksponeringene synes 
tynn munnslimhinne å ha betydning, da 
de fleste tilfellene oppstod på lingualsiden 
posteriort i mandibelen, et sted med 
tynn mucosa. Vi har hittil registrert 
fem tilfeller av bisfosfonatassosiert 
ostenekrose, alle i underkjeven, fire 
etter tannekstraksjoner og ett etter 
oralkirurgisk inngrep.

 Kjevene er den eneste del av skjelettet 
som er eksponert for det eksterne miljø 
via tannkjøttlommer rundt tennene. 
Dette er foreslått som årsak til at kjevene 
synes å være mest utsatt for 
bisfosfonatrelatert osteonekrose (21). 
Patologiske tilstander i tenner, tannkjøtt 
og kjever øker kravet til hastighet på 
beinvevsomsetningen, som ved 
bisfosfonatterapi er kompromittert. Det 
synes som om osteonekrose utvikles ved 
at kjevebeinet eksponeres for 



12

KREFT OG TANNPLEIE

munnhulens mikroflora uten å kunne 
tilheles – beinet blir infisert, pasienten får 
smerter og større eller mindre 
beinområder blottlegges. Da det så langt 
ikke finnes noen effektiv behandling, er 
pasientene avhengig av periodevis 
regional debridering og 
infeksjonskontroll med antibiotika (21).

Det er utarbeidet nye preparatomtaler 
vedrørende sammenheng mellom 
høypotente bisfosfonater og utvikling av 
osteonekrose i kjevene (23). Anbefalinger 
om forebygging, diagnose og behandling 
er utarbeidet av et ekspertpanel i USA 
(24). Inntil videre anbefaler panelet 
forebyggende tannbehandling før 
initiering av bisfosfonatterapi med 
henblikk på de samme punkter som er 
nevnt i ramme 1. Det er uklart om det 
bare er intravenøst administrerte 
bisfosfonater som kan gi denne 
komplikasjonen.

Helsepersonell, spesielt onkologer, må 
være oppmerksomme på faren for 
osteonekrose, da et økende antall 
pasienter har behov for bisfosfonatterapi.

Konklusjon
Orale komplikasjoner ved cytostatika- 

og strålebehandling er mange, og flere 
synes å komme til etter som nye og 
intensive behandlingsregimer utvikles. 
Dette fordrer et multidisiplinært 
samarbeid der odontologisk 
helsepersonell bør være en naturlig del av 
det onkologiske team. Det er nødvendig 
med økt kunnskap, informasjon og 
utdanning om orale problemstillinger ved 
kreft og kreftbehandling for oppnå en 
optimal kreftomsorg.
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•  Cytostatikabehandling eller stråling mot hode-hals-regionen kan medføre akutte og kroniske 
bivirkninger i munnhulen

• Patologiske prosesser i tenner, slimhinner og kjever bør elimineres før behandlingsstart
• Bisfosfonater i kreftbehandling er assosiert med risiko for utvikling av osteonekrose i kjevene
• Tannhelsepersonell bør være involvert i behandlingen av kreftpasienter
• Kunnskap om munnhelse bør inn i utdanningen av helsepersonell som behandler kreftpasienter
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av førsteamanuensis bente brokstad herlofson, 
tannlege kristine løken og seksjonsoverlege 
geir Støre
artikkelen har tidligere stått i  
Tannlegeforeningens tidsskrift Tidende 2-2012. 
gjengis med tillatelse fra rettighetsinnehaverne.

Tannhelsepersonell vil derfor møte flere 
kreftoverlevere som trenger 
langtidsoppfølging, med henblikk på 
forebyggelse og håndtering av orale 
komplikasjoner og seneffekter. Nye 
intensive behandlingsregimer fører også 
til at flere kreftpasienter lever lenger med 
sin sykdom. Bivirkningsprofilen til 
mange av de nye kreftmedisinene er 
mindre klarlagt. Sjelden registreres orale 
komplikasjoner i kreftstudier ved 
utprøving av nye medisiner. Dette fører til 
usikkerhet når det gjelder 
årsakssammenheng mellom orale 
bivirkninger og kreftbehandlingen. 
Mistanke om medikamentrelatert oral 
bivirkning hos kreftpasient bør derfor 
rapporteres til Staten legemiddelverk via 
Relis (www.relis.no). Tannhelsepersonell 
er sjelden inkludert i behandlingsteamet 
rundt pasienter med kreft utenfor 
hode-halsområdet. Dette på tross av at 

orale komplikasjoner forekommer hos 
opptil 40 % av disse pasientene. 
Kontinuerlig oppdatering av kunnskap 
innen onkologisk odontologi er 
nødvendig, og denne artikkelen fokuserer 
på de viktigste bivirkninger på kort og 
lang sikt ved moderne kreftbehandling.

Kreftpasienter lever i dag lenger med sin 
sykdom, og dette nødvendiggjør økt 
kunnskap hos alle tannleger om orale 
bivirkninger på kort og lang sikt ved kreft 
og kreftbehandling. Kompliserte og 
langvarige behandlingsregimer fordrer 
medisinsk-odontologisk tverrfaglig 
samarbeid for å kunne ivareta pasientenes 
orale helse på en best mulig måte.

Kreftbehandling i dag er svært avansert 
og består av kirurgi, stråleterapi, 
stamcelletransplantasjon, medikamentell 
behandling og ofte en kombinasjon av 
disse. Dette medfører nye og større 
utfordringer, også for tannhelsepersonell 
(1, 2). Tabell 1 og 2 viser orale 
komplikasjoner ved ulike former for 
kreftbehandling, inkludert nye og 
målrettede medikamenter. National 
Cancer Institute (www.cancer.gov/) i USA 
angir følgende estimater når det gjelder 
frekvens av orale komplikasjoner: 10 % 
ved adjuvant kjemoterapi, 40 % ved 

kurativ kjemoterapi, 80 % ved 
stamcelletransplantasjon og 100 % ved 
hode-hals-bestråling der munnhulen er 
involvert.

BEHANDLINGSFORMER
Kirurgi, som er den viktigste 
behandlingsform ved hode-og halskreft, 
kan føre til kosmetiske og funksjonelle 
komplikasjoner med uttalt effekt på 
pasientenes livskvalitet.

Høydose tumoricid strålebehandling 
(60Gy) er den viktigste ikke-kirurgiske 
behandling for kreft i hode-og 
halsregionen. Stråleindusert skade skiller 
seg blant annet fra cytostatika-induserte 
forandringer ved at bestrålt vev viser mer 
permanent skade.

Tidligere var medikamentell 
kreftbehandling ensbetydende med 
cytotoksisk kjemoterapi, altså 
cellegiftbehandling med kombinasjon av 
mange typer cytostatika. Nyutviklede 
kreftmedikamenter, med målrettet effekt 
på cellereceptornivå er nå tilgjengelig, og 
stadig flere er under utprøving (se tabell 
2). Dette gir pasienter med avansert 
kreftsykdom nye livsforlengende 
behandlingsmuligheter, men 
medikamentene har også 
bivirkningsprofiler som kan påvirke 
pasientenes livskvalitet (3, 4).

Allogen stamcelletransplantasjon. 
Transplantasjon av stamceller fra donor 
(allogen) brukes i behandlingen av 
forskjellige lymforetikulære 
kreftsykdommer. I løpet av de siste 25 år 
har antall pasienter, som har fått slik 
behandling, økt samtidig med forbedret 
overlevelsesfrekvens. Dette fordrer økt 
fokus og håndtering av 
langtidskomplikasjoner, som kronisk 

orale komplikaSjoner ved 
moderne krefTbehandling
nærmere fire av ti personer vil få kreft en eller annen gang i 
livet. kreftbehandling er i dag mer komplisert, aggressiv og  
individuelt tilpasset enn tidligere. dette medfører nye og større 
utfordringer også for tannhelsepersonell. dødeligheten er stabil 
eller svakt fallende, noe som innebærer at flere av dem som får 
kreft overlever sykdommen og vil dø av andre årsaker. 
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Tabell 1. Orale komplikasjoner og bivirkninger på kort og lang sikt relatert til strålebehandling 
mot kreft i hode-hals regionen og cytostatikabruk i kreftbehandling (modifisert etter referanse 2).

  KORT SIKT LANG SIKT

Komplikasjon/bivirkning Stråling Cytostatika Stråling Cytostatika
Mukositt + + - -
Infeksjon + + + -
Xerostomi + + + +(?)
Spyttkjerteldysfunksjon + + + +(?)
Smaksforstyrrelser + + + +(?)
Smerte + + +(?) -
Blødning + + - -
Neuropati - + - -
Karies - - + +(?)
Periodontal sykdom - - + +(?)
Fibrose og atrofi - - + -
Trismus - - + -
Osteoradionekrose - - + -
Dentale og skeletale 
vekstforstyrrelser (barn) - - + +
Ny primær kreftsykdom - - + -

TRISMUS
Trismus defineres som en tonisk 
kontraksjon av tyggemuskler med 
redusert gapeevne som resultat. En 
prevalens av trismus på mellom 5 % 
og 38 % av pasienter som får stråling 
mot hode-halskreft er rapportert, og 
variasjonene skyldes sannsynligvis fravær 
av ensartede kriterier for definisjon av 
trismus. En interincisalavstand på 35mm 
er derfor foreslått som «cut-off»-grense 
for trismus (10). Strålebehandling som 
involverer kjeveledd, pterygoideus- og 
massetermuskulatur, samt stråledose over 
60 Gy, fører til degenerasjon og fibrose av 
tyggemuskler og kjeveledd med trismus 
som resultat (11). Dette fører igjen til 
økt morbiditet med tyggeproblemer som 
reduserer næringsinntak, vanskeliggjør 
tale og munnhygiene. Redusert evne 
til å spise i sosiale lag øker risiko for 
sosial isolasjon og reduserer pasientenes 
livskvalitet.

OSTEORADIONEKROSE
Osteoradionekrose (ORN) er 
karakterisert ved et ikke tilhelet område 
med eksponert ben, som har persistert 
i minst 6 måneder hos kreftpasient 
behandlet med ioniserende stråling 
(12). ORN er assosiert med smerte og 
morbiditet og krever i avanserte stadier 
kirurgisk reseksjon og rekonstruksjon. 
Risiko for ORN øker med stråledose over 
60 Gy, tidligere kreftreseksjon, dårlig 
tannstatus og tannekstraksjoner utført 
etter endt strålebehandling (13).

MEDIKAMENTRELATERT OSTEONEKROSE
Siden 2003 har osteonekrose i kjevene 
(ONJ) blitt assosiert med bruk av 
bisfosfonater i behandlingen av 
kreftpasienter med skjelettmetastaser og 
av pasienter med osteoporose. Foreløpig 
baseres diagnostikk av bisfosfonatrelatert 
kjeveosteonekrose (BRONJ) på kliniske 
funn, og defineres som tilstedeværelse 
av nekrotisk ben i over 6 - 8 uker hos en 
pasient som behandles eller er behandlet 
med bisfosfonater, og som ikke har fått 

«graft versus host» sykdom (GVHD) og 
risiko for utvikling av nye maligne 
sykdommer (5). Akutt GVHD utvikles i 
løpet av de første 100 dagene av 
behandlingen og kronisk etter 100 dager. 
Kronisk GVHD forekommer hos mellom 
60 - 80 % av langtidsoverlevere etter 
stamcelletransplantasjon og mistenkes å 
være en potensiell risikofaktor for 
utvikling av plateepitelcarcinom på hud 
og i munnhule.

Orale komplikasjoner på kort sikt
På kort sikt er oral mukositt (OM) den 

mest problematiske orale bivirkning ved 
stråleterapi og medikamentell 
kreftbehandling.

ORAL MUKOSITT
De fleste nye kreftpasienter vil ha en 
risiko på mellom 20 % og 49 % for å 
utvikle oral mukositt (OM) en eller 
annen gang i løpet av behandlingen. OM 
defineres som en inflammasjonsliknende 
prosess i oral mucosa som en 
konsekvens av en kompleks kaskade 
av biologiske hendelser, der spesifikke 

transkripsjonsfaktorer (som for eksempel 
NF-kB) og inflammatoriske mediatorer 
(som for eksempel COX-2) synes å ha 
stor betydning (6, 7).

Orale komplikasjoner på lang sikt
De viktigste og alvorligste 

komplikasjonene på lang sikt ved 
kreftbehandling generelt er 
spyttkjerteldysfunksjon, med xerostomi, 
trismus, risiko for utvikling av 
osteoradionekrose og medikamentrelatert 
osteonekrose, samt dentale og skeletale 
mineraliserings og/eller 
utviklingsforstyrrelser ved behandling av 
barn og unge (figur 1,2). (8).

Spyttkjerteldysfunksjon/xerostomi
Spyttkjertelhypofunksjon (objektivt 

påvist redusert salivasekresjon) og 
xerostomi (subjektiv følelse av 
munntørrhet) er velkjente bivirkninger 
under og etter strålebehandling av 
hode-halskreft. I en systematisk 
litteraturgjennomgang er det rapportert 
en prevalens av xerostomi på 73 - 85 % 
fra èn måned til mer enn 2 år etter endt 
strålebehandling (9).
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stråling mot hode-halsområdet (14). 
Prevalensen av ONJ hos kreftpasienter 
som får intravenøst administrert 
bisfosfonat beskrives i litteraturen å ligge 
mellom 3 og 12 %, og mindre enn 1 % 
hos osteoporosepasienter som bruker 
bisfosfonat per oralt. Tallene er basert på 
retrospektive studier og kan være biased 
i måten ONJ-tilfellene ble diagnostisert. 
Bisfosfonater ligger på overvåkingslisten 
til Legemiddelverket i de nordiske 
land, og helsepersonell oppfordres 
til å rapportere alle tilfeller av ONJ 
(www.relis.no). I den senere tid er det 
rapportert ONJ-tilfeller hos kreftpasienter 
som behandles med andre medikamenter, 
inkludert antiangiogene- og nyutviklede 
antiresorptive medikamenter (4, 15, figur 
2, tabell 2). Disse preparatene studeres 
intensivt til bruk innen onkologi og andre 
applikasjoner, og økt bruk av disse kan 
forventes i nær fremtid.

Et av de nye antiresorptive 
medikamentene, denosumab (tabell 2), 
administreres i form av en subkutan 

Dentale utviklingsforstyrrelser hos to voksne kreftoverlevere behandlet med cytostatika for akutt lymfatisk leukemi og som deltar i 
en pågående tverrfaglig PhD-studie om langtidsfølger av kreftbehandling i barne- og ungdomsalder (Wilberg P, Herlofson BB). A: 
Mikrodonti av tann 37 (også 47) hos 30 år gammel mann behandlet i 2 - 3 årsalder. B: Mineraliseringsforstyrrelser på flere tenner 
i form av furer og groper hos 18 år gammel mann behandlet fra 2.5 årsalder over tre perioder (foto Wilberg P).

RefeRanseR
1. Hong CHL, Napenas JJ, Hodgson BD, 
Stokman MA, Mathers-Stauffer
V, Elting LS, Spijkervet FKL, Brennan MT. A 
systematic review of dental
disease in patients undergoing cancer 
therapy. Support Care Cancer.
2010; 18: 1007 – 21.
2. Herlofson BB, Løken K. Hvordan påvirkes 
munnhulen av kreftbehandling?
Tidsskr Nor Lægeforen. 2006; 126: 1349 – 52.
3. Sonis S, Treister N, Chawla S, Demetri G, 
Haluska F. Preliminary characterization
of oral lesions associated with inhibitors of 
mammalian
target of Rapamycin in cancer patients. 
Cancer. 2010; 116: 210 – 5.
4. Hoefert S, Eufinger H. Sunitinib may raise 
the risk of bisphosphonaterelated
osteonecrosis of the jaw: presentation of three 
cases. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2010; 110: 463 – 9.

injeksjon. Preparatet er nylig blitt 
godkjent til behandling av osteoporose 
(Prolia®, 60mg, 2 ganger i året) og i 
behandlingen av skjelettmetastaser hos 
kreftpasienter med solide tumores 
(Xgeva®, 120mg hver 4 uke). 
Tannhelsepersonell gjøres oppmerksom 
på at infeksjon og osteonekrose i kjeven 
er rapporterte bivirkninger ved 
denosumabbehandling, hovedsakelig hos 
kreftpasienter.

KONKLUSJON
Kreftpasienter lever lenger med sin 
sykdom ettersom nye og intensive 
medikamentelle behandlingsregimer 
implementeres. Tannhelsepersonell må 
derfor være innstilt på å øke sin kunnskap 
om orale problemstillinger ved kreft og 
kreftbehandling, for å kunne bidra til 
en optimal og helhetlig kreftomsorg. 
Mer forskning er nødvendig, spesielt 
for å bedre dokumentasjon av 
orale bivirkninger på lang sikt ved 
medikamentell kreftbehandling.
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Preparat; generisk 
navn (salgsnavn) Behandlingsindikasjon Virkningsmekanisme Type bivirkninger 

Bevacizumab 
(Avastin®)

Kolorektalkreft, brystkreft, ikke-småcellet 
lungekreft, nyrecellekreft

Hemmer binding av 
vaskulær endotelial vekstfak-
tor (VEGF) til sine reseptorer

Stomatitt Nedsatt smakssans Blødning 
Nedsatt sårtilheling

Denosumab 
(Prolia®) Prostatakreft med økt risiko for brudd Hemmer osteoklastisk 

benresorpsjon Osteonekrose i kjeven

Denosumab 
(Xgeva®)

Forebyggelse av skjelettrelaterte 
hendelser hos voksne pasienter med 
skjelettmetastaser fra solide tumorer

Hemmer osteoklastisk 
benresorpsjon InfeksjonOsteonekrose i kjeven

Letrozol (Femar®) Hormonreseptor-positiv brystkreft Hemmer aromataseenzymet 
ved kompetitiv binding. Stomatitt Munntørrhet

Zoledronsyre 
(Zometa®)Pamidron-

syre (Aredia®)

Forebygging av skjelettrelaterte 
hendelser hos pasienter med utbredt 
kreftsykdom som involverer skjelettet

Hemmer osteoklastisk 
benresorpsjon

Osteonekrose i kjeven Bensmerte Stomatitt 
Munntørrhet Nedsatt smakssans

Imatinib (Glivec®)
Kronisk myelogen leukemi (KML), akutt 

lymfoblastisk leukemi (ALL), gastrointes-
tinal stromal tumor (GIST)

Hemmer 
tyrosinkinasereseptorer

Munntørrhet Smaksforstyrrelser Stomatitt 
Sår i munnen

Sunitinib (Sutent®) Gastrointestinal stromal tumor (GIST), 
nyrecellekreft

Hemmer flere 
tyrosinkinasereseptorer  
som deltar i tumorvekst, 

neoangiogenese og 
metastatisk progresjon  

av kreft

Stomatitt Munntørrhet Munnsmerter 
Glossodyni Nedsatt / manglende smakssans 
Tørre og sprukne lepper Blødning Redusert 

sårtilheling Osteonekrose i kjeven Oralt 
ubehag

Everolimus 
(Afinitor®) Nyrecellekreft Hemmer aktiviteten av 

mTOR Stomatitt Smaksforstyrrelser Munntørrhet

Tabell 2. Bivirkninger og komplikasjoner av betydning for oral helse relatert til nye og målrettede medikamenter benyttet i kreftbehandling rapportert i 
preparatomtaler og i referansene 3, 4, 15.
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Oncol Nursing. 2010; 14: 481 –
90.
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10. Dijkstra PU, Kalk WI, Roodenburg JLN. 
Trismus in head and neck
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2004; 40: 879 – 89.
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14. Ruggiero SL, Dodson TB, Assael LA, 
Landesberg R, Marx RE,
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and Maxillofacial Surgeons
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odontologiske fakultet, UiO, P.Box 1109
Blindern, Oslo. E-post: b.b.herlofson@odont.
uio.no
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig 
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folketrygdens § 5-6 med 
tilhørende forskrifter og 
rundskriv har bestemmelser 
om dekning av utgifter til 
tannbehandling. bestemte 
grupper har rett til hel eller 
delvis stønad. kreftsykdom 
og behandling påvirker ofte 
munnhelsen.

Dette kan føre til økt behov for tannbe-
handling. Det er den enkelte tannlege 
som har ansvaret for å vurdere hvem som 
kan få dekket utgiftene. Vær oppmerksom 
på at trygden bare yter utgiftsdekning 
etter offentlige takster. Disse takstene er 
ofte lavere enn de priser tannlegene har 
og det kan være prisforskjeller hos de uli-
ke tannleger. Det vil si at «full dekning» 
ikke betyr at hele regningen dekkes.

Ved søknad om dekning til tannbe-
handling må utgiftene dokumenteres med 
original og kvittert faktura fra tannlegen.

DEKNING
Gjeldende regler for kreftpasienter ved 
følgende tilstander/tilfeller:
1. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev 
eller i hoderegionen for øvrig.
Dette inkluderer både primærsvulster, 
spredning og andre sjeldne krefttilstander 
som direkte påvirker munnhulen/
kjevene.
I tillegg til diagnose, som nevnt over, må 
sykdommen eller behandlingen av denne 
ha ført til behov for tannbehandling. Det 
gis full dekning etter offentlige takster.
2. Infeksjonsforebyggende behandling 

ved særlige medisinske tilstander.
Denne bestemmelsen gir stønad til 
nødvendig infeksjonsforebyggende 
tannbehandling der infeksjonsspredning 
fra munnhulen kan innebære en alvorlig 
og livstruende risiko. Det gis full dekning 
etter offentlige takster til følgende 
grupper:

Benmargstransplantasjon, stamcellebe-
handling, høydosebehandling med 
cellegift, spredning til skjelett under 
behandling med navngitte medikamenter 
(bisfosfonater), strålebehandling samt ved 
imunsuppressiv (som hemmer kroppens 
naturlige forsvar) behandling etter store 
organtransplantasjoner.

Også ved tannkirurgiske inngrep, 
konserverende tannbehandling og 
forebyggende tiltak, nødvendig protetisk 
behandling og ev. implantater kan 
utgiftene dekkes.

Munntørrhet (hyposalivasjon; redusert 
spyttsekresjon)
Det gis delvis dekning til tannbehandling 
i de tilfeller der munntørrhet på grunn 
av legemiddelbruk, for eksempel cellegift 
eller sykdom, har medført økt kariesakti-
vitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det 
foreligger dokumentasjon på munntørr-
het over tid, minimum ett år. Stønad ytes 
fortrinnsvis til konserverende tannbe-
handling for påførte kariesskader.

Dersom tenner går tapt, til tross for 
regelmessig behandling hos tannlegen, kan 
også utgifter til protetisk behandling dekkes.

Legemidler er den vanligste årsaken til 
munntørrhet. Det å ta et legemiddel som 
kan gi munntørrhet er imidlertid ikke 
god nok dokumentasjon for å få stønad 
etter denne bestemmelsen. Munntørrhet 
må dokumenteres ved kliniske funn som 
underbygger at dette har medført økt 
kariesaktivitet. Spyttsekresjonsmålinger 
gjøres hos tannlege.

SØKNAD
Pasienten kan kontakte med tannlegen 
som vil vurdere retten til å få dekket 
tannbehandling. Dersom pasienten kvali-
fiserer til dekning av utgifter etter kriteri-
ene ovenfor behøver vedkommende ikke 
legge ut for regningen selv. Det er en 
fordel at tannlege har inngått avtale om 
direkte oppgjør med HELFO. 

Ved søknad om dekning til tannbe-
handling må utgiftene dokumenteres med 
original og kvittert faktura fra tannlegen. 
Fakturaen må inneholde diagnose, 
takstnummer, dato for utførte behandlin-
ger samt alle opplysninger som er 
nødvendige for å avgjøre stønadskravet.

Den som har svært lav inntekt kan søke 
sosialkontoret om økonomisk støtte til 
tannbehandling.

Vær oppmerksom på at barn og unge ut 
det året de fyller 18, grupper av eldre, lang-
tidssyke og uføre som mottar hjemme-
sykepleie omfattes av den offentlige 
tannhelsetjenesten og har rett til fri 
tannbehandling etter Lov om tannhelsetje-
neste §1-3 (forebyggende). 19- og 
20-åringer som også tilhører den offentlige 
tannhelsetjenesten må betale 25 %.

ØKONOMISK STØTTE/LEGATER
Kreftpasienter som har fått økono-
miske problemer på grunn av sykdom og 
behandling kan søke økonomisk støtte 
i Kreftforeningen. Ordningen er be-
hovsprøvd og er ment som et tillegg i en 
overgangsfase, ikke som en erstatning for 
offentlige ytelser.

Denne saken er hentet fra informasjons-
brosjyren fra Kreftforeningen om Rettighe-
ter for pasienter og pårørende. Les mer og 
last ned søknadsskjema på www. kreftfore-
ningen.no/råd og veiledning/rettigheter.

TrYgdereTTigheTer
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FAGLIG

I oktober 2014 flyttet vi inn i nye loka-
ler i Trondheim sentrum, i nærheten av 
St.Olavs Hospital og NTNU. Klinisk akti-
vitet startet fra 1. februar i år. 

TKMNS FORMÅL I  REGIONEN ER: 
• Sikre spesialistdekning i regionen. 
• Forskning og utvikling.

• Spesialistbehandlig i et tverrfaglig miljø. 
• Rådgivning og kompetanseoppbygging.
• Følge opp sentrale satsningsområder 
innen statlige prioriterte områder.

SIKRE SPESIALISTDEKNING I REGIONEN:
Midt-Norge har som region den laveste 
spesialistdekning av alle regioner i lan-

det. TkMN ser det som en viktig oppgave, 
gjennom ulike virkemidler, å forbedre 
spesialistdekningen. Det viktigste virke-
middelet er å få praksisdelen av spesialist-
utdanningen lagt til sentret.

TANNHELSETJENESTENS 
kompeTanSeSenTer midT-norge ikS
Tannhelsetjenestens kompetansesenter midt-norge ikS 
(Tkmn ikS) er et interfylkeskommunalt selskap, eid av fylkes-
kommunene møre og romsdal, Sør- og nord Trøndelag.

Tekst: Senterleder anne-brit Skjetne  foto: Torunn børsting

Leder Anne-Brit Skjetne.

TOO-team i arbeid.
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FAGLIG

FORSKNING OG UTVIKLING:
Klinisk nær forskning, epidemiologisk 
forskning og helsetjenesteforskning er 
prioriterte forskningsområder. Vi har alle-
rede flere interessante forskningsprosjekt 
på gang. Blant annet:

Et stor folkehelseundersøkelse, Helseun-
dersøkelsen i Nord Trøndelag, HUNT 4. 
Her har vi et samarbeid med UiO og med 
et universitet i Nederland.

En multisenterstudie om juvenil 
idiopatisk artritt. Et samarbeid med St.
Olavs Hospital og universitet og kompe-
tansesenter i Hordaland og Nord-Norge.

En studie av mors vitamin D-status  i 
svangerskapet og senere kariesutvikling   
hos barnet. Et samarbeidsprosjekt med 
NTNU

FLERE KVALITETSSIKRINGSPROSJEKT.
Du finner vår forskningsplan på www.
tkm-n.no

De som så langt er ansatt innen 
forskning ved TkMN har ulik faglig 
bakgrunn: odontologi, klinisk ernærings-
fysiologi, folkehelsevitenskap bl.a. 
Tannpleiere med interesse for forskning 

må gjerne ta kontakt med oss.

SAMARBEIDSPARTNERE:
De viktigste samarbeidspartnere er:
 ■ Offentlig og privat tannhelsetjeneste 
■ St.Olavs Hospital 
■ NTNU

Midt-Norge har ikke odontologiske 
læresteder i regionen. Derfor ser vi 
NTNU og St.Olavs Hospital som viktige, 
og ikke minst faglig inspirerende 
samarbeidspartnere for oss. Vi har 
allerede etablert flere samarbeidsarenaer. 
På forskningssiden, som vist ovenfor, 
men også på den kliniske siden. Vi har 
spesialiststillinger og forskerstillinger 
som deles mellom oss,  St.Olavs Hospital 
og NTNU. Dette tror vi kan ha positive 
synergieffekter på mange områder. Ikke 
minst kan tannhelse i større grad bli en 
integrert del av helsebegrepet.

REKRUTTERING:
Vi rekrutterer odontologiske spesialis-

ter, men er ikke kommet i mål med 
hensyn til rekrutteringsplanen. Rekrut-
tering av tannpleiere inngår i vår 
rekrutteringsplan, men vi har ikke lyst ut 
stillinger ennå.

TVERRFAGLIG ELEKTRONISK NETTVERK:
TkMN har et prosjekt på gang der målet 

er å utvikle et elektronisk nettverk som 
skal knytte hele regionen sammen. Alle 
tannleger i regionen skal få glede av 
rådgivning og veiledning fra våre 
spesialister ved TkMN via dette nettver-
ket.  Det skal kommuniseres elektronisk 
ved bruk av henvisninger, epikriser og 
dialoger med tannleger i regionen, 
inkludert utveksling av foto og røntgen.

FØLGE OPP SENTRALE SATSNINGSOM-
RÅDER INNEN STATLIGE PRIORITERTE 
OMRÅDER:
Tilrettelagt tannhelsetilbud til personer 
som har vært utsatt for (T)ortur, (O)ver-
grep/vold i nære relasjoner, eller som har 
(O)dontofobi. TOO-team med spesial-
kompetanse i å yte tilpasset og tilrettelagt 
tannbehandling for redde pasienter, består 
av psykolog, tannlege og tannhelsesekre-
tær. Foreløpig er det  ingen tannpleier i 
teamene.

 Etter at angstbehandlingen er ferdig 
ved TkMN, overføres pasienten til et 
paraplyteam som har fått opplæring og 
veiledning av TkMN i forhold til 
behandling av pasienter med angst.

Vi har nå fått etablert team i hvert fylke 
i regionen. 

TkMN har utarbeidet en pasienthånd-
bok og en  behandlerhåndbok for 
behandling av TOO-pasienter. Disse skal 
benyttes på nasjonalt nivå.

TKMNS VISJON ER:
Samhandling på sitt beste – til det beste.

Vi har tro på at TkMN skal leve opp til 
denne visjonen og bli et senter til nytte 
for alle som arbeider i tannhelsetjenesten 
i regionen.

Fra klinikken. Tannklinikk ved TkMN.
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av hilde aga

Vedtaket som er gjort, er gjort utifrå 
eit svakt grunnlag. Helseminister Bent 
Høie vektla som forventa at dei gode 
helsetenestene skal vera tilgjengelege der 

folk bur. Norge har mange gode tenester 
kvar for seg etter diagnose, kroppsdel 
og alder. Desse bitane må samlast og 
bli tilbydd folket der dei lever liva sine. 
Helseministeren opna for dialog slik at 
tenesta blir best mogeleg. Høie såg vidare 

tannhelsetenesta som god til å melda frå 
ved bekymring om overgrep mot barn. 

Direktør for Folkehelseinstituttet, 
Camilla Stoltenberg, var opptatt av kva vi 
må vita for å få meir oppmerksomheit på 
forebyggjing. Vi må få betre oversikt over 
risikofaktorar til sjukdom og død, og kva 
forebyggjingstiltak  som har effekt. 
Mangelfult kunnskapsgrunnlag frå den 
offentlege og den private tannhelsetenesta 
er eit problem. Spesielt i den private 
tenesta er det lite og dårleg faktagrunnlag. 
Etablering av eit kommunalt pasient- og 
brukarregister, KPR,  vil gje ein 
systematisk registrering. Avslutningsvis 

den norSke Tannlegeforening 
SiTT landSmøTe 2015
hovudtema på tannlegeforeininga sitt landsmøte 2015 var 
folkehelse. presidenten Camilla hansen Steinum la vekt på 
overføring av tannhelsetenesta til kommunen i foredraget, og 
gjentok at premissar for og konsekvensar av flytting ikkje er 
utgreia i forkant av Stortingsvedtaket i juni. 

Tannlegeforeiningas leiar Camilla Hansen Steinum la vekt på overføring av tannhelsetenesta til kommunen i foredraget. Foto: Andres Vargas / NTF



 23

«Paradontit, en komplikasjon av diabe-
tes eller tvert om?» var en forelesning av 
Henrik Jansson, spesialist i periodonti fra 
Sverige. Tall fra Sverige fra 2009 viser at 31 
prosent over 30 år har en eller annen form 
for periodontittmed, 20 prosent har lokal 
periodontitt med mer enn 1/3 bentap, og 
11 prosent har generell periodontitt. 

Tall fra USA er enda høyere, henholds-
vis 47 prosent av personer over 30 år har 
en eller annen form for periodontitt, 8,5 

prosent grav perio.  «The Cochrane 
repport» fra juni 2014 viste 21,5 prosent 
reduksjon i plakk etter 1-3 måneders 
bruk av elektrisk tannbørste og 11 
prosent reduksjon i gingivitt. Hovedresul-
tater basert på systematiske oversikter 
viser at ikke alle manuelle tannbørster er 
like bra, men at forskjellen mellom 
elektriske tannbørster og de beste 
manuelle tannbørstene var ganske jevn 
for plakkontroll og reduksjon av gingivitt. 

innTrYkk fra 
NORDENTAL 2015

Stor aktivitet på Nordental 2015. 
Foto: Andres Vargas /NTF

understreka direktøren det store 
forebyggjingsparadokset,- små endringar 
for den enkelte spelar større rolle enn 
store endringar for få.  Framtida ligg i å 
sjå heile mennesket, fastslo Stoltenberg! 
Det forebyggjande aspektet skal 
vektleggjast framfor det kurative. 

Overtannlege i Helsedirektoratet, Per 
Lüdermann, vektla finansiering av 
tannhelsetenesta i sitt foredrag. Det 
norske tannhelsemarknaden kostar totalt 
15 milliardar. 9,6 milliardar er 
sjølvfinansiert, fylka og den offentlege 
tannhelsetenesta kostar 3,3 milliardar og 
staten gjennom Folketrygda er inne med 
2,4 milliardar. Samanliknar vi oss med 
Sverige som har det doble folketalet, 
kostar tannhelsetenestene der 21 
milliardar og 43 % er offentleg finansiert. 
I Norge er 33% finansiert offentleg. Dette 
er interessante tal som vi burde sjå nærare 
på. Gjennomsnittleg blir det utbetalt 
stønad til 50-åringar og eldre på ca. kr 
3700,-. I 2015 har det til no vore ein auka 
utbetaling på 8 % over folketrygda. 
Resultatet er at det blir ingen justering av 
takstane komande år, og takstane under 
pkt 9 og 10, tap av tannsubstans og 
hyposalivasjon, blir justert ned.

Ulike tema under folkehelse fekk også 
god plass på landsmøtet med ein heil dag. 
Der var flotte tema som sukker, kosthold, 
verdien av  fysisk aktivitet og tobakk. 
Vidare var bodskapen: Skal vi som 
tannhelsepersonell lukkast i  vårt 
bodskap, må pasienten oppleva 
bodskapen som meiningsfull for å oppnå 
endring. Her var mange kjente og dyktige 
forelesarar. 

Direktør for 
Folkehelseinstituttet, 
Camilla Stoltenberg, var 
opptatt av kva vi må vita for 
å få meir oppmerksomheit 
på forebyggjing. Foto: Andres 
Vargas / NTF

 «Tannstikkas» redaksjonsmedarbeider Sonni mckenzie var 
en av dem som deltok på en rekke forelesninger på Tannlege-

foreningens årsmøte, og hun gjengir også sitt inntrykk fra 
dentalutstillingen.
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Spesielt ved periodontitt er en optimal 
plakkontroll viktig. 

Etiologi og patogenes: Faktorer som 
påvirker balansen i biofilm er allmenn 
helse, tidligere erfaring med perio, 
genetikk utgjør en 50 prosent risikofak-
tor, dessuten har stress og røyking en 
negativ effekt på perioutvikling. Grad av 
diabetes og grad av perio har en sammen-
heng. 371 millioner mennesker på 
verdensbasis har i dag diabetes, og det 
anslås at i 2035 vil hele 592 millioner ha 
sykdommen. I sør-øst Asia er det en 
økende tendens av diabetes pga. bedre 
levevilkår og vestlig levemåte. 

En 6 mm periodontal lomme kan 
tilsvare et sår langs hele håndflaten. 
Periodontitt kan påvirke insulinresistens, 
fordi proteinene frigjør en lav grads 
inflammasjon som insulinresistens, og 
som igjen påvirker utviklingen av 
periodontitt. Røyking er en viktig faktor 
for perio og diabetes. Det er en høyere 
frekvens av komplikasjoner som hjertein-
farkt og slag hos pasienter med perio. 
Periodontit er i likhet med diabetes 
multifaktorell og deler flere livsstilrela-
terte risikofaktorer. Individer med perio 
er i en risikogruppe for å få diabetes. 
Fortsatt klinisk forskning i allmennprak-
sis er høyprioritert. 

PERIO PÅ 90 MINUTTER
En annen forelesning var «Periodonti på 
90 minutter» av Asgeir Grotle-Sætervoll, 
privatpraktiserende spesialist i periodon-
ti. Dette kurset var i hovedsak myntet på 
tannhelsesekretærer og var en innføring 
i periodonti med tips og råd for rollen 
som tannhelsekretæer i undersøkelse og 
behandling av denne pasientgruppen, 
ispedd eksempler fra en klinisk hver-
dag i spesialistpraksis. Grunnleggende 
informasjon om hva periodontitt er og 
derfor ikke noe nytt for tannpleiere. Det 
som var interessant for meg, var infor-
masjonen om at det tar ca. to uker fra en 
tann er depurert til bakteriene vandrer 
til lommens bunn dersom pasienten ikke 
er flink til å holde rent selv. Risikofak-

torer er arv, miljø, genetikk, diabetes og 
røyking. Diabetikere har mer sukker i 
blodet, noe som gjør at de små blodårene 
i tannkjøttet klumper seg og ikke renser 
bort bakteriene like godt som hos friske, 
da blodgjennomstrømningen er dårligere. 
Dette er ganske lik effekten av røyking som 
også gir dårlig blodgjennomstrømning i 
gingiva. Man må være obs på stress og dens 
påvirkning av perio, samt gravide som har 
en risiko for periodontitt under graviditet. 
Har man bevegelse i et implantat, er det for 
sent for å redde implantatet. Implantater 
oppfører seg ikke som tenner, det er ingen 
bevegelse i disse, de står fast i kjevebenet.

NYE PRODUKTER
Av produkter som ble vist på messen, 
kan nevnes et av de nye produktene fra 
Lakerol: DentaFresh tyggetabletter som 
inneholder 50 prosent xylitol. Ideen 
er basert på finnenes tro på at xylitol 
hemmer kariesutvikling fordi det fører 
til mindre syre og nøytraliserer syren 
som allerede er produsert. Produktet 
inneholder xylitol og maltitol og skal øke 
mineralisering. Den anbefalte dosen er to 
tabletter etter hvert måltid eller etter sy-
reholdig drikke med en maksdose på fem 
gram om dagen, altså åtte pastiller daglig. 

Produktet skal være trygt å bruke for alle, 
men søtningsstoffet kan være lakserende 
ved for høye inntak.

OralB lanserte i år en oscilerende 
tannbørste med plasttrekk for demonstra-
sjon på tannklinikken. Børsten brukes 
kun på elektriske tannbørste. Børstene 
sendes tannklinikker som er interessert i 
å demonstrere børsteteknikk.

En fantastisk produkt for munntørrhet 
som ble lansert i fjor og forhåpentligvis 
snart blir en godkjent apotekvare 
kommer fra Pharmex. Produktet heter 
XyliMelts og er en sugetablett som suger 
seg fast til slimhinnen. Den kan brukes 
både natt og dag og stimulerer spyttpro-
duksjon og gir en tredobbel effekt av 
fuktighet i munnen etter nattesøvn. Et 
perfekt produkt for de som virkelig plages 
av munntørrhet, og siden jeg er i denne 
gruppen pga. min Sjøgrens syndrom, kan 
jeg personlig skrive under på at produktet 
virker fabelaktig. Tabletten kleber i 
munnen og frigjør xylitol i munnen over 
lang tid. Hver tablett inneholder 500mg 
xylitol, vegetabilsk gummi og naturlig 
mintolje.

Referat ved Sonni McKenzie

Årets arrangement bød på mange interessante opplevelser. Foto: Andres Vargas /NTF
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Samme dag var det kontaktutvalgsmøte 
i Norsk Tannvern, hvor NTpF også er 
representert. I anledning dagen hadde 
man invitert Anne Kathrine Aambø, seni-
orrådgiver i avdeling befolkningsrettet 
folkehelsearbeid og Astrid Nylenna, lege 
og fungerende avdelingsdirektør i avde-
ling forebygging i helsetjenesten, begge 
fra Helsedirektoratet, til å holde innlegg. 
De to redegjorde for de ferskeste tallene 
omkring røyking og snusbruk. Røyking 
viser stadig fallende tall, og man må ta 
høyde for at nå blant røykere finnes en 

stor prosentandel som har tilleggsbelast-
ninger som påvirker deres tobakksbruk. 
Det er også tydelig at den største andel 
røykere finnes i de eldre aldersgrupper, 
mens prosentdelen røykere blant de unge 
er meget lav.

Når det gjelder snusbruk, er denne 
fortsatt økende, i hovedsak blant unge 
brukere, og det bekymrer 
Helsedirektoratet. De lanserte nylig en 
kampanje med to filmer, som stort sett 
distribueres gjennom sosiale medier. 
Filmene ser ut til å fange interessen hos 

den STore SluTTedagen
igjen engasjerte norsk Tannpleierforening seg i helsedirektoratets «den store Sluttedagen» 
som ble arrangert 19. oktober i år. hensikten er å oppfordre folk til å slutte med tobakksbruk. 
nTpf hadde sendt ut materiell til lokallagene, og oppfordret dem til å markere dagen på ulike 

måter, gjennom å tillyse arrangementer og kontakte lokalpressen.

«Sluttadag» hos Norsk Tannvern: Fra venstre Astrid Nylenna og Anne 
Kathrine Aambø, begge fra Helsedirektoratet, daglig leder i Norsk 

Tannvern, Bente Stuveseth, og leder i kontaktutvalget Øyvind Asmyhr. 
Foto: Anne L. Buvik

unge brukere, ifølge visningstall. Mer om 
antisnuskampanjen sto i forrige nummer 
av «Tannstikka».

I etterkant av foredragene fra 
Helsedirektoratets folk hadde 
kontaktutvalget en diskusjon omkring 
innholdet, og diskuterte også mulig 
intervensjon overfor pasienter som 
fortsatt er tobakkbrukere. Det er viktig å 
være oppdatert på unge menneskers nye 
kommunikasjonskanaler om man skal ha 
muligheter for å få gjennomslag.
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De siste ti årene har nordmenns frukt- 
og grøntinntak økt med omkring 20 
prosent. I 2014 kjøpte vi 6 prosent mer 
grønnsaker enn året før. Likevel er ikke 
gjennomsnittsnordmannen helt i mål – vi 
bør spise mer frukt og grønt, fisk og grove 
kornprodukter. 

Tallene fremkommer i Helse-
direktoratets Utvikling i norsk kosthold, 
en årlig statusrapport og presentasjon av 
nordmenns matvaner i året som gikk. 
Rapporten gir også tall tilbake til 
50-tallet, og gir et bilde av hvilke trender 
som har preget det norske kostholdet 
over tid. Rapporten baseres på 
matforsyningsstatistikk, forbruksunder-
søkelser fra kostholds- og 
intervjuundersøkelser.

– Jevnt over forteller årets rapport om 
positive trender, sier divisjonsdirektør for 
folkehelse, Linda Granlund. – Tallene for 
forbruk av grønnsaker er de høyeste vi noen 
gang har sett, så det er bra! Med det sagt, er 
vi ikke så opptatte av statistikkendringene fra 
år til år. Det virkelig interessante er å se 
utviklingen over tid, slik at vi kan se på 
hvilke trender som må endres i et 
folkehelseperspektiv.  De siste ti årene har for 
eksempel forbruket av grønnsaker, frukt og 
bær økt med omkring 20 prosent. Det kan 
bidra til å minske risikoen for både hjerte- og 
karsykdommer og flere former for kreft.

MER MATOLJER, MEN FOR MYE METTET FETT
Andelen mettet fett i kosten gikk gradvis ned 
fra 1970 til 1990, men økte igjen, og er nå 
vesentlig høyere enn det Helsedirektoratet 
anbefaler. 

– Det er fint at vi spiser mer matolje til 
fordel for smør. Det gir en bedre balanse i 
kostens fettsyresammensetning.  Vi ønsker i 

tillegg å se en enda større dreining mot de 
magrere meieri- og kjøttproduktene, sier 
Granlund. – Det er god dokumentasjon for 
at man kan redusere risikoen for 
hjertesykdom ved å bytte ut en del av det 
mettede fettet med flerumettet fett. 
Dessverre spiser nordmenn en god del mer 
mettet fett enn anbefalt.

Fortsatt for lite fisk og for mye kjøtt
Inntak av fisk minsker risikoen for hjerte- 

og karsykdom. Derfor er det uheldig at vi i 
gjennomsnitt spiser omtrent dobbelt så mye 
kjøtt som fisk. Fiskeinntaket har heller ikke 
økt forrige år slik det gjorde året før. 
Forbruket av kjøtt har økt mye over lang tid, 
men det gikk noe ned i 2014. Forbruket har 
gått ned både for rødt og hvitt kjøtt det siste 
året.

– Vi ønsker at folk skal spise fisk til middag 
like ofte som de spiser kjøtt, sier Granlund. 
2–3 middager av hvert slag hver uke, 
sammen med grønnsaker, bønner, 
belgfrukter eller andre planteprodukter gir 
en bedre sammensetning av næringsstoffer. 

Sosiale ulikheter en utfordring
Det er forskjeller i spisemønstre avhengig 

av utdanningslengde. Den delen av 
befolkningen med lengst utdanning spiser 
mer grønnsaker, frukt og bær, og oftere fisk 
enn den delen av befolkningen med kortere 
utdanning. 

– Det er for store sosiale ulikheter i 
levevaner, og det gjelder også kostholdet vårt.  
En av våre store oppgaver er å redusere disse 
forskjellene. For oss i Helsedirektoratet betyr 
dette blant annet at vi jobber stadig mer 
bevisst med målrettete tiltak mot ulike 
grupper både i helsevesenet, i skole og 
barnehager og mot befolkningen generelt, og 
vi samarbeider stadig mer med matbransjen 
om tiltak for folkehelsen, sier Granlund.

STADIG MER GRØNT I KOSTEN 
– men forTSaTT for mYe meTTeT feTT

– Jevnt over forteller årets rapport om positive 
trender, sier Linda Granlund. 
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Landets skoler har etterspurt mer veiled-
ning om tilrettelegging for skolemåltid. 
En oppdatert faglig retningslinje for sko-
lemåltidet skal gjøre det enklere for kom-
muner, fylkeskommuner og skoleledelse å 
finne de gode grepene for å bedre elevenes 
måltider. 

  – Skolemåltidet har mange viktige 
funksjoner, sier Linda Granlund, 
divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – 
Det har stor betydning for barnas helse 
på kort og lang sikt, for konsentrasjon og 
innsats og for sosial tilhørighet. En 
satsing på skolemåltidet kan gi store 
effekter på flere ulike felter.

Det er svært ulik praksis på ulike 
klassetrinn, i ulike kommuner og på ulike 
skoler og skolefritidsordninger. Den 
forrige retningslinjen fra 2003 var ikke 
like godt tilpasset spennet i tilbud og 
rutiner. 

– I den nye retningslinjen har vi forsøkt 
å gi alle gode råd uavhengig av om de har 
kantinetilbud eller ikke, om det finnes 
ernæringskompetanse på skolen og om 
det er mange eller få elever . Noen elemen-
ter, slik som spisetid, er vesentlig for alle. 
Da vi kartla skolemåltidet nasjonalt i 
2013, fant vi at en stor andel av barna 
ikke har 20 minutter spisetid. Hvis man 
ikke har nok spisetid, så hjelper det ikke 
om maten er aldri så bra. Matens 
næringsinnhold har ingen verdi før den 
er fortært, sier Granlund.

NOEN UTFORDRINGER KNYTTET TIL BARN 
OG UNGES SKOLEMAT ER:
• For lite grønnsaker og frukt
• For lite grove kornprodukter
•  For mye søtt pålegg og for lite 

fiskepålegg i matpakken
•  Andel barn og unge som drikker melk 

til lunsj synker
•  Sukkerholdig drikke er den viktigste 

årsaken til at barn og unge får i seg for 
mye sukker

 –  Skolen har en utrolig viktig rolle i barns 
helseutvikling. Skolene kan ikke pakke 
matpakken for barna, men man kan ved 
å styrke kompetansen og å vektlegge mål-
tidene, bidra til et kosthold som er helse-
fremmende både akkurat nå og i fremti-
den. Retningslinjen er et nyttig og godt 
verktøy, og vi vet at gevinsten ved å følge 
den kan være stor både på samfunnsmes-
sig og individuelt nivå. Å satse på gode 
måltider i skolen har flere steder gitt po-
sitive resultater på miljø og trivsel, sier 
Granlund. 

  
HOVEDINNHOLD I RETNINGSLINJEN 
Vi legger spesielt vekt på de fire t-er:
•  Tid (minimum 20 min spisetid, ikke 

inkludert ordenselevplikter, håndvask 
og lignende)

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

•  Tilbud av mat og drikke og gode 
spisefasiliteter

•  Mat og drikke som tilbys skal være i 
tråd med Helsedirektoratet kostråd

•  Spiseomgivelsene skal være fysisk 
tilrettelagt for måltider som fremmer 
matglede, sosialt samvær, trivsel og 
helse

•  Trygg mat (mattrygghet, hygiene og 
allergi)

nY naSjonal faglig reTningSlinje 

for maT og mÅlTider i Skolen
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I anledning Dorthe Holst bortgang 
gjengir Tannstikka dette intervjuet med 
henne, som er hentet fra Norsk Tannle-
geforenings Tidende 10/2012. Gjengitt 
med tillatelse.

av jørn arne aas

La det bli en fest! oppmuntret mannen 
(Per Bærum) professor Dorthe Holst før 
hun reiste til Lillestrøm for å oppsum-
mere 40 år med epidemiologisk forskning. 
Forelesningen åpnet med norske DMFT-
verdier for 13 - 14-åringer fra 1973 med 
sammenligninger til land i Europa og re-
sten av verden.

– Dorthe, kan du forklare hvorfor 
verdiene i Norge lå så høyt sammenlignet 
med andre land?

– Én forklaring er at det faktisk var 
særlig høy risiko og høyt nivå på karies i 
Norge da. En konkurrerende, eller 
medvirkende, forklaring kan være at det 

var lengre mellom tannlegebesøkene på 
grunn av ubesatte stillinger og lignende. 
Ubehandlet karies kumulerte over flere 
år, og ga et alvorligere inntrykk av den 
underliggende sykdoms intensitet og 
insidens/tilvekst.

– Gir de aktuelle DMFT-verdiene et 
riktig bilde på den underliggende 
sykdomsintensitet tilbake på 70-tallet? Vi 
skal i hvert fall huske at det da var riktig å 
legge fylling også i tidlige kariesangrep, 
som kanskje kunne ha remineralisert, 
særlig etter hvert som fluortannkremen 
ble alminnelig ut på 1970-tallet.

Holst understreker at fluor ikke endrer 
de kausale krefter/årsaker til at 
demineraliseringen starter.

– Dorthe, kan du beskrive 
Trøndelagsundersøkelsen med tanke på 
utvikling av DMFT-verdier siste fire tiår, 
karies hos eldre, tannløshet og sosiale 
ulikheter?
– Det er et stort spørsmål du stiller:

•  Både unge og voksne vil beholde mange 
friske tenner

•  Eldre vil få mange friske og reparerte 
tenner

•  Det er og blir svært lite ny karies også blant 
eldre

•  Det er lite tanntap og «ingen blir tannløse»
Det samlete reparative behovet går ned!

Dette indikerer en kraftig endring i 
profilen av behovet for tannbehandling.

Vi ser av våre tall at det er en vesentlig 
reduksjon i den sosiale ulikheten vi har data 
fra på 1970-tallet. Det gjelder tradisjonelle 
tannsykdomsindikatorer. Tannløshet, antall 
egne tenner, ubehandlet karies, tenner med 
reparasjoner etc.

- Hvordan vil du beskrive linjene i 
utvikling frem til 2030?

- Vi har fremskrevet utviklingen frem til 
2030, som det bare er 18 år til nå. Vi har 
brukt den gjennomsnittlige årlige endringen 
fra 1973 til 2008, og multiplisert med 22 
(2008 - 2030). Fra våre forskjellige datasett 

minneord profeSSor dorThe holST

AKTUELT

Professor Dorthe Holst. (Foto: 
Ellen Beate Dyvi)

GOD TANNHELSE I SIKTE
- konSekvenSer for uTdanning og arbeidSmarked

Professor Dorthe Holst døde den 
7. oktober 2015 etter lengre tids 
sykdom. Ved Dorthes bortgang 
har vi mistet en av de fremste 
forskerne innen samfunnsodon-
tologi i Norge, og hun vil bli 
savnet av mange. Hun publiserte 
mange artikler innen tannhelse-
feltet, helsetjenesteforskning og 
epidemiologi. Hun evnet å sette 
tannhelseutfordringer inn i et 
samfunnsperspektiv, og hadde 
klare meninger om hvordan 
komplekse problemer kunne 
løses til det beste for enkeltperso-
ner og samfunn.   
Som kollega var Dorthe alltid 
tilstede med en kjapp replikk, 
stilte kritiske spørsmål til det 
bestående, var handlekraftig og 
inkluderende. Gjennom sin 

uformelle væremåte og med sin 
smittende latter fikk Dorthe 
mange til å bidra faglig i det 
daglige arbeidet. Hun stilte seg til 
disposisjon i mange år som 
styreleder ved Tannpleierutdan-
ningen, Bachelorprogrammet i 
tannpleie, UiO. Dorthe var med i 
ulike komiteer og utvalg for å 
videreutvikle det helsefrem-
mende og sykdomsforebyggende 
arbeidet, tannpleierutdanning og 
klinisk tannpleie. I tillegg deltok 
hun i nordisk samarbeid på 
tannpleiefeltet hvor hun bidro 
med undervisning og ulike 
foredrag i Nordplus–sammen-
heng.
Dorthe var en dyktig foreleser og 
veileder for studenter og kolleger. 
Hun viste ekstra omsorg og 

interesse for tannpleier- og 
tannlegestudenter, og hun fikk 
mange til å vokse faglig gjennom 
å stille spørsmål til egenreflek-
sjon, og oppmuntret studenter til 
å ta selvstendige valg. Som sensor 
ved gruppeeksamener og 
bachelorpresentasjoner passet 
hun alltid på at studentene skulle 
føle seg vel, slik at de kunne yte 
sitt beste. 
Med sin store arbeidskapasitet og 
personlighet har professor 
Dorthe Holst vært en inspirator 
og foregangskvinne. Vi er mange 
som har satt stor pris på henne, 
og som nå har mistet en nær og 
kjær kollega. 

Benthe Hansen, tidligere 
utdanningsleder ved Universitetet 
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ser vi at tannløshet forsvinner helt, det blir 
en manko på -11 %. Unge voksne vil 
beholde alle sine tenner og det er lite karies 
og fyllinger. De eldre voksne vil ha en del 
behandling fra før som skal vedlikeholdes, 
men har ellers lite ny sykdom. De eldste 
har mye behandling å vedlikeholde, men 
har relativt lite ny sykdom. De 
pleietrengende eldre er i en helt annen 
situasjon. De har behov for godt tilsyn og 
tilpasset behandling, men det er tross alt 
en liten del av den samlete voksne 
befolkning.

- Dorthe, hvilke konsekvenser for 
arbeidsmarkedet og utdanningen har dette 
for norske tannleger?
- Det blir behov for flere typer samarbeid:
•  Mellom offentlig og privat sektor innen 

tannhelsetjenesten
•  Mellom tannhelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten og i pasientkasus 
også spesialisthelsetjenesten.

•  Det er viktig å være oppmerksom på at 
det er mange oppgaver som 
tannhelsetjenesten ikke klarer alene:

•  En del eldre, eldre på sykehjem, 
hjemmesykepleie

•  Mennesker med store odontologiske og 
medisinske sammensatte problemer

•  Mennesker i vanskelige livssituasjoner, 
med lav inntekt, delvis fremmed kultur 
og alvorlig sykdom
Reduksjonen i sykdomsforekomsten 

har konsekvenser for arbeidsmarkedet 
fremover. Men ingen har fullstendig 
oversikt. Og dette må utredes både i 
forhold til antall personell og innholdet 
i utdanningene. Det er bare 18 år til 
2030. Vi vil fort h a for mange tannleger 
med delvis feil fokus i utdanningen.

Basert på våre data fra 1973 til 2008, 
er det grunn til å tro at regelmessige 
tannpleievaner er godt innarbeidet i 
den norske befolkning. De unge har 
erfaring med lengre intervaller mellom 
de regelmessige kontroller. Erfaringene 
tar de med seg. Innholdet i hvert besøk 
blir mer helsefremmende og 
forebyggende og det blir mindre 
restorativt behov.

Alzheimers sykdom forekommer i to 
former: tidlig Alzheimers og sen 
Alzheimers. Den siste utgjør hele 98 
prosent av tilfellene. Sen Alzheimers 
har trolig mange årsaker, men 
karakteristisk for denne varianten er 
blant annet betennelse i hjernen. 
Betennelsen kan være utløst av en 
infeksjon lokalt i hjernen eller fra en 
infeksjon i andre deler av kroppen.

Professor Ingar Olsen ved 
Universitetet i Oslo har sammen med 
postdoktor Sim K. Singhrao sett på 
mulige sammenhenger mellom 
mikroorganismer i munnhulen, det 
vil si bakterier, virus og sopp, og 
utviklingen av den sene varianten av 
Alzheimers sykdom.

– Når det er sår og betennelser i 
tannkjøtt og tannkjøttlomme, er 
blodårene utvidet, og mikrobene i 
tannkjøttlommen kommer lett ut i 
blodårene. Det er blant annet derfor vi 
har tenkt oss at periodontitt kan bidra 
til Alzheimers, sier Ingar Olsen.

Bakterier fra munnen er funnet i 

hjernen hos Alzheimers-pasienter. 
Også virus og sopp fra munnhulen 
kan slå seg ned i hjernevevet. Disse 
mikrobene kan forårsake en 
betennelsestilstand i hjernen over tid 
og dermed bidra til utviklingen av 
Alzheimers sykdom.

Olsen og Singhrao er i gang med 
forsøk, hvor de ønsker å kartlegge 
hvilke bakterier, virus og sopp som 
finnes i hjernen hos Alzheimers-
pasienter. Dersom bakteriene er 
opphavet, kan de også komme fra 
andre steder i kroppen, for eksempel 
fra magen og tarmene.

– Det er vanskelig å bevise at det er 
bakterier fra munnen som er årsaken 
til Alzheimers sykdom fordi det tar så 
lang tid å utvikle sykdommen. Her 
har imidlertid dyreforsøk vist lovende 
resultater. Slike mikrober er neppe 
alene årsaken, men de kan tenkes å 
bidra, sier Ingar Olsen.

Hele artikkelen finnes på www.
forskning.no. 

forbindelSe 
mellom 
periodonTiTT og 
alzheimer?
norske og engelske forskere har sett på mulige 
sammenhenger mellom bakterier, virus og sopp fra 
munnen – og utviklingen av alzheimers sykdom. det de 
har funnet overrasker dem.
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lokalavdelingene

8 spørsmål til fylkeslederne
ingvild bøe koch, Telemark

Tekst: anne buvik   foto: privat

1  fortell litt om deg og din bakgrunn 
som tannpleier.
Jeg er 33 år, er fra Skien og flyttet tilbake 
hit etter å ha tatt utdanning og jobbet en 
periode i Oslo. Jeg var ferdig med studiet 
i Oslo i 2008. Jeg jobbet først offentlig i 
Skien, men siden desember 2013 har jeg 
vært selvstendig næringsdrivende, og 
jobber nå ved Handelstorget Tannlege-
senter, midt i Skien sentrum. Nå holder 
jeg på med et masterstudium i helsefrem-
mede arbeid ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold. Det går på deltid over fire år, 
så nå jobber jeg også deltid. 

2  når og hvorfor meldte du deg inn i 
nTpf?
Jeg ble studentmedlem da jeg gikk på 
skolen. I en periode var jeg organisert i 
LO, men ble etter hvert «overtalt» til å 
vende tilbake til NTpF. Jeg skjønte etter 
hvert at det var en større verdi for meg 
å ha medlemskap i fellesskap med andre 
tannpleiere som deler min hverdag. Vi 
er en liten yrkesgruppe som må støtte 
hverandre.  Jeg får medlemsblad, faglige 
oppdateringer og nyheter om saker NTpF 
er opptatt av og jobber med. Det er alltid 
noen kjente i tannstikka. I LO var jeg mer 
organisert, ikke medlem, og jeg kjente 
heller ingen andre tannpleiere som var i 
LO. Det er viktig å være organisert for å 
få ivaretatt dine rettigheter og støtte opp 
om de som jobber med tannpleiernes 
saker, men den faglige oppdateringen er 
også veldig viktig.

3  Hvorfor ble du tillitsvalgt?
På det tidspunktet forrige leder valgte 
trekke seg, så var jeg nok i en periode 
hvor jeg var åpen for nye utfordringer. 
Jeg vurderte det frem og tilbake før jeg 
valgte å si ja til vervet, men tenkte også 

at dette var en god erfaring å få med seg. 
Dessuten kjenner jeg medlemmene mine, 
og vet at det er mange flinke og ressurs-
sterke folk som kan bidra mye. Nå har jeg 
allerede vært leder i ett år, så vi får se hva 
fremtiden bringer.

4  fortell litt om samarbeid og aktivitet i 
din lokalavdeling.
Vi er 19 medlemmer, og har et styre på 
fire personer. Men det er mer for å fordele 
sentrale posisjoner som leder, nestleder, 
kasserer og sekretær. Egentlig driver alle 
medlemmene foreningen i fellesskap. Vi 
har ennå ikke hatt egne styremøter, men 
drøfter aktuelle saker når vi treffes på mø-
ter et par ganger i året. Ellers går det mest 
på mail og litt på Facebook.

5  Hvilke saker er viktige for deg/dere?
Nå er det helt klart fagkonferansen, som 
vi skal arrangere i Kragerø i mai. Ellers 
kan jeg ikke si at vi har spesielle saker, 
annet enn generell møteaktivitet.

6  Hva er de største utfordringene?
Avstandene, kanskje? Telemark er jo et 
stort fylke og medlemmene bor spredt. Vi 
prøve å legge møtene våre i forbindelse 
med samlinger for offentlig ansatte, for 
da er de i Skien likevel, og vi kan møtes 
i etterkant. Når det gjelder rekruttering, 
har vi ikke hatt noen problemer med 
å rekruttere privat ansatte, slik andre 
strever med. Vi har en fin miks av private 
og offentlige.

7  Hva kan nTpf og Delta sentralt bidra 
med i lokallagsarbeidet?
De er jo ressurser for oss, og det kommer 
oss også til gode lokalt når foreningen 
jobber for å synliggjøre og utvikle yrkes-
gruppen. Det tas mange gode initiativ, 

som for eksempel i forbindelse med 
Diabetesdagen. Dessuten er de lette å ta 
kontakt med, og det går kjapt å få svar om 
man har spørsmål.

8  Hvordan ser du for deg utviklingen 
innen faget de neste ti år?
Jeg tror utdanning blir viktig. Det er tre 
tannpleiere på det studiet hvor jeg går 
nå, dessuten starter jo den nye videreut-
danningen i januar. Det blir spennende 
å se hva som kommer ut av den. Jeg ser 
gjerne flere tannpleiere i lederroller, 
ikke minst nå når det snakkes mye om 
kommunesammenslåinger og det blir 
nye organisasjonsmodeller. Da bør det 
være plass til tannpleiere som ønsker seg 
slike oppgaver. Jeg ser også for meg mer 
klinisk arbeid utenfor klinikkene. Vi kan 
lære mye av Sverige og utviklingen der, 
det i enkelte fylker er flere tannpleiere 
enn tannleger. Det er jo både økonomisk 
og helseforebyggende. Så arbeidet med 
å gjøre yrkesgruppen kjent og synlig må 
fortsette også fremover.
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Listerine® Professional Fluoride Plus tar hånd om 
risikofaktorene som er identifi sert i Keyes-konseptet.1
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til å redusere risikoen for karies fordi det:

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

Listerine® Professional Fluoride Plus gir 
100 % økt beskyttelse for tennene 
sammenlignet med fl uortannkrem alene 
(i laboratoriestudie2).
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